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Centos de galegas participan na manifestación contra obloqueo aCuba

Despois da sua estáncia no Cúmio Iberoamericano, Fidel Castro visitou Madrid e Extremadura. Alí recoñeceu que a sua maior alegria desta xira fara a asisténcia ao mitin de Matosinhos, onde cinco mil persoas aclamaron ao lider da revolución cubana que subiu ao cenário acompañado do recente nobel José Saramago. Outro tanto poderian dicer os centos de galegas que acudiron a Porto. A emoción da solidariedade fixo esquecer a frialdade dos discursos da globalización

Labregos de toda Europa

de explotacións

(Páx. 13¡

Galegos en Euskadi:
'non nos sen~mos
discriminados'
A opinión dos galegas residentes no País Basco a respeito da sua integración social e ao temor ante un hipotético incremento da soberan ia, está dividida. Mentres
uns din que non hai discriminación, outros cinguen esta á
cuestión do idioma, importante, como na Galiza, para
todos aqueles que queren
aceder a un posta na administración autonómica. (Páx. 16)

O VELLO E O MAR

Fidel e Pinochet

Ernest Hemingway
Un clásico da literatura
contemporánea.
Unha obra mestra da narrativa
moderna publicada
por primeira vez en galega.
Traducción de Carlos Casares.
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Fidel non é Pinochet, nen os rexfmenes fascistas e os comunistas
son equiparábeis por moito que unha tornasolada propaganda insis,
ta en igualalos. Nen os gulags, nen a vixiáncia policial, nen o con,
trol da mente que se lle atribuen ao comunismo representan, nen
de lonxe, un crime contra a humanidade compararábel ao xenocf,
dio e as fosas comúns. A nomenclatura da todopoderosa Unión So,
viética -cúmio de males no imaxinário norteamericano e franquis,
ta- deixou o poder e o Estado sen disparar un tiro.
Aznar, en cámbio, ven de afirmar que a detención de Pinochet
pode animar a outros ditadores a non democratizar o seu país.
Voces sensatas consideran que deter a Pinochet é perigoso e po,
de desestabilizar a democrácia chilena. Os xornalistas, en fin,
cóntannos que en Chile só se manifestan os favorábeis a Pino,
chet, mentres os seus críticos opinan en voz baixa, pésie a que o
· xeneral deixou o poder hai xa dez anos. O medo formou parte
sempre da estratéxia polf tic a dos rexímenes fascistas. Un medo
que, transmitido por riba das xeneracións, vacinase ao país da
crítica e da protesta. No Estado español sabemos o argumento.+
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Fidel Castro agradeceu amobilización coa sua participación no Festival contra obloqueo
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áis de mil persoas sairon en
autobus desde distintos pontos
da Galiza. As bandeiras azuis
e brancas con estrela vermella
amoreábanse na Praga Carlos
Alberto antes do comezo da
marcha. A solidariedade galega tornábase así máis chamativa, coas bandeiras e pancartas
ondeando no meio da chuva
que caiu a chuzos durante boa
parte da tarde. Os próprios organizadores da marcha -agrupados na Coordenadora Galega contra o bloqueo- mostraron a sua sorpresa polo bon recibimento da mobilización . Os
autobuses enchéronse de contado, sendo a expedición galega a máis numerosa das que
se achegaron á cidade do Douro, tora os participantes de
Porto. Representantes das diversas 'organizacións convocantes, entre eles o presidente
da CIG, Manuel Mera, mostraron a sua satisfacción pela
asisténcia dos galegas e a
magnitude da mobilización.

A comparanza coa revolución
dos Cravos non era gratuita. Ali
estaban tamén vários dos seus
protagonistas para participaren
na grande mobilización e seren
testemuñas do combate contra
o imperialismo no que tamén se
tornou Abril. O capitan Vasco
Gongalves foi dos máis aplaudidos, camiñou durante a máis
-dunha hora que durou a manifestación do pé de Rosa Coutinho, ·autro dos nemes sinalados
do Movimento das Forgas Armadas que procuraran a democrácia para Portugal. Xunto eles o
escritor, xornalista e deputado
Miguel Urbano Rodrigues e o
escritor Urbano Tavares Rodrigues, situados detrás dunha
grande pancarta de cabeza que
chamaba á solidariedade.
Vasco Gongalves pedía a "condea de todos os governos a esta
política inaceitável" e Rosa Coutinho valoraba a solidariedade internacional de apoio ao povo Cubano, entendendo que a '1usteza

da luta" está a avanzar diante do
imperialismo americano. A resolución das Nacións Unidas contra
o embargo, aprobada por todos
os países integrantes a non ser
os Estados UnidQs e Israel, son
boa proba, ao seu ver, da pegada que está a ter ·nos mandatários a demanda de xustiza mantida desde organizacións de base
de todo o mundo.
"Está na hora do bloqueio ir em
bora", "Clinton escuta, por Cuba
é nossa luta" e "Fidel amigo, os
pavos estao contigo" foron os lemas máis coreados, intercalándose un repetido "Cuba vencerá". "Esta non é unha situación
inédita, é unha longa cadea de
solidariedade que ven de lonxe.
Portugal foi o primeiro país que
aprobou no parlamento unha resolución contra o bloqueo, o primei ro que enviou tamén unha
delegación oficial a Cuba. A vez
primeira que o Consello de Europa fixo unha condea do embargo
foi por iniciativa de Portugal" lem-

bra Miguel Urbano Rodrigues ,
deputado do PCP no tempo de
todas aquelas iniciativas, mentras desminte que todos os portugueses ali concentrados sexan
comunistas "non é ben asi, a direita procura dicer que todo isto é
polo PCP cando a composición é
ben diversificada. E é un comunista quen isto di. A solidariedade con Cuba ven de toda a parte,
é un apelo contra a inxustiza que
ten que ser defendido por calquer persoa que se opoña ás
masacres contra os pavos".
Do mesmo tempo é o presidente
honorário de Comisións Obreiras,
Marcelino Camacho que tamén
se desprazou a Porto para se
manifestar por Cuba. "O Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial teñen que mudar a
sua política internacional ás ardes da grande banca norteamericana. A mundialización da economia cria novas situacións pero
non teñen que ser de colonizaPasa á páxina seguinte
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ción e este ten que se o obxectivo do Cúmio. O bloqueo afecta a
Cuba desde hai 39 anos, pero tamén a lrak onde 800.000 nenas
morreron de fame a pesar de teren unha grande riqueza de matéria prima" anotaba Camacho.

Fidel .sabíao todo
Os xornalistas da delegación cubana acreditados na Ciméira ian
percorrendo a mobilización, surprendéndose a cada pouco pola
eufória da xente e a interminábel
fileira que impedía ter unha vista
panorámica. A algun mesmo lle
caían as bágoas ao escoitar os
berros de apoio ao seu povo.
"Fidel sabe o que aquí está a pasar, isto é o máis bonito" dicia un
deles, sinalando o seu teléfono
móbil. "Non pode estar aquí neste momento, pero vaian á noite a
Matosinhos porque quere talar
para todos vós" aseguraba, nunha mensaxe que correu de contado entre todos os participantes
de maneira que desde aquel
momento o tema de conversa
era cando ia aparecer Fidel Castro no meio do festival.
A Baixa portuense tornouse
nunha grande festa da solidariedade. As camisetas deseñadas
por Siza Vieira coa mensaxe
"bloqueio a Cuba, bloqueio á
história" tiveron moito empaque
entre os produtos serigrafiados
á venda nos postas da organización . "As persoas non viñeron
para pasear, son as mesmas
que levan tempo organizando a
axuda humanitária , o apoio a
Cuba" dida, ben máis trascendente, Manuela Eduardo, pasaxeira dun dos dous autobuses
que á mañá sairan de Setúbal.
Un bocadiño máis atrás estaban os de Sintra e á cabeza deles, Nuno Almeida que concertou cos seus viciños a necesidade de asistir á manifestación.
"Ainda non tiven a oportunidade
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de ver a grandiosidade da marcha pero é enorme, tanto como
inxusto o bloqueo que debia ter
rematado hai moitos anos"
aponta.
Máis pola sua conta andaba
Ruth Weber, protexida da chúvia
por un plástico vermello e facendo gala dos seus moitos anos de
solidariedade internacional.
Temporalmente en Portugal,
Weber fundou na Suíza unha organización de apoio a Cuba no
sector da saúde que conta con
800 membros. "Cada ano damos
un millón de dólares para matéria prima co fin de producir vinte
medicamentos na Habana. Hai
moita miséria nos Estados Unidos para ir contra unha illa tan
pequena" comenta incomodada.
Traballadora nun centro psiquiátrico, louba o sistema sanitário
cubano como un dos logros da
revolución que compre defender.
Para a organización, constituiuse

a Comisión de /uta contra o bloqueio e de solidariedade com o
pavo de Cuba á que se aderiron
sindicatos, asoclacións, partidos
e institucións. "E a maior manifestación que se teña feíto en todos os cúmios iberoamericanos.
En Portugal enténdese que o
bloqueo é inxusto. Partidos como
PCP, PSP ou UDP deron o seu
apoio pero tamén persoas militantes de organizacións da direita" acreditaba, Jorge Pereira, voceiro da organización.

Na fin da marcha, na Pra9a D.
Jóao 1, a mensaxe foi ben outra,
non é que o acto constituise só
un apoio a Cuba, era tamén unha monstra de agradecimento
por ter demonstrado que se pode viver con "dignidade a loita
pola soberanía e que os pavos
poden escoller o seu destino".
Dixoo acima do palco Manuel
Joaquim, do comité organizador,
quen confiou na fin do bloqueo a
Cuba, "tanto máis próximo como
maior sexa o naso estarzo".+
A.N.T.
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Saramago e Castro danse unha aperta ante os milleiros de persoas que se xuntaron no pavillón de Matosinhos.

A.N.T.

José Saramago:
'O Prémio Nobel de Literatura de 1998 está coa revolución cubana'
Os libros de Saramago están á
vista en todos os trinques das
librarías de Porto. Nalgunhas
mesmo confeccionaron a man
un particular expositor para
honrar ao novo Prémio Nobel
de Literatura. Na que habia ao
pé da praza onde comezou a
manifestación, agotáronse todas as existéncias.
Desde o comezo da xornada
sabíase que Saramago ia estar
no festival de apoio a Cuba en
Matosinhos. Cando se comezou a coñecer que, tal vez, tamén asistise Fidel Castro, intuiuse que ben poderian aparecer xuntos. Asi foi. No grande
pavillón de deportes, completo
cunhas 10.000 persoas, apreciabase a tensión á espera do
que na apresentación do acto
se daba en chamar un "momento histórico". Os vítores á
revolución de Abril, ao Movimento pola Liberación de Angola ou á independéncia da
Galiza -en especial cando tocou Treixadura- e a intervención da tilla do Che quentaron
o ambiente. A emoción fixo retumbar o pavillón coa entrada
de Saramago e Fidel Castro
por volta das doce da noite. O
presidente de Cuba viña de ser
investido cofrade do viña do
Porto, feíto co que ironizou
abando, e falou salto diante
dun auditório que lle era ben
máis próximo que o protocolo
dos actos parellas á cimeira.

"O Prémio Nobel de Literatura
de 1998 está coa revolución cubana" comezou Saramago, que
agradeceu a Cuba a sua lección de "coraxe exemplar".
"Non pede máis que cada ser
humano ten direito: o respeito
pola sua dignidade e Fidel Castro encarna as mellares virtudes do povo cubano" continuou, sabedor de que estaba a
por ao dispar do pavo cubano o
seu prestíxio de Nobel. Só duas
palabras porque entendia que
os ali presentes ian ter "o imenso priviléxio de ouvir a voz de
Fidel Castro, e isto non se esquece". E niso entrou Fidel
Castro, protagonista como en
todo o cúmio, e dispúxose a dar
un discurso que durou tres horas menos un cuarto nas que
debullou a sua idea da globalización, a condea do imperialismo -en especial, o cultural- o
direito dos pavos e toda a sua
enerxia de "vello revolucionário,
non revolucionário vello".
"Non se dan as condicións máis
propícias para dicer o que vostedes merecen que lles diga"
comezou Fidel, silenciado a cada pouco polos vítores, como
cando agradeceu a mobilización e comparouna coas de
1974 en Portugal. "25 de Abril
sempre, fascismo nunca máis"
replicoulle o auditório. Mália sorrir comentando polo miudo os
"medievais" actos protocolários
da cimeira, Fidel Castro reco-

ñeceu a importáncia do encontro como un dos poucos foros
no que Cuba non está excluída
e do que mesmo o ano que ven
será a anfitriona. Foi didáctico á
hora de explicar o bloqueo e o
abato que en Cuba produce a
política americana e a desaparición da URSS como único
mercado que lle quedaba: "Se
antes habia que gastar duas toneladas de caucho, cacao ou
café para comprar un tractor ou
camión, agora n~cesitamos catro veces máis. E unha das formas de saqueo, ademáis dos
intereses leoninos".
Criticou Castro todas as formas
de control promovidas pala
"única superpoténcia que existe". "Cando comeron os índios
hamburguesas McDonald?"
• perguntouse poñendo sobre a
mesa os dados do imperialismo cultural americano, a sua
posesión de máis da metade
dos satélites e o control das
grandes cadeas de comunicación . "Os n·enos non saben o
nome dos herois independentistas do seu país pero coñecen ao Rei León".
"Non nos opoñemos á globalización, senón a esta globalización na que son as transnacionais as que mandan mentras
miles de millóns de persoas marren de fame" pontualizou Castro arredor dunha "arde mundial
que está entrando en crise". +

O fracaso da nova orde mundial
Os remédios parciais son imposíbeis nesta arde
mundial que, pala contra, posibilita as solucións
globais. Esta é amáis importante lición tirada do
Cúmio Iberoamericano celebrado no Porto. Só Fidel
Castro representaba á heterodóxia, os demáis
mandatários respondían á máis afiada política liberal,
pero, mesmo asi, as conclusións foron claras: a
globalización é inevitábel, pero é tempo de escoller
que sorte de globalización. E para isa os rexidores dos
paises latinoamericanos, os que sofren a crise
económica e as presións do Banco Mundial, e que non
dubidan en calificarse de subdesenvolvidos, veñen de
acordar presionar contra a política que os abafa.
Chegaron a Porto coa experiéncia de Brasil na
cabeza, coas presións exercidas polo Fundo

Monetário Internacional que mesmo mudou o signo
das recentes eleicións e coa lición de cómo as
transnacionais poden barrer de contado coa reserva
monetária dun país.
"Hai posibilidade de sair desta recesión e desta crise"
dixo Fidel Castro, presidente dun país empobrecido
polo embargo norteamericano. Adiantaba tamén o
lema da próxima cimeira, a celebrar na Habana, que
se adentrará no fracaso desta orde mundial e na
necesidade de volver a propostas como as formuladas
polos non aliñados. Un país non pode perder o control
da sua própria produción, nen os seus sinais de
identidade, pero mundialización e autodeterminación
non son conceitos contrapostos. Por isa devén a

necesidade de darlle un novo contido á globalización,
afastado do imperialismo.
A manifestación de Porto en apoio a Cuba foi un
exemplo de como ainda é posíbel darlle á volta ao
conceito de mundialización e utilízalo para esixir a
xustiza social de todos os pavos. Portugueses e
galegas, principalmente, transladáronse á cidade do
Douro para protestar contra o bloqueo dun pequeno
país que lles queda a miles de quilómetros. Monstraron
tamén como a homoxeneización cultural non deu
desestructurado os movimentos sociais, ou , cando
menos, non os deu arrimado á sua beira, mália seren
silenciados nas grandes cadeas de comunicación.+
ANOSA TERRA
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O presidente peruano, Alberto Fujimori, á esquerda, e o ecuatoriano, Jamil Mahuad Witt, acadaron un principio de acordo para solventar o conflito fonteirizo.

Os acordos entre Ecuador ePeru eacriación dunha Secretaria de Cooperación,
decisións máis importantes do Cúmio

Mil cincocentos xornalistas, viño de Porto, chistes e... Fidel Castro
Fidel Castro, por un lado, e Pinochet, polo outro, acapararon
a atención na VIII Cimeira Ibero-Americana, que se celebrou
en Porto os dias 17 e 18 de
Outubro. A detención en Londres do ex ditador chileno alterou o programa do cúmio mália
a atitude pechada dos xefes de
Estado. Non é extraño que a
preséncia de Fidel Castro, responsábel da vindeira reunión
da Habana no ano que ven, levantase tanta expectación tendo en canta que nesta ocasión
a información deuse por pingas. Castro xa anunciou que na
Cimeira da Habana "vai haber
menos protocolos e banquetes,
e máis debate e discusión".
O desacougo da primeira xornada de Cimeira foi completo; o
feito máis significativo consistiu
no apoio explícito dos xefes de
Estado e governo latinoamericanos ao viña de Porto. Disfrazados para a ocasión cos traxes
da Contraria de amigos ·deste
caldo, os políticos degostárono

armados duns chapeas feitos
coa previa medición do craneo
de cada un deles. A pergunta
que circulaba entre os xornalistas era se a chamada Declaración de Porto limitaríase só a
aderirse ao seu viña.
A xornada transcurriu de maneira protocolária cando, ao mesmo tempo, polas ruas de Porto
desfilaba a manifestación de
apoio ao pavo cubano. Na tardiña, fóra do edificio da Alfandega, medio cento _de anticastristas berraban en contra da "ditadura cubana". Buscaban o amparo de xefes de Estado como
Amoldo Alemán, quen ameazara con non acudir a vindeira ci meira da Habana -o presidente
nicaraguano foi distinguido pala
fundación que dirixia o falecido
Mas Canosa e está negociando
a venda da compañia de telecomunicacións pública a un-ha firma da familia do falecido anticastrista- ou do próprio Antonio
Guterres, quen sinalara dias antes que "preferia entrevistarse

cos lideres democráticos que
con Castro".
Pouco máis aparte do viña e dos
disfraces. O lema da cimeira
"globalización e integración" foi o
eixo do discurso do presidente
Jorge Sampaio, quen falou de
Timor Leste e da "sua causa heroica que hai máis de vinte anos
loita polo recoñecimento dos
seus direitos fundamentais. Portugal continuará a traballar con
todas as partes interesadas para
atapar fórmulas de transición
que merezan o consentimento
dos timorenses e que garantan a
defensa dos seus direitos, da
sua identidade e dos seus valores, poñendo fin á opresión".

Preocupación por Rusia
Un dos resultados desta Cimeira, que congregou a 1.500 xornalistas no edificio da Altandega
recuperado para a ocasión, foi a
Declaración de Porto, un documento cuxo eixo é a percura de
_solucións para a grave situación

financieira, recoñecida desde o
Banco Mundial e da que os paises latinoamericanos non se sinten responsábeis. A recomendación dos xefes de Estado para ir
paliando os efectos da crise é a
redución das taxas de interese
por parte dos paises que forman
o G-7. O consello é inxectar liquidez, aumentar a demanda e
a capacidade produtiva. "De nada valen iniciativas como o Acordo Multilateraes de lnvestimentos, que afecta a paises que ner:i
opinan nen receben cartas. E
unha camisa de forza. Hai que
combatir ese tipo de globalización, sen esperar a que as bolsas se derruben e as moedas se
devaluen", sinalou Castro.
Na segunda xornada, a percura
de información que se saise do
debate de se a "globalización
solidaria" é un termo que suaviza as consecuéncias do poder
das transnacionais, era infrutuosa. A falta de decisións de
maior alcance, o preacordo asinado entre os presidentes pe-

A 'ditadura .
econom1ca
.centralizada'
cubana
1

O Cúmio chegaba ao seu final
coa promesa dos xefes de Estado, de non estar ante unha nova
cita valeira de contido . A declaración de Porto deixou unha
manchea de boas intencións
respeito ao bloqueo cubano e o
compromiso de criar un organo
estábel para os vinteun estados:
unha Secretaria de Cooperación, cuxas bases, de calquera
xeito, serán concretadas na vindeira cimeira de Cuba.•

Protesta en
Baiona polos

•

Castro, a vedette da Cimeira,
como el mesmo se sentia,
aproveitou o seu protagonismo
para dar receitas en discursos
interminábeis. Para o lider cubano, a cita anual iberoamericana é a única que non apadriñan os Estados Unidos. O presidente venezolano, Rafael
Caldera, con 82 anos, non aturou na comparecéncia final que
todas as perguntas fosen dirixidas ao lider cubano, rachou o
protocolo e marchou moi enfadado con Castro. O novo vocabulario xornalístico inventou o
concepto "ditadura económica
centralizada" para deslixitimar a
preséncia dos cubanos nun cú-

ruano e ecuatoriano para resolver o seu conflito de fronteiras
converteuse nun feito destacado. Pero nen Fujimori, nen
Mahuad Witt concretaron acordes. O presidente peruano
compareceu ante os meios de
comunicación sen nen sequera
confirmar unha proxima reunión
co presidente ecuatoriano para
concretar os acordos de paz. O
máis significativo comentário foi
sobre os chistes de trinta segundos que canta Jamil
Mahuad "que non podo repetir
ante vostedes".

desaparecidos

Fidel Castro adiantou que no Cúmio da Habana haberá "menos protocolo e máis debate".

mio sobre a globalización. "Non
irnos ir á liberalización e non se
van apropriar dos nasos bancos. Todos ternos que evolucio-

nar pero resulta que é o Banco
Mundial quen evoluciona cara
nós cando sinala que hai que
buscar novas vias para solucio-

nar a crise económica. Hai que
pensar que o invento das crises
cíclicas remata", respostou Fidel Castro.+
(
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Parte dos xefes de Estado que
estiveron en Porto -os seis democristiáns da Arxentina, Colómbia,
Ecuador, Costa Roca, Chile e España- viaxaron até Baiona o Luns
19 onde tamén estivo Manuel
Fraga. Ali foron recebidos por unha protesta da Asociación Galega
de Desaparecidos e da CIG, que
se persoaron contra Pinochet como acusación pública. "Nunca
máis . Xustiza polo xenocídio en
Arxentina e Chile" era o lema escrito nas pancartas. Aznar non fixo comentários pero si o presidente chileno Eduardo Frei,
apoiado por Fraga. O presidente
da Xunta insistiu na sua postura
contra a este tipo de xuízos que
son, sen embargo, apoiados polas asociacións conservadoras e
progresistas de maxistrados. +
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CiU, PNV eBNG aprobarán
os critérios para reclamar cámbios orzamentários no Estado ena UE

Ocúmio nacionalista de Compostela

terá un forte contido económico
-0- A. EIR.t

A modificación
dos recursos fi.
nanceiros e de
investimentos,
cun peso máis
grande das tres
nacións, será un
dos principais
temas a tratar
no cúmio que
BNG, PNV e CiU
van celebrar os
dias 29, 30 e 31
de Outubro en
Compostela. Unha xuntanza que
terá o peso centrad o na procura de critérios
económicos
comuns , a defender palas tres
f orzas en Es trasbu rgo e Madrid.

Denúncian que Sogarisa trate
residuos tóxicos de fora da Galiza

5

Os deputados nacionalistas Rosa Darriba e Xosé Díaz veñen de perguntar no Parlamento se a Xunta está informada
dos planos da Sociedade Galega de Resíduos lndustriais
(Sogarisa) para tratar na planta das Somozas resíduos
tóxicos e perigosos procedentes doutras comunidades autónomas e Portugal. Segundo explican os representantes
do BNG, o 85% dos resíduos considerados tóxicos na Galiza son tratados nas próprias empresas, polo que na percura da rendabilidade económica, Sogarisa estaria preparando un proxecto para tratar residuos de fóra de Galiza.
O BNG quer saber ademais cales foron os resultados
económicos de Sogarisa desde a sua posta en marcha.+

Xa están en Madrid os dous galegos
condeados na Arxentina
polos sucesos da Tablada
O Sábado 17 chegaron a Madrid para cumprir condena
no Estado español os presos de orixe galega, Sebastián
Xaquín Ramos Mora e Luis Dario Ramos Salvetti
despois de cinco anos de solicitudes de translado
diante das autoridades arxentinas. Pesie a estar
resuelto favorablemente o traslado os dous seguian
cumprindo condena en Arxentina pola sua participación
no asalto ao cuartel da Tablada en 1989, no que morreu
o irmán de Xaquin. Ademais dos pais de Xaquin Ramos
-a familia de Luis Dario continua en Bos Aires- estaban
no aeroporto de Barajas o deputado nacionalista
Guillerme Vázquez, quen se interesou no Congreso pola
solicitude de translado, o alcalde de Corcubión, o
tamén nacionalista Rafael Mouzo, quen visitou aos
presos nas suas viaxes a Arxentina, e os socialistas
Maria Teresa Fernández de la Vega e Ignacio Diez.
Ambos presos están condeados a vintecinco anos de
cadea, dos que xa case cumpriron dez. Os pais de
Xaquin Ramos agradeceron a solidariedade amosada
desde Galiza e reseñaron as condicións nas que vivian
os presos en Arxentina, no piso 18 dun edifício de
vintetres prantas sen contacto co exterior.+

A reclamación da circunscripc.i ón eleitoral para Garl%CI, Euskadi e Catalunya é un dos acordos que 05 nacionalistas van adoptar en Compastela. Na foto, unha das reunións do cúmia de Barcelona.
A.N.T.

BNG PNV e CiU defenderán en
Europa a xestión directa dos fondos de coesión , a fin de que non
pasen polo Estado, senón que
sexan xestionados palas distintas "rexións ", que serian ademais as que definirian o reparto.
As tres forzas reclamarán tamén
que as distintas nacións ''teñan
capacidade de elaborar os seus
programas espécificos", que poderian ser, tamén, transfronteirizos e recibirian directamente as
axudas correspondentes. Os critérios xerais a aplicar serán os
do mantenimento da capacidade
económica e produtiva.
Para evitar que as nacións menos favorecidas vexan diminuir o
aporte comunitário de fondos ,
BNG, CiU e PNV acordan demandar o aumento correlativo
dos orzamentos, do 0,30% de
hoxe ao 0,70 ou 0,90%, por parte
dos Estados, para que, deste xeito se poida proceder á ampliación comunitária sen riscos para
as zonas hoxe máis deprimidas.
A reclamación da circunscripción
eleitoral para Galiza, Euskadi e
Catalunya (os Estado español e
o francés son os únicos que ainda teñen circunscripción eleitoral
única) é un dos acordes que
BNG, PNV e CiU van adoptar en
Compostela. As tres forzas nacionalistas demandarán tamén o
recoñecimento da "plurinacionalidade europea", ao tempo que
propugnan a modificación do Comité de Rexións, "tanto na sua
función como nos contidos e
competéncias", asi como que as
decisión que tome este organismo teñan carácter vinculante para as cuestións específicas que
afecten a estas áreas.
As tres forzas xulga que o parlamento europeo recoñecerá, coa
práctica, o seu carácter plurinacional e plurilingüístico, podando
usar as distintas línguas, tanto

nos plenos como nas comisións.

A modificación da PAC
Outro dos documentos conxuntos que previsibelmente se aprobará en Compostela será o referente á modificación do Política
Agrária Común (PAC). BNG,
PNV e CiU acordaron defender,
cando esta norma se discuta no
parlamento de Madrid, que a sua
reforma teña en conta as particularidades estruturais e naturais
das distintas nacións. O mantenimento da povoación na terra será outro dos critérios comúns, así
como o proceso de desenvolvimento, co aumento dos recursos
para os agricultores por médio do
pago xusto dos produtos e a posta en marcha dunha política de
desenvolvimento rural.

A política pesqueira
A respeito da política pesqueira,
as tres formacións nacionalistas
defenderán conxuntamente correxir erras que se foron acumulando durante anos, cun aceso
máis aberto ás augas comunitárias "respeitando sempre ás frotas artesanais". Tamén demandarán, durante a discusión da
modificación da política pesqueira, que o peixe comunitário teña
as mesmas condicións para ser
comercializado na UE que o

doutros países, sen que haxa
trabas a xeito de disposicións
sanitárias que, na prática son
arancelárias e restritivas.
Avogarán igualmente porque se
respeiten os sistemas tradicionais de pesca, defendendo o
medioambiente e loitando contra
da depredación . Neste senso
propiciarán que se poña cauto
ás políticas pesqueiras do Reino
Unido e Fráncia. Ao mesmo
tempo demandarán a posta en
funcionamento dunha política de
acordes con terceiros paises,
para acrecentar o valor engadido dos produtos pesqueiros.
As delegacións convidadas e os
seus anfitrións do BNG deberán
cobrir unha apretada axenda. O
Xoves dia 29 de Outubro terá lugar unha recepción á que están
convidados representantes dos
distintos ámbitos da sociedade
galega, mundo da cultura, líderes
sindicais, representantes do mundo económico e empresarial, etc.,
no Auditório de Galiza. Ao dia seguinte terán lugar os traballos en
ponéncia, cunha recepción no
Parlamento Galego e unha visita
ao Museo do Povo Galega e ao
Panteón de Galegos Ilustres. Por
último, o 31 de Outubro celebrarase ás 11 ,30 unha rolda de
prensa na que se derán a coñecer as conclusións do encentro.•

En Ferrol non deixan
recoller sinaturas a prol dun alcalde
republicano 'por non ter permiso'
A asociación Xaime Quintanilla leva semanas recollendo sinaturas a pral de erguer un monumento ao alcalde republicano e socialista Xaime Quintanilla. Para esta iniciativa xa
se levan recollidas máis de mil sinaturas para apresentar no
concello e, sen embargo, non está exenta de problemas. A
pasada semana dous mozos eran identificados pola policia
local, da cal recebaron a orde de parar a petición de sinaturas "por non estar autorizada". Os promotores da iniciativa,
apoiada por grupos políticos como o PSOE e o BNG e organizacións sindicais, deportivas e culturais, protestaron
pota atitude policial, que xustifican pala postura contrária ao
monolito por parte do grupo popular que rexe o concello. +

O PP Jnclue na Lei de Cooperativas
enmendas do BNG sen seren defendidas
O PP decidira en Setembro pasado rematar co periodo de
ponéncias sobre a Lei de Cooperativas deixando á
oposición fóra de xogo de cara ao debate do proxecto en
comisión. Produto desta decisión, BNG, PSOE e
Esquerda de Galicia abandoaron a comisión que
tramitaba a lei. Os populares aproveitaron ter as mans
libres para incluir no proxecto de lei, que se pensaba
levar a pleno a vindeira semana, enmendas dos
nacionalistas que estes non puideran defender na
comisión, o cal contradi o Regulamento parlamentário.
Ante a denúr:icia do BNG, o debate sobre o proxecto de
Lei de Cooperativas en pleno terá que ser retrasado.+

Un candidato dirixente

·Un inquérito outorga aos nacionalistas a
maioria en Pontevedra

Despois de ter refrendado o consello nacional do BNG a concurréncia en solitário ás eleicións
europeas, un voceiro nacionalista afirmou que ainda non se discutiu en nengun organismo da
frente o nome do candidato. "Os
nomes que están a sair como
posíbeis teñen unicamente o valor de conversas de ·café. O único que hai oecidido é que sexa

A emisora Radio Pontevedra comezou a facer públicos
os datos dun macro-inquérito de cara ás eleicións municipais do ano que ven, ainda que interrogando aos cidadáns polos conflitos que se veñen dando na cidade no
último ano como a instalación da empacadora en Vilaboa ou a segregación das salas da Audiéncia Provincial. Os datos do inquérito da emisora, inclu ída na cadea Ser, marcan unha traxectória á baixa para PP, actualmente no governo municipal, e PSOE , e outorgan ao
BNG a posibilidade da maioria absoluta. O cabeza da
lista nacionalista na cidade é Miguel Fernández Lores. +

un dos cadros importantes da org an i zaci ón ". O BNG descarta
deste xeito que o candidato seña
un independente como sucedera
hai catro anos. Unha das normas
non escritas que sempre seguiron até agora os nacionalistas é
a de sondear aos candidatos a
sua posíbel aceitación, antes de
realizar as propostas formais no
Consello Nacional.•
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OPtNIÓN
O SÍNDROME NNA SIGNIFICA, SEGUNDO O AUTOR DESTE ARTIGO, "NON
HAI NENGUNHA ALTERNATIVA". SÍNDROME QUE NACERIA DA IMPOSICIÓN NOS ÚLTIMOS ANOS DO QUE SE DEU EN CHAMAR "PENSAMENTO
ÚNICO"; ESA CONCEPCIÓN DO MUNDO QUE "NOS QUERE CONVENCER
DE QUE HOXE NON HAI MÁIS IDEOLOXIA VIÁBEL QUE A NEOLIBERAL".

CASTO Mª ÍNSUA:
O GALEGUISTA ESQUECIDO
MODESTO FRAGA

O SÍNDROME NNA
VICTORINO PÉREZ PRIETO

O síndrome NNA é coma o letreiro que o
Dante puxo na porta do inferno, compre
"abandonar toda esperanza" en calquer
utopía de cámbio, pois está de antemán
condenada ao fracaso. Asi que colle o anaco do pastel máis grande que 'poidas e ... "a
jugar". Este pensamento tamén está moi
metido na lgrexa, onde un pretendido realismo esterilizante impide a moitos seguir
apostando pola utopia do Reino de Deus.
Afortunadamente, o que é un rotundo fracaso é precisamente a pretensión de impar
un "pensamento único"; e na lgrexa, a pesar dos medos esterilizantes e dos cansazos,
xorden constantemente movimentos
que manifestan a liberdade do Espírito
que sopra onde quere
e como quere. "Onde
está o Espírito de
Deus ali hai liberdade", vida e esperanza;
esa esperanza é o único antídoto contra o
síndrome NNA.

de chegar a contaxiarse a través de Internet
e demais meios de comunicación modernos
co xérmolo de democratización que xurdíu
entre os fieis de Europa central". Pode que, a
pesar dos medos duns e a miopia doutros, o
berro "Somos lgrexa" se vaia convertendo
nunha canle para a forza transformadora do
Espírito, e troque o síndrome NNA en esperanza dunha viea nova que non sexa só para
o outro mundo.
Nas últimas semanas difundíronse, entre
outros moitos comunicados, dous documentos máis longos e especialmente interesantes:

'Quérese un .Papa

que recoñeza o direito
das mulleres a ser
chamadas ao
ministério e o direito
a exer.celo como
célibe ou casado"

O Movimento Internacional Somos Igrexa
(IMWAC) está sendo, neste momento,
capaz de ir aglutinado
numerosas organizacións e redes locais ou
in ternacionais que
queren renovar a vida da lgrexa, porque
contrariamente aos seus acusadores están
convencidos de que a lgrexa ainda ten
moita vida! lsto é o que manifesta cada dia
a información que o IMWAC se encarga
de comunicarmos aos que estamos conectados coa plataforma a través de Internet.
Posibelmente, un dos meirandes logros desa plataforma renovadora da lgrexa foi a
de criar un espácio de comunicación libre,
democrática, descentralizada, descolonizadora e rápida entre os católicos e cristiáns
de todo o ·mundo que apostan confiados
por un cámbio da lgrexa desde a base. A
través de Internet crebáronse os estreitos
límites localistas das igrexas e a información relixiosa e social filtrada polos meios
que están suxeitos ao poder. Por isa, os coordenadores do IMW AC recoñecian recentemente nun documento difundido pala rede: "Grácias a tecnoloxias novas coma
o e-mail, dispomos de posibilidades inauditas para dialogar sobre a nasa lgrexa e o
seu liderazgo, non só como grupos nacionais, senón tamén como comunidade internacional de fe e esperanza. Podemos falar

Dores de parto dunha
Igrexa para o terceiro
milenio e Un Papa para
o tempo que despunta ..
Bispo de Roma e Pastor
Universal. O primeiro,

tras unha introdución
da portavoz e principal
coordenadora da comunicación na rede, a
colombiana-alemana
Elfriede Harth, trae
unha completa infor. mación sobre a preséncia da plataforma renovadora nos distintos
países . Os nomes do
movimento en cada lugar son ben expresivos.
Desde a pioneira austríaca Plataforma Nós
Somos lgrexa co seu "Chamamento ao Pavo de Deus", ou o tirolés Por unha lgrexa
máis humana, e o belga Por unha Cara diferente da lgrexa e a Sociedade, até o sinxelo
nome dos norteamericanos, ingleses e irlandeses: We Are Church ("Nós somos
lgrexa"), que asumiron literalmente traducido os irmáns de Portugal e Brasil: Nós
Somos Igreja, e o máis sinxelo dos españois
e sudamericanos: Somos Iglesia-SI, que asumimos no galega Somos lgrexa.

O segundo documento, que ve a lus con ocasión do vinte aniversário do actual Papa,
céntrase na idea do Papa que queremos para
o terceiro milénio. Co que se manifesta que
se aceita o que pode representar a sua figura,
igual que se manifestou o valor do ministério
sacerdotal -renovado- na Declaración da
que se ten falado nestas páxinas {"Somos
Igrexa", ANT, 30-X-97). Afirmase aqui que
se quere un líder capaz de ler os signos dos
tempos co seu povo, que recoñeza particularmente o espertar das mulleres e o seu direito
a ser chamadas ao ministério, e igualmente o
direito de mulleres e homes a exercer ese ministério como célibe ou casado. Un papa resen moitas línguas sobre o futuro da nasa lgre- peituoso coas conciéncias dos católicos/as e
xa e sobre as maneiras en que a nasa co- que impulse un verdadeiro diálogo teolóxico
munidade de fe e os seus líderes podan ser
para promover unha san diversidade de opimáis fieis ao Evanxeo".
nión na lgrexa. Un papa que saiba recoñecer
a pluralidade cultural dos cristiáns e a necePode que, con todos os seus inevitábeis erros,
sidade de inculturar a fe nas diversas realidasexa esta plataforma unha ocasión excepciodes nas que se vaia inserindo. Un pioneiro
nal para vivir a verdadeira catoücida.de ("unique invite a tomar iniciativas que axuden a
versalidade") e unha aposta ecuménica séria
un desenvolvimento adulto da fe e a responda Igrexa, e, de paso, aprobar a sua signatura
sabilidade de todos os fieis da lgrexa, cunha
pendente coa modernidade, se a xerarquia
clara e sincera aposta ecuménica. E, en fin,
olla para ela con amor dialogante e deixa de
un líder que saiba ser verdadeiro profeta inbotarlles enriba os cancerbeiros da ortodo-· · cansábel na promoción da igualdade, a paz e
xia, que, esquecendo aquelo de "o Sábado é
a xustiza para os pobres. •
para o home e non o home para o Sábado",
xa andan a "previr" aos católicos do "perigo
VICTORINO PÉREZ PRIETO é escritor e crego

Afortunadamente, despois de máis de sesenta anos de siléncio e anonimato, o labor ,impecábel, leal e dinámica de Casto
Mª lnsua, intelectual fisterrán exiliado en
Bos Aires desde os primeiros anos do século, ten a sua recompensa coa celebración dunha homenaxe popular na sua
memória. E é que nunca un recoñecimento tan merecido tivo resposta tan tardía,
tan ignorada e mesmo tan esquecida.
Non podemos obviar que Casto Insua tivo en vida un labor de enorme trascendéncia para o galeguismo da primeira metade do século no que andamos. Mentres
presidia a Casa de Galicia , un-dos órganos
punteiros de identidade no entorno da
colectividade, participou en diversas empresas relacionadas, directa ou indirectamente, co fylxente movimento galeguista
dos Prada, Alvarez e Castelao.
En certa maneira non debera surprendernos esta información, f.lomenos se partimos da premisa de que Insua era, por aquel
entón, membro. de numerosos movimentos
asociativos de vital importáncia como o
demostra o feito da sua constante correspondéncia, tanto para co Partido Galeguista como para cos diferentes comités criados
na capital bonaerense daquela época.
Desde a sua chegada á cap}tal arxentina,
alá polo ano 1911, Casto Insua non deixou de concebir a idea de aunar e
concienciar a toda esa grande masa. de galegas espallados polo continente americano. Tal era asi que nunca en vida, e ao
longo de toda a sua actividade vital e dinamizadora, deixou de apoiar calquer iniciativa que pulase por esta idea.
Anos antes, durante o seu período de director da afamada revista Alborada, o naso home propuña desde os seus editoriais,
a necesidade de apoiar as iniciativas alentadas desde os sectores máis avanzados do
galeguismo: entre elas as dos Vilar Ponte,
Asorey, Lugris, etc., aos que consideraba
"os maiores cerebros de Galiza e ainda fora dela". Casto Ínsua sempre creu necesário o compromiso social desde as páxinas
das diferentes publicacións existentes na
capital arxentina.
A Casto Insua uníao unha fonda amizade
con Rodolfo Prada, por aquel entón presiden te do PG; até tal extremo que probabelmente influíse nel á hora de alentarlle a
causa galeguista. Non podemos esquecer

que Prf-da foi quen despideu os restos de
Casto Insua, con verbas como "xa estás irmán no silenzo eternal/ á beira dos centos
e miles que deron a vida pala causa túa e
nasa/ Estás cos Precursores e cos mártires/
na xa cercana hora magnífica da liberazón
da Nosa Terra (31, Agosto, 1938).
Mantiña, ademais de con Prada, unha fonda e estreita relación persoal con outros
sectores socio-culturais da colectividade,
como eran os casos de Domingo Ouzzo,
Deputado nacional entre 1924 e 1930, de
Blasco Garzón, á sazón Cónsul Xeral de España ou José Barrio. Con todos eles mantén, sabor de todo, un nítido sentimento
comun: o amor á colectividade, o amor a
Galicia e o amor á terra que un dia deixou,
pero da que xamais se separou de todo.
Certamente estes sentimentos manifestábanse evidentes a través do seu desmedido
espírito democrático, amosado en numerosas ocasións, sobre ·todo, desde as páxinas
de Alborada.
Foi, asemade, membro fundador das sociedades ABC (Sociedad Benéfica e cultural
Hijos del Partido Judicial de Corcubión), da
antiga Casa de Galicia, e posteriormente,
da Sociedade Fisterra en América.
O conflito civil en España, a senrazón e a
barbárie dunha guerra sen sentido, que xamais entendeu, e, sobre todo as suas consecuéncias, foron, sen dúbida, algunhas das
grandes angúrias que sobreviñeron a vida
de Casto Mª Ínsua. Unha vida que se esgotou unha mañá de Agosto de 1938.
Meses antes, o 27 de Marzo, o Partido Galeguista trasládalle a encomenda de criar
as "Células de Apoio ao pobo hespañol".
Neste tempo é notable saber que o noso
home mantiña unha e treita relación co
g,rupo galeguista dos Castelao, Prada,
Alvarez. Poida que p la ua amizad e
segundo, até tal extremo de que fi t rrán foi un dos redactare dunha da c misións encargada de elabor r o Estatut
de Autonomía para Galicia, apr bado n
Xuño de 1936.
Semellaba, penso eu, como se PG e con
el todo o galeguism da colectivid de, tentasen con isto agradecer a Cast Ín ua toda unha vida adicada a sua terra. •
MODESTO FRAGA é membro

Xosé Lois

da Comisión de homenax

-
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As secretarias da muller dos sindicatos pensan que amedida non fomenta oemprego feminino

Apensión para as amas de casa aprobada
polo PP limitase á contratación dun seguro

Unha das
resolucións aprobadas polo
PP no debate sobre
o estado da
nación, propuña
desenvolver
~ por lei o acceso
das ama9'_de casa a unha
pens~n. A medida
/
provocou un grande impacto social xa que implicaba o
recoñecimento do labor
dunha grande parte da povoación que desenvolve un
traballo non remunerado
no ámbeto privado. Sen
embargo, tras do anúncio áchase a simple
contratación dun seguro privado, que ben poderia tratarse dun fundo
de pensións, coa única diferéncia de que estaria respaldado pola
administración.

A.N .T.

-O- P. CASTRO

Ao remate do debate sobre o
estado da nación, o PP apresentaba e aprobaba, cos votos
en contra do BNG e coa abstención do grupo socialista, unha
resolución pola que propuña pagar unha pensión ás amas de
casa, solicitude,da que fan bandelra os colectivos de Mulleres
Rurais. Á espera de que se artelle a Lei pola que se rexeria esta
medida, sábese polo momento
que se trataria de propiciar o
aforro feminino investindo esa
cantidade -non precisada- nun
seguro de pensións, é dicer, serian as próprias amas de casa
as que pagarian a sua pensión.
A única diferéncia entre esta
m*dalidade de pensións
os
fu dos de pensións convencion is estriba en que seria a própr ,a administración quen garan-

e

tira con fundos públicos o cobro
futuro deses cartas. En todo caso, a contia e as prestacións desas pensións estaria en función

da capacidade de aforro das
próprias amas de casa.
Recoñecendo o labor que realiA.N.T.

zan e a importante aportación
económica que esta supón, a
parlamentária nacionalista,
Olaia Fernández Davila, sinala
que con esta medida non se
promove a independéncia económica das mulleres. Pela contra, considera que "esta pensión
poderia reforzar o papel das
mulleres como amas de casa,
sen chegar a recoñecer a importáncia do labor que realizan no
ámbeto privado, ao tempo que
se lle relegar exclusivamente a
ese ámbeto".
No 11 Plano Integral de Apoio á
Família, elaborado pola Xunta,
alén de fomentar o papel da muller como eixo central desta institución e de promover a natalidade, céntranse as propostas
na "harmonización das responsabilidades laborais e familiares
para as mulleres e reforzar o
papel da família na mellara do
estatus das nenas".
A criación dunha pensión para
amas de casa tampouco· aparece recollida no 111 PIOM (Plano
de lgualdade de Oportunidades
das Mulleres Galegas) aprobado e publicado pela consellaria
de Família, Promoción de Emprego, Mullere Xuventude,i.case
ao tempo que se fixo pública a
iniciativa do PP. Por iso, organizacións políticas e sindicais sinalan o caracter eleitoralista do
anúncio, pola proximidade das
eleicións munictpais, a impdrtáncia que nestes mpmentos tbñen as a~ociacións de arpas de
casa ~lleres rurais e o control que sobré elas exerce o PP.
Destje as distintas secretarias
da Muller das organizacións
sindicais tampouco se amasan
moi favorábeis á sua aplicación. "Estamos a favor de que
se negócie un plano que aborde medidas dirixidas a for,nentar a incorporación da muller ao
mercado laboral", sinala Teté
Pérez Pardo, responsábel da
área da muller de CCOO, ·quen
engade que "deberían aplicar
tamén as normativas comunitárias que existen ao respeito e
que"9an resposta a moitos dos
problemas laborais que afectan
ás mulleres".
Na mesma liña maniféstase a
Secretaria da Muller da CIG,
desde a que se entende que
"son medidas que incentivan
máis que as mulleres queden na
casa, na vez de potenciar que
accedan ao mercado laboral e
teñan o seu próprio salário".
De feito, para unha ama de casa poder aforrar o necesário
para pagar ese fundo de pensións, teria que obter os cartas
de algunha fonte de ingresos e
se non está desenvolvendo un
traballo remunerado manteria
a sua dependéncia económica.
Alén diso, as diferentes capacidades de aforro en función
da sua pertenza a unha ou outra clase social tamén marcari an, no futuro, a contia da
pensión a receber. +

Medidas
administrativas
que non contan coas
traba Hadoras
por conta própria

O 52% dos case que tres millóns
de galegas son mulleres. Unha importante porcentaxe da povoación
que padece unha problemática específica para acceder a un pasto
de traballo. A taxa de paro feminina é do 63%. Dos menores de 25
anos que buscan o seu primeiro
emprego, un 49% son mulleres.
Esta taxa de desemprego chega
, ao 54% entre as que xa traballaron
algunha vez e increméntase ainda máis, até acadar o 79%, para as
maiores de 25 anos que buscan o
seu primeiro emprego. Ademais,
un 62% dos contratos a tempo
parcial fanse a mulleres. O sector
servizos ocupa a un 62% das traballadoras, mentres que un 27%
figura no sector primário e só un
11 % está ocupada na indústria e
na construción.
A própria administración galega
recoñece a necesidade de pór en
marcha medidas que axuden a
- solventar esta grave situación e
no 111 PIOM, no que, en todo caso,
non se avalia a eficácia dos dous
anteriores insístese na necesidade
de "eliminar as barreiras que impiden ás mulleres incorporarse ao
mercado laboral". Tamén neste
sentido, desde o governo Aznar
aprobáronse recentemente duas
medidas, a primeira dirixida, teoricamente, a criar emprego e a
segunda¡ a potenciar a
contratación de mulleres en pastos de traballo nos que esten ·subrepresentadas.
'
No primeiro caso, estabelécese
unha normativa segundo a que os
empresários non terán que pagar
a seguridade social do traballador
ou traballadora que substitua a ·
unha muller que desfruta dunha
9aixa por matemidade.
Non prevé a posibilidade de que
a muller que teña que acollerse a
unha baixa por maternidade sexa
autónoma, cando son moitos os
casos, sobre todo no sector servizos -comércios... - nos que se
da esta situación. Segundo os
cálculos realizados pala CIG, de
aplicar ese custe cero a todas as
mulleres que estiveran en situación de baixa por materni~ade e
aplicando como baremo a média
de cotización, os custes para a
administración non superarían os
1.000 millóns de pesetas.
Para Teté Pérez, partindo de que
se trata dunha normativa positiva
para as mulleres, non se cumprirá o obxectivo de criar emprego
porque "non vai acompañada da
obrigatoriedade do empresário
de substituir á traballadora de
baixa por outra". Canto á subvención a empresas que contraten a
mulleres en postas de traballo
nos que estean sub-representadas, mália tratarse dunha forma
de incentivar a incorporación da
muller ao mercado laboral, tampouco se considera que dea resposta aos problemas aos que se
enfrontan as demandantes de
emprego. En princípio, nen
sequer existe unha táboa na que
se recollan cales son esas profisións ou pastos de traballo nos
que a muller está sub-representada. Ademais, enténdese que as
medidas a adoptar deben estar
inseridas nun plano integral que
permita para a muller acadar a
plena igualdade. +
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CCOO, ANPE eCSIF avalan un acorde que incrementa as desigualdades
no postobrigatório, denúncian os convocantes

A folga de profesorado o-'dia 27

súmase as protestas polo deterioro do ensino público
~

9* PAULA BERGANTIÑOS

Desde que a Xunta comezou a aplicar a LOXSE repíntense as mobilizacións en protesta pola supresión de profesorado. A. PANARO.

Unha das razóns palas que a
CIG, CPSEG, SETG e UGT exixen que se paralice o proceso de
adscrición do profesorado de secundária é que os docentes solicitarán a sua praza tomando como referéncia unha rede de centros do ensino postobrigatório
-bacherelatos e ciclos formativos
- que non se debatiu entre a co-

munidade educativa e que ainda
non é definitiva. A Consellaria
non garantiu que nos próximos
anos non se vaia a modificar e
neste sentido lembran o acontecido coa rede de Primária. O mapa
feíto público pala Administración
no 1996 supuxo a supresión de
1.1 00 prazas de profesorado no
ensino público. Cando se modificou en Marzo deste mesmo ano,
incrementou o número en 146.
Para CCOO a aplicación dos critérios que asinaron coa Xunta para determinar os postas que se
deben cubrir con profesorado definitivo suporá estabilizar en tres
anos os contratos de 3.600 docentes e a criación de 2.000 postas de traballo. Sen embargo, o
feito de que nen se coñezan nen
se negociaran as zonas educativas a efeitos de adscrición e do
direito preferente no concurso de
traslados indica, segundo manteñen as organizacións convocantes, que o proceso vai ser un frau-

de. Entre outras críticas comentan que o acordo impide que os
cadros de persoal de cada centro
sexan elaborados tendo en canta
a opinión dos claustros e que unha vez delimitado o cadro de persoal a oferta de matérias optativas estará condicionada a que
exista profesorado suficiente.
Tampouco se asume a redución
de alunado por aula ou a modificación á baixa das horas necesárias para determinar as vacantes,
o que serviría para manter e ampliar o profesorado nos centros. O
acordo tamén comprime ao máximo o calendário de aplicación da
LOXSE no ensino secundário.

O profesorado
non vai ser o único afectado
O acordo avala unha proposta de
rede de centros de ensino postbrigatório que, pesie a facerse
público o 23 de Xullo, cando xa
rematara o curso escolar, e non
comunicarse aes centros até Se-

tembro, topou coas cr íti cas da
CIG, os CAE , o BNG e as próprias CCOO.
Como xa informaba ANT no número 852, a proposta de rede de
centros para o ensino postobrigatório da Xunta non garante como
mínimo tres modalidades debacherelato en todas as localidades
nas que se implanta o ciclo. Por
outra banda, o Bacherelato de Artes queda restrinxido a sete cidades -só 280 alunas poderán cursalo- e o Tecnolóxico a 55 de
315 concellos do país. Un informe
elaborado pola CIG evidéncia que
constitue unha oferta insuficiente
de prazas, afonda na discriminación do alunado por razóns xeográficas e económicas e non ten
en canta a realidade socioeconómica das diferentes comarcas como critério para implantar os ciclos. Asimesmo máis do 50% dos
ciclos formativos concéntrase nas
famílias de Administración, Electricidade e Eléctrónica. •

Convocadas cun ano de retraso para aterecer 135 prazas para 11.000 apresentados

ACIG retirase dos tribunais das oposicións á Xunta
ante a imposibilidade de fiscalizalas
O comité de persoal da CIG na
Xunta anunciou a sua retirada
dos tribunais para a oferta de
emprego público da Administración galega ante a imposibilidade de fiscalizar o proceso e garantir as condicións de igualdade
de oportunidades, mérito e capacidade. O proceso desas oposicións , nas que se ofertan 135
prazas, ven retrasado un ano. A
retirada da CIG non supón unha
nova demora por canto hai quorum para continuar adiante.
A Xunta de Galiza, através dunha nota de prensa difundida só
catre horas despois de anunciar

hora de que tradicións e
pautas de conduta que
forman parte da activi,
dade diária adquiran
rango de lei. Polo momento
non pasan de costumes que re,
xen en defecto de que alguén
cumpra ou faga cumprir coa le,
xi lación vixente. A falta d re,
gulación conleva o traballo en
precário de cen tos de per oas
que e ven obrigadas a exercer
as suas funcións nun tad de
auséncia de normativa paliábel
ab oluta e empre expostos a er
criticados por aqueles que e
obstinan en recurrir a papeis es,
critos. Tamén é un problema
para os demandante de tas
práticas en legalizar; non existe
o direito de reclamación, a
obrigas das panes contratantes
son di.fu as e variábei , o custe
dos servizo nen de grava nen
cotiza á Facenda e o re ultado
da operación pode virse abaixo
en calquer momento e mete a
nápia algun descoñecedor da
idiosincrásia autóctona.

E

A Praza do Toral será o ponto
de partida da manifestación
que as organizacións convo~
cantes da folga de profesorado de ensino secundário o
Martes 27 teñen programada
para ese mesmo dia ás once
e média da mañá. A C/G, a
Coordenadora do Profesorado de Ensino Secundário de
Galiza (CPESG}, STE e UGT,
exixen a paralización do acordo para a adscrición do profe sora do asinado entre a
Consellaria de Educación,
CCOO, ANPE e CSIF porque
atenta contra a calidade do
ensino público e supón unha
agresión aos direitos dos docentes. A protesta tamém rec i b i u o apoio dos Comités
Abertos de Estudantes (CAE).
De "reconversión do profesorado"
califican as organizacións sindicais o acordo ao que chegaron
CCOO, ANPE e CSIF -minoria
entre o profesorado- coa Consellaria de Educación. Chaman aos
docentes a non acudir ás aulas o
vindeiro 27 de Outubro e sinalan
que o proceso de adscrición do
profesorado de secundária aos
centros -que se abriu coa sinatura deste documento- condena
aos docentes á mobilidade xeográfica e funcional. A alternativa a
non verse trasladados da sua localidade será, segundo os convocantes, impartir afins ou dar clase
en máis de un centro.

Ilegais

a Confederación lntersindical
Galega a sua retirada dos tribunais das oposicións, acusaba á
CIG de retrasar o proceso coa
sua atitude. A Administración
autónoma afirmaba igualmente
que é falso "que as bases das
oposición non foran negociadas", como pedía a CIG. En todo caso, non houbo nengunha
modificación nen no tocantes ao
número de prazas nen ao sistema de selección. O próprio sindicato, antes de porse en marcha a constitución dos tribunais
xa anunciara que renunciaria
caso de non admitirse unha negociación sobre as oposicións.

A este proceso selectivo apresentaronse 11.000 opositores. O número de prazas é de 135, ainda
que hai que restar 25 para a promoción interna. As outras 11 O xa
están copadas previamente porque os interinos acumulan pontos
dabondo como para que sexa imposíbel que un opositor de aceso
libre poda conquerir a pontuación
precisa para facerse cunha das
prazas convocadas. Mesmo para
os interinos as posibilidades de
conquerir praza son moi limitadas
porque por regra xeral hai un posta por cada cinco interinos.
A respeito do proceso de selec-

ción, a CIG tamén solicitara algunhas modificacións, como
mudar o exame de máquina por
un de ordenador ou suprimir a
proba da leitura para evitar que
se conculque o princípio de confidencialidade do opositor. Pero
estas peticións foron obviadas.
A CIG denúncia, ademais, que·
non cabe a posibilidade da fiscalización do proceso de oposicións
e que os tribunais están copados
por representantes da Administración. De feito teñen carácter
político e nalgun caso a relación
é familiar, como a sobriña do director xeral da Función Pública.•

Tribunais que tardan anos en
sacar unha lista de aprobados,
políticos con dous cargos pú,
blicos e con actividade em,
presariais á marxe, intelectuais
con pase preferente e gratuíto
ás Galas do Difunto, sindicalistas con pedigri e media família
colocada a soldo pala causa, al,
caldes con sesenta millóns en
dietas penden te de declarar,
patróns que despiden ao máis
antigos para contratar a tem
parcial e recebir axudas por
criación de empreg , g ceti,
lleiros subvencionados por Pé,
rez Varela, empresas contami,
nantes, violento domésticos,
industriais do lume, revolucio,
nários das carro da mafiá e vin,
te fólios a un espazo. Todos ne,
cesitan urxentemente unha
norma legal que os faga sair da
clandestinidade social e os per,
mita falar en público das uas
peculiaridades endóxenas.
A última xeración ae xuristas
defensores desta teoria da lega,
lización pertencen António
Ramilo, José Luís Baltar e Julio
Dozo. O líder da Confedera,
ción de Empresários é dos da
doutrina de "o mellor obreiro é
o obreiro co finiquito asinado
en branca". O presidente da
Deputación de Ourense adscrí,
bese á escola que equip ara as
institucións con fincas particu,
lares. O patrón maior da Con,
fraria de Cambados polo con,
trario, representa unha liña
máis conciliadora, ás denún,
cías dunha traballadora de irre,
gularidades contábeis, acoso
sexual e discriminacións res,
ponde con despreocupación e
insultos verbais. Ten como es,
cudo a falta de regulamenta,
ción. E vaille ben. •
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Como recibe a homenaxe que
lle vai render a Asociación de
Escritores?
Non adoito aceptar que me fagan homenaxes pero neste caso
recíboa con agrado por vir dos
meus compañeiros da escrita.
Son unha escritora incómoda,
fun silenciada nuns casos e non
moi ben tratada neutros. Levo
moitos anos escribindo e polas
características da miña escrita
estou considerada como unha disidente. Entendo por isa a homenaxe como un avance que me
alegra, non por min senón polo
que a miña escrita representa.

Fixo no comezo un apelo para
que as mulleres recuperaremos as mans, logo seguiu sinalando que debiamos tamén
recuperar as palabras.

cuantificar mesmo en termos
económicos. Haberia que devolverlle ás mulleres a meio de accións positivas todo o que fixeron por este país, ¡o seu traballo
na terra, no mar, \nas fábricas.

Mg Xosé Queizán
'Son unha escritora incómoda'

Na última obra analisa a misoxínia e o racismo en Pondal,
por que ere que abriu feridas?

-0- CARME VIDAL

1

A ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LÍNGUA GALEGA VAi HOMENAXEAR O SÁBADO 24 DE OUTUBRO A Mª XOSÉ
QUEl~N, UNHA ESCRITORA CON LONGA TRAXECTÓRIA EN TODOS OS XÉNEROS LITERÁRIOS. POR VEZ PRIMEl-

RA A'COMEMORACIÓN RESPONDE AD APELO "A ESCRITORA NA SUA TERRA", EN FEMININO, UNHA VEZ AS ANTERIORES CELEBRACIÓNS ESTIVERON ADICADAS A UXIO NOVONEYRA, BERNARDINO GRAÑA E MANUEL MARIA. A
INSTÁNCIAS DA ASOCIACIÓN, O CONCELLO DE VIGO PORALLE O SEU NOME A UNHA PRAZA DA CIDADE. "ESCRITORA: INCÓMODA E DISIDENTE" COMO ELA SE DEFINE, Mª XOSÉ QUEIZÁN TEN UNHA HISTÓRIA LITERÁRIA LIGADA. AD SEU FEMINISMO MILITANTE. CONSIDERA QUE O FEMINISMO É A GRANDE REVOLUCIÓN OESTE SÉCULO, AQUELA QUE PRODUCÍU TRANSFORMACIÓNS RADICAIS QUE FORON QUEN DE CAMBIAR AS MENTALIDADES.

É na fin un proceso de recuperación da identidade no que está imersa a nasa palabra e o noso carpo. Non é só unha muller
a que escrebe senón que se engade unha actitude reivindicativa, poñendo en primeiro plano
determinados aspectos. Mesmo
cunha palpábel evolución, en toda a miña obra se pode apreciar
ese intento consciente de marcar o xénero.

É a vicepresidenta do Consello Municipal da Muller en Vigo, estanse cumprindo os obxectivos paa os que se criou?

Hai moi poucas mulleres que
manexen todos os xéneros literários como vostede fai.

Paréceme todo un éxito, hoxendia as asociacións viciñais están
vivas palas mulleres. Supuxo un
avance enorme que fixo que as
mulleres sairan da casa e se integraran na política. O Consello
non é vinculante, pero os acordes
que tomamos, no caso de que o
solicitemos, van ao pleno e intervén o concello. Conseguimos así
que as mulleres estean conducindo autobuses municipais e incluso o compromiso do concello como parte en temas xudiciais.

O cuarto próprio do que talaba
Virxínia Wolf, ainda que pasaran
moitos anos, hai moitas mulleres que non o teñen. Ainda non
aprendimos a diferenciar o público do privado. Para nós o privado non é o cuarto próprio sen ó n o ámeto doméstico . Hai
máis mulleres poetas e niso pesa tanto a tradición como a profis io nalidade. A poesía require
menos tempo, a narrativa esixe
continuidade, traballo constante,
horas e unha arquitectura moito
máis laboriosa, por iso as mulleres teñen menos preséncia.

Foi en especial chamativa a
participación na campaña
contra os maos tratos.

Desde a Festa da Palabra Silenciada defendeu un espazo
próprio para a escrita de muller, continua a ser necesária
esa promoción?

O pasado ano pasará á história
do feminismo porque esas martas que moi poucas contabamos
pasaron a primeira páxipa dos
xornais e os telediários. E un lag ro que costou vinte anos de
protestas. O fundamental é que
a sociedade se faga cargo da
sua importáncia, córrese perigo
mentres os problemas das mulleres sexan privados, cando pasan a públicos estamos na vía
da transformación.

Como nas reivindicacións de
identidade pásase por diferentes etapas . Considero que a
mestura é máis positiva !pero foi
preciso dar antes ese PfiSO, dicer que estamos aqu ~ e que
existiamos. lso foi o que fixo a
Festa da Palabra Si/enci~da que
monstrou unha grande nómina
de mulleres colaboradoras cando no resto das revistas se dicia
que non habia escrita feminina.
Hoxe xa se rompeu o siléncio e
(
no próximo número xa hai homes que asinan artigas.

Tense talado de que o feminismo perdeu o seu carácter
combativo para se tornar nun
debate teórico.
A dialéctica teoría e pr¡tXe é aplicábel a todo pero no feminismo é
onde se ve con maiC!>r claridade.

Promoveu a criación das Feministas lndependentes Gal~gas, mantén esa definición?
Agora con certeza non a chamaria así. Os nomes v$ñen dados históricamente. C~ahdo xurdiu a FIGA a indepen éncia era
respeito dos partidos. esa idea
continuo porque creo que o feminismo é revolucion~rio en si
mesmo, non necesita ada máis
para transformar a rea idade social, é política en si mesmo. No
entanto, agora estaría ubicada
no~que nos Estados Unidos chaman feminismo radical.

Desde o feminismo ,tense feito
a semellanza da liberación
das mulleres coa liberación
nacional.

Estou segura de qµe moitos comentários son pré¡'vios á leitura
do libro. Existe un~a mitificación
de cartas figuras cQa que eu non
concorde. O nacionalismo ten
que ser progresistá senón, para
min, non serve, e nesta idea está
a posibilidade de cuestionar
mesmo os mitos que se criaron.
Os poemas sinalad<\)s son verdadeira apoloxia da violación, da infravaloración das mulleres e terian que ser cuestionados. No
caso de que fosen alegatos a favor do terrorismo o'u de que no
lugar de mulleres talaran de negros non se permitirían. Se queren continuar valorando e respeitando isto, estou tamén en condición de facer unha chamada de
atención porque se está a transmitir unha ideoloxia sexista. Neutras literaturas se está a traballar
moito na releitura dos textos.

\

A.N.T.

Xa en A muller en Ga/icia fixen
unha análise estrutural entre a língua e a muller, na que explico como as nacións minorizadas son
feminizadas. A relación non está
tanto por ser feminina senón en
canto est~ infravalorada. As adxectivacións que se far\ da língua
semellan ás que se er:npregan coas mulleres: bonita, agarimosa.

A misoxínia de Pondal
Ten criticado ao nacionalismo
por non recoller a xeito as reivi nd icaci ón s das mulleres e
non facer unha releitura dos
mitos e as palabras.
Continuo a acreditar niso. Os
partidos nacionalistas teñen que

cambiar moitas causas porque
caen na contradición, en especial nun país como a Galiza onde o traballo das mulleres foi
fundamental e. mantivo esta sociedade. É terríbel que desde o¡
nacionalismo non faga ·un coñecimento real desta situación. Hai
unha débeda histórica coas mulleres moi grande, que se pode

Cambiaron as formas, o feminismo debe estar no ensino, na
fábrica, nos meios de comuni- .
cación, ali onde están as mulleres. A sua importáncia levou-a-- que mesmo se dera o proceso
de feminización dos homes. A
liberación da muller foi o grande
cámbio deste século. Transformou no todo. Os homes están
facendo próprios elementos que
antes eran signos das mulleres.
A voz do Aznar de agora non é
a de antes. Como queren semellar democráticos, feminizan
todo o seu aspectp, a voz, os
xestos ... Os patriarcas non están na moda. O feminismo cam biou, e continua a !cambiar, as
mentalidades.•
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APlataforma en Defensa da Ria entrevistarase ces grupos parlamentários

Fomento aproba o proxecto de recheo da Malata
en Ferrol coa oposición do concello
O ministério de Fomento ten
aprobado o proxecto de recheo
da enseada da Malata sen que
se apresentara o preceptivo informe de impacto medioambiental. As obras, mália ser contrárias
mesmo ao planeamento urbanístico vixente na cidade, xa foron licitadas e adxudicadas á empre·sa Dragados. A autoridade portuária xustifica o recheo indicando que se trata de dotar de novas espazos ao peirao ferrolán.
Tanto a Plataforma pota Defensa
da Ria como o próprio concello
de Ferrol teñen apresentado recursos en contra dun plano que
será irreversíbel unha vez se
execute e terá graves repercusións mediambientais e laborais
para os coleitivos que viven da
pesca e do mariqueo na ria.

O proxecto de recheo da enseada da Malata prevé unir, através
dunha explanada de 50.000 metros cadrados, o porto carboeiro
co peirao "Fernández Ladreda".
Con esta obra provocarase o
estancamento da auga da parte
interior da enseada, ao deixar
só unha saida lateral para liberar. Sen embargo, pésie ás repercusións mediambientais que
terá a execución do proxecto, o
ministério de Fomento deu os
permisos pertinentes á Autoridade Portuária de Ferrol-San Cibrao, demandante da obra, por
ser o porto de Ferrol considerado de Interese Xeral.
As actividades marisqueiras serán as máis afectadas polo proceso de colmatación derivado

do estancamento das augas. Un
estudo oficial encarregado pala
Xunta de Galiza no ano 1985 sinala que esta é unha das zonas
de maior potencial, xa que xusto
na enseada reprodúcense as
larvas de moluscos e crustáceos que lago se distribuen polo
conxunto da ria.
O próprio concello de Ferrol, en
aoordo plenário posicionárase en
contra do proxecto, ao igual que
a Plataforma en Defensa da Ria,
que integra a-organizacións ecoloxistas como Adega ou SGHN,
asociacións de viciños, forzas
políticas como o BNG, ás contrarias de pescadores e á asociación ·de mariscadores a pe e a
flote. Tanto desde o concello como desde a plataforma se teñen

apresentado recursos en contra
da decisión de Fomento.

Porto de Interese Xeral
Desde a Dirección Xeral de Calidade Ambiental de Meioambiente
xustitícase a auséncia do estudo
de impacto por tratarse dun porto
de interese xeral dependente de
Portas do estado, polo que o ministério de Fomento pode autorizar as obras sen necesidade de
que se apresente o informe. Pala
sua banda, a Autoridade Portuária xustifica as obras de recheo
indicando que son imprescindíbeis para completar a superfície
onde realizar as actividades do
peirao, como zona para atracar
os barcos bulk-carrier e para poder achegar o ferrocarril. •

VIGO, CAPITAL GALEGA DA EMIGRACIÓN
MANuEL VEIGA

O crecemento da cidade de Vigo adoita a atribuirse, con acerto, á expansión dunha economía vinculada ao mar. Neste sentido é xa un
tópico citar a importáncia da pesca, a conserva,
os asteleiros e tamén, ainda que este último recoñecemento seña menos frecuente, o doutras
moitas empresas vencelladas ás anteriores, caso
por exemplo de La Metalúrgi.ca ou de calquera
das demais destinadas a producir suministros
para as conserveiras. Neste mesmo sentido, haberia que estimar incluso q grado de importáncia que tivo a existéncia de boas comunicacións
por mar, e polo tanto ás facilidades naturais para a exportación, á hora de decidir a instalación
da factoría de Citroen na cidade.

dos que regresaron instaláronse nas devandiras
cidades.
Anos despois, a emigración a Venezuela, México e Europa deu lugar a un fenómeno até certo ponto similar. Os emigrantes, saidos nomeadamente do interior de Galiza, enviaron {e
continuan a enviar) aforras en divisas quepasan a engrosar os depósitos de caixas e bancos
que, á sua vez, realizan os seus investimentos
basicamente na Galiza urbana. A iso hai que
engadir que a porcentaxe de retornos entre os
emigrados a Suiza, Francia, Alemaña ou Inglaterra é máis elevada que a que se daba entre os
que no seu dia marcharan para a Arxentina.

ral por desexo próprio, senón abrigado palas
circunstáncias e polo desexo de mellorar. Unha vez reinstalado sofre os complexos de quen
ven de fora e dun estrato social inferior, descoñecedor dos hábitos novos e, sobre todo, ansioso por integrarse. No caso que estamos a falar, o inmigrante que provén do interior de
Galiza, con ou sen paso intermédio polo extranxeiro, tende a abandonar en primeiro lugar o idioma galego de procedéncia, ou cando
menos a educar aos seus fillos en castelán. O
aumento progresivo de prestíxio <leste idioma
respeíto do galega, común a toda Galiza, acentuase no caso do emigrante.

É por iso que a impostura, a sensación de despraO que rara vez se menciona, non sendo de paso e sen dedicadle unha importáncia adecuada, é a contribución da emigración ao desenvolvemento da cidade, tanto nas duas primeíras décadas do século como nos anos sesenta e
setenta, datas que coinciden cos dous principais periodos de crecemento de Vigo. Segundo
dados fomecidos no seu día por Xosé A. López
Taboada, só entre 1887 e 1913 sairon polo
porto de Vigo 502.394 emigrantes, galegas na
sua maioria, con destino a América, cifra esta
un pouco superior á do porto da Coruña. En
porcentaxes, sairon por Vigo case o 30% dos
emigrantes que nese periodo se dirixiron ao
outro conti~ente, do total do Estado español.
Para un sector da burguesía viguesa a emigración foi un negócio, incluso o seu máis importante negócio. Lembremos simbolicamente
que os fundadores de Faro de Vigo eran consignatários e que durante anos o decano da prensa española viviu dos anúncios das compañías
de navegación que trasladaban aos emigrantes
a América. Moitos prestamistas de diñeiro
destinado a sufragar o custo do billete acabaron convertíndose, en poucos anos, en proprietários das terras que o emigrante (que non
tivera "éxito") puxera como aval.
Lqxicamente o negócio da emigración redundou en benefícios para a cidade que viu nacer
no ano 1900 o Banco de Vigo e que urbanísticamente lle proporcionaron a parte máis significativa da sua fisonomía actual.
Convén lembrar, ademais, que foi tamén alto o
número de retomados. Só en 1910, por exemplo, sairon polos porros de Vigo e A Coruña 77
mil persoas e retomaron 34 mil. Non poucos

Cando se lle pergunta a un vigués cal foi, na
sua opinión, o negócio que máis impulsou o
crecemento de Vigo nas
últimas décadas, probabelmente contestará que
o da construción. Baixo
esta resposta acobíllase a
forte importáncia da
emigración. Boa parte
das vivencias de ruas novas e de grande densidade de edificación como a
Travesía de Vigo ou
Conde de T orrecedeira
foron ocupadas, ou en~
todo caso adquiridas como investimento, por
emigrantes. Nesta última
rua podemos visitar, por exemplo, o bar Orsuvi,
que leva sintomaticamente por nome o acrónimo de Ourense-Suiza-Vigo, representación da
traxectória vital do seu proprietário.

zamento, o desarraigo e os problemas de aillamento son frecuentes entre os vigueses, fillos de
emigrantes. A sua hiperadaptación ao novo ambiente e a unha sociedade
que consideran mellar e
máis moderna, cubre con
dificultades un mundo interior, basicamente familiar, de traumas, complexos (rnoitos deles inconscentes) do mesmo modo
que tapa o idioma orixinal dos pais. Nad;:;t máis
natural que atoparse con
que os vigueses de escaso
ou incluso nulo acento
galega señan fillos de galego-falantes inmigrados. No labor de transplante
do idioma xogaron un importante papel tanto a
cultura ambiental de orixe foránea, como as institucións e os coléxios relixiosos (preferidos en ben
de casos polos emigrantes retomados que desexan
para os seus fillos un ascenso de clase social).

'Nada máis natural que
atoparse ·con que os
vigueses de escaso ou
incluso nulo acento
galega señan fillos de
galego--falantes
inmigrados"

A emigración deu pulo a Vigo, aportando un
capital que non teria chegado á cidade doutro
modo, pero tamén provocou efectos sociais negativos. Por exemplo, un tipo de construción de
vivencias de baixa calidade, xustificado na necesidade de responder a unha demanda grande
e inmediata, común por outra parte a case todas
as grandes urbes no mesmo periodo; un desarraigo social e unha auséncia de identificac~ón
coa cidade, consecuéncia tanto do caos urbano
como da falta de tradición e desafecto cara a
mesma por parte dos novas habitantes.
Cómpre ter en conta, neste sentido, que o inmigrante é un tipo de cidadán sempre problematizado. Ninguén deixa o seu ambiente natu-

Unha política nacionalista, que por primeira
vez aspira a alcaldía, deberia ter conciéncia deste papel fundamental da emigración. Se ternos
en conta que a castelanización masiva e aparentemente sólida non deixa de ser un fenómeno recente en moitas capas sociais saberemos
que volver as augas do río ao seu cauce non é
un labor imposíbel. A forma de comezar a facelo pode ser, neste caso, similar á que preconiza a
psicanálise: o problema da emigración non ten
volta atrás, pero saber de onde vimos e por que
pode representar, de por si, un bon remédio para estiñar a ferida do desarraigo e comezar a
construir unha cidade máis integrada.•

O PPenúncia
principios contraditórios
nos Planos Xerais
da Coruña e Vigo
O conselleiro de Política Territorial Xosé Cuiña louvou o
Plano Xeral da Coruña aprobado polos socialistas cos votos en contra do PP e do
BNG. En Vigo tamén se deu
unha situación anómala, xa
que nesta cidade os concelleiros do PP votaron sós a pral
do Plano Xeral, mentres os
edis da oposición, socialistas
e nacionalistas, opuxéronse.
Pero este Plano non contou
co apoio do conselleiro Cuiña.
O titular de Política Territorial
exixiu ao governo local
cumprir a lei e convidouno a
pactar o PXOU ca PSOE e o
BNG.+

Un socialista
eleito
representante popular
na xestora dos Peares
Con 188 votos, o ex concelleiro socialista no concello
de Carballedo, Francisco
González, foi o vencedor
nas eleicións a representante viciñal na xestora que
conformará o consórcio dos
Peares, no que tamén están
representados os catro municípios deste enclave asi
como as duas Deputacións
provinciais sobre cuxo território aséntase este ente local. A participación foi moi
elevada (o 67% das 340 persoas con direito a voto) e
González acadou unha ampla diferéncia sobre os outros dous candidatos:
Alberto Quintela (44 votos)
e Purificación Taboada (un
voto). Prevese que o
consórcio dos Peares quede constituído o primeiro de
Xaneiro de 1999. •

Oacordo de Meira
denúncia
a destrución
do património
O Acordo de Meira, asinado
en Vilalba o pasado Venres
16 de Outubro por parte de
Adega, Auruxeira (Bretoña)
e as Brigadas de Defensa do
Património Chairego, denúncia que as administracións
contribuen de forma
consciente e
premeditadamente a destrución do património natural e
cultural do país. Para as tres
organizacións, non cabe negun acordo coa
administración e é necesária
unha actuación urxente na
defensa do património para
impedir, en moitos casos, a
sua desaparición. Ademais,.
para os asinantes tampouco
hai axudas para a conservación e, en troques, si se estabelecen inumerábeis
trabas administrativas cando
se trata de afrontar a recuperación ou conservación do
património. •
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A fusión
das Caixas do Sul
MANUELCAO

Xa levamos vários ano~ escoitando aos axentes políticos,
económicos e sociais do país sobre o conveniente que seria
a fusión das Caixas de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra para a economía galega, en xeral, e para empresários,
consumidores e depositantes . Xa nos pronunciamos hai
tempo a favor desta fusión e só nos resta desexar que se faga efectiva dunha vez da maneira que sexa.
O documento redactado e remitido por Caixavigo ás outras
entidades demostra con claridade que é esta entidade a máis
interesada na fusión mentras que se está a artellar unha
campaña de protesta polos políticos locais de Ourense e
Pontevedra que van ser os principais damnificados coa fusión. Asi, no periódico provincial La Región de Ourense, apareceu o 11 de Outubro un editorial moi crítico en primeira
páxina ao tempo que se insería o texto íntegro da "Proposta
de Caixavigo para a fusión das Caixas de Aforres do Sul de
Galicia". As declaracións posteriores dos principais personaxes políticos locais son toda unha constatación de que a perda de Caixa Ourense afectaría directamente aos intereses
persoais dalguns. A reacción na cidade de Pontevedra non
debe ser moi distinta máis pola maior importáncia cuantitativa e cualitativa só nos referiremos á entidade das Burgas.

A.N.T.

'O papel de Caixa Ourense no
desenvolvimento económico e
social da província pode valorarse
como altamente prexudicial"

O papel da Caixa Ouren e no desenvolvimento económico
e ocial da provincia pode valorarse como altamente prexudicial. Calquer índice de desenvolvimento que se colla será
negativo. A i, por exemplo, unha simple ollada á evolución
demográfica provincial dá conta dunha elite dirixente letal
para a zona cunha política de abandono ou destrución das
actividades produtivas. Son escasfsimas e só imputábeis a
actuación de determinados cidadáns as accións de política
industrial ou comercial. En realidade, Caixa Ourense foi
unha institución que actuou como sambesuga ou "drácula
financeiro" chuchando os recursos acadados con enorme
suor e esforzo polas riadas de emigrantes obrigados a fuxir
da sua terra para procurarse o sustento dos seus. Hai que
pensar que nos anos 60 Caixa Ourense contaba coa maior
cantidade de divisas de España. A "Cartilla do aforro emigrante" servia para captar estes fundos que eran remitidos a
Madrid polos sicários do Movimiento instalados no poder
local para pagar as débedas do Estado e para investir noutras zonas. Nada sacou Ourense dos seus aforres como non
sexa o enriquecemento dalguns construtores venciendo pisos carísimos e perfectamente innecesários a moitos emigrantes. O resto é economía especulativa, corrupción, analfabetismo financeiro dun impositor pouco esixente, investimento seguro en débeda e no interbancário e manipulación
polo poder político duns excedentes doadamente xenerados. Como se ve nada que teña relación co capitalismo que
se estuda nos libros, pois fúxese do risco coma do lume e
nen trazas de tentar criar actividade económica. Agora, que
xa hai tempo que os pasivos superan aos activos na província, trátase de buscar esmolas e subvencións e conservar o
que se poida de Caixa Ourense. Oecia Marx, con ra:ón, que
o capitalismo era revolucionário en certas formacións sociais e velai está Ourense para comprobalo. O nacionalismo
galego debería tomar nota disto.•
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Acrítica ao protocolo de ·integración
redactado por Caixavigo supón na prática un cámbio de postura

As caixas de Ourense e Pontevedra
aceitan a fusión
-0- A. EIRÉ

As caixas de Pontevedra e
Ourense móstranse por vez
primeira dispostas a integrarse nunha única entidade con
CaixavigQ. A sua crítica ao
protocolo de integración presentado pola entidade olívica
non inclue a oposición á fusión como tal, o que na prática ven representar un cámbio
de postura. A discrepáncia
das caixas de Ourense e Pontevedra pode considerarse estratéxica, pero non entra na
parte técnica do documento
auspiciado por Xulio Gaioso.
O "protocolo de fusión" redactado
por Caixavigo e remitido ás entidades ourensán e pontevedresa
para o seu estudo foi fotocopiado
e deixado na secretaria a disposición dos 16 membros do Consello de Administración de Caixa
Pontevedra cando unicamente
era "un documento de traballo inicial para discutir primeiramente
os altos executivos das distintas
entidades". Ao dia seguinte, Radio Pontevedra facia público o
contido do protocolo, comezando
a producirse diversas reaccións
viscerais. A discusión técnica trocouse nunha desputa política.
Con todo, o que semella un novo ataque contra a integración
das tres caixas do Sul nunha
única entidade, foi aproveitado
polos reitores das caixas de Ou- .
rense e Pontevedra para, no
médio da faramalla de declaracións altisonantes e descalificatórias contra o protocolo, mudar,
silandeiramente, a sua posición.
Pasaron asi, dunha negativa
frontal á fusión, a aceitar a integración "desde calquer plantexamento racional e en térmos
de igualdade de pleno consenso", segundo resolución aprobada polo Consello de Administración de Caixa Pontevedra.
O Consello de Administración de
Caixa Pontevedra non chegou a
estudar sequera o documento
enviado por Caixavigo despois
de que o presidente e o director
xeral Manuel Campos e Carlos
Velasco, respeitivamente, realizasen unha breve intervención
afirmando que o protocolo non
podia ser aceitado desde "a primeira á última palabra". Se é léxica a crítica ao documento desde a posición irredutíbel anterior,
xa non o semella tanto que Caixa Pontevedra non realizase un
informe técnico mínimo.
Manuel Bermúdez, eleito novo
presidente de Caixa Ourense,
anunciou nun comunicado a sua
continuidade a respeito dos
plantexamentos do seu antecesor, David Ferrer, que, até o seu
pasamento freou no que puido a
operación fusión, pero sen citar
para nada este proceso. A táctica de Qaixa Ourense até o de

Xúlio Gaioso, Director Xeral de Caixavigo.

A.N.T.

agora foi a de talar o menos posíbel e deixar que Caixa Pontevedra lle fixese o traballo máis
duro de oposición.

de representación, que se consideran temas máis visearais e
"case sempre suxeitos a intereses persoais concretos".

Asi o expresou Xosé Luís Saltar,
o Presidente da Deputación ourensá, que xa se resigna á integración das tres caixas, pero,
afirma que ''ten que defender a
sua finca", nunha frase que resume de xeito palmário a concepción política. O vicepresidente primeiro da entidade e alcalde
da Merca, Vázquez Outeiriño,
tamén manifestou que están a
favor de calquer negociación
que poda reportarlles benefícios.

A representación
de Caixavigo

As reaccións dos políticos
O alcalde pontevedrés, Xoán
Luís Pedrosa, ainda recoñecendo que non lera o protocolo redactado por Caixavigo e que só
estaba informado pala prensa,
pronunciouse contundentemente
contra da fusión, mostrándolle o
seu apoio aos reitores de Caixa
Pontevedra: "ante unha situación tan difícil e comprometida".
O conselleiro Xosé Antón Orza,
un dos que está a sair máis prexudicado desta rifa, insistiu en
que a fusión resulta beneficiosa
para as tres caixas e afirmou
que se debe levar a cabo desde
a "negociación permanente pero
discreta". Na mesma liña, Xosé
Guiña, outro dos políticos que
está a impulsar o acordo, no eido político, lamentou que se
produzan filtracións.
Técnicos consultados por A Nosa Terra consideran que o mellar xeito de realizar unha boa
fusión bancária é "de xeito rápido e silandeiro", discutindo primeiramente os altos executivos
os aspectos técnicos antes de
pasar á discusión dos órganos

Se se acei1a, como parece, que o
proxecto de Caixavigo é o mellar
para a nova entidade e que o "peso" desta caixa e sensibelmente
superior, resultará tamén lóxico
que sexa a caixa olívica e a sua
equipa quen lideren o proxecto.
Do protocolo redactado por Xulio
Gaioso e o seu grupo directivo,
que goza en círculos financeiros
de grande reputación técnica, o
que máis soliviantou a pontevedreses e ourensáns foi o reparto
de poder nos distintos órganos
de governo e representación da
nova entidade. No protocolo, Caixavigo case sempre se asigna a
metade da representación, oscilando do 46% que poderia ostentar na Comisión de Control, até o
57% como máximo que lle poderia corresponder na Comisión Delegada. Na Asemblea Xeral, Caixavigo teria o 53% dos membros,
mentres que Caixa Ourense e
Caixa Pontevedra aportarian cada unha o 23% restante.
Caixavigo calcula que a sua
aportación financeira á nova entidade seria do 63%, mentres que
Caixa Ourense aportaría o 19% e
Caixa Pontevedra un 17%. O elevado peso de Caixavigo débese
á incorporación ao seu proxecto
do Banco Gallego. En todo caso,
a integración levariase a cabo por
fases, primeiro Caixa Ourense e
lego Caixa Pontevedra e tanto
nos comités de integración como
nos de traballo estarian as tres
entidades representadas paritáriamente, mesmo cando comezase a fusión das duas primeiras.•
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Moderación salarial e
reces1on
•

,I"

Xa apontaramos a semana pasada o início dun ciclo descendente na
economía do Estado español, segundo os dados do terceiro trimestre
do inquérito de conxuntura do ministério de Economía e Facenda.
Imediatamente, o ministro do ramo, Rodrigo Rato, largou un discurso
sobre a contención salarial no que propón que a suba salarial do ano
1999 non supere o 2%, calculado sobre a base do IPC esperado. Rato
di que subas maiores desatarian a inflación e crebarian o marco de "es,
tabilidade criado pola política económica do Govemo central". O mi,
nistro sabe, pero non ten en conta, que as subas salaríais do 98 son in,
feriares en oito décimas en relación ao ano 97.
A "receita Rato" é invariábel. Cando a economía estaba en expan,
sión, Rato preconizaba a contención salarial para manter baixa a in,
flación e controlar os custos das empresas. Agora, que a demanda in,
tema contén,se, e o ciclo expansivo declina, Rato segue preconizan,
do a contención salarial como cura para todos os males da economía
real. Rato mantén,se
montado no burro da
economía da oferta, a
que impera no mundo
globalizado desde hai
anos, e que se basea no
abaratamento no em,
prego para, suposta,
mente, criar mais pos,
tos de traballo. A eco,
nomia da oferta acuñou
o termo salário de equi,
librio, definido como
aquel que absorbe a
oferta de traballo e des,
pexa o mercado labo,
ral. O que pasa, é que
na prática nada disto
aconteceu. Entre outras
cousas porque o salário
ademais de custo tamén
é ingreso. Se os bens
producidos non se ·P º'
den vender, produce,se
unha insuficiente de,
manda de man de obra.
A.N.T.

Todo parece sinalar que
se non se produce no
curto prazo un impulso
sério á demanda no re,
lativo á renda dos tra,
balladores, a recesión
mundial será inevitábel.
Sobre todo en Europa,
na que o 89% dos ínter,
cámbios comerciais da
zona euro realizan,se
entre eles. Até o de
agora, as medidas que
ven tomando o mundo
industrializado apontan
a estimular a demanda pala via de abaratar o custo do diñeiro e redu,
cir a carga tributária, vía reforma fiscal. Pero tal mensaxe foi mal en,
tendido polo mundo especulativo e financeiro e provocou un efeito
perigoso: as bolsas mundiais volveron medrar en máis de 10% a serna,
na pasada, o que sen dúbida provocará unha caída ainda maior no fu,
turo próximo.

'Se non se produce
un impulso sério
á demanda,
incrementando
os salários, a recesión
mundial será inevitábel"

No mundo sindical europeu empeza,se a entender isto. O presidente do
máis numeroso sindicato sectorial de Europa, o IG,Metall, anunciaba a
semana pasada que "chegou o momento de poñer fin á moderación sa,
larial". O sindicato alemán reclama para o ano 1999 unha suba salarial
do 6,5% na metalúrxia, cinco pontos máis que o IPC alemán.
Está constatado que o sacrifício salarial levou ao retroceso dos salários
reais e non solucionou ou mellorou o problema do emprego. A ma,
croeconomia ia ben: inflación, déficit, custos das empresas. Pero o
emprego precarizaba,se e mantiña,se praticamente invariábel. Parece
chegada a hora de relanzar a demanda e o consumo interno, din os
sindicalistas alemáns. Os benefícios das empresas engordaron en Ale,
maña a ritmos perto do 30%, e do 25% no Estado español nos últi,
mos anos. Mentres, o número de traballadores con contrato fixo di,
minuíu, e a renda real caiu.
A chegada do euro é unha ameaza para os traballadores na medida
en que os deseñadores de política pretenden substituir as devalua,
cións da moeda polas devaluacións salaríais, como mecanismo para
equilibrar as cantas dos estados e das empresas.•

Caixavigo
compra accións
de Copo
Caixavigo e outras catro
caixas veñen de adquirir o
25% do capital da auxiliar do
automóbil Grupo Copo,
através dun investimento na
mesma de 2.250 millóns de
pesetas .

Copo, instalada en Porriño,
pero con factorias tamén en
Zaragoza e Valencia, é a
undécima empresa galega
por volume de facturación.
Forma parte do grupo de 40
empresas radicadas en
Galiza que empezaron a sua
andaina como auxiliares de
Citroen pero que hoxe
fabrican componentes de
automóbil para firmas
diversas en vários paises.
Algunhas destas empresas
están participadas por
compañías multinacionais.
Na actualidade o empresário
galega Román Yarza é
proprietário do 40% de
Copo.•

Os traballadores
de Gesrubber
péchanse
no concello de Tui
Os traballadores da
empresa Gesrubber
decidiron pecharse o
pasado día 16 no concello
de Tui en protesta polo
"siléncio da Xunta quen
desde o mes de Xuño non
se ten dignado informar
aos traballadores de nada
relacionado co Plano de
Viabilidade". A Xunta
negouse até agora a
recebir aos membros do
Comité de Empresa.•

La Voz de Galicia
edita un dicionário
en galego sobre
os novos termos
'
econom1cos

.

Os cámbios económicos e
sociais que se están a
rexistrar en Galiza e en
Europa serán peneirados por
un Manual de Economía que
edita La Voz de Galicia
através de 23 fascículos. O
texto que leva por subtítulo
"A sociedade do euro"
outorga especial atención ás
mudanzas que se producirán
a partir do ano que ven coa
implantación da moeda
única.
A obra, estruturada como un
dicionário, contará con 552
páxinas e dará entrada a 1900
voces sobre os termos
económicos máis importantes
e actuais, alguns deles de
vixéncia recente.
En total serán máis de 200 as
voces referidas á Unión
Europea. Algunhas delas
chamarán sen dúbida a
atención dos profanos, caso
de euríbor, efecto 2000,
coxeneracíón,
multipropriedade, pelotazo ou

1809.000.•

..
'

.._

'

'
t

..

..

'

"'

ECONÓMIA
22 DE OUTUBRO DE 1998

13

ANOSATERRA

Nº 853 - ANO XXI

Miles de labregos mobilizáronse en toda Europa oSábado 17 de Outubro

Na Unión Europea
desaparecen tres explotacións agrárias cada catro minutos
pareceron arredor dunhas
50.000 explotacións deleite.

*PAULA CASTRO

Cada dous minutos desaparecen na UE 1,5 explotacións
agrárias. A Reforma da Política Agrária Común (PAC), incluida na Axenda 2000, recolle como princlpais medidas
a caida dos prezos agrícolas
e o estabelecemento de primas para amortiguar as repecu rs i ó ns do descenso das
rendas. Desde as institucións comunitárias xustifícase esa reducción sob pretexto
de favorecer o comércio exterior. Sen embargo, até o de
agora, só o 5% da produción
comunitárla se destinaba á
exportación. As asociacións e
sindicatos que forman parte
da CPE (Coordenadora Labrega Europea), entanden que
estas medidas van dirixidas a
beneficiar aos grandes negóc i os agroquímicos e aos
EE.UU. O pasado Sábado 17
de Outubro miles de labregos
europeus manifestábanse
en protesta por esta reforma.

Arredor de 2.000 produtores
agrícolas galegas acodian a
Compostela para participar na
xornada de loita convocada poi o Sindicato Labrego Galega,
integrado na CPE, en contra
das medidas previstas na reforma da PAC , palas pardas
que provocará nas pequenas e
medianas explotacións. As organizacións convocantes consideran que esta reforma supón un "avance claro do neoliberalismo", xa que implica que
os governos deleguen as suas
competéncías e tomas de decisión sobre políticas próprias
aos círculos financieiros e comerciais.
As únicas medidas que propón
a reforma da PAC son, por unha
banda, a caída dos prezos dos
produtos agricolas, e pola outra,
o establecimento de primas para amortiguar as repercusións
que a caida das rendas terá sobre as pequenas e medianas
explotacións. Desde a UE apreséntase ese modelo de reforma
como "moi positivo" porque segundo as institucións comunitárias, permitirá aos labregos e labregas aproveitar as redes de
comércio mundial.
Sen embargo, desde as organizacións e sindicatos integrados
na CPE considérase que se trata só dun pretexto xa que historicamente a produción agrícola
europea non ten vocación exportadora, agás en produtos moi
especializados. De feíto, até o
de agora, só o 5% da produciól}
dirixíase ao mercado mundial,
polo que se considera que detrás destas medidas agáchase a
intención de compensar aos
EEUU tras dos acordes asinados en 1962, cando se aceptou
a imposición de importar 60 millóns de toneladas de pensos
sen impostas.
Alén das repercusións que a reforma da PAC terá para as explotacións agrícolas, advírtese

Vacun de carne

Canto ao vacun de carne, os
prezos médios que se dan na
actualidade son _s emellantes
aos de hai 15 anos. Dos cálculos realizados polo SLG tírase
que en direitos por vacas nodrizas pérdense uns 3.500 millóns
de pesetas anuais, ao non dispór de direitos suficientes para
toda a cabana, xa que se cobra
só pala metade das vacas .
Ademais, apenas se reciben
axudas polos vacúns machos,
estimándose as perdas anuais
nuns 1.200 millóns de pesetas.
"Esto repercute no nível de renda das explotacións e no fundo
supón ter que afrontar unha
competéncia desleal coa carne
procedente de outros paises da
UE que cobran pola totalidade
ou práctica totalidade da sua
cabana e, mesmo cobran primas máis altas xa que os seus
governos aportan todo o que lle
permite a UE'', sinalan.
Manifestación contra a política agráña comunitáña celebrada o posado dia 27 en Santiago.

tamén das graves repercusións
que terá no próprio ciclo alimentício, coa autorización de distribuir produtos manipulados xeneticamente nos mercados.
Repercusións na Gali:r:a

No caso galega esas repercusións son ainda máis graves.
Segundo o estudo que ten realizado o SLG, desde que o estado español se integrou na UE,
antes CE, a renda agrária bruta

descendeu en Galiza en caseque 28.000 millóns de pesetas e
os activos agrários reducíronse
en 250.600. Pola contra, a renda agrária apenas se incrementou, pasando de 233.619 pesetas por persoa ocupada no ano
1985 a 370.803 pesetas no
1994, incluíndose nesta cantidade as axudas procedentes da
UE, que antes non existian.
Através das mobilizacións en
contra das cuotas do leite que

A PANARO

se produciron nestes últimos
anos, conseguíronse consolidar 900.000 toneladas de cuota máis. Sen embargo, mentres
que a cuota global da que· dispón Galiza é de 1.678.873 toneladas, na última campaña
producíronse 2.040.000, cunha
média de produción por explotación de 33.000 quilos, fronte
á média europea, que ascende
aos 130.000. Coa aplicación
das políticas deseñadas desde
a UE, desde o ano 1990, desa-

O debate económico volve ·
ao século XIX
O máis socializante que se permitia a burguesia do
século pasado era a beneficéncia e a caridade. A
primeira chegou tarde e sobreviviu case até hoxe
en Estados relativamente atrasados como o español. A caridade, mália á sua raiz cristián, tivo que
resistir duras impugnacións lanzadas desde a banda
dos economistas ortodoxos, dos que Reagan, un século despois, tomou o argumento de que "o diñeiro
que non se gaña co esforzo cria parásitos".
Até a revolución rusa e o crack financeiro da bolsa
de Nova lorque en 1929 non se extenderon, na
prática, as teses socializantes. Sen embargo, o peso
destes dous acontecimentos outorgou ao sector público un rápido e elevado prestíxio. Os manuais de
economia norteamericanos, redactados entre os
anos trinta e o reaganismo, están impregnados
dunha filosofia socializadora nacida do New Deal
de Roosevelt, pero asumida, á maneira keynesiana,
como un elemento máis da modemidade. O futuro, para estes autores, ben partidários do capitalismo por outra parte, non podia ser xa imaxinado
sen a esfera pública. Moitos textos escritos nesa
época resultarian hoxe inaceptábeis para as figuras
máis representativas da nova socialdemocrácia liberal ou centris.ta como Clinton, Blair ou o recentemente eleito Schoroder.

A forte onda privatizadora posta en marcha por Reagan e Thatcher füm recuar o debate teórico sobre o
papel do sector público aos termos do século XIX,
ainda que cunha diferéncia notábel: agora o ponto
de partida non é o dunha sociedade depauperada,
con sectores marxinais maioritários, senón un Estado forte, non só na Unión Soviética, senón tamén
por exemplo na República Federal Alemana, onde o
Estado tiña ~ ten ainda- nas suas mans a responsabilidade sobre máís do 50% da economía. Os países
de economías moi desenvolvidas poden permitirse,
polo tanto, ondas sucesivas de privatizacións, mesmo cq argumento, críbel para un importante sector
da opinión pública, de mellorar a eficácia produtiva.
O maior problema desta doctrina radica en que a
sua aplicación vólvese paradoxicamente tanto
máis ortodoxa, canto máis pobre resulta o país en
cuestión. É dicer, a meirande teimosia neoliberal
corresponde a aque_las ~reas con menos Estado,
versus Latinoamérica e Africa. Os cobizosos alumnos do FMI desmontan sectores públicos case inexistentes, coa mesma obsesión que no século XIX
os teóricos máis extremados da economia dos Estados Unidos e Inglaterra criticaban ás señoras que
oferecian esmola aos pobres que encontraban no
adro das lgrexas. •

Lago de analisar os resultados
da aplicación das directrices da
UE conclúese que os efeitos
provocados polas políticas de limitación e de cuotas de produción ou de axudas son ''tremendamente nocivas e ameazantes
para o futuro das nasas explotacións". Entre outras, sinálase a
fraxilización das explotacións
que investiron na mellara da sua
estrutura, conceito no que se
contabilizan máis de 8.000 millóns de pesetas desde o ano 93
e a indefensión das indústrias
agroalimentárias galega, pola
auséncia de medidas de protección. A isto haberia que lle engadir as graves repercusións
que teñen as políticas que leva
adiante a Xunta e que impeden
a ampliación da base territorial
das explotacións.
Frente á proposta de reforma
da UE, o SLG ten apresentada
unha proposta que se basea
na fixación dun prezo mínimo
de garantía que cubra os custes de produción, incluindo o
traballo, a defensa do direito a
producir, garantindo a soberanía alimentária, a redistribución dos fundos públicos europeus para garantir un reparto'
equitativo, a protección dos
mercados mediante a potenciación de circuitos curtos de
comercaialización e dos mercados locais, a proibición total
do dumping, de cara a impedir
que as distribuidoras ou as
multinacionais coloquen nos
mercados produtos de outros
paises da UE por baixo dos
custes de produción, a posta
en marcha dunha normativa
que acabe coa imposición de
prezos desde as cadeas de
dsistribución e a proibición da
forestación das terras agrícolas. En todo caso, enténdese
prioritária a defensa dun modelo de produción que garanta
unha alimentación segura, de
calidade e respeitosa co medio
ambiente.+
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Semana zapatista
en Lugo co apoio
das Nais de Maio

Decláraos reservistas oque impide asua condena

OGoverno leva adiante

unha amnistia encuberta dos insubmisos
Governo de amnistiar á xente
máis problemática". "Ocorre algo
semellante cos insubmisos condenados a penas de cárcere --engadiu o avogado-, están a indultalos para sacarse de enriba o
problema político de que haxa
presos de consciéncia, pero o indulto non inclue as inabilitacións".

O Governo central está a levar
adiante unha amnistia encuberta dos insubmisos a meio de
empregar unha argúcia administrativa que invalida calquer proceso xudicial posterior e deixa
libres aos insubmisos. Un caso
represéntao o xuízo contra o vigués Manuel Correa Piñeiro, tamén coñecido como Manolo Pipas. Na vista o encausado apresentou un documento conforme
ao que o Estado recoñece a sua
condición de reservista.
u

Manuel Correa declarouse insubm iso á prestación social
substitutória e o organismo no
que tiña que cumprir o servizo
social, a Federación de Asociacións de Viciños de Vigo, denunciou a sua incomparecéncia.
Esta situación sobraba para xulgar e condenar a Correa polo delito de negativa ao cumprimento
da prestación social substitutória.

Manifestación nacional da ANOC celebrada en Compostela o 24 de Xullo.

Agosto-, Manuel Correa recebiu
un certificado de declaración de
reservista. Esta condición- entra
en contradición co feito de ser inPero entre o momento da incomsubmiso e, como acto administraparecéncia e a celebración do
xuízo -o pasado Xoves 15 de - -tivo, deixa sen abrigas ao obxec-

A. PANARO

tor. En palabras do avogado de
Correa, Guillerme Presas, "xa
non ten abriga nengunha". A explicación dada por Presas á catalogación do insubmiso como reservista obecede "á intención do

No caso de Manuel Correa tamén concorre un feito especial
que o avogado Guillerme Presas calificou de "chafallada". O
xuízo de Correa foi convocado
tempo atrás, pero posteriormente foi suspendido, para celebrarse o pasado 15 de Outubro. Entre unha convocatória e outra,
foi cando Correa recibiu a certificación de reservista e nese momento o insubmiso xa tiña na
man o escrito de califica9ión penal asinado polo fiscal. "E inconcevíbel que desde o Consello
Estatal de Obxección de
Consciéncia non avisen aos tribunais de actos administrativos
que influen na calificación penal
dos insubmisos", dixo Presas.•

AS PENAS PARA O VIOLADOR DO ENSANCHE
ANA MOSQUERA

Na pasada semana produciuse un grande balbor,
do informativo pola saida de prisión do violador
do ensanche barcelonés. Entre todos os criado,
res de· opinión moi poucos plantearon o asunto
con profundidade, só o xurista e columnista de
El Mundo Gimmbemat se achegaba á cuestión:
"como puido ter entrado na cadea?" E levaba ra,
zón, o lóxico seria pensar que unha persoa, de
vinte anos, da que se constatou que cometera
máis de vinte actos sexuais violentos e se estima
que en total poden chegar a noventa, contando
os non comprobados, necesita algun tipo de tra,
tamento psicolóxico e en todo caso ingresar nun
psiquiátrico e non simplesmente pasar polo cár,
cere, o cal non axuda nen as suas vítimas, nen á
sociedade, nen a el mesmo.
Este ingreso en prisión obedece a unha maneira
concreta de entender a pena baseada nun con,
ceito tradicional que trata de castigar máis que
de correxir ou prever. Analizando a finalidade
da pena atopámonos con que a Constitución

DA~/

TERRA

ASIBAlil..ADA

Desde hai máis de unha semana a
policía vixia a carga e descarga de
peixe dos barcos que atracan no
porto da Coruña. A razón argu,
mentada é a posíbel reación dos
traballadores da Sociedade Estatal
de Estiva e Desestiva ante o feíto
de quedarse sen traballo. A situa,
ción de urxencia do colectivo de
estivadores é tal que, xunto á sor,
ganzicións sociais, políticas e sin,
dicais apresentaron o Mércores 21
unha solicitude no concello para
que o conflito se leve a un pleno

establece os obxetivos de reinserción e reeduca,
ción dos delincuentes. Pero existen outras dou,
trinas que xustifican a existéncia do cárcere en
base, en primeiro lugar, a que a ameaza da pena
induce aos cidadáns a que
se iniban á hora de come,
ter un delito e, en segun,
do lugar, a que, en canto
o reo está detido non de,
linque e cando saia terá
máis medo. Pero, se ob,
servamos a prática penal,
decatámonos de que pare,
ce primar unha terceira
teoría que entende as pe,
nas como retribución que
o reo paga pola sua débe,
da social. O crime confi,
gúrase como unha mercadoria pola que se debe
abonar unha cantidade de tempo. Quen aceite
este sistema penal debe aceitar tamén que, un,
ha vez cumprida a condea, o reo quede en líber,

dade, polo que entendemos que as críticas base,
adas na curta duración da condea son demag&
xicas. Penas máis longas de quince anos, afir,
man as teorías penais máis modernas, poden
producir un grave dete,
rioro da personalidade
do recluso e hai quen
engade que as penas má,
ximas permitidas polo
código penal poderian
ser consideradas contrá,
rias ao precepto consti,
tucional que proibe as
penas inumanas.

'Este ingreso en prisión
obedece ao conceito
tradicional que trata de
castigar máis que de
. ou prever"
correx1r

O que debe cuestionarse
é o sistema penitenciá,
rio. Como sinala Fou,
cault en Vixiar e castigar: "a prisión constitue
un doble erro económico: polo custo intrínse,
co e pola delincuéncia que non reprime". E se
non reprime, porque non se reforma? •

Na Coruña abren unha con ta solidária para
os estivadores eventuais sen ingresos
extraordinário. Os máis perxudi,
cados son os 43 traballadores re,
guiados por contratos eventuais,
quen veñen de quedar sen ingreso
económico nengun. Por esta ra,
zón, o comité de empresa ven de
abrir unha canta en Caixa Galicia
co nº2091,QOQ9,4Q,J000150271,
para que particulares ou institu,
cións poidan aportar algunha
axuda. Chámanlle unha "caixa de
resisténcia"para aturar o tempo
que dure o conflito.
De como comezou o paro forzoso

dos estivadores na Coruña, xa se
leva informado en números ante,
riores de A.l\JT. Os armadores da
Coruña formularon a sua propos,
ta de liberalizar as descargas e
criar eles mesmos unha empresa
que abaratase custes. Polo seu la,
do, os traballadores apresentaron
un plano no que reducían as tari,
fas de carga e descarga e no que
incluso se comprometían ás xubi,
lacións anticipadas. Os armado,
res non aceptaron, presionaron e
conseguiron que a Autoridade
Portuaria liberalizase as desear,

gas, ou sexa, deu un primeiro pa,
so cara a privatización do porto.
Desde o dia 13 de Outubro son
os tripulantes dos barcos os que
baixan o peixe a terra. O abara,
tamento de custes para os arma,
dores é significativo. Mentres os
traballadores da Sociedade de fü,
tiva e Desestiva non poden reali,
zar o seu labor, son vixiados pala
policía e síntense como "delin,
cuentes". Os fixos ainda poden
aturar. Os eventuais teñen que
recurrir a esta canta solidária. •

O colectivo Augasquentes de
Lugo prepara a 11 Semana
Zapatistas, que se vai
desenvolver do 24 de
Outubro ao primeiro de
Novembro co lema "Lugo en
acción". O colectivo lugués
traballa "na percura dunha
nova sociedade, na criación
de noves modelos culturais
baseados na solidariedade,
na democracia radical e a
participación comunitária".
Pqra a sua intención de
difundir os ideais zapatistas
contan coa presencia de
Hebe de Bonafini, presidenta
das Nais da Praza de Maio,
que vai visitar a cidade por
vez primeira. A semana
zapatistas inclue
contacontos, teatro de rua,
recitais, exposicións e
proxecións. O Xoves 22 os
membros de Augasquentes
apresentan o programa de
actividades no pub Emo ás
doce e media da mañán.+

Erva inicia un proceso
de integración en Adega
A finais de Outubre Erva,
asociación ecoloxista con
importante preséncia no
Sul do país solicitará de
Adega o estabelecemento
dun marco de colaboración
entre as duas
organizacións co obxectivo
de reforzar o movimento
ecoloxista na Galiza. Tanto
Erva como Adega
apuntaron a posibilidade de
levar adiante no vindeiro
ano un proceso de
colaboración que culmine
coa integración de Erva en
Adega. Coinciden en
sinalar a necesidade de
reforzar a estrutura do
movimento ecoloxista para
poder dar resposta aos
problemas meioambientais
que afectan ao pars. •

Entra en vigor
en Catalunya a lei
de parellas estábeis
A partires do 24 de Outubro,
entra en vigor en Catalunya a
primeira lei do Estado que
quer equiparar os direitos
das parellas homosexuais e
heterosexuais mediante a
acreditación de que as
parellas leven como mínimo
dous anos de convivéncia ou
teñan tillos en comun. No
caso dos homosexuais,
certificarase cunha escritura
ante notario. A Lei de Unións
Estábeis de Parellas, como
se chama ao texto, foi
aprobada no Parlamento
catalán o 30 de Xuño, co
voto en contra do PP. A leí
contempla o direito á
adopción, ainda que non no
caso das parellas
homosexuais, e estabelece o
direito a receber pensións ou
indemnizacións en caso de
marte ou ruptura da parella.
De calquer xeito, aspectos
como a transmisión de bens
sen testamento non teñen
validez no caso das unións
de homosexuais. •
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Fidel Castro xa pode
entrar na Moncloa
Un dos maiores tropezos do
presidente José Mª Aznar nas
suas relacións internacionais
desde que foi investido semella irse solucionando. O Martes 20 de Outubro recebia na
Moncloa ao líder cubano Fidel
Castro despois de dous anos
de tensións nos que o governo conservador situouse á
beira dos opositores ultradireitistas ao réxime cubano. A
reunión no Cúmio de Porto xa
presaxiaba un achegamento
entre ambos governos, máxime cando os investimentos
españois na illa c,ontinuan medrando. Aznar confirmou o
Martes que o ministro de
Asuntos Exteriores Abel Matutes visitará proximamente a
illa. Tamén Manuel Fraga parte cara a illa o vindeiro 24 de
Outubro acompañado dunha
delegación de empresários.+
A vía do Acordo de l.harra é a defendida polos nacionalistas.

OPNV impulsará unha nova mesa de partidos eo PP pretende negociar directamente con ETA

Abrénse duas vias pacificadoras en Euskadi,
a nacionalista e a española
-0- B. LAXE

Duas son as vias que as lorzas políticas tentan impulsar
neste momento para lograr a
pacificación de Euskadi. Por
un lado a nacionalista, comandada polo PNV e pactada
en Lizarra, que pretende que
sexa unha nova mesa de partidos, con inclusión de HB, a
que leve o papel protagonista. Por outra banda, o PP, co
apoio do PSOE, intenta que o
Governo central desenvolva
unha negociación técnica
con ETA coa saída para os
presos como ponto principal.
Do resultado eleitoral do 25 de
Outubro en Euskadi vai depender a dinámica negociadora. A composición do novo Governo basco será determinante
da via de pacificación que se
escolla e tamén das dificultades de chegar a un amplo consenso para que ETA anúncie o
final da violéncia. Un governo
monocor/nacionalista impulsaría a via pactada en Lizarra,
coa constitución dunha mesa
de partidos na que tamén estaría representada HB.

/

Juan José lbarretxe, candidato a
lehendakari polo PNV, deixouno
moi claro ao sinalar que a "clave
do proceso de paz atópase nas
conversas que debemos desenvolver os distintos partidos bascas co liderazgo do lehendakart'. Tamén anunciou lbarretxe
que unha das primeiras accións
como presidente do Governo
basco, de resultar eleito, algo
que semella moi probábel, será
a de convocar esa mesa de partidos bascas, o que non quer dice r que se excluía a PP e
PSOE, senón que se desenvolverá no marco de Euskadi.
Esta mesa teria un carácter eminentemente político, xa·que nen
o PNV, nen EA e, moito menos,
HB renúncian a levar a esta me-

sa as reclamacións políticas nacionalistas xa pactadas en Lizarra como mínimos comúns denominadores dos acordes. O
PNV tampouco estaría disposto
a que suceda o de hai dez anos
en Alxer, cando foi un convidado de pedra.

pois das eleicións do 25 de Outubro, sen intermediários, para
talar unicamente da reinserción
dos presos, óllase, ao mesmo
tempo, desde os partidos nacionalistas bascos, como insuficiente, por canto non entraria no
debate (político) de fondo.

A via española

Esta postura do PP, que ainda
agarda a poder entrar nun governo de coalición en Euskadi
co PNV , está apoiada polo
PSOE, que tamén se decanta
unicamente pola via técnica,
ainda que saiba, polo sucedido
en Arxel, que non ten saida. Joaquín Almúnia, o secretário xeral socialista só pediu "estar informado en todo momento das
negociacións". Ao mesmo tempo, Almunia afirmou que os socialistas aceitan que se hai paz
terá que haber "indultos, excarceracións, reducións de condeas, concesión de terceiros grados, extradicións a outros paises, etc".

Desde o PNV afírmase que este partido non procura o protagonismo nas negociacións senón impulsar o proceso e lograr a paz. Así, considera positiva a proposta do Governo
central de negociar directamente con ETA unha saida para os presos. Arzallus comprom eteu se con Aznar xa hai
quince dias a que non interferirá para nada nunhas negociacións que lle afectan unicamente a ETA. Tamén lbarretxe
alabou a disposición do PP a
"falar con todos, incluida ETA".
Pero a decisión de Aznar de negociar cara a cara con ETA des-

A.

A via que pretenden ensaiar os
EIRÉ

A 'cláusula de seguridade'
de Almunia
A principal preocupación do PSOE é a de que os nacionalistas consigan que a Constitución recoñeza o direito de autodeterminación,
segundo palabras do seu secretário xeral, Joaquín Almunia. Para impedilo propuxo, nada menos, que unha "cláusula de seguridade" pactada co PP. A cámbio está disposto a respaldar, coa sua abstención
ou co voto favorábel ao PP no parlamento español. Sen embargo,
propostas, como a de Mérida (realizada polos tres tenores, Bono,
Chaves e Ibarra), mostran a profunda división existente nas fileiras
socialistas. O PSC reclama cámbios na constitución e un estado federal, algo parecido ao que aprobou recentemente o PSdG-PSOE.
Pala sua parte, o PSE-EE está disposto a pactar de novo co PNV e
EA. Borrell revólvese na cadeira cada vez que fala Almunia e cada
vez que a direción socialista vai de peregrinaxe a Guadalajara. Ciscar, secretário de organización, afirma que só é cuestión de matices.•

partidos estatais é semellante
á posta en marcha con ET APM, ideada por Juan José Rosón. Pero nen o posicionamento de ETA é o mesmo nen tampouco o é o de HB a respeito
do sustentado daquelas por
Euskadiko Esquerra e tamén é
diferente o momento político,
tanto o español como o internacional.

Diplomácia no exterior
O proceso pacificador posta en
marcha polo PNV, as conversas
con HB e o acordo de Lizarra, tivero n a bendición primeiro do
empresariado basca que realizou os primeiros contactos segredos. A directiva do Círculo
de Empresários Vascos entrevistouse recentemente con Aznar na Moncloa para demandarlle que tomase iniciativas concretas e non desaproveitase a
oportunidad e.
Son tamén alguns empresários
bascas os que están alentando
ou realizando intermediacións
para lograr o apoio internacional ao proceso de paz. Ademáis dos acenos que poda facer Clinton, contactado polo
lobby basco nos EEUU, ou Nelson Mandela; estase a talar
con outros posíbeis mediadores máis directos, que realicen
o mesmo papel que o senador
estadounidense Cameron Mitchel realizou en Irlanda. Son
políticos democristians, en boas relacións co PNV, os que terian máis posibilidades. Se nun
primeiro momento os naciona1istas talaron con Francesco
Cossiga, ex presidente italiano,
agora fálase do tamén ex presidente alemán Helmut Kohl e do
filósofo Rocco Buttiglione. O interese internacional para que
remate o conflito en Euskadi
quedou patente coa editorial do
The New York Times aledándose de que "España tamén se
una á marcha pela paz".•

Barrionuevo e Vera
investigados polo destino
dos fundos reservados
O caso do GAL non quedou
no encarceramento do ex
ministro José María Barrionuevo e o ex director xeral
Rafael Vera potas suas
implicacións na promoción
das actividades deste grupo
terrorista. O PSOE, que confiaba nun pacto de Estado
1 para esquecer este asunto,
está a ver como o PP, lonxe
de tenderlle unha man,
apoia que continuen as
investigacións. A novidade
é que agora a xuíz que leva
o caso dos fundos reservados investigará a Barrionuevo e ao seu património por
se quedou con cartas
empregados para a guerra
suxa. Mentres, proseguen
as concentracións diante do
cárcere de Guadalajara.Por
outra parte, os policias
Amedo e Domínguez sairan
de prisión estes dias ao
conseguir o terceiro grao
por acumulación de condeas do caso Marey e do caso
Gal, este último polo que foron sentenciados hai sete
anos a 108 anos de prisión.
Esta decisión correspondeu
ao Tribunal Supremo.+

Denúncian que Fomento
aporte 200.000 millóns
ao AVE Madrid-Valéncia
O BNG criticou no Congreso
que o Ministério de Fomento
aporte 200.000 millóns de pesetas ao AVE MadridValéncia, cando, pola contra,
investir 27.000 millóns nun
prazo de cinco anos en Galiza, dos que a Xunta aporta
3.000, "convirtese nun auténtico problema". O BNG califico u
de desequilíbrio o crecimento
das infraestruturas do Levante
a respeito das galegas que
seguen sen electricidade e
sen doble via. Neste sentido
lémbrase que actualmente Valéncia e Alacante están unidas
a Madrid por un tren que fai
u nha média de 120
quilómetros á hora. Ámbalas
duas cidades están conectadas ademais con Madrid por
autovia.+
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Oidioma é oúnico inconveniente que atopan alguns dos inmigrantes
I

.

'E unha irresponsabilidade
falar de.discriminación e medo entre os galegos en Euskadi'
claracións de políticos alleos ao
País Basca comprometendo o
benestar futuro dos galegas e
dixo que "encirrar con eses pantasmas, sempre nas épocas de
eleicións, é unha irresponsabilidade para cos que quedan aqui
e unha falta de respeito co seu
eleitorado, porque non hai discriminación, nen sequer no caso
da língua; é perfeitamente posíbel aprobar unhas oposicións
sen saber euskera".

eC>- H. VIXANDE

A opinión dos galegos residentes no País Basco a respeito
da sua integración social e ao temor ante un hipotético incremento da soberania, está dividida. Mentres uns din que
non hai discriminación, outros cinguen esta á cuestión do
idioma, importante, como na Galiza, para todos aqueles
que queren aceder a un posto na administración autonómica.
Para o presidente do Centro
Galego de Barakaldo, Xúlio
González, "en tempos de eleicións fálase moito'', dixo en alusión á presunta discriminación
dos galegos en Euskadi e á utilización dos inmigrantes como
sistema para abrir unha fenda
entre a sociedade basca. A continuación, González engadiu:
"pero o certo é que nós estamos
completamente
integrados e non

senthimod~

n.e~- I

gun a 1scrim1nación".

"non hai temor a sermos excluidos, non estou en contra da autodeterminación de Euskadi como tampouco da autodeterminación de Galiza. Vivimos unha
Europa libre e non hai que temer que haxa unha nación
máis".

Un persoa que ere que o principal problema de integración represéntao o idioma é José Antonio Medrano Ruiz de Loizaga,
un basco que, por distintos motivos, chegou á vice presidéncia
da Casa Galiza de Gipuskoa.
Para Medrano "non hai discriminación ali onde non incide o
idioma, pero si no aceso ás administración s públicas, só hai
que comparar o número de apelidos bascas na administración
autonómica e na estatal no País
Basco, moi superior no primeiro
caso sobre o segundo".

Xúlio González igualmente ere
que entre os andaluces ou os
estremeños tampo uco hai unha
sensación de discriminación e, en
st1ven
todo caso, negou
que os galegas,
en Alemaña
por regra xeral,
e aprendin _
sinta algunha discriminación.

E.

Contodo, Xúlio
González non
quixo entrar a vaalemán, ·
lorar o desembarco na campaña
Quen ten unha
pero o basca
basca de polítiopinión diferente
cos como Chaé un dos directimoito
ves, Bono ou lbavos da Casa Gamáis difícil"
rra denunciando
liza de Silbo, que
supostas discrinon quixo identifiminacións, encicarse . Para este
rrando ao sinalar
directivo, si hai
un suposto clima
problemas de inenfrentamento
tegración, sobreentre as comunitodo pela cuesdades que viven
tión do idioma.
en Euskadi. O
"Estiven en Alepresidente do
maña e aprendin
centro galega de
alemán, pero o
Barakaldo tambasca é moito
pouco quixo analisar o contido
máis difícil e hoxe non hai pasda declaración de Mérida, unitos de traballo para quen non facamente se limitou a lembrar
1a basca, non senda man de
que non hai discriminación e
obra barata, mentres esta non
que "este centro galega fundouse remate", afirma esta voz anóse en 1901 e continuamos aqui
nima.
sen problemas".
O directivo da Casa de Galiza
A respeito dun hipotético auen Silbo ere que os partidos namento da soberanía basca e
cionalistas, cuxa maioria recodas suspicácias que suscitaria
ñece, camiñan cara á indepenentre a povoación non autóctodéncia, pero el non gasta desta
na, Xúlio González dixo que
via. "O léxico é que os bascas

é

lmigrantes ás portas do Centro Golego de Uódio.

decidan o seu futuro , pero eu
non podo opinar sobre o que é
mellor para eles, senón o que é
mellar para min, e para min o
mellar é que as causas queden
como están", xa que entende
que galegas, estremeños ou andaluces non terian cabida nun
Euskadi soberano. De todos xeitos, este directivo ere que todo
seria máis fácil senón houbese
o problema do euskera.

Eleitoralismo
Este directivo explicou que non
quería identificarse "para non
comprometerá Casa de Galiza",

pero non tivo reparos en expresar, baixo anonimato pero sen
ocultar o cargo, o seu malestar
a respeito da situación dos inmigrantes en xeral, incluindo neste
grupo a estremeños e andalu ces, ademais dos galegas. Por
outra banda, na mesma Casa
de Galiza de Bilbo hai opinións
que non concordan con esta. É
o caso do seu presidente, Xoán
Xosé Baña, un galega que milita
no PNV (foi concelleiro desta
formación en Silbo) e cuxo nome soa como alcaldábel peneuvista á principal cidade do País
Basca. Baña expresou publicamente o seu malestar palas de-

O vice presidente da Casa Galiza de Gipuskoa recoñece que a
exixéncia de coñecimento do
idioma basco aplícase a todos
os casos, bascos ou non, pero
estaría por unha "euskaldunización tendo en conta o factor xeneraci onal ". Medrana engadiu:
"Son médico, traballo no Servizo
Basco de Saude e aqui para traballar teño que saber euskera,
sen embargo, se vou a Madrid
ou a Andalucia non necesito
nengun idioma, é certo que na
Galiza sucede o mesmo que
aqui, pero que sexa o mesmo
caso non significa que as causas estexan ben".
Este basco é belixerante co nacionalismo e, mália que proclama o seu respeito ao direito á
autodeterminación, asegura que
"os nacionalismos son excluintes cos de fora" e para afortalar
a sua afirmación lembra que "é
o próprio Arzallus quen fala de
tamaños de cráneo".+

AConstitución foi modificada en várias ocasións nos últimos anos

Bélxica, de monarquia unitária a estado federal
eC>- M.V.

Bélxica é un dos exemplos
máis claros de prurinacionalidade, oficialmente recoñecida, no
contexto europeu-ocidental. O
proceso de cámbio veu orientado por unha série de sucesivas
reformas legais, no nivel máis
alto e tamén no máis concreto que hoxe permiten falar da
existéncia fundamentalmente
de duas comunidades, a valona e a flamenca, que dirimen a política comun a través
de acordos de cooperación.
O Estado belga nace u en 1830,

baixo a forma dun Estado unitário rexido por unha monarquía
parlamentária. Pouco a pouco, o
país foi experimentando un proceso de descentralización até
converterse, en virtude da reforma constitucional do 5 de Maio
de 1993, nun Estado Federal.
O primeiro paso na via da federalización tivo lugar a primeiros dos anos sesenta cando, a
fin de satisfacer as reivindicacións do movimento flamenco,
o estado se dividiu en catro
áreas lingüísticas: a neerlandesa, a francesa, a alemana e a
bilingüe de Bruxelas capital. As

competéncias culturais foron
acompañadas de autonomia
política para a povoación flamenca de tala neerlandesa, a
valona que unifica as zonas de
fala francesa e xermana e a de
Bruxelas capital.

Competéncia nas
negociacións internacionais

Será na lexislatura 1978-1981
cando se asente definitivamente
o Estado no camiño federal, ao
ampliar as competéncias de cada unha das comunidades. Os
parlamentos de cada comunidade teñen poder para promulgar
decretos, aos que se lles outorgou a mesma forza que ás leis
parlamentárias xerais. Os acor-

Ademais das competéncias de
sanidade, política agrícola ou
educación, os executivos de cada comunidade están facultados
para participar na negociación
de acordes internacionais relativos a matérias da sua competéncia. A própria Constitución
outórgalle neste caso direito de
veto. Os negociadores belgas

dos de cooperación representan
a forma máis comun de relación
entre o Estado e os membros
da Federación.

están obrigados a informar á
parte extranxeira da reserva formulada pola Comunidade Federada que se desvincula do tratado. Ante unha negociación co
exterior, os representantes das
distintas autoridades federadas
sitúanse en pé de igualdade.
Todo o proceso exixe unha política de consenso e colaboración
entre os organismos comuns da
Federación e os particulares de
cada Comunidade. Consenso
que por veces non deixa de presentar unha grande complexidade, pero que se basea no respeito aos distintos intereses.+
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Toda a razón
do mundo
Tena Xosé M. Martínez Oca cando, nonº 851 de ANT, advirte de
dous erras no fascículo adicado á
Narrativa Actual da Historia da Literatura Galega, editada por A
Nasa Terra e
a AS-PG, da
que quen asina é autor.
Nengunha
Tanta Náufragos en terra pretensión
como A chamada escura agacha tan
dos caborcos lamentábel
forman parte equívoco.
do corpus narrativo de Xo.sé M. Martínez
Oca e non de Xavier Alcalá nen
de Agustín Fernández Paz, como
erradamente figura nas páxinas
1552 e 1559. lncalificábel erro
que non admite desculpas, nen
sequera eu mesmo me molesto
en procurarlle a faciana anecdótica tan própria destes casos. O
único que me resta é asegurarlles ás catre partes -Martínez
Oca, Alcalá, Fernández Paz, e os
leitores- que nengunha pretensión agacha tan lamentábel equívoco. E celebrar o animus iocandi de que fai gala Martínez Oca,
quen máis indignado debe sentirse, no número arriba citado.
O que non é elegante é insinuar a hipotética existéncia de
outros erras nos anteriores 48
fascículos . •

XosÉ M. EIRÉ

Matosinhos
Nos dias que a un lle toca vivir,
non sempre se sente satisfeito
daquelas causas que realiza
cando remata a xornada. Unhas
veces son frustrantes os resultados que a un lle acorren durante o día, outras, séntese un
parcialmente satisfeito, pero a
xornada que nos tocou vivir no
día de ante en Porto e especialmente en Matosinhos é desas
nas que todo parece estar ben.
O feito de participar nunha manifestación na cidade do Porto,
en contra do "Bloqueio" a que
está senda sometido o pavo cubano, supuña unha necesidade
persoal, xa que non ternos outro
xeito de aportar a nasa axuda
para con ese pavo.
A manifestación que descorreu
polas rúas de Porto, sen que en
nengún momento invadisen a
zona na que se atopaban os
máximos mandatários dos países Latino-Americanos, foi desas manifestacións que estando
compostas por xentes de distintos pontos da península Ibérica,
e incluso doutros pontos de Europa, camiñaba entre todos un
sentimento de solidariedade co
povo cubano. Como querando
preservar esa solidariedade caía sobre todos nós, un manto de
suave choiva que nos facia
achegarnos máis, dándonos unha sensación de maior unidade.
Pala noite estaba previsto que se
celebrase un festival como remate da xornada. Cando entramos
naquel pavillón, que rematou enchendose até os topes, comezamos a gozar das actuacións, que
chegadas desde distintos pontos

.115¡, oh! Que lle van

da xeografía, querían aportar a
súa colaboración. Gostaríame
destacar en especial a actuación
en concreto dun grupo de canto,
que baixo as notas da cantiga
Grandola Vi/a Morena, logrou
acompasar todas as voces de todas as persoas que estabamos
naquel pavillón, conquerindo un
gran coro .
Dicia eu, que hai dias nos que sae
todo ben para satisfación persoal
e cando ninguén nolo esperábamos, resulta
que nas bancadas estaba
sentado o re- Gostariame
cante prémio
Nóbel de Li- destacara
teratura José actuación dun
Saramago.
Que máis se grupo, que baixo
podía pedir pa- as notas do
ra un acto deste calibre? Que Grandola Vila
o máximo perMorena, logrou
sonaxe
no
mundo da li- acompasar
teratura estivese alí, apoian- todas as voces
do coa súa naquel pavillón.
preséncia e
verbalmente ,
como quedaria
despois de manifesto, a Revolución Cubana. Pois ben, ainda podia pasar algo máis como que, o
proprio Presidente de Cuba nos
acompañara naquel remate de
xomada adicada ao seu pavo. Si,
era o próprio Fidel, quen desde a
unha da madrugada, e durante
dúas horas e média estivo transmitíndonos a súa ideoloxia, a súa
forma de enfrontarse á problemática tan devastadora a que, a maior
poténcia do mundo, está sometendo desde hai trinta e oito anos.
Non quera contar nada do seu
discurso, non penso que sexa
necesário, tan só sentía a necesidade de contar a sensación
persoal que se sente cando a
un lle sae un dia tan completo.+
MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ

(VIGO)

A nosa cultura social
Certo dia escuitei dizer a Beiras
que nom existiam políticos corruptos, senom sociedades corruptas. Desde entom confirmei
algo que já suspeitava: que além
de um líder carismático, no BNG
ternos também
nossa frente
umha pessoa inteligente. Inteligente porque sabe que é a cultu-

a

ra social o que determina aspectos como o maior ou menor grau
de benestar e liberdade numha
sociedade. No aspecto económico, por exemplo, Alemanha tem
umha cultura social que, senda a
mesma, fijo dela umha das cabec_;;as do capitalismo e, no caso
da antiga da RDA, umha das estrelas do comunismo. Os países
nórdicos ou os anglo-saxóns também possuem umha cultura social, mal que nos pese, menos
propícia para a corrupc_;;om e mais
voltada para o trabalho do que a
nossa. E, desde lago, trata-se de
um elemento cultural e nunca racial, como no-lo demonstram casos antitéticos como os do Japom
e Filipinas. Essa é a diferenc_;;a entre sociedades que funcionam
(comos defeitos que se lhe queiram pór) e umha sociedade que
precisa de subvenc_;;óes (esmolas).
Em geral, penso eu, os pavos
que forom vítimas de processos
de colonizac_;;om ficam para muito tempo com a sua cultura social estragada, como acontece
com os indígenas aculturados
de Norte-américa. E a nossa
Galiza nom ia ser diferente. A
nossa sociedade está mal configurada, está doente, e nom funciona. Sofremos, é verdade,
umha carencia profunda de democracia e um excesso de
clientelismo, de amiguismo e de
fascismo encoberto.
Aquí, numha cidade feudal como
é Lugo, um servidor, que já vai
velho e sabe de que tala, é testemunha diariamente de fenóme-

nos que bem poderiam merecer
o interesse de antropólogos de
outras sociedades. Os indivíduos,
aqui, mais do que presumir de
roupa ou de carros (que tamém o
fam) passarom a marcar preferencialmente já o seu estátus
social polo menor ou maior grau
de amizade que se interpom entre eles e aquele cacharro que
mangonea toda a província: "Pois
o meu home é amigo de um amigo do cacharro ... , e venhem-lhe
pedir favores .. ., e traem-lhe muitos regalos ... " E isto, que neutros
lugares se procuraría esconder,
aquí é motivo de orgulho.
Claro que se o cacharro esse de
que talamos pudesse meter amigos na NASA,
ainda o homem nom teria
pisado a Lua, OForo Luzes da
porque o amiguismo destruí Galiza parece
a produtividaum lóstrego de
de das sociedades, ao co- esperan~ nesta
locar indivíduos em luga- situa~mque
res para os vive onosso
que nom es,
tam prepara- pais.
dos e eliminar
a concorréncia
tam própria do
capitalismo, como bem nos lembrarom hai pouco.
A denúncia recentemente feita
desde o Foro Luzes da Galiza
parece um lóstrego de esperanc_;;a nesta si!uac_;;om que vive o
nosso país. E preciso que os

daros
socialdemócratas
alemáns o ministério
de Exteriores aos
verdes!". Exclaman
autosuficientes os
comentaristas de
rádio de Madrid. O
1 asunto non ten aqui
nengunha
importáncia. Ainda
que se trata dun erro.
Dunha mostra de
descoñecimento da
história e da
sociedade xermana,
imprópria de quen
talan tan pagos de si
mesmos. Porque en
Alemaña é costume
1 que a forza máis
pequena dos
governos de coalición
ocupe sempre a
carteira de Exteriores.

Máis erros. lñaki
Gabilondo, Carlos
Llamas e Genma
Nierga insisten en
que ao violador do
Ensanche lle están a
aplicar os dous
códigos penais. Pero
ahonda con ler a
transitória primeira do
novo código para ver
que é imposíbel
acollerse a ambos.
Nunca rectificaron.

AVISO IMPORTANTE SOBRE O
EPISTOLARIO DE CASTELAO
A

FUNDACIÓN CASTELAO ESTÁ A

PREPARAR UNHA EDICIÓN DAS
CARTAS DE CASTELAO.
PREGÁMOSLLES A TODAS AQUELAS
PERSOAS QUE TEÑAN CARTAS OU
NOTICIAS SOBRE CARTAS QUE NOS
ENVÍEN COPIA DA MESMA OU SE
POÑAN EN CONTACTO CONNOSCO.

~¿;!~~ ~~~~LAO ~
15702 Santiago de Compostela , :
;-

E-mail: Castelao@teleline.es

Tlf.-Fax. 981 572 234

~
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Humor absurdo nun
retrete: "Hai tres
clases de persoas
neste mundo: as que
saben contar e as
que non".

Saramagoen
España pertence á
cuadra de Prisa.
Edita en Alfaguara. A
Ser faise eco. El País
réndelle suplementos
enteiros e publica
artigas na sua maior
glória. Mais, o xornal
madrileño disimulou
1 que o autor de
Memorial do convento
subira ao estrado do
pavillón de congresos
de Matosinhos, puño
en alto, e presentara
a Fidel con estas
palabras: "O Nobel de
literatura está coa
revolución cubana".

1
1
1

1
1
1
·1

1
1
1
1

Protesta a direita
contra a reclusión de
Pinochet en Londres.
En parte ten razón.
Mellar seria que o
detivesen no seu
próprio país. Ali foi
onde exerceu o seu
cesarismo. Pero o
direito (e máis ainda
o internacional)
sempre é un criado
da política. Acaso
non detiveron os
ianquis ao presidente
panameño Noriega
na sua própria casa? .
Non empregaron os
portavións da VI Flota
para bombardear a
residéncia de
Gadaffi?+
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nossos intelectuais cheguem realmente ao pavo, que falem e digam o que há, que se fagam ouvir, substituindo de vez a palavra
dos que desde Madrid elaboram
consignas contra nós mesmos e
conseguem espalhá-las, grac;as
aos meios de comunicac;om, entre as nossas gentes. Eu só lamentaría que esse foro pudesse
ter nascido eivado desde os
seus inícios, ao participar del
certos indivíduos destacados de
instituic;óes públicas que sempre
forom qualificadas de clientelares
e anti-democráticas, ideologicamente monolíticas. Mas o principal é que se comecem a abrir
espac;os para a reflexom sobre a
nossa cultura social, ainda que
seja o demo que o faga. •
LUCIANO CAAMANHO GARCIA

(LUGO)

O sosego,
o amigo e o outro

doutros litarais. En Cedeira, era a
sua forma de acudir, era a sua peculiaridade, cando entraba nunha
cafetaria, súbitamente e con un
proxecto novo baixo o brazo. En
Cedeira, cando o coche entraba
na vila, agardaba ve-lo chegar
mais unha vez sobrevivindo renovado ás leis biolóxicas, cando xa
ninguén podia espera-lo, e o corazón latexaba extrañamente.
Unha forma de enfrentar a marte
do amigo é imaxina-la como se
fose unha carta forzada por un
resorte dirixido a impedir a angúria e a ele dirixida, unha anguria
que se parece de facto a un triste
e apodrecido mar de bateas ...
(De mañá, o ceo encharcado, un
mar de orvallo, as árvores gotexantes e tristes bateas caídas
que se parecen exactamente con
esta carta... Tamén as follas caídas ocre). Outra forma non constituía un estarzo por enxergar outras circunstáncias da sua vida,
lago de muda-lo obxeto de atención e entregar-me ao pairo cotián, inquietaba no arrebatado de-

En homenaxe amiga ao biólogo
Xosé Antón Brocos e demais
fratría do BNG de Cedeira.

Púxen-me a escrever esta carta
simplesmente para sosegar-me.
Tráta-se da alquimia da morte,
acó, moito acó da linguaxe.
Unha semana despois grocuraba
un comezo que se formou e ,se
es·migallou nun mesmo intre. E a
imaxe do que fumos, e xa non seremos. Riscaba un plano próprio .
do que non se pode fuxir, no arquipélago das auséncias. O que
nos define en calquer momento
folerpa, o que nos xungue ao pasado desauga en interrogación.
Nos últimos tempos apenas encetabamos conversas ocasionais
que ambos tomabamos en sério,
crendo ter feíto abando como para
nos esquecer un do outro, como
se virásemos a páxina ou xa mar-·
chasemos. Esa era a dimensión
que daba unidade á nosa amizade. Un trasfondo ritual da amizade
como roteiro incesante entre unha
figura que morre e outra que nasce. Os amigos acudiron, e certo
dia xuntámo-nos todos. E namentres ele voltou atrás os olios, nun
salto de séculas nas eras da metamorfose emulou a viaxe dos antigos. Alguén dixo: "Semella que
vai axir''. Ainda sen comprender a
expresión, arrepiei ao olla. Son
eles, "os que dormen ao pé das
raíces", son os martas "quenes vigorizan aterra" (Rilke). Talvez siga a axir sempre como era a sua
costume. Talvez a nova da sua
marte apareza escrita da sua
man, en calquer nova revista nun
continente descoñecido, á beira

sexo de verificar se o seu rostro
aparecía ao fundo á esquerda
nunha fotografía involuntária que
me inclue a mim. Qué porción,
qué xesto do rostro quere vir cara
o olio que o observa, mais unha
vez G. M., coa sua cámara ben
treinada xunto a meixela. Alí tamén os amigos nun cadro externo que nos inclue a todos nun dia
de lecer, un pouco parecidos todos retratados ao mesmo tempo,
en órbitas simultáneas, cada un
con seu sorriso estratéxico. Tamén alí moitos outros que non
vin: mulleres, homes e nenos a
sofrer o gozo de gozar en grupos
espallados na herba, reunidos
arredor de alimentos e viñas de
outrora. Si, alí estaban todos para min que hoxe procuro o sosego e gozo o estraño desalento da
ausencia. Un clic e nen sequer o
tempo deixa tempo para o xesto
asistir á vida. E subitamente, alí
estaba ele trazando xa os pormenores da sua retirada fatal.
Verificar isto aumentou a sensación de exterioridade e insómnio.

ISMl@iiifMdhll!i

A redern;om dos Foros
Os Foros de Ermua, de Irlanda ou Mérida tratam de centrar o deba,
te, desde as suas perspectivas, sobre a legitimidade da loita armada,
o direito de autodetermina\'.om ou a reforma constitucional, ques,
tons, ao parecer, galácticas para o albatros da intelectualidade gale,
ga, a quem a própria Declarai;om de Barcelona pode, lhe vir algo
grande. Nesta Galiza de médias luzes, onde a forma predominante
de tenencia intelectual nom é o foro senom o subforo, os temas
som o descobrimento do clientelismo político, o nepotismo e as
formas actualizadas dó direito de pernada que tres rnilhons de ci,
dadaos criticam; mas com um jamorn baixo o brai;o.
O manifesto do Foro ''Luzes de.Galiza" terna virtude de invitar a re,
flexom: Nom havia clientelismo no Governo Tripartito? Desapare,
cera quando se participava com entusiasmo no Conselho da Cultura
Galega? Como há que chamar a imposi\'.Om da leitura dos livros pró,
prios aos alunos? Que nome deve dar,se a adopi;orn da normativa
linguística que se critica? Qual a select;om de professorado e as CO,
nexons universitárias com institutos religiosos, deputa\'.ons e formas
várias de garantía recíproca? Qual a compatibilidade de qualquer
dos anteriores supostos com a assinatura do citado manifesto?
Aqui os Fotos só funcionam quando se montam em torno a umha
mesa camilha, como o de Realidade Galega e o seu manifesto
"Mentides como canalhas!" que fixerom do senador digital régio,
delegado analógico do Governo; do sócio, Presidente, e da partida,
subgrupo parlamentar.
A única novidade é a rnargina\:om do sr. Polanco, que facilita a publi,
ca\'.om do texto na imprensa da metrópole e por tanto, ainda que demo,
re um dia, na doméstica de grande tirada, e que o assinante nom tenha
que contribuir com 500 ptas asua inseri;om como anúncio de quarto de
página num jornal que dedicará duas a denigrar o seu contido.
Mas, como quera ser participativo, aproveito para oferecer o meu
apoio ao "Manifesto pola legaliza\'.om dos iogurtes caducados" de
Joao Guisam Seixas, publicado no nº 22 de Xo! •

Unha foto feita só para notar que
se acudiu, para recoñecermo-nos
un, e lago outro en réplicas sen
nexo, baixo a luz cincenta de Teixido, mexer de ardentías aovento que a luz enreda con irania.
Por alquímia o amigo xa non estaba. Primeiro foi o carpo quebrado un síntoma desa soedade
maior que antecipa a marte e o
sofrimento enúncia, na imposibilidade da nada. Como se ficase
ainda o repregue da dar, a espera dun novo acontecimento por
vir. Anunciou-se a marte preñada de futuros, de hybris desencadeada pala ruina da domus.
Anunciou-se a marte e o amigo
non estava. Despois un sino a
abalar por entre a xente, humanizándoa, recriando a memória
tumular das orixes.
Sexa cal far o sofrimento ven
sempre unido a un recuar de
forzas até o fundo dos sentidos:
fai-se siléncio. As forzas recuan
como bater seco de timbal ou
pirueta final do corpo envolvente
dun ballarino, altísimo e flexível,
impendo-se longamente á largura da cena.
Non, non poido pór aquí o tono
simples e afectado do In memorian, a fria voz do epitáfio, como
se a morte consumada anunciase o insuficiente poder do suxeito
que xa coñeciamos baixo a luz.
Céde-nos o amigo a sua opción,
reivindicada no papel primordial
do dinamismo no persoal e no desenvolvimento da nación e a sociedade, no traballo teimosamente asumido como forma de vida,
como a marte se apoderou del.
Pois a propósito do seu pasamento, esta situación na que ao amigo sucede un acontecimento que
non asume, sobre o que xa nada
pode, é o próprio encarar con os
outros, o recoñecimento do rostro, a metamorfose do que se
mostra e se oculta, o tace a tace
que cumpre a realización do tempo no futuro da marte. Nada hai
de continxente. Entrefebrase na
dialéctica interna da amizade e do
Eros cando se desenvolven suas
reciprocidades e diferéncias: o
outro que eu non son, o mar, a folla, o fruto. A terra que recebe e
terá de transformar a carne inerte.
Morto o amigo queimamos palavras convencidos de inmodestia. Fátuas palavras que nada
poden ao xesto refractario do
seu rostro e expresan por qué,
sobre a morte, nada nos aprende mais que a contemplación
dun triste mar de bateas.+
GABRIEL BECEIRO
(GIRONA)

... e ademais, dentro da Historia da_
Literatura Galega, Otero Pedrayo,
Álvaro Cunqueiro, A Nova Narrativa,
Castelao, Ánxel Fole, Carvalho Calero,
Antoloxía da Narrati va Actu ...
Chame ao 986 433 830
e solicite máis información.
Historia

Roberto
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O Instituto CamOes
abre en Vigo a Casa de Portugal
Nélida Piñón, Agustina Bessa Luís, Viale Mountinho e Méndez Ferrin
participaron na inauguración o Luns 19
-O- PAULA BERGANTIÑOS

Até Vigo achegouse o pasado
Luns 19 un notáhel grupo de
escritores que viñan de participar no encontro de literatutra iberoamericana celebrado
en Porto no fín de semana. A
parada veu da man da apertura ao público, por parte do
Instituto Camoes, da Casa de
Portugal. A coñecida como
Casa de Arines que data do
século XVI é o primeiro centro destas características que
se instala na Galiza, unha
oportunidade a aproveitar como nexo de unión entre a cultura do país viciño e a própria.

tit uto

A leitura da obra própria marcou
o rumbo da posta en escena de
cada un do con v idados. Sen
embargo Méndez Ferrín, recén
proposto como Doctor Honoris
Causa da Universidade de Vigo
polo Decanato de Humanidades,
rachou a norma. "Usurpou" o
papel de anfitrión ao Instituto
Carnees, en canto a que era o
único escritor galega representado, e exercendo como tal referiuse a Casa de Portugal e os seus
arredores como lugar central da
nosa literatura cargado de lembranzas e de sombras literárias.
"Cando no século XIII, a língua
dos portugueses e dos galegas
ainda era felizmente a mesma
-sinalou- nas proximidades do
lugar cantaba o trobeiro Martín
Códax. A un tiro de pedra ,en,
gadia- na Rua Real, en 1861, foi
impreso o libro que marca o Re,
xurdimento da lingua literária
galega despois de 400 anos de siléncio e de escuridade".

~ VíTOR VAQUEIRO
~áis unha vez, a cúria

vaticana inmisce,se en cuestións
que non son do seu mundo. Non
nos abondaba coas soflamas
incendiárias verbo do divórcio,
aborto, natalidade, pílula,
preservativo ou família que, agora,
os herdeiros de Trento ousan
invadir o campo literário e divulgar
consignas sobre a licitude de
concesión do Nobel a un
comunista. Probabelmente o
vindeiro deparará, nos nomes
salientábeis da clerecía romana nos
dicionários de crítica literária.

•

N é lid a Piñón e Joao Almino
desde Bras il, A gustina Bessa
Luis, Egito G o n~a lves e Viale
Mountinho desde Portugal, Miriam Moscona e Gloria Henritz
desde Méx ico , José Antón io
Bravo desde Perú e o galega
Méndez Ferrín participaron do
encontro apresentado baixo o
lema Literaturas Ibero-Americanas: es p a~os de converxéncia.
T amén estaba prevista a presenza do Nobe l de Li teratura
Jo é Saramago. Sen embargo, a
notfcia do galardón, fe ita pública de poi de distribuir os convite co programa, non fixo poíbel a ua articipación.

acto para enten ciar
t en antro -ao que
cu mpria l vare nvi n te para
franquear a porta- a Casa de
Po rtuga l in auguraban "o que
quererno que exa un vasto co,
fiec imen to da cult ura e da li,
teratura portugue a na Galiza".

Viva
Trento!

Paro acoller a sede en Galixa do Instituto Camóes, reabilitouse o edifício do século XVI coñecido como Coso de Arines. Nélida Pi·
ñón (arriba) e Viole Mountinho foron dous dos escritores que participaron no acto de inauguración.

A proveitando o ceário incom,
parábel da inauguración da Ca,
sa de Portugal na Galiza, Ferrín
referiuse a falta de coñecimen,
to e de curiosidade que existe
en Portugal a respeito da literatura galega. "Entre as línguas
e xist e n relacións internacionais, quer através de tradu,
cións, quer através de leituras
na mesma língua -sinalouNeste sentido tamén se refle,
xan relacións inxustas. Os es,
critores españois non len aos
autores portugueses e en todo
caso confórmase cos poucos au,
tares que son traducidos e que
editan no Estado. Pola contra
son moitos os portugueses que
coñecen o español e os seus escritores".

son dous sistemas moi semellantes pero os escritores de
alén do Miño, agás excepcións,
descoñecen a nosa literatura.
Con frecuéncia amasan o cari,
ño a Galiza pero non é tan fre,
cuente que amosen o mesmo
coñecemento que nós temas
deles".

A relación desigual muda can,
do no outro polo se situan os
galegas. "Nós gozamos case que
de invisibilidade fóra do país e
incluso a veces na própria casa", sinalou. "Galiza e· Portugal

guida. Poesía galega de combate,

O escritor José Viale Mountin,
ho, que coordinaba a mesa, é
unha excepción á norma marcada por Ferrín. Desde hai anos
ten mostrado o seu interese na
cultura galega e converteuse na
ponte máis firme de comunicación entre os escritores das
duas beiras da fronteira. En
197 3 publicou lntrodufao ao
nacionalismo galega e posteriormente a antoloxia De foice ercon textos traducidos ao portu,
gués de Castelao, Ferrín, Manuel Maria e Manuel Rivas,
entre outros. Tamén ven de
publicar en Espiral Maior o po,

emário Areias onde gregos se

perdem.
Ás librarias especializadas en li,
bros portugueses que existen nas
cidades galegas tamén se referiu
Ferrín que chamou a atención so,
bre o feíto de que son precisa,
mente os galegas os que integran
a maioria do carpo de traductores
do portugués ao castelán. E dicer,
"os responsábeis arraianos da alfándega portuguesa-española".
No local que no futuro poderia
convertirse en ponto de encon,
tro entre a cultura galega portu,
guesa, Ferrín animou á lectura
dos escritores do país. "Desexo
que as literaturas minorizadas,
que non minoritárias, que como
a rniña pertencen ao ámbito ibe,
roamericano, reciban a atención
do exterior que merecen dentro
de unha concepción da cultura
máis igualitária e moderna. Se
isto ocurre atoparanse con al,
gunha sorpresa agradábel". •

~trementres

centenares de
miles, de millóns de persoas,
seguimos a agardar a disculpa
pública por parte da clericallada
polos crimes cometidos ao longo
- sexamos moderados- do último
milénio. Seguimos a agardar unha
explicación - aínda que sexa
perralleira- das motivacións papais
que fixeron que un filósofo
napolitano, afervoado admirador de
Demócrito, Lucrécio e Copémico
que, se non me traizoa a memória,
se chamaba Giordano Bruno,
rematara queimado vivo na fogueira
o ano no que se iniciaba o século
XVII. Seguimos, coa paciéncia que
caracteriza aos que estamos nesta
banda da barricada, por empregar
un símil, os motivos polos que un
médico aragonés que coido se
chamaba Miguel Servet, que
cometeu a herexia de descobrer a
circulación do sangue, sufriu a
mesma sorte meio século antes e do
que o exemplar do seu libro que se
acha en París, na Biblioteca
Nacional -dado estarrecente- garda
sinais de lume. Agardamas a
explicación, se existe, de porqué se
propuxo a execución de Maria
Soliño, nas terras do Morrazo, polo
mesmo método purificativo, como
agardamas unha satisfacción, por
dicer algo, dos máis de setecentos
conversos -aínda ben que eran
conversos- en Sevilla hai
cincocentos anos, como agardamas
un esclarecemento da apropriación
teimuda dos bens das vítimas por
parte do Santo ( ! ) Ofício, como
agardamas -somos incorrexíbeisporqué a aquel miserábel que
respondía ao nome de Francisco
Paulina Hermenegildo T eódulo
Franco Baamonde -toma
hipocorístico- o facia desfilar a
lgrexa triunfadora baixo pálio, ou
porqué abenzoaba Pio XII --existen
fotografías- os tanques do nazismo
que sementaron o noso continente
de arrepio e traxédia, ou porqué lle
emprestou a total cobertura a ese
verme chamado Pinochet, a quen
confunda a hémia. Postas a agardar
estamos, todas e todos, arelantes de
desvendar os feitos que concorreron
na marte de Xoán Paulo l, a quen
chaman O Breve, así como o
novelo que embrullaba a aquel
Banco Ambrosiano, ao cardeal
Marzinkus, ou á lóxia P2, como
agardamas tantas e tantas causas.
Ámda bon que o Vaticano está
posicionada a pro1 da vida, porque
se así non fose tiñamos menos
porvir que os dinosáurios. •
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•Ü Sábado 24
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conecense os

Prémios Xerais
de Novela e
Literatura
Infantil
O xuri do Prémio Xerais de Novela escolleu as obras apresentadas baixo os lemas Lourenzo Tasende, Xaque Pastor, Cantar de
galos, A luz do eclipse e Vivir a
medias como finalistas da XV
edición. Asimesmo, entre as 36
obras participantes, as escollidas ·
para a XIII edición do Prémio
Merlín de Literatura Infantil son
as apresentadas como Hose, O
aprendiz de mago, A golpilleira e
Choupán azul. Ámbolos dous galardóns fallaranse o Sábado 24
de Outubro nas instalacións do
Instituto Galega da Información
en Santiago, no transcurso do
ágape que anualmente organiza
a editorial Xerais, autora da convocatória. +

•Lembran ,,
a Casto M. lnsua
en Fisterra
O 18 de Outubro remataron en
Fisterra os actos de homenaxe á
emigración organizados pala Comisi9n de Investigación Casto
Mª lnsua. O achegamento ao galeguista chegou da man de Modesto Fraga e do fotógrafo
Manuel Sendón, que acompañou
a sua conferéncia cunha proxección de diapositivas apresentadas
baixo o título Imaxes da
emigración. O salón de actos do
concello tamén foi cenário da
mesa redonda "O contexto político e social da colectividade galega en IX?.s Aires: o papel de
Casto M. lnsua" no que interviron Marcos Valcárcel,
historiador e escritor, Isaac Díaz
Pardo, escritor e editor, e Xosé
M. Núñez Seixas, escritor e historiador e da coriferéncia do historiador Castiñeira Castro, "Fisterra na história, a pegada da
emigración". •

........................................................................................................................................... 1.
• Cuarenta e cinco artistas para apoiar os proxectos ecolóxicos de xestión do lixo
Baixo o lema Olla ao lixo! Adega inaugurou o Luns 19 no Forum Metropolitano, Parque Europa da Coruña, unha
exposición de arte feita con ou
sobre o lixo. Até o 31 de Outubro pode visitarse esta mostra na
que cuarenta e cinco "homes e
mulleres de todo o país expresan
as suas reflexións sobre o lixo ou
empregan materiais recuperados
ou reutilizados como soporte de
criación". Esta iniciativa, na
que participan representantes
dos difer~ntes eidos da cultura,
entre os que se atopan Pepe Carreiro, Xaquin Marin, Xaime
Quessada, Miro Villar, Iolanda
Castaño, Mercedes Ares e Xulio
Valcárcel, quer sumarse aos proxectos ecolóxicos de xestión do
lixo que están a xurdir en Galiza
aportando "unha ollada non só
aos problemas que o lixo causa

r

Xulio Valcárcel e Pepe Carreiro son alguns do participantes nos proxedOs ecolóxicos.

nas sociedades de consumo,
mais tamén ás solucións positivas que a cultura pode aportar".
Ademais da mostra realizaranse

19:30, o debate, O proxecto do
lixo da Coruña, no que participa-

obradoiros de reciclaxe de papel
e elaboración de xoguetes con
materiais de refugallo o Sábado
24 ás 17 :30 e o Mércores 28 ás

rán os grupos políticos do concello. +
x:

• Apocalipse ... ,
un disco
compilatório do
rock galega
Ven de sair ás tendas de discos o
dobre CD Apocalipsis con grelos,
que reune a quince grupos de
rock galega desde os oitenta até
agora. Os responsábeis desta iniciativa son os membros da compañia madrileña Energy Network,

que amasan a sua preferéncia polo rock cantado en castelán e en
inglés. Os vinte temas escollidos
para este repaso musical pertencen a grupos como Os Suaves, Si-

niestro To tal, Os feliz, Herdeiros da
Crus, Os Maruxa, Os Dramáticos,
Pussycats, Killer Barbies ou Blood
Filloas, entre outros. •

,,

• Mati Alvarez
gaña o Certame
Galega de
Fotografia. .
Xuventude
Co traballo titulado Paisaxes urbanas de fin de século(I'V, 9:. coruñesa de 27 anos, Matilde Alvarez Rodríguez, resultou gañadora
do prémio á mellor colección na
XIV edición do Certame Galego
de Fotografia-Xuventude 98, que
convocan as direccións Xerais de
Xuventude e Promoción Cultural da Xunta. O primeiro prémio
de fotografías individuais correspondeu a Alberto Badin pala
obra Titiriteiros l, o segundo a
Alex Mene polo traballo Home-

llo da Cultura para os dias 28, 29
e 30 de Outubro analisarán diferentes experiéncias de normalización lingüística na Galiza e Catalunya outorgando o protagonismo
aos servizos normalizadores nas
organizacións sociais, nas institucións e nos meios de comunicación. Jordi Bañeres, do Centre de
Documentació en Sociolingüística, Bernat López, profesor en
Xomalismo da Universidade Autónoma de Barcelona, Joan Majó,
director do lnstitut Catalá de
T ecnologia e Car les Anguela, xerente do Consorci per a la
Normalizació Lingüística son os
convidados cataláns. Antón Dobao, pala TVG, Rafa Villar, pala
CIG, Anxo Lorenzo, da Universidade de Vigo, e responsábeis de
normalización en diferentes concellos falarán das suas experiéncias. T amén estarán presentes
Manuel Regueiro T enreiro,
director de Polí~ica Lingüística e
Xosé António Alvarez Vidal, di~
rector Xeral de Xustiza e Administración Local, Xulio Álvarez,
presidente da FEGAMP, e
Valentin Garcia, presidente da
Coordenadora de T raballadores
pala normalización. As xornadas
pecharanse coa música do grupo
Na Lua, o 30 de Outubro na sala

na.xe a San Sebastián Mártir e o
terceiro a Alberto Varela por
Danza na pedra V. Adema is o
xuri concedeu oito accésit a Lucia Álvarez Rodríguez, Ángel
Daniel Díaz Trigo, Beatriz Losada Tizón, Ana Lupiáñez, Manuel
Moure Valladares, Susana Vázquez González e Bernardo Villanueva. Os prémios entregaranse
na inauguración da exposición,
na Casa da Xuventude de
Ourense o Venres 30 de
Outubro. Esta mostra para a que
foron selecionados 20 fotógrafos
con 46 obras forma parte do Outono Fotográfico que se celebra
durante Novembro en diferentes
vilas e cidades do país. No concurso participaron 52 fotógrafos
cun total de 231 obras.•

•Contraste
de experiéncias
de normalización
no Consello
da Cultura
As xomadas de Normalización
Lingüística que organiza o Conse-

NASA. +

O concello de Pontevedra saca brillo ao monumento aos caidos
Investiu 400.000 pesetas na limpeza do panteón
O Concello de Pontevedra ven
de investir 400.000 pesetas na
limpeza dun monumento fúnebre que recorda aos 76 naturais
da cidade mortos no bando franquista no transcurso de accións
militares entre1936 el939.
O governo municipal do popular
Xan Luís Pedrosa que adecentou
un panteón no que ainda pervive a lenda: "La Patria a los mártires de su liberación" vense negando repetidamente a homenaxear aos máis de 300 mortos
que, segundo o historiador V. L.
Lamela, se produciron en Pontevedra por mor da represión combinada do exército franquista e a
Guardia Cívica entre Xullo do
36 e Febreiro do 37.

I

Pola contra hai escasos meses
dous oficiais desta milícia dirixida polo tristemente célebre Víctor Lis Quiben -os irmáns Vázquez Lescaille- obtiverón a nominación dunha das máis céntricas ruas por parte da equipa
de governo.
Mentres o mesmo dia que se coñecia a detención en Londres do
xeneral Pinochet, o Ministro de
Administracións Públicas, Mariano Raxoi e o alcalde da cidade inauguraron a mostra fotográfica de Rafael V ázquez "Pontevedra entre los años 1945-1979" na
que nos pés das fotografías expostas, a figura do ditador e anterior xefe do Estado español,
Francisco Franco é citada como

"Generalísimo" e "Caudillo". Os
xomais locais informaron que o
próprio Pedrosa fora o responsábel da selección de fotográfias.
Por outra banda en Marin unha
campaña de Galiza Nova e a Comunidade Escolar do Instituto
"Salvador Moreno" veñen de iniciar unha campaña a prol do
cámbio de nome do centro educativo e pola retirada do escudo
franquista da fachada do centro.
O mariñeiro golpista Salvador
Moreno, con responsabilidades
en bombardeos aereos sobre povoacións galegas en 1936, xa merecera un troco de nome en Pontevedra da rua que levaba o seu
nome a favor de "Rei Juan Carlos
I" mais presións de elementos di-

reitistas ante os populares pontevedreses fixeron que Xan Luís
Pedrosa botará atrás un acordo

1

consensuado coa oposición mália
que o cámbio beneficiaba a figura
do xefe do estado español.+

Detalle do monumento aos caidos pontevedrés.
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Rosas
no outono
Título: Extintos básicos.
Autor: Xosé Manuel G. Trigo.
Editorial: Xerais.

Unha das causas que máis se
agradecen é o feíto de que, can,
do un menos o espera, xurdan
voces que nos abren os ollos pa,
ra amosamos que dentro do or,
dinário, das cousas ás que non
prestamos atención, precisa,
mente porque as ternos <liante
dos ollos, hai un mundo enorme
que case sempre está repleto de
beleza. Este proceso de redescu,
berta ten moito que ver, ao noso
parecer, coa estética bravu. Tal
proceso é o que achega os proce,
dimentos bravus e aqueles que
xa empregara, no comezo <leste
século, o lirismo da natureza de
Noriega Varela. Noriega obri,
gounos a parar, deter a vista ne,
sa minúscula natureza cotiá para
que contemplásemos o milagre
que leva dentro.
Ben, mudemos o obxecto, am,
pliemos a panorámica para atin,
xir outros aspectos da realidade
que pertencen á natureza, e des,
pois esculquemos, miremos que
hai dentro (non se trata de clise,
donar, máis ben de radiografar,
o seu interior), e despois conte,
mos ao mundo iso tan grande
que se agacha no máis humilde.
Entre a devaluación con que
acostumarnos a considerar todo
o que ternos a man, e o contí,
nuo bombardeo de imaxes exó,
ricas (desexábeis tanto como
inalcanzábeis) que nos colman
os cinco sentidos, entre ambos
conxuran as forzas para cegar,
nos. E por este camiño tentados

Xosé Manuel G. Trigo.

estamos de traer de compaña a
don Uxio e o seu simbolismo fó,
nico. Non dei.xaria de ser xusto
e cabal. Con quen dei.xariamos
de ser xustos é con todos aqueles
que pretenderon fins semeUan,
tes, e que foron moitos, todos
aqueles dotados da suficiente
sensibilidade e sinceridade como
para amar as cousas antes de in,
rnortalizalas con tinta.
Así, eis que xorde un libriño de
entre esas leiruras pendentes, re,
legadas por aconteceres vários e
di versos. Xorde como esa flor
branca que apenas se distingue
entre o verdor do prado. Son os
Extintos básicos. E confiamos en
que as liñas anteriores eviten
calquer tipo de equívoco a que
puidera levar o título, tan pare,
ciclo a ese outro que invoca bai,
xas paixóns. Pois, non; esqué,

zanse do sexo e demais. O que
aqui hai son xeranios, sálvia,
ginkgo biloba, buganvileas,
acivro, rosas, hibisco, grosellei,
ra, acácia, mimosas, margaritas,
ficus, nogueira, loureiro, vide,
gardénias, hedra, madreselvas,
rnagnólio, cereixas, piñeiro,
amorotos, limoeiro, ameixeira,
carballo, e pradairos.
Por orde de aparición. Vinte,
seis relatos breves con esas refe,
réncias. É abrigado mentalos
como referéncias, xa que unhas
veces a memória evócaos, pero
outras veces evoca a partir de,
las; unhas veces a reflexión
acode a partir da contempla,
ción, pero outras é máis instru,
mento que obxectivo. Non po,
demos falar de protagonismo co
significado habitual de tal ter,
mo. Protagonismo hai, evi,

denternente, pero a natureza
non se move, non fai, non des,
fai, debuxa o noso estado de
ánimo ou imprégnanos os sentí,
dos de fondas sensacións. Co,
mo o amor. En máis de unha
ocasión o sentimento amoroso
está fondamente ligado a deter,
minados lugares, determinados
aromas, determinadas frores, re,
cantos naturais que despois ha,
bernos levar ben gravados na
nosa arca vital. E permítasenos
que non exemplifiquemos, que
son moitos os relatos. lso si, se
algo caracteriza cada unha das
páxinas de Extintos básicos, é a
sensibilida,
de, sensibili,
dade delica,
da e primo, A natureza
rosa que se non se
une a unha
técnica na, move,
rrativa sen debuxao
chata -e ta, noso estado
mén
sen
de ánimo ou
alardes- , que
a brevidade imprégnanos
non fai exce, os sentidos
sivas conce, de fondas
sións. Ternos
diante un sensacións.
narrador no,
vo pero con
ofício, eficaz.
Como é lóxico en quen colabo,
ra na prensa, sempre existe a
tentación de falar da influéncia
da técnica xornalística. Sen
embargo, quizais sexa máis no,
tábel -non máis frecuente- a
estrutura do conto clásico.
Como dixemos. Narrativa pou,
co frecuente -quizais a colee,
ción Ferros lle acaera máis- dun
narrador novo que apresenta
uns relatos ben traballados e sen
fisuras. Unha regalía, hidromel
para sedes exquisitas.•
XOSÉ M. EYRÉ
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Poemas musicados
para os recreos
escolares
Xoán Neira e Manuel Rodríguez son os
autores da unidade didáctica Recreos,
que publica Bahia, e que recolle poemas infantis musicados. Son os nenes
e nenas do coléxio
Pastor Díaz de Viveiro os
quepoñen
voz ás pezas
que recrian
os costurnes
da terra: a
vendima, a
esfollada, a
matanza ... Os
cantos fan a
roda estacional e van
acompañados
de grafias musicais e dunha casete para cantar cos escolares de Viveíro. Tamén esta unidade, na que se lle outorga un papel
protagonista aos nenes, inclue lendas e
vocabulário de apoio. •

Un diario de amor
de Kiko Neves
É un diario poético. O namorado atravesa diferentes estados emocionais: o
desacougo, o cabreo, a perda do amor. ..
Kiko Neves é o autor de Un poema
de amor, escrito
nun estilo nu,
realista, mínimo.
"Levo catro días
sen saír/Non cha,
ma./Non teño poema./N in pilas para o mando/do televisor.{feño que
erguerme a cada intre./Dóeme a cabeza.".
Kiko Neves, de Ponteareas, xa publicara Ruúl.o de motos en Letras da Cal.
Agora edítalle o poemário Egasur, responsábel do periódico comarcal A Peneira. t

Nolo,
un avó para todos
Fina Casalderrey publica na coleción
Barco de Vapor o seu último título para
pequenos: N olo e os ladróns de

~--~
leña, que narra o
agarimo entre os
~
nenos da vila e o
protagonista, un
vello que vende
xoguetes e que
traballa a madeira.
O libro enfrenta o
tema da morte e
como o aceptan os
pequenos, que envian todas as
pertenzas do gordo
Nolo a onde quera
que este para que poda seguir facendo a
vida de sempre. +

Pierre Vilar e
o nacionalismo
Historia, nación y nacionalismo é o
título do libro-entrevista co historiador
Pierre Vilar que publica lru e do que é
autor Joseba lntxausti. A obra de Vilar
centrouse desde anos atrás no Estado
español e na Península Ibérica, comezando co estudo da burguesía catalana.
A entrevista que se publica agora foi xa
incluida na obra colectiva Euskal Herria, editada nos anos 1984 e
1985. Tamén se
insertan os textos de Vilar sobre
cuestión nacional
e movimento
obreiro máis sobre
povos, nacións e
estados.+

•
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Democrácia e
sociedade
civil
Título: Condiciones de la libertar. La sociedad civil y sus rivales /Cultura, identidad y
política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales.
Autor: Emest Gellner.
Editoriais: Paidós. Barcelona, 1996 / Gedisa, Barcelona, 1993.

Entre as análises publicadas trala
caída do muro, a do antropólogo
e especialista en nacionalismo
Emest Gellner é unha das que
ofere~n unha maior complexidade e riqueza de suxeréncias.
Gellner parte do conceito de
"sociedade civil", sinalando que,
mentres nas democrácias oci,
dentais a sociedade civil non se
problematizaba, senón que se to,
ruaba como un feito indiscutido,
e a sua caréncia fo¡ en boa medi,
da unha das causas do fracaso
dos Estados comunistas. Pero
ademais Gellner salienta o caso
dos países islámicos como unha
terceira opción caracterizada po,
la surprendente resisténcia da
sua fe formal, e por unha socie,
dade civil francamente feble".

..
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Oeste xeito, Gellner sitúase nas
antípodas dos predicadores do fin
da história e do "pensamento
único". Pero ademais propón algunhas das obxecións ruáis sérias
ás teorías contractualistas, que
nestes últimos anos renden a se
erixir no fundamento último das
ruáis influíntes teorías políticas.
Duas son as principais destas obxecións. A primeira é a de circularidade: se a lexitimación social
se basea nun contrato, este á sua
vez precisaría un contrato prévio
polo que fose lexitimado, e asi
até o infinito. A segunda é a que
ten maiores consecuéncias para a
análise política prática: o contractualismo precisa converter en
universal un tipo de home, o indivíduo libre capaz de estabelecer
un contrato, que de feíto é o pro,
duto histórico dunha sociedade
excepcional (a sociedade industrial de .libre mercado).
Gellner denomina a este home,
"home modular", pero, advirte,
"na maioria das situacións o ho,
me é claramente non modular. O
home pertence a unha cultura
determinada e ten interiorizados
os seus valores e presuncións: é
como unha peza de mobiliário
que destaca polo seu estilo partí,
cular. Resulta imposíbel mesturalo con homes procedentes dun
molde cultural distinto". Esta ad,
verténcia -de resonáncias comun ita ris tas- deriva en Gellner
nunha mesurada reflexión sobre
as limitacións e fraxilidade do
ideal democrático.
A utopía ilustrada sobre a construción dunha sociedade baseada
nun consenso racionalmente
acordado por individuos libres
fracasou, proclama Gellner, no
seu primeiro programa coa Revo,
lución francesa, que conduciu ao
Terror e á ditadura napoleónica.
E fracasou no seu segundo progra,
ma, que para el seria a revolución

soviética. A versión provisionalmente exitosa (a democrácia po,
lítica, fundada na sociedade civil
e o libre mercado) en realidade
renúncia á pretensión de racionalidade do ideal ilustrado. Gellner
asegura que tanto a sociedade ci,
vil como o mercado son instáncias amorais que entronizan a dúbida e o cepticismo,
no
canto da certeza e estrita A utopia
moralidade
ilustrada
que proclaman as ideo- sobre a
crácias (como construción
o Estado co, dunha
munista, pero
tamén como a
maioria das
grandes formacións sodais da história).

sociedade

baseada nun
consenso
dad
acor 0
por
individuos
libres

V elaqui o déficit de lexiti,
mación endé- fracasou.
mico das sociedades liberais democráticas. Para Gellner esa lexitima,
ción deriva exclusivamente do
desenvolvimento económico. Por
iso, salienta con crueza que os alicerces da coesión social son, en
derradeira instáncia e para cal,
·quer tipo de sociedade, a coerción
e a falsidade, porque os seres humanos, para viviren en sociedade,
precisan compartir a fe nuns valores que fagan posíbel a interrelación pacífica, fe que finalmente
debe ser ritualizada, ritualización
que, nas sociedades ideocráticas,
era estabelecida mediante unha
aberta sacralización que as demo,
crácias secularizadas proiben.

Mozo das Colinas Negras que reivindica
a autodeterminación do povo lakota
(EEUU) conquistado hai sete xeneracións.

Neste ponto xoga un papel cen,
tral a sua concepción do nacionalismo, na que tamén se afasta das
ideas ao uso. Como xa sinalara
nunha obra anterior, o nacionalismo moderno (único existente
en senso estrito) nada ten que ver
con adesións atávicas, mesmo
ainda que estas poidan ser invocadas, senón que constitue o fun,
damento do Estado característico
das sociedades modernas. O ho,
me modular é nacionalista, pro,
clama, porque a atomización social, a extrema mobilidade e a ne,
cesidade de contínua comunica,
ción entre indivíduos anónimos
precisa dunha homoxeneidade
cultural que era completamente
allea á sociedade tradicional. Para
Gellner é esta homoxeneidade
cultural promovida polo naciona,
lismo, a que proporciona a ritualización imprescindíbel para a co,
esión social que a pura racionali-

dade ilustrada non puido nen poderá conseguir.
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Que proxecións de futuro cabe
efectuar a partir destes presupostos? En primeiro lugar, o recoñecimento de que a sociedade civil,
o instrumento fundamental da liberdad e, é un ben extremadamente fráxil, que é fátuo consi,
derar unha conquista definitiva
da humanidade. En calquer caso,
o indiscutíbel é que o modelo de
Estado mínimo e maximización
do mercado preconizado polo neoliberalismo, non é aplicábel nas
condicións impostas pola tecnoloxia moderna, cunha capacida,
de transformadora potencialmen,
te desastrosa para a ecoloxia, e
cun aparato de Estado que manexa unha complexa infraestrutura
de servícios. En canto ao conflito
entre nacionalidades, Gellner
avoga pala constitución dunha
autoridade política mundial que
garanta unha "nova orde", especialmente necesária para deter a
aparición de posíbeis "Estados
chantaxistas", como seria o caso
de Irak. Certamente, a sua análi,
se da Guerra do Golfo constitue,
na miña opinión, unha das partes
máis decepcionantes do libro.
En troques, considera que as condicións características do "industrialismo tardío", son compatí,
beis con duas opcións que significarían a marte da sociedade civil.
Unha xa teria demostrado a sua
eficácia nas empresas xaponesas
( eficácia que cumpriria revisar á
lus da recente crise dos mercados
asiáticos), e teria que ver co éxi,
to das economias orientais, co
que se probaría que é "posíbel administrar unha próspera socieda,
de industrial moderna impregnada dun espirito comunalista ou
familista e baixo o domínio dun
Estado autoritário". A outra, se,
ria a dos países musulmáns: "Se
continua como agora, o islam
constituirá unha alternativa séria
e permanente á céptica sociedade civil; teremos logo a opción
dunha umma plenamente indus,
trializada e informatizada". Nos
dous casos, a sociedade civil se!ia substituída por unha "sacie,
dade de estatus", na que a inse,
guridade implícita na sociedade
móbil característica do home
modular seria substituída pola
seguridade própria das socieda,
des xerárquicas.
Cal é a posición de Gellner?
Gellner móvese na dimensión do
analista social que aparentemente se limita a descreber aqueles
aspectos que moitos non queren
ver. Neste sentido, cumpre unha
función innegabelmente valiosa,
poñendo en primeiro plano os
pontos cegos que o optimismo ra,
cionalista provoca na maioria das
teorías democráticas. Pero, mália
o hábil xogo irónico co que foxe
das implicacións normativas da
sua própria teoria -que, desde logo, é moito máis que meramente
descriptiva-, a orientación comu,
nitarista da sua concepción das
relacións entre cultura e indivf,
duo non sempre parece compatíbel coa defensa da sociedade civil
que -non con excesivo entusias,
mo, por outra parte- as veces explicitamente proclama.•
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE
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Os protagonistas de Bairro.

Nas beiras
onde a cidade
remata
íitulo: Bairro.
Director: Femando León de Aranoa.
Elenco: Crúspulo Cabezas, Timy, Eloi Yebra, Mariera Orozco, Alicia Sánchez, Enrique Villén, Francisco Algara, Chete Lera.

"-Vendia billetes do metro?/
-Non, era conductor/-E
mandáronno ao paro?/-Xubiláronno/-E por que o xubilaron ?/
-Porque bebe/ -E por que be,
be, por que o xubilaron?'' As mil
perguntas que se fan os rapaces
protagonistas de Bairro son a pescada que morde a cola dunha realidade que Femando León verte
nunha fita no que o ben tramado
guión, os coidados diálogos e os
acaidos actores conformen un
conxunto de calidade que pega no
espectador con tan só portie dian,
te dos olios o que ten á sua beira.
O bairro é a periferia, son as deli,
cadas marxes da cidade, a frontei,
ra que a pouco máis dun descuido
pode delimitar quen está dentro e
quen queda para sempre fora.
Dous millóns de madrileños saen
da cidade no verán. Son as mere,
cidas vacaci6ns. Joaquín Prat repite
no informativo de meiodia a notf,
cia de cada Agosto. Entre eles
non están nen Javi, nen Manu
nen Rai, tampouco nengun dos
membros da sua família. A esce,
na inicial é boa metáfora do argu,
mento do filme, o espellismo da
igualdade cando sair do foxo se
toma imposíbel. Por iso tamén os
quince anos é unha idade óptima
para decatarse de que a sorte mira
de costas para outra parte e que os
prometedores anúncios están
sempre do outro lado da vitrina.
Femando León vai debullando as
pequenas trampas dunha igualdade falseada coa mesma normalidade coa que caímos nelas, por iso
tamén bate forte na conciéncia.
No meio da grande história de camaradaxe entre os tres rapaces, os
pequenos episódios tanxenciais
descobren unha crítica social que
bota por terra calquer mensaxe
tranquilizadora do "todo vai ben".
Rai, un "rapaz de sorte", descobre
debaixo da tapa dun iogurt un
sorteo ante notário no que rifan
unhas vacacións á beira do mar.
Precisa de vinte tapas, e de conta,
do a nai dille que para tomar
"vinte iogures, ben se pode pagar
un unhas vacacións". Teimudo,
entra nun supermercado e cansí-

r
gue sacar sen pasar por caixa as 19
tapas que lle quedan para partid,
par no so neo. T ócalle o segundo
prémio: unha moto acuática que
ata nunha farola no meio dos blo,
ques de protección social no dese,
cado bairro madrileño no que vive. De novo a metáfora, a moto
acuática, inservíbel e absurda,
prendida <liante do portal como
estampa dunha sociedade na que
a falácia vóltase o mellor engado
contra a rebelión.
Nos paseos a nengunha parte co,
as mans no peto, os tres neno ar,
tellan toda sorte de saídas para
poder chegar a conseguir o coche
que ven correr desde o paso ele,
vado da vía rápida. Os autos que
cada un deles
se promete
para o futuro,
as marcas nas O espectador
que, a manei,
ra de xogo de mira cara
azar, sortean abaixo
cada tarde cando os
aventurando
protagonistas
un porvir no
que a supervi- atopan aos
véncia empa- marroquinos,
réll ase coa angolanos,
desgrácia. " G os ta ria me latino,
que pasaran americano
trinta anos e que viven no
estar casado e
con curro/- metro.
Ou con sida
nun cárce,
re/-Ou ba,
ñándome nunha piscina con
Claudia Schiffer á beira/-Da,
quela xa seria unha vella". Tem,
po para se decatar tamén que vi,
rán outros tempos, reparar na posibilidade dun porvir no que os
anceios máis estravagantes se dan
a man coa imperiosidade de sair
do paso <liante de todos os que xa
cairon. Para acreditar a forza de
golpes el} que a vontade non
ahonda. E a imaxe de Manu de,
sesperado por chegar a tempo re,
partindo pizzas sen moto por un
Madrid ainda máis imenso men,
tras o pai continua fornecendo
un falso éxito para o desaparecido
irmán enganchado no cabalo.
Unha morea de siléncios, moitos
deles provocados pala insolidária
imposibilidade de nos decatarmos
do sofrimento dos outros. Cando
Manu recibe na porta un berro
por entregar a pizza fria, o espec, ·
tador reméxese na butaca porque
coñece o esforzo do rapaz para su,
perar mesmo o imposíbel, simular
que ten moto para poder facer o
reparto a pé. Reméxese ainda
máis ao reparar que ben podia ter
sido el quen desouvise a indicación do cativo cando <liante .da
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conta de discos
mozzarella endurecida apontara
simplesmente: "non a podia me,
ter un pouco no forno?" .
Camas de formica amoreadas en
cuartos de tres por tres, mermadas
paredes que emparentan cos vici,
ños da porta do lado, várias xera,
ción.s compartindo o hule e prato
único diante da televisión e mul,
titude de vidas que se entrecruzan
nos bloques de vivencias de vários
andares. Pola xanela vense infini,
dade de episódios nos que a histó,
ria se repite, no terceiro O, no
quinto F ou no oitavo B. Por iso
máis que dun retrato realista, o
relato debullado por Fernando
León convértese en todo un do,
cumento social. Emocionante e
lírico na sua radicalidade. O es,
pectador mira para abaixo como
cando Javi, Manu e Raí camiñan
por unha liña morta do metro e
se atopan coa cidade oculta, cos
angolanos, marroquinas e latin0'
americanos que viven por baixo
do seu bairro e atopan nas beiras
dos carris e debaixo do tún el o
seu único acobillo. Abraiados
dan cunha realidade tamén ocul,
ta, "é certo que había fantasmas"
acertan a dicer. No bairro que
hai baixo o seu bairro, nas beiras
onde a cidade remata. •

c.v.

Correcta
pero feble
adaptación
da novela
de Vítor Hugo

ollar os filmes baseados no seu
universo literário? Haberá colas
nas librarias para comprar as suas
novelas? Chegarán Jean Valjean
ou o pequeno Gavroche a ser tan
coñecidos como os herois das no,
velas de Follet ou Grisham? Serán
as aventuras do capitán Alatriste
sustituidas nas leituras caseiras po,
lo mundo tráxico do atormentado
inspector Javert? Dubido moito de
que tal alteración se produza. Non
interesa demasiado. Conbén máis
manter unha certa dose de produ,
ción de ignoráncia colectiva que
beneficie as demandas dos poucos
exixentes e o deseño da estratéxia
de incapacitar ao espectador,lec,
tor para que se interrogue sobre
cuestións universais que iniciar
un perigoso camiño polo que che,
gue a afastarse do inócuo, o frívo,
lo e o estéril. Para a mentalidade
colectiva sabiamente dirixida cara
o pensamento único e os gustos
populares únicos, un texto de V f,
tor Hugo resultará hoxe en dia un
ladrillo de dificil dixestión. Sen
embargo, Os Miserábeis a bastísi,
ma obra publicada en 1862, que
foi concebida como unha epopeia
popular capaz de recoller tanto as
paixóns e as reaccións do indivf,
duo, como as da masa e de refle,
xar "todo o ben e todo o mal que
poden nacer no corazón do pavo"
(Hugo) é de tal trascendéncia na
história da literatura universal que
nela se recollen as bases de toda a
novela social das catro derradeiras
décadas do século XIX.

tamente rnáis complexa que redu,
cir a imaxes os besMellers dos mer,
caderes antes citados. Pero Au,
gust aceptou o reto, un reto paga,
do co diñeiro americano e gastado
en cenários de
Praga e París,
ademais de ir
parar ao peto Parco de
de
Urna expresión,
Thurman (al,
guen sabe que pero
fai unha rapa, rotundo na
za como esta posta en
metida na pel
cena, o
de Fantine?)
de Liam Nee- realizador
son, que sem, sueco
pre sera Oskar construe un
Schindier e de
o australiano filme
Geoffrey honesto e
Rush, oscari, valente.
zado o ano Pª'
sado polo seu
papel de pia,
nista en Shine
e que na sua máis que eficaz en,
carnación de inspector Javert ofe,
rece o mellor dun reparto, desgra,
ciadamente reunido máis en base
ao seu tirón comercial e taquillei,
ro que artellado e composto se,
gundo as necesidades de verosimi,
litude que os seus personaxes re,
querían. Nesta pouco afortunada
eleición de actores reside un dos
erras do filme. Quen teña memó,
ria e desexe facer o exercício de
intentar lembrar os esplendidos
Jean Valjean ou Javert que encar,

Título: Os miserábeis.

al uer
ctad r médi de ho,
xe en dia, é dicer, a mai ria, abe
n lugar a dúbidas o nome do
novelistas e das obras que serven
de oporte á película que van
ollar. Follet, Robbins, Forsyth ,
G risham ou aquí Pérez Reverte
son nemes barallados polo grande
público con grande soltura e son
citados polos espectadores con
tanta reveréncia e coñecimento
como se citan os iconos cinema,
tográficos máis universais. Xunto
aos títulos das fitas baseadas nos
seus textos aparecen os nomes
<lestes autores con tanta grandio,
sidade e importáncia que cerro
público remata por identificar o
filme co seu criador literário. De
tal sorte que O informe Pelícano,
A tapadeira, ou A t.áboa de Flandes
e Estación Comanche defínense
roáis en relación aos seus criado,
res novelísticos que aos seus auto,
res cinematográficos.

Agora o realizador sueco Billie
August, que gosta das adaptacións
de obras literárias -A casa dos espíritos, Pelle, o conquisuulor (Óscar á
mellar película estranxeira en
1987) ou As mellares intenciónsrecolle o texto deste xigante da li,
teratura e envólveo nun esquelete
cinematográfico na enésima adap,
tación da obra de Hugo da que
non estaria de máis lembrar (nin,
guén o fixo nestes dias de estrea)
e só por citar dous exemplos saí,
dos do exterior da nasa cultura
ocidental, a versión xaponesa que
en 1950 dirixiu Daisuke lto (Re
Mizeraburu) e a que tres anos máis
tarde realizou o indu K. Ramnoth
("Ezal Padun Padi").

Porén, e só por citar dous exem,
plos, cantos espectadores saben
que Germinal esta baseada nun
texto de Zola? Cantos adiviñan
que detras de Os Miserábeis se ato,
pa a grandeza épica da grande no,
vela de Vítor Hugo? Chegará o
público de cinema a buscar o ma,
xistério de Hugo ou Zola logo de

Arriscarse coa adaptación desta
obra de arrebatador alento épico e
sintetizar todo no que nela aflora
(nas criaturas literárias e no seu
simbolismo, nas situacións e nos
motivos) en 130 minutos de pasi,
va (ou activa) recepción solitária
nunha raquítica sala de cinema, é
tarefa dabondo complexa, infini,

Un intre de Os miseróbeis.

naron Jean Gabin e Bemard Blier
respectivamente na versión que
en 1957 dirixiu o francés Paul Le
Chanois ou a que ofereceron Mi,
chael Rennie e Robert Newton
na de Lewis Milestone en 1952,
se decatará como a forteza ínter,
pretativa dos actores é un elemen,
to esencial na construción dun fil,
me destas características. E aqui
esa poténcia actoral brilla pala
sua auséncia.
Contado, hai solvéncia no esfor,
zo de August. Elementos positi,
vos do traballo do cineasta sueco
son sen dúbida a boa fotografia, o
bon deseño de vestiário, a eficaz
apoiatura musical e un guión ben
trenzado por Rafael Yglesfas que,
ainda comprimindo ao máximo a
complexidade do relato víctor,
huguiano, salva alguns dos ele,
mentos esenciais que dan vida
aos personaxes e ás situacións
sempre mediatizadas na sua com,
pleta exposición polas elipses ar,
gumentais, por outra parte nece,
sárias dadas as limitacións tem,

porais a que obriga un metraxe
convencional.
Porén, conbén salientar que a
pesar dos esforzos de August e ao
contrário do que sucede na nove,
la, todo o filme xira case exclusi~
vamente ao redor da oposición
que se estabelece entre o convite
e o seu perseguidor quedando o
resto dos personaxes -Fantine,
Cosette, Mario- a mercede do
que lles ocorre a aqueles. Neste
sentido, a mellor adaptación ou
polo menos a máis fiel ao texto
orixinal, segue a ser a que os
franceses (outra vez) fixeron en
1933, dirixida por Raymond Ber,
nard con Harry Baur como Jean
Valjean e Charles Vanel como
Javert, que por estar dividida en
tres partes foi capaz de plasmar
en imaxes grande parte da trama
argumental da novela.
Parece evidente, que August fixo
un esforzo enorme para levar á
pantalla un mundo literário que
buscaba reflexar, en palabras de
Hugo "todo en todo"; e non só o
protagonismo da burguesía como
clase revolucionária emerxente
durante o reinado de Luís Felipe
de Orleáns, nen as loitas nas ba,
rricadas da rua Saint, Den is e a
morte do pequeno Gavroche
(episódios referidos na película
pero non abondosamente trata,
dos) senón a complexa andaina
vital dos dous personaxes,símbo,
lo. O seu percorrido amosa a fe,
roz loita do ben e do
mal e a traxédia de Jean
Valjean marcado pola
mentalidade dun convi,
to, vítima dunhas cir,
cunstáncias sociais que
o abrigan a sofrir unha
vida entre a expiación e
a culpa, entre a solida,
riedade humanista e a
amargura dun fuxido,
representa o anverso e
complemento (ambos os
dous son homes) da an,
gúria atormen tada do
insp ector Javert, que
cando advirte desespera,
do corno o seu mundo
lineal, sen medias tintas
e reducido as leis da lei e
do orde se desmoroe por
non corresponderse xa
cos novas tempos que
nacen (él mesmo infrinxira esa
lei que defendeu sen titubeos)
verase inexorabelmente conduci,
do á autodestrución e á morte.
August trata de penetrar en todo
este complexo entramado argu,
mental dun xeito eficaz, empre,
gando unhas fórmulas narrativas
sóbrias e certeiras, sen brillos innecesárias, nen solemnidades
efectistas. Mágoa que non o logre
plenamente.
Parco de expresión, pero rotun,
do na posta en escena, o realiza,
dor sueco construe, sen embar,
go, un filme honesto e valente
que trasluce un evidente esforzo
por recriar cinematograficamen,
te un texto,mito da literatura
universal. Só por este intento
(a inda que non redondo) de
eleición do tema nunha indús,
tria cada vez máis estéril e abo,
cada á estupidez dos argumen,
tos, a película de August debería
ser ollada con agrado.•

Un roteiro folclórico
para coñecer Galiza
Titulo: Ruta folc: T erra Galega.
Grupos: Xiradela, Atalora e Liorna.
Edita: Trompo.

Mercedes Peón continua enchendo a
sua pequena casa discográfica de sons
da terra; a sua idea é realizar unha serie
de traballos emográfico-musicais coa
fin de recuperar os sons esquecidos.
Para isto, sae á rua o CD Ruta Folc:
Terra Galega ca convite de adentrarse
nun mundo máxico da man de grupos
diversos. O certo é que a comunión
que preconiza Mercedes Peón entre a
anovación e a tradición ten bon reflexo neste primeiro volume onde as pandereteiras de Xiradela -oito rapazas que
recrian muiñeras e cantares de trabaUo, representarían a música autóctona
praticamente sen pulir e os Liorna
-<:on Alberto Lago compoñendo excepto no tema A lavandeira, que ten
letra tradicional- amosarian as combinacións posíbe is entre a música tradiciónal e o folk de últimas tendéncias.
No meio deles, Atalora, "un grupo de
amigos aos que nos gusta pasalo ben e
para os que a taberna é o naso escenário natural, entre tapas de callos e cuneas de viñas". Oes te roteiro musical
que quer oferecer a discográfica Trompo, que xa promove un novo traballo
para o N adal, este primeiro paso fai
vislumbrar que paga a pena percorrer
as vilas e lugares na percura das músicas que acompañaron aos paisanos nos
cambios estacionais, nos traballos no
agro e, tamén, nas festas parroquiais. t

...,

Os felices
de Miguel Costas
Título: Enséñame la pasta.
Grupo: Los Feliz.
Edita: K-lndustria Cultural.

O grupo que Miguel Costas forrnou
cando abandoou Siniestro Total continua a sua andaina cun segundo disco
cheo de boas intencións: Enseñame la
pasta. Los Feliz son, ademais de Costas
na voz e na guitarra, Javier Martínez,
T oni lbáñez e Martín Esturao. Os ca,
tro contra os grupos xuvenis e reivindicando un espazo para os veteranos
nun tempo de "futbolistas epilépticos,
eurovisións travestidas, presidentes
saidos, pastillas para empalmarse aos
noventa, pelotóns drogatas, toreiros
cantates ou cervexa sen alcool". Como
xa di o título do disco, estes catro músicos cantan á amizade "pero a vaquiña
polo que vale" e berran de amor, pero
a si mesmos. A irania que caracterizou
as letras de Costas tanto en Siniestro
como en Aerolineas Federales volta a
estar presente en Los Feliz, que continuan reivindicando o rock & roll fren,
te ao bacallao ou aos cantautores. t

CELSO X. LÓPEZ PAZOS
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Cacerolas e
disfraces
,...,
acampanaron a
protesta de
actores e
estudantes <liante
do Teatro
Principal

O número de manifestantes superou ao de
asistentes. Na foto pequenada páxina
seguinte e á esquera, o director do CDG,
Manuel Guede, ofrérecelle a man
aos conselleiros Xesus Pérez Varela e
Xesus Palmou.
Reportoxe gráfico: ANDRÉS PANARO

O CDG estrea a Valle en castelán
coa sá mediada de público
/

*A. ESTÉVEZ - C. VIDAL

Os

CONVITES NON LOGRARON MEDIAR A SALA. Poucos FORON os

PALMOU. DE PÉ, BAIXO OS SOPORTAIS 00 TEATRO E RODEAOO DE POLI,

VA~

CIA, SORRIA DIRIXÍNOOSE ÁS TRESCENTAS PERSOAS, MOITAS DELAS PRO,

98, A ESTREA DO CENTRO DRAMÁTICO ÜALEGO EN ,CAS,

FISIONAIS DO TEATRO, QUE PORTABAN SATÍRICAS PANCARTAS E BERRA,

TELÁN. Ü DIRECTOR, MANUEL ÜUEDE, ESPEROU NA PORTA DO TEATRO

BAN IRÓNICOS LEMAS : "SUBTITULADO, PARA EL PUEBLO LLANO", "VA,

PRINCIPAL DE SANTIAGO AOS CONSELLEIROS, PÉREZ V ARELA E XESUS

LLE EN CLAN, YA" OU "LA PRÓXIMA QUE SEA DE CAMILO ]OSÉ CELA,,.

ASISTENTES O VENRES DIA
LLE ]NCLÁN

16 DE ÜUTUBRO AO PRIMEIRO PASE DE
1

Longos meses de preparación deron tem,
popara tantear o alcance da decisión do
Centro Dramático Galega de representar
en español. Costou c;ompletar o elenco, a
profisión negouse a dar o visto bo a un es,
pectáculo que supuña unha fenda na his,
tória do teatro galega. A precarización do
sector pudo á fin coas obxeccións da case
totalidade dos actores. Manuel Guede
aproveitouse cliso e comentouno a viva
voz: "O Valle en español non teria lugar
se os actores se tivesen aposto".
Manuel Guede foi ainda máis alá, ningu,
neou desde o seu pasto político a todos
aqueles que levan ben de décadas facendo
da escea galega a sua casa para dicer que só
con Valle o teatro galega tiña "chegado á
maioria de idade". Afirmacións as duas na,
da elegantes para o director do centro pú,
blico, dependente do IGAEM, o organis,
mo que xestiona as axudas ao teatro. O
tempo abondou, diciamos, para ter pulsado
a opinión da profisión, dúcias de persoas
comprometidas co teatro manifestaron a
sua postura sen receos. Algunhas delas ti,
ñan a valentia da mocidade, outras mostrá,
banse máis cautas, sabendo que no xogo es,
taba o pan de cada día e asi o dician pero
houbo algunhas que, con toda a vida ás
costas cargando escenários e vestiários que
lle valeron case todos os prémios posíbeis,
estaban en posición de valorar o tema na
sua xusta medida. Un destes históricos do
noso teatro, respeitado en todos os ámbitos
e galardonado en numerosas ocasións tanto

,...,

"¡CALLENSE, CONO!"
CARME VIDAL

na sua face de escritor como director de
compañia, dicianos hai uns dias que des,
pois de ter pasado toda a vida sobre un ce,
nário seguía sen entender a renarteria coa
que se mostraba boa parte da profisión á
hora de se movilizar
diante do teatro.
Lembraba que se o
que se defendía era o
.
direito dos actores, el
tamén podía facer un
alegato polo direito
do público: bater pal,
mas sen fin ou patear
polo descontento son
tan tradicionais na.es,
cena como o próprio
telón.

dese ter parado o espectáculo e non tiña a
menor cautedade ,despois de moitos anos
de supervivéncia no teatro, á hora de cri,
ticar a aceitación do proxecto por parte
dos compañeiros participantes. O Venres
berraba diante do
Teatro Principal.

'Eran todos coñecidos

Como tamén berra,
ban un bo grupo de
profisionais da escea,
todos eles ben coñe,
ciclos por Guede que
os saudaba de conta,
do. Entre os que ali
se concentraron,
abofé que están al,
guns dos mellares ac,
rores e actrices que
hoxe ten o noso tea,
tro. Manuel Guede
estivo á par deles en
todo momento, en
actitude provocadora. Mesmo se atreveu a
insinuar que tiña que ser máis duro a un
dos Chévere que lle estaba a facer unha
entrevista. Eran todos coñecidos e puxe,
ron a sua cara para botar por terra a histó,

e puxeron a sua cara
para botar por terra a
histórica xustificación
de gardar as formas para
conservar os "subsídios"

Ou tro dos protago,
nistas cun papel des,
tacado na história do
noso teatro, aponta,
ba que vai pasar moito tempo até que o
sector se recupere desta fenda. Partid,
pante nos encontros de Ribadávia e de
todos os intentos por revitalizar a nosa ar,
te dramática, lamentaba que non se poi,

rica xustificación de gardar as formas para
conservar os "subsídio 11 • Por i tamén e
ofenderon pola reiterada adverténcia da
Asociación de Actores de non organizar
nada no Teatro.
O Valf.e,Jndán 98 estreouse coa oposición
xeral do mundo da cultura. A deci i n
política estaba botada e nada a fixo mu,
dar, dando mostra, máis unha vez, da pre,
poténcia do PP á hora de controlar todos
os organismos criados arredor do mundo
da cultura. Todos sabían a montaJ<e res,
pondia, como dicia un dos históricos do
teatro, a un "cállense, coño!", que viña
desde arriba e asi se entendía. Todo até a
estrea, cando o director do CDG esperou
á porta a Pérez Varela moneándose dos
actores ali presentes. Ou cando, por vez
primeira en toda a sua história , 17 mon,
taxes co CDG, , se negou a contestar ao
teléfono a A Nosa Terra e non enviou in,
vitacións para asistir á estrea. Manuel
Guede peneirou o mailing que o Centro
envía en cada espectáculo.

É o público agora o que está a botar abai,
xo o espectáculo. Os valeiros nas repre,
sentación do Valle,Jnclán 98 deixarán á
vista o seu fracaso, o fracaso da montaxe
máis cara do CDG. Porque o público que
ten o teatro deste país, feíto con esforzo
por todos os profisionais do sector, non
atura que o centro oficial, pagado cos seus
cartas, se chufle del. Os que aceitan o
"cállense, coño" non van ao teatro.•
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Mália as adverténcias contínuas
da Asociación de Actores, Di,
rectores e Técnicos de Escena ,
das que son sócios moitos dos
participantes na montaxe do
CDG, de non interromper a re,
presentación, na noite da estrea
un bo grupo de coñecidos profi,
sionais do espectáculo levaron
diante da entrada do teatro a
sua particular protesta. Meia ho,
ra antes do comezo da obra,
concentrábanse na Rua Nova
portando pancartas,anúncio e
cun atrezzo que os distinguia
para mostrar a sua oposición ao
proxecto. Díante de Guede de,
cidiron manter a sua protesta de
maneira ruidosa e satírica. Os
lemas en castrapo, a "lingua de
Valle lnclán" que o director do
CDG acuñara, levaron ao riso
aos que ali se concentraban.
Aos participantes da montaxe
advertíronlle, i o si, "cuidado
con el acento". Despedíronse,
xa entrada a representación,
cun: "Actores, nos vamos, queda
en vue tras manos".

ralelo organizado pola Mesa pola
Normalización e a Asociación
de Actores no Casino, repatti,
ron un panfleto no que critica,
ron o "abandono do noso idioma
por parte dunha institución obri,
gada por leí a potencialo".
Os convidados ian aparecendo
por pingas. Faltou Manuel Fraga
que na última montaxe do
CDG, Antígona, transladouse a
Pontevedra para ver a primeira
representación. Entraron vários
profesores de Filoloxia, Anxo
Tarrio, Blanca Roig, Pilar Váz,
quez Cuesta e o decano Emílio
Montero ademáis do rector da
Universidade, Dario Villanueva
que xa encargou para a sua aula
de Teatro outro proxecto de Va,
lle,Jnclán en español.
Dentro, xa comezada a función,
repenicaban as cacerolas e sereas.
Estiveron asi un bo bocado de
tempo, até que marcharon para
se dirixir <liante do Casino, na
rua paralela. Diante das cristalei,

O Casino acolleu excepcionalmente un acto de protesta masiva da cultura galega.

Políticos e escritores

representaron a Valle en galega
O Casino de Compostela
encheuse no acto paralelo á estrea do CDG

No meio, non deixaron títere
con cabeza. A de medida pre,
éncia policial levounos a dicer:
"Protección, para los artistas". A
quebra do CDG coa traxectória
normalizada do teatro, que man,
tiveron as compañias privadas
en toda a sua história, provocou
qu
rraran: "Teatr gallego, en
castellano ya". Tampouco se li,
raron
participante ,empre,
gad s como escudo por Guede
cando afirmou que " e non hou,
be e actores que o fixesen, o pro,
xecto non teria lugar", que rece,
beron un "Valle en Clan, ya".
Non eludiron tampouco destacar
a decisión política que propiciou
a montaxe en espafiol, ampara,
da pala Consellaria de Cultura e
a presidéncia da Xunta. "Próxi,
ma estrena, Valle de los caidos",
"Autonomía, pero no libertina,
je", "Apostol Santiago, patrón
de Espafia" "Como Dialecto, aun
nos Valle" "Gibraltar español,
Valle Inclán, también" foron al,
guns dos lemas que criticaron o
control político da cultura.
Ao pé dos actores, portaban
pancartas e cacerolas represen,
tantes do Movimento pola De,
fensa da Lingua (MDL) e dos Es,
tudantes Independentistas (El) .
"Teatro na O a liza en galego.
Chega de agresións á lingua" lia,
se nos seus cartaces. Os El repar,
tiran un convite para a ocasión,
convocando para un "divertí,
mento, pouca causa, para o mo,
vida que sao as tuas fetas mas ...
Necessitamos,te!!". Vários
membros de Galiza Nova, que ti,
ña chamado a asistir ao acto pa,

ras do salón, os profisionais do te,
atto, lamentaban que a intelec,
tualidade do país mostrase a sua
oposición coa leitura en galego de
Valle á mesma hora que a estrea
do CDG e non se tivese manifes,
tado polo paseo no que entraba
Manuel Guede e Pérez Varela.
"Cultura si, política no" e "BNG,
tu silencio nos ayuda" ahondaron
para deixar clara a sua postura.
Manuel Guede tiña situado na
estrea do Valle lnclán a maioria
de idade do teatro galego. O pú,
blico non axudou a darlle a ra,
zón. Na estrea, excepcionalmen,
te, non se logrou encher o Tea,
tro Principal de Santiago. A se,
gunda representación, de pago,
non cubria nen a quinta parte do
aforo. Nengunha das
críticas publicadas
até o momento dei,
xou en bo lugar a
montaxe. As compa,
ñias que levan anos
traballando na escea
galega e coñecen os
atrancos para encher
as salas e para desen,
volver os seus pro,
xectos recibiron de
mal gosto os comen,
tários do director do
centro público. Na
noite do sábado, a
Sala Nasa agotou as
entradas para a Ul~
tranoite Valle, a se,
gunda realizada ten,
do como estribo a
montaxe do CDG.
Retransmitiron un
video coa moviliza,
ción da véspera. •

"Espero que no ano 2006 tanto
os actores que están agora dentro
do teatro como os que estamos
aqui no casino poidamos repre,
sentar a Valle Inclán en galega.
Ainda poderei facer un papel de
vella". Eran as palabras de Mabel
• Ribera, presidenta da Asociación
de Actores, que xunto a Concha
Costas, presidenta da Mesa pala
Normalización Lingüística, foron
as encarregadas de apresentar a
leitura dos textos de Valle en ga,
lego. Foi o Venres 16 de Outu,
bro, unha hora antes de que no
Teatro Principal Compostelán
comezase a representación do
Centro Dramático en castelán.
Moitos actores e actrices estaban
no Casino ,cuxa frenética activi,
dade do V emes chamaba a atención dos viciños que paseaban
pola rua do Vilar, prestos para
interpretar a Valle en galego e,
ao tempo, para amparar aos que

sen ser profesionais quixeron par,
ticipar na leitura. ''Non fai falla
explicar por que razóns estamos
hoxe no Casino. Desde hai meses
amosamos a nosa oposición ao
proxecto do CDG, sep que nos
desen unha resposta. E insultante para a profesión, en estado de
precariedade, que precisamente a
montaxe en castelán sexa a máis
cara da história do CDG. Presio,
naron aos actores para utilízalos
como escudo nun proxecto polí,
tico que non é unha excepciona,
lidade, xa que a Universidade
anunciou outro Valle en caste,
lán'', dixo Concha Costas.

do Casino, cheo de escritores, ac,
tores e dunha boa representación
de políticos do BNG e de Esquerda de Galiza. As capacidades
de dramatización non eran ópti,
mas e Candido Pazó desesperába~
se cos "actores" na peza A testa do
Bautista, cuns Suso de Toro e Luis
Álvarez Pousa que espertaban o
riso do público na sua nova face,
ta. Dores Vilavedra, tradutora do
texto, interpretaba á feitizante
Pepona. Aproveitou para lembrar
que "foron precisamente os galegu is tas como Castelao os que
acompañaron a Valle Inclán no
seu camiño cara Boisaca".

Foi un dos tradutores, Xosé Luis
Méndez Ferrin ~quen verqueu ao
galego As gal.as do defunto- o en,
carregado de recitar xunto a Uxio
Novoneira as "Cantigas de vella",
que Valle Inclán escrebera en ga,
lego. Os poetas foron os primeiros
en recebir os aplausos do público

Seguían chegando ao casino prestado para a ocasión polo seu
presidente Ramón Castromil~ os
aprendices de actores: Xosé Manuel Beiras, quen interpretaba ao
señor Pedro Bolaño en O enmeigado, Camilo Nogueira, Francisco
Rodríguez, T areixa Navaza, Fran~
cisco Pillado, Marilar Aleixandre,
Camiño Noia, Pedro de Llano ou
representantes do Instituto da
.Língua como Antón Santamarina ou Henrique Monteagudo, entre outros. A densidade da leitura
de textos, que durou perta de cinco horas, suavizábase coa curiosi,
dade de contemplar aos políticos
metidos a comediantes. Manuel
Lourenzo, tradutor de Ligazón, e
Xosé Manuel Pazos, de O enmeigado, intentaban facer daqueles
amateurs uns bons figurantes.

Novoneyra e Ferrin recitan, man a man, Cantigas da vella.

Con todo, actores e actrices le~
varon o peso das representacións en galego para que o público non se rendise antes de re~
matar o acto que, apesares do
seu caracter simbólico e pacífi,
co, reseñado polos organizado,
res, contou co control policial
desde a ruado Vilar. •
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Revista do Expresso
NQl.355. Outubro 1998. Frezo 420 escudos.
Edita: Expresso.
Director: José António Saraiva.

Como todas as revistas portuguesas da semana, a do Expresso adica a capa e boa
parte dos seus contidos ao escritor José
Saramago, unha vez foi nomeado Nóbel
de Literatura, o primeiro en língua portuguesa. Clara Ferreira Alves destaca que o
"lugar do escritor é a língua em que escreve, mesmo na terra de outro idioma. ESte
prémio nao é de todos nós, é de José Saramago, da
linguagem que
inventou e da
língua em'que
o fez". A
cimeira iberoamericana de
Porto ocupa
tamén unha
parte importante da revista,
incluindo
unha entrevista a Otelo
Saraiva de Carvalho falando da sua relación con Fidel Castro. Relatan tamén a
viaxe do primeiro ministro, António Guterres a Mor;:ambique nunha reportaxe titulada "O regresso á lusofonia". •

Península
N 2 6. Outubro 1998. Frezo 600 pta.
Edita: Ediciónes Península S.A.
Directora: Dolors González.

•
~
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A raía que marca a fronteira portuguesa
é o principal paseo ao que convidan
nesta revista adicada a afondar nas posibilidades turísticas da
península.
O escritor
Luis
Carandell
narra a
viaxe que
realizou
por estas
terras nos
anos setenta, do
Algarve
a Trásos-Montes, e
o tamén escritor Viale Moutinho apresenta as suas imaxes de
Braganr,:a. Javier Rodriguez fala do Douro, Tejo e Guadiana como "fronteiras
naturais" e Vítor Simoes percorre cinco
pobos que recorren a liña. Eduardo Haro T ecglen fa¡ unha visión personal dun
bairro madrileño que titula "Escenas de
Chamberí".t

Elkarri
NQ42. Outubro 1998. Frezo 300 pta.
Edita: Elkarri.
Director: lñaqui Gorostidi.

A revista do Movimento polo diálogo e o
acordo transpira no seu número de Outubro a sensación do momento histórico
que está a vivir Euskadi. O espazo
preferente da
revista o ocupa unha longa entrevista
co xornalista de Rádio
Popular de
Donostia,
Mariano
Ferrer na
que insiste
en que
"hai que
tomar en
sério a ETA para o bo e para o malo". No editorial
analisan o acordo de Lizarra e a posterior
trégua de ET A confirmando a transcendéncia destes novos elementos que abren
as portas a cenários de solución para o caso vasco.+

ANOSA TERRA

O desafiuzamento dunha família de Larin, ponto
de partida da peza teatral gañadora do Rafael Dieste
Miguel Sande reflexiona en
·Ninguén chorou por nós sobre a soedade e o individualismo
*A. ESTÉVEZ

Un berro prolongado marca o comezo da peza teatral Ninguén chorou
por nós, de Miguel Sande, coque ven d~ gañar o prémio Rafael Dieste
que outorga a Deputación da Coruña. E a sua segunda exgeriéncia na
literatura dramática desde que hai trece anos escrebera A alba pide
conmigo vivir. Os berros e os choros van susbtituir ao diálogo nesta
peza que foi concebida na mente do autor a partir dun feíto real acontecido hai poneos anos: o desaufizamento dunha família de Larín, parróquia de Arteixo, de onde é este xornalista que traballa en Viveiro.
"O teatro non debe ser só unha
forma de entretemento. Debe
ser provocador no sentido de
que o espectador saia da función con calquer sensación menos a indiferéncia. Gostaríame
que o público que vese esta peza representada saise con certo
desacougo", comenta Miguel
Sande. O prémio Rafael Dieste,
ademais de estar dotado de un
millón de pesetas, inclue a

montaxe do texto gañador.
"Quixen recoller o feito do desaufizamento en Larín porque
daquela a xente que escribiamos non fixemos de abando.
Quedoume algo de consciéncia
e cheguei a conclusión de que
unha situación tan extrema como quedarse sen casa, sen terra,
sen nada, leva a unha persoas a
vivir unha das experiéncias
máis duras", comenta Sande.

O protagonista da sua peza é ese
home só, abandoado, ao que van
botar da sua própria casa xusto no
momento no que a sua filla apre,
senta unha tesina de licenciatura
na Faculdade. "A partir <lestes feitos desenvólvese toda a obra que
está contada dun xeito particular.
A historia dame pé para acentuar
a soedade e reflexionar sobre o individualismo", comenta o gaña,
dor do Rafael Dieste. Durante a
primeira parte, o escenário está
valeiro, e praticamente a escuras.
Semella un monte afastado, solitario, no que o vello protagonista
ten como compañeiros ao seu
"outro eu" e á loucura. "Hai unha
ponte elevada enriba de el por
onde van pasando persoas, ben
pode ser o público, que acentuan
a sensación de soedade e de estar
en inferioridade", comenta.

Só hai un monólogo, o que recita a filia do protagonista e no
que se explican as claves do sufrimento do vello. O resto do
texto énchese con berros, abafamento, agóbio e loucura. "Até
ese ponto o espectador vai saber
que se atopa ante unha situación extrema pero estará orfo
das claves que completan a in,
formación", explica Sande, para
quen o premio Rafel Dieste é importante "na medida en que as
posibilidades de publicar e
montar un texto teatral cand
non está vencellado directa,
mente con ese mundo on poucas". Ademais, sinte a sati fa,
ción de ter sido valorado por un
xuri con membros como Rober,
to Vidal Bolaño ou Francisco
Pillado, "que son grandes coñcedores do teatro".•

Xosé Sesto morre fiel ao galeguismo e ao exílio venezolano
O artista pontevedrés compartiu os derradeiros momentos de Alexandre Bóveda
*X.E.A.

tos dos seus compañeiros perderan.

Foi o mozo galeguista que estivo
máis cerca de Bóveda. O que o
acompañou naqueles momentos
nos que o líder galeguista sofría a
paródia de consello de guerra qu_e
o levaria a morrer fusilado na Caeira. Xosé Sesto ven de morrer no
seu elexido exílio de Venezuela.

O primeiro franquismo pasao como funcionário na Delegación de
Facenda en Vigo pero certos desaso egos condúceno, como Celso Emilio Ferreiro, á opción voluntária polo exílio. Unha diás,
pora tardía que fai coincidir cunha radicalización política que pasa a desenvolver en Venezuela
no eio da colectividade galega e
a meio de colaboracións en diferentes xornai do exílio.

Como outros mozos de Ponteved ra sumírase no maxistério de
Castelao. Na sua mestria política
e tamén a que xurdiu daqueles
clases de debuxo do Instituto de
segundo ensino que Castelao im-·
partía prévio o exílio extremeño.

Autor de vários traballo referidos ao refraneir popular, pequenos ensaios e mesmo incur ión
na poesia a incidéncia de X é
Sesto máis sonada chegaria s n
embargo d man d "Limiar" qu
e,scribiu para o libro de Xerado
Alvarez Galega, Vida, paixón e

Con Turas, Torres, e Castro Arines soubo do linoleum e con tal
técnica de gravado repartiron as
suas colaboracións na prensa partidária da época. Mália a sua mocidade, nacera en 1909, Ses to
amaneceu artísticamente cos católicos de Acción. Revistiña xérmolo do que logo seria Spes e onde teimaban no catolicismo mo,
zos que co tempo confudirian traxectórias no galeguismo. Sesto
cultivou as amizades máis proclives á direita galeguista. Aos fil,
gueira, Lino, García Vidal logo
colaboracionistas co franquismo
e, xeracionalmente, achegouse
aos Castro Arines, Evaristo Mosquera, Victoriano Buxán, Valenzuela ou Aquilino, líderes en
anos republicanos das Mocidades
Galeguistas de Pontevedra.
Co alzamento militar as decididas actitudes contra a rebelión
de Vitar Casas e Bóveda convirteos en referéncia clave da repre,
sión.O galeguismo en Pontevedra é liquidado entre o fusilamento dos líderes e a leva dos
máis novos que os conduce obri-

marte de Alexandre Bóveda.

Xosé Sesto, no centro, xunto con Manuel Colmeiro e Maiztegui na
romaña de San Bieito de Lérez en 1952. A direita, Sesto con Cel·
so Emílio Ferreiro en Venezuela.

gados ao campo de batalla.

Turas, o seu compañeiro de
aventuras artísticas morre no
frente e el, ao igual que Torres e

Maside, . refúxianse nas paxinas de El Pueblo
Gallego de Vigo trocando os seus
debuxos pola liberdade que moi,

Unha pequena obra mestra que
recolle as derradeiras horas de
Bóveda e onde transpira o lide,
razgo moral do diri,
xente galeguista.
Un limiar que coñeceu duas versións
lago de ser a primeira trastocada. O
mesmo Sesto encargouse de editar, cal
panfleto, unha rectificación na que
compararía, insistindo na sua queréncia cristia, a figura de Bóveda con
o Che e Fidel e ta,
mén con Ernesto
Cardenal ou con
Camilo Torres, am~

bos sacerdotes de
Cristo. Saiban vostedes, se son capaces, separalos. Para min os cin~
co están no mesmo vieira.•

ANOSA TERRA
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Vari Caramés, o fotógrafo que descobi;e a máxia no cotián
Unha escolla do seu traballo exponse no Pazo de Fonseca en Santiago até o 30 de Qutubro
*PAULA BERGANTIÑOS

Vari Caramés non se acomoda
ao perfil de fotoxomalista ou de
documentalista. El mesmo nega
a posibilidade de definirse.
"Nunca me preocupou saber
que tipo de fotografías estaba
facendo". E deste xeito o traba,
llo apreséntase como a própria
autografía. Parte da sua obra
pode contemplarse no Pazo de
Fonseca, na Universidade de
~antiago, até o 30 de Outubro.
E unha escolla de máis de vinte
anos mirando.
"Ao longo deste tempo, comes,
emborrachaste, divórciaste, tes
unha filla, vas aquí e volves de
acolá ... vives e atopas todo un

caldo de cultivo para a tua pró,
pria visión da fotografía". Os in,
gredientes están aderezados co
gusto pola máxia, a suxeréncia,
a poesía ~ tamén o cotián, o
próximo. E precisamente dentro
do cotián onde atopa a máxia e
o mistério que o fan sentirse "se,
guro, a gusto, en paz".
Luis Reí na Mirada Húmida
-texto incluido no catálogo que
recolle as fotografías expostas
nesta mostra- afirma que Cara,
més goza da perr~gativa de suxe,
rir ao espectador. ''Non me gus,
ta a evidéncia e intento buscar
outras fórmulas de visión. A rea,
lidade hai que transformala,
reinvenrala dalgunha rnaneira".
Nas suas fotos non hai montaxe,

nen premeditación e o fotógrafo
deixase levar polo instinto. Ex,
plica a suxeréncia como unha
maneira de mirar cos ollos un
pouco pechados ou através dun
filtro que ·moitas veces se apre,
senta a modo de escaparate, de
fiestra, da choiva, e dicer, ínter,
feréncias ópticas que difuminan
a escena. "A vida real non me
parece interesante en moitos as,
pectos e por iso intento darlle
un contido máis máxico ao
mundo que me rodea. O meu
traballo esta feíto para que o leí,
tor saque unha conclusión".
A Coruña by nigth é unha das
séries do autor con presenza
nesta escolla. Trátase dunha
homenaxe ao fotógrafo francés

de orixe húngara Brassa'i pola
sua obra Paris La Nuit. Non é a
única cidade. Santiago aparece
retratada en escenas da Com,
postela húmida roubadas, por
exemplo, através do cristal
dunha cafetaria na praza da
Quintana ou no Obradoiro. T ª'
mén forma parte da mostra as
fotografías de Nadar, nas que
todo se desenvolve na auga, e
de Visión animal. A série menos
representada e a que retrata
castelos semel)-tados na xeogra,
fía do país. "E un traballo que
cecais retome co tempo porque
me lembra a visión que tiñamos
de cativos sobre as lendas. Os
casteles no cúrnio entre nuba,
rróns". Unha estética brumosa
e misteriosa pola que Caramés

se sinte especialmente atraído.
"Todos estos traballos que fun
facendo ao longo do tempo via,
xan no mesmo tren. En cada va,
gón vaise completando cada sé,
rie e todos eles están unidos por
un mesmo fío conductor. Esque,
máticamente este nexo pode ser
a máquina que marca o camiño
do que van xurdindo".
A fotografía Cafe con leite xa
forma parte da cultura icono,
gráfica dos últimos tempos no
país. Trátase dunha imaxe que
recolle a dualidade entre o in,
terior e o exterior, entre o mo,
vimento e a quietude, que se
soen apresentar nas fotografías
de Vari Caramés. •
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Carlos G. B.eigosa e Xelís de Toro:
a menor literatura para os lectores máis importantes.
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BOROBÓ

Capítulo de averiguacións
Inda non finou o "capítulo de
averiguaciones, del que aún
queda el rabo por desollar", ao
cál se refería Landeira Yrago na
dedicatoria de Viaje del sueño del

agua. El misterio de los poemas
gallegos de García Larca, á que
aludín aquí, no anaco do 23 de
xulio. Pois deu pé a que escribira o 1 de outubre, tamén en A
Nasa Terra, un longo e intrigante artigo Xesús T arres Regueiro "Sobre o rabo dos poemas galegos de Larca".

D

e canto escribiu nil Xesús
T arres interesoume singularmente o que dí respecto
á publicación dos seis poemas lorquianos en cerra revista do mesofranq u is mo: "Hai tempo leín
nunha revista galega dos anos
cuarenta -data Xesús- unha páxina dedicada aos Seis poemas galegas de Federico acompañados
do elegante retrato que lle fixo
Cebreiro. Mesmo teño fotocopia
dela, mais por imprevisión non
anotei o nome da revista e esquecino. Creo, con todo, que é unha
revista de Pontevedra, quizás de
1945 ou 1946, que dirixía Emilio
Canda e na que andaba de redactor Celso Emilio Ferreiró. Poida
que se chamase Finisterre".

Finisterre foi efectivamente
fundada (o 1º de septembro de
1943) e dirixida, en Pontevedra,
por Emilio Canda (fillo ), senda
redactor-xefe dila Celso Emilio
ata xulio do 45. Ano no que
Canda trasládase a Madrid, levando consigo a sua revista. Instalando a redacción na Carreira
de San Xerónimo, no local dunha axencia administrativa, propiedade a medias de seu pariente
e mecenas, D. Amando Portabales; simpático investigador dos
documentos escurialense no arquivo de Simancas que atribuéu,
con moita razón, o estilo herreriano a Juan Bautista de Toledo.
n bo día, indo con Blanco
T obío, topamos a Canda, e
quedamos en axudarlle de
balde a facer Fisniterre no "ombligo de España" (Lope de Vega). O primeiro número que saeu coa nosa colaboración foi o
24 (no xaneiro de 1946). Nil
ocupaban as páxinas centrales
os Seis Poemas Gallegos de Federico García Larca, sinxelamente
recuadrados en bermello, e sen
ningún dibuxo nen comentario.

U

Polo tanto non era a páxina que
recortaría T arres Regueiro, na

que os versos lorquianos están
precedidos por un texto introductorio, apertado e certeirísimo, que
pensa podería ser obra de Cunqueiro. O que sería máis posible
si fose nas páxinas daquil número
24 de Finisterre, no que o mesmo
Álvaro tanto participou: ca Introducción a una historia de las tabernas gallegas e unha recensión, sin
sinatura, a un libro de Mayán sobre de Trajano. Contribuindo así
á calidade literaria daquil número
excepcional, iniciado co mellor
artigo, se cadra, que C.J. Cela escribiría na sua vida; evocando a
sua nenez na Iría rosaliana e o
Viveiro de Noriega. E non podía
faltar a colaboración de Santiago
Amaral, cuia barroca prosa castelán denotaba a pluma inefable do
reiseñor de T rasalba. Xunto co
humor profesional e septuaxenario de Femández Flórez, e un feixe de orixinales firmados por outros máis ou menos coñecidos escritores galegas, entre os cales pode que descubra calquer licenciado do século XXI en trance de tesis ou tesina, carro ou cinco alcumes distintos de Boboró.

D

ende logo non corresponde o recorte de marras ao
impreso en Finisterre.

Que, para min, foi a primeira
reedición do poemario . lorquiano feíta durante a longa noite
de pedra. Nembargantes, para
estar máis seguro pregunteille a
Sabino Torres (o factotum xuvenil das creacións pontevedresas, periodísticas e literarias, daquelas décadas) que lle preguntas e da miña parte a Emilio
Canda, si por casualidade reproducira en algunha outra publicación sua os famosos e tan polémicos poemas.
on parecía moi <loado que
se acordara dilo o antigo director de Finisterre e de Ciudad e autor de Caminos de Damasco, a quen o Diccionario de
Galaxia confunde co seu pai.
Estaba coa memoria moi mermada dende que sufrira unha lesión cerebral. Axiña cumpliría,
no próximo mes de febreiro, noventa anos. ¡Quen chegara alá!

N

Asi que non me sorprendeu nadiña, ainda que moito o sentira,
que Sabino me chamara onte ( 11
de octubre), decíndome que non
poidera cumplir a miña encomenda, xa que Emilio Canda (fillo) morrera na mesma mañanciña, "coma un paxariño".+

FRANCISCO

A.

VIDAL

Os bateeiros
Certamente, se non fose polas
bateas os mexillóns valerían
tanto como percebes; e iso que
nalgún tempo foron a tallada de
quen non tiña porco no baño.

.

L

embraba un vello bateeiro,
que moito tempo antes de que
aparecesen as bateeas espalladas polo mar da ría; o mexillón
foi o sustento de moita xente de
primeiros de século; como seu
avó, quen antes de emigrar para
volver con carros para mercar un
pesqueiro co que mantería a cinco fillos, fora un dos moitos que
andaban aos mexillóns palas pedras, para poder comer a diario.
Logo, patroneando o seu barquiño, cando escaseaba a sardiña, ía
ás pedras do mar de fóra na procura dun mexillón que llo pagaban como ouro nas conserveiras.
Xa nos anos corenta, cando o
pesqueiro deixou de ser quen
para emproar os salseiros, o vello pesco reforzoulle o casco,
largoulle sobre a cuberta unhas
rexas e longas trabes de eucalipto, das que penduraban case ata
o fondo as cordas co mexillón
adherido, e desde estas, para
contrarrestar o peso dos moluscos, subían uns cabos, a modo
de tirantes, ata tres paos erguidos no medio do barco; adquirindo o conxunto, a semellanza
dun anaco de ponte colgante
fondeando no medio da ría.
Aquel vello pesqueiro estábase

-

vise ben ás claras que a casa dos
"bateeiros" non era a dun pesco
corrente procuraron sacar de
<liante todo aquilo que lembraba
as pasadas fames e necesidades.
A vella casa de pedra e patfn foi
derrufda para construir un moderno e máis cómodo chalé, o
alpendre reconverteuse nun garaxe e a corredoira do pinche
nunha rúa de dirección única.

E
convertendo na ponte entre o
pasado e o futuro dunha familia
por medio do mexillón; cando o
tímido intento de producir o
que antes nacía ventureiro, lle
foi dando paso a bateas feítas a
propósito para cría e engorde
<leste molusco, formadas por
uns enormes caixóns de madeira ou flotadores sobre os que se
cuadriculan as rexas trabes que
sustentan as cordas do cultivo.

O

s fillos, que seguiron co
negocio vello, mercaron
un barco cun guindastre
sobre a cuberta, para facer máis
<loada a de por si dura tarefa de
erguer as pesadas cordas, e ao lado <leste instalaron un cesto para lavar, limpar e depurar o mexillón antes de desembarcalo.

"Os Bateeiros" desta historia ga-

náranse o alcume a base de moito traballo e algunha envexa.

a

egocio era duro pero deiaba boas ganancias, e
quela imaxe da prosperi,
dade, cada día era imitada por outros pescos que preferían dedicarse á cría e cultivo, a ter que andar
singradura tras singradura á caza
e captura do que caese nas redes.

Na volta de poucos anos, á con,
ta do mexillón, cambiou a fisionomía do entorno. Volveuse
granxeiro o cazador e recolector
de poucos anos atrás, e mentres
no mar se multiplicaban o número de bateas, sementándoo
desas novas illas de madeira embadurnada de negro chapapote.
En terra, as vilas tamén mudaron de aspecto por mor dese repentino progreso, e para que se

n menos de trinta anos, o
mexillón convertera a unha boa parte dos pescadores en criadores, e a facilidade
de adaptación a este tipo de
explotación, levou aos paisanos a intentalo con outros moluscos como a ostras; con moi
bos resultados.
Sen embargo, o progreso mal
entendido pode ser un coitelo
de afiado mango.

O círculo económico dos bateeiros, ao cabo de pouco máis de
medio século de aparecer as
primeiras mexilloeiras, parecía
pecharse. Por abundante, o
mexillón baixou de prezo, facendo temer unha volta ás pasadas fames e batalliñas do avó;
ata que, o máis esperto do's ne,
tos dou cunha solución que podía paliar a baixada de ganancias s.en perder o amparo do
mexillón: alugar os flotadores
da súa batea para almacén dos
narcotraficantes.
Pero eso é outra historia.•

Antia López
'Non fai falla acudir a
teorías subliminais para
explicar a atración dos
anúncios televisivos'
Non sigo as modas literárias senón
algunha traxectorias de autor s.
Agora estou lendo Aleth de Borges.
Que leituras recomendaría?
Un dos meus relato favoritos é
Rafael de Lamartin. Sei que é un
gosto moi particular, xa que a li,
teratura romántica está un pouco
fóra de tempo.
Ven de publicar un estudo titulado A publícidade en tele'Visión.
Cal é o seu enfoque da mesma?
Trátase dun libro de análise que propón un marco de reflexión sobre un,
ha forma d~ discurso que é o spot publicitário. E un discurso contemporáneo, globalmente consumido e,
polo tanto, implantado culturalmente. O que intento é dar un xeito
de leitura que marca o camiño que o
anúncio lle traza ao espectador. Segu indo ese camiño localfzanse as
claves do éxito da publicidade e se
mide a sua releváncia. Analisa plano a plano catro anúncios dos máis
coñecidos da campaña pasada Non
fai falta a acaudir a teorias ubliminais para saber porque un anúncio
atrae aos espectadores tantas veces
como se emite por televisión.
Por exemplo, vostede recolle o
anúncio de Martini. Cales son os
factores que influen no seu éxito?
Recollo plano a plano a disposición do anúncio, que nos vai situando sucesivamente na posición
da moza e do mozo no proceso de
sedución. En realidade, o espectador convertese tamén no que mira
e é mirado, consigue ubicamos no
papel do seducido cun xogo que
todos vivimos algunha vez como é
o cruce de olladas.
Diría que a publicidade está contruíndose un linguaxe particular?
Estou en contra do feito de pensar
a publicidade como unha linguaxe
específica. Confluen moitos códigos no seu discurso e para analisalo
hai que manexar información procedente das teorías estéticas, psicolóxicas, semióticas etc. Con este
libro trato de amasar que o discurso publicitário ten elementos de
abondo na superfície para que nos
quedemos diante da televisión sen
ter que acudir a explicacións máis
complexas.+
Xomalista. Xinzo de Límia (1969).
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O Trinque

Vídeo comerci.a l en galego
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Os afeizoados ao cinema na casa xa poden disfrutar de oito fitas de vídeo en galega distribuidas comercialmente através dos
vídeoclubes. Trátase de "Jack,
rei do Amazonas", "Napoleón",

as duas primeiras entregas das
aventuras de "Os Cinco", "Os
fabulosos Backer Boys", "O pico
das viuvas", "A noite cae sobre
Manhattan" e "Prisioneiros do
ceo". O prezo, 1.495 pesetas.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Cangas
• EXPOSICIÓNS
lAIN CotuHOUN

As fotografias de Iain Colq uhoun exíbense no pub
Cannis Lupus (Ferrol, 7).
Até Novembro.

Cervo
• EXPOSICIÓNS
VIAXE NO TEMPO AO
VELLO SEMINÁRIO DE
Esruoos GALEGOS

Mostra cronolóxica dun
proxecto (Seminário de Escudos Galegas, 192J-19J6)
que aspirou a Lograr a máxima coordenación dos estudos e das investigacións
que rivesen a Galiza como
ponto de referéncia. Pódese ollar na Casa da Administración en Sargadelos
até finais de Novembro.

A Coruña
•CINEMA
CGAI

O Cencro Galega de Artes
da lmaxe rematará o mes
coa proxección das füas dos
ciclos Francia vista por .. . e
Pilar Miró. O Xoves 22 proxec tarase Les nuit de la
pleine de Eric Rohmer
(Fran.za, 1984). O Yenres 23
n 'Y a dese jaurs ...et des lunes de Claude Lelelouch
(Franza, 1990). O Martes 27
On Connatt la chanson de
Alain Re nais (Franza,
1997). O Mércores 28, novamente On Connaft la
chanson. O Xoves 29 dará
comezo o cicl Pilar Miró
c n El perro del hortelano
(Espana, 1996), e Y nres
O La peti.ción. A pr xeccións real(zan na sala do
CGAl (Durán Loriga, 10) ás
20,15 h. O prezo da entrada
é de 200 ta, 100 con carné
xove, e hai un abono para
dez sesión por 1.500 pta.
• CONFERÉNCIA
Anselmo
Lópe:i:
Carrelra falo

xica no Estado da fotógrafa
mexicana Graciela ltúrbide, abre na sala de exposicións da fundación Caixa
Galicia. Pódese contemplar
até o JO de Novembro de
Luns a Sábado de 12 a 14
h, e de 18 a 21 h, Domingos e festivos de 12 a 14 h.
FERNANDO VILLAPOL

O escultor Fernando Villapol exibe a sua obra na
sala de exposicións da biblioteca pública Miguel
González Garcés. De Luns
a Venres de 9 a 21 h, e Sábados de 10 a 14 h.

No Museu de Arte Contemporánea Unión Penosa
está aberta a mostra Antes
del informismo. Arte español

1940-1958.
•TEATRO
MEMORIAL
IBAN TOXElRO

O Luns 26 ás 20,30 h. terá
lugar, no Forum Metropolitano, o Memorial Ibán Toxeiro, no que participarán,
baixo a coordenación de
Flor Maceiras e Lino Braxe, o Grupo da Escola
Municipal de Narón, Gru·

Ourense
• EXPOSICIÓNS
Ü 98 E A LITERATURA
GALEGA

Durante esta semana está
aberta no Ateneo a mostra

O 98 e a literatura galega.

Ferrol

ALBERTO DATAS

• EXPOSICIÓNS
ITÁLIA
NA GUERRA DO

36

Cartaces, libros e documentación, amasan a actuación do fascismo italiano na guerra do J6 española, na mostra da galería
argadelos, Itália na Guerra

Pinturas recentes é o título da
mostra de Alberto Datas
aberta na galería Marisa Marimón. Até o JO de Outubro.

Pontevedra
•CINEMA

Civil española.
CAPIT ÁNS INTRÉPIDOS
ÜNHAOLLADA
ARREDOR DE 1898

No Centro Cultural Municipal do Antigo Hospital
encónrrase a mostra organizada polo Ateneo, Unha

PINTORES DE LUGO

I

No Museu Provincial está
aberta a mostra Pintores de

Lugo l.
•MÚSICA
THE ÜLYMPIA
BRASS BAND

O Xoves 22 ás 20 h, terá

GRACIELA lTÚRBIDE

lugar no Círculo das Artes
a actuación do grupo The
Olympia Brass Band. Ista
actuación forma parte da
xira organiza pala fundación Caixa Galicia, que terá lugar nos meses do Outono, xunto con dous
grupos máis: Zion Harma,

A primeira mostra antoló-

nizers e The Dixie Hum,
mingbirds.

• EXPOSICIÓNS

O programa adícase á memória de Francisco Veiga
Alfonso polo seu apoio á
promoción do teatro en
Moaña. Vense desenvolvendo desde o pasado 17
de Outubro e nesta semana
actuará, o Sábado 24, o
grupo Balea Branca coa
obra Parella aberta de
Franca Rame e Dario Fo,
dirección de Rodrigo Roel.

Alexandre Bóveda, Lino
Braxe e o Grupo A Caricia da Serpe e a intervención de Vicente Montoto.

• EXPOSICIÓNS

A Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda organiza
na Aula de Cultura Caixa
Galicia o ciclo de História da
Cidade da Coruña que se
ven desenvolvendo desde o
20 de Outubro. Nesta semana pódese asistir, o Martes
27 ás 20 h, á conferéncia A
Coruña na ldade Média por
Anselmo López Carreira.

TEATRO PROFISIONAL

po de Teatro da A. C.

Lug_o_ __

CORUÑA
NA lDADE MÉDIA

Obra retrato de seis mulleres, dunha pequena localidade do Sul de Estados
Unidos que se enfrenta á
vida de diferentes formas
pero coa mesma forza.
Magnolias de Acero de Robert Harling será representada, o Domingo 25 ás 20
h, no Auditório Gustavo
Freire, polo grupo de teacro
Nueva comedia S .L. Dirixe
Ricard Reguant.

•TEATRO

aliada darredor de 1898.

A

MAGNOLIAS DE ACERO

Moaña

ANTES
DO lNFORMALISMO

sobre a
CORUÑA na
/dade
Média.

•TEATRO

Coa proxección da fita de
Víctor Fleming, Capitáns
intrépidos, basada na novela de Rudyard Kipling
de mesmo título, que
amasa a dureza da vida
dos pescadores de Terranova, o Cineclube Pontevedra (Oliva, 23-2!!D) pecha iste mes. O Mércores
28, en duas sesións, ás 19
h, e ás 22,15 h.

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

SHEMEKIA COPELAND

GUILLERMO

Soul quente de Menphis
misturado con funky blues
e rock-blues chega da
man da americana Shemekia Copeland ao Teatro Principal iste Domingo dia 24 ás 8 da noite. A
entrada anticipada custa
800 pta .

Guillermo Aymerich titula Paisaje al negro, a sua
primeira exposición individua l. A mostra comprende unha escolma de
pinturas, algunha combinada con fotografía, de recen te criación e pódese
ollar na sala de arte Caja

Madrid, até o primeiro de
Novembro.

AYMERICH
MANUEL GANDULLO

As pinturas de Manuel Gandullo pódense contemplar
na sala. Teucro (Benito Carbal, 47), até finais de mes.
CABALEIRO

Tierra Santa é o título da
Mostra de
instalacións
de Hans
Hemmert no
CGAC de
SANTIAGO.
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mostra de Manuel Cabaleiro López aberra na sala
de arte de Caixa Pontevedra.
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PRÉMIO DE POESIA J OHÁN
CARBALLEIRA

N

N

Santiago
•CINEMA

PLATAFORMA
DE VÍDEO

Jorge
Cabezas
mostraos
seus lenzos
na Sala do
Coléxio de
Arquitectos
de
SANTIAGO.
Na mesma
cidode, no
CGAC,
podemos
contemplar
a retros-

pectiva de
Carlos
Alcolea.

Durante os meses do Outono, a Plataforma de vfdeo
do Centro Galego de Ane
Contemporánea, estará
ocupada polo programa
¡Coidado! Nesta semana
pódese asisistir, o Mércores
28, á proxección de Spin
de Brian Springer (USA,
1995), extraordinário catálogo de tomas pirateadas
que revelan a confabulación entre a clase política
estadounidense e os meios
de comunicación. As proxeccións teñen lugar no taller do Servizo Pedagóxico
ás 20 h.

O concello de Bueu convoca o IIl Prémio de poesia Johán Carballeira, no
que poden participar todos aqueles autores que apresenten os orixinais escritos en lfngua galega. Os textos serán
inéditos e a sua extensión non superará os 400 versos. Apresentaranse duas
cópias en tamaño fólio mecanografados a duplo espazo, e asinadas baixo
seudónimo ou lema. Xunto coas cópias achegarase un sobre pechado no
que constarán os dados persoais do autor. As obras remitiranse á Casa do
Concello de Bueu, Eduardo Vicenti,
s/n; 36.930 Bueu (Pontevedra), antes
do 31 de Outubro de 1998. O prémio
terá unha dotación única de 125.000
pta. O xuri emitirá o seu fallo no curso
dun acto que se celebrará na Casa do
Concello o 12 de Decembro de 1998.
PRÉMIO DE PERIODISMO
OASTRONÓMICO
ALVARO CUNQUEIRO
O Concello de Lalin, a Asociación de
Profesionais da Gastronomia Amigos da
cociña galega e demáis asociacións convocan o v Concurso Nacional de difusión da gastronomia galega Álvaro Cunqueiro. Poderán participar nel, escritores
e xomalistas que publicasen libros, artigos, comentários, entrevistas, comentários ... en idiomas estatais e nos distintos
meios de difusión, sobre temas relacionados coa gastronomia galega nos últimos carro anos. Os prémios terán a se-

guinte dotación: primeiro prem10
500.000 pta, segundo 250.000 pta, e o
terceiro 100.000 pta. Os traballos
apresentaranse, polo autor ou por terceiras personas, xunto carro cópias, cinco
fitas de tratarse de colaboracións en rádio Du televisión. O prazo de admisión
remata o 8 de Xaneiro de 1999. Maior
información no Concello de Lalin.

médioambiente (reportaxe, denúncia,
ficción). A duración máxima será de 30
min. e débese enviar unha cópia formato vfdeo. O prazo de entrega remata o 1
de Decembro de 1998. Remitiranse a:
Os papeiros. Ada. 35, 27.500 Chantada
(Lugo). O primeiro prémio é unha escultura dunha cabeza de lobo. Os rraballos hanse proxectar nas X_Xomadas de
Cinema e Meio Ambiente do Nada!.

PLAN APÍCOLA
CuRsoCGAC
A Unión Europea estabeleceu uns
O Centro Galega de Arte Contempoprogramas de axudas ao sector apícola.
ránea convoca un curso para profesores
Estas axudas, por 5 anos consecutivos,
da educación primária e secundária,
están calculadas a razón de 600 pta.
que se desenvolverá no Centro entre
por colmea. Desenvolveranse 5 proNovembro do 1998 e Febreiro de 1999.
gramas: Asistencia técnica aos apiculComposto de sete sesións, cun total de
tores e aos meleiros das agrupacións de
catorce horas, o prezo da inscrición é
apicultores; Loita contra a varroase e
de 1.500 pta. e está homologado pola
enfermidades vinculadas a ela , mellar
Conselleria de Educación. Maior infordo tratamento das colrneas; Racionalizac ión de transhurnáncia; e Medidas . mación no teléfono 981546 623
de apoio a laboratórios de análise das
caracterfsticas fisicoquímics do mel.
FESTA DA CuLTURA
Até o 30 de Novembro está aberto o
IBEROAMERICANA
censo para todos aqueles que queiran
acollerse a estas axudas no vindeiro
A Casa de lberoamérica de Holgufn
ano. Non ten custe nengun, pódese faconvoca a VI festa da Cultura Iberoamecer directamente na Asociación Galericana, adicada aos povos de Chile e
ga de Apicultura. Maior información
Andalucia, que terá lugar na cidade de
no teléfono 981 589 534.
Holgufn entre o 24 e o 30 de Outubro
de 1998. Viaxes Tours oferece unha
LOBO DE CINEMA
cuota de inscrición xeral ao prezo de 40
dolares, e unha para estudantes ao prezo
O Cineclube Os papeiros e Xevale, patrode 20. Tamén está aberta a cuota para
cinados polo Concello de Chantada,
os cursos pre-reunión sobre: Problemas
convocan o prémio Lobo de Cinema. PoContemporáneos da Pedagoxia; Raices
de participar calquer persoa. Deberase
da Pedagoxia Iberoamericana; Excelénapresentar un traballo audiovisual sobre
cia xeral; Pensamento Iberoamericano.

GRANELL
A Praza do Toral convfrtese nunha grande sala de arte acollendo reproducións
xigantes en branca e preto
de debuxos e cadros de Eugen i~ Granell. As pezas expostas trocaranse periódicamente tratando de mostrar os diferentes estilos do
artista.

Até o 6 de Novembro permanecerá na galeria de arte
Citánia (Algália de abaixo,

A Agrupación Ecoloxista Xevale de
Chantada convoca a X edición do certame-exposición non competitivo A Arr.e
en defensa da Natureza, adicado este ano
ás aves, e unha exposición retrospectiva
dos mellares traballos apresentados. Poderán participar calquer persoa, con traballos de escultura, pintura, debuxo, fotografia, poesia ... Versará sobre o mundo das aves. Non existirán prérnios, todos os participantes recibirán un agasallo medioambiental. Os traballos exporanse no mes de Novembro en Chantada para despois iniciar unha mosrra itinerante. Os participantes deberán enviar os seus traballos, antes do 2 de Novembro de 1998 a: Xevale. Ado. 35.
27.500 Chantada (Lugo). Máis información no teléfono 982 162 582.
NAS FRONTEIRA 00 TEATRO
A Universidade de Vigo convoca o
cursos complementares Nas fronteiras
do tea ero, novas r.endéncias na expresión
teatral, coordenados por Manuel F.
Vieites, que terá lugar n Pont v dra,
na Escola Universitária de Formación
do Profesorado, do 1 de Febreiro até
finais do Marzo de 1999. O curso ten
un límite de 30 prazas, 25 horas lectivas. A matricula custa 10.000 pta .
Maior información nos telfs. 986 813
626 ou 986 801 955.+

•TEATRO

HIGIÉNICO PAPEL
TEATRO
Até o Sábado 24 a sala Nasa
acollerá ao grupo Higiénico
papel teatTo, de Xixón, que
porá en cena o seu terceiro
espectáculo ¡Oh!Tel 2 , carnédia de enredo inspirada na
traxédia do Ocelo de Shakespeare. Entrada a 900 pta.

HANS HEMMERT

MANUEL PATINHA

A ARTE EN DEFENSA DA
NATUREZA

rá os II Encontros para a
Normalización Lingüística,
organizados polo Consello
da Cultura Galega, apresentando na sala Nasa o
seu último traballo Os tempos son chegados. O Venres
30 ás 22,30 h.

• EXPOSICIÓNS

Sábado pola tarde na casa, en
Neukoln é o título.da mostra de instalacións de Hans
Hemmert aberra no Centro
Galega de Ane Contemporánea. Traballadas con balóns de látex infl~dos que
parecen vaian estoupar.

Seis horas por cada tema. Maior información no teléfono 981 588 223.

39) amostra de escultura e
pintura de Manuel Patinha.

até o 15 de Novembro.
FERVOR DADÁ

JUAN GALDEANO
Case unha vintena de pezas, fotografia, escultura e
debuxos, conforman a
rnostra de Juan Galeano,
titulada Casi al principio,
otTa vez. Na galeria de arte contemporáneo Trinta,

Un testirnónio único de
vangarda dos anos vinte e
trinta en Europa e Rúsia,
no momento que a arte
rompe cos cánones figurativos tradicionais. A colección Fervor Dadá, que
Ernst Schwister, recolle

está formada por 75 pezas
que abranxen desde a própria produción, até traballos de Jean Arp, Paul
Klee, Fernand Léger, Picasso, Joan Miró e Barbara Hepworth. No Centro Galega de Arte Contemporánea de Martes a
Sábado de 11 a 20 h . Domingos e Luns pechado
pola tarde.

CABEZAS: PINTURAS

É o título da mostra de
pinturas do coruñés Jorge
Cabezas que se pode ollar
na sala de exposicións Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (Praza da
Quintana, 3 ).
DEBÚXAME UN CONTO
No Museu do Pavo Galega
encóntrase a mostra Debúxame un conto.
V ARI CARAMÉS

@s antimilitarista galeg@s
non te esquecemos.

Sempre no noso recordo.

Abre no Salón Artesonado
de Fonseca a exposición fotográfica de Vari Caramés.
CARLOS ALCOLEA

Ana Belén
,
,
Lopez Alvarez

Ana Belén
,
López Alvarez
Outubro l 998

Cangas do Morrazo. Outono 1998
Coordenadora Nacional

INZAR

A retrospectiva dun dos representantes da figuración
dos anos sesenta, Carlos Alcolea, abre no CGAC. De
Martes a Domingo de 11 a
20h.
]OÁN MIRÓ

Amostra ]oan Miró litógrafo ocupa a lgrexa da Universidade.
•MÚSICA

NA LÚA
O grupo ole Na Lúa pecha-

Tui
• EXPOSICIÓNS

PAZ ANTÓN
Expón a sua pintura na galeria Trisque/ e Medulio.
Aberta de Luns a Sábado
até o 7 de Novembro.

Y!go
•CINEMA

LUMIERE
O cine clube Lumiere proxectrá as seguintes fitas: 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 fanse no
Centro Cultural Caixavigo
ás 20,30 h. A entrada custa
300 pta, ainda que tamén
hai un abono mensal de
1.000 pta. Maior información no telf. 986 220 910.
ÓPERAS PRIMA
Escolma de novas directares do Estado español
que se ven proxectando
desde primeiros de mes no
Centro Cultural Caixavigo. Esta semana podemos
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ANOSATERRA

Anúncios de bald.e
• Elsl 200 exemplares vendidos em
dous meses, sem subsídios , sem
marketing, avalam a tua procura na
formac;om (sócio-)língüítica acessíbel e
autodidáctica, sem profissionalismos e
sem tabus: Manual de lnicla9om
Língua Galega. Sociolingüística, morfosintaxe, ortografía e léxico. Já nom
tés escusa para nom escrever em galega. Para aprenderes por ti mesmo.
125 pp, ilustradas por 1.200 pta. + portes de envio. Fai logo a tua encomenda no Ap. 570 de Ferro! da Artábria.

a

• Restauración de móbeis, traballos de carpintaria, talla, tarimas ...
Moncho Piñeiro, ruado Vilar 24 Santiago. Telf 981 581 055 .
• BNG en Madrid, apartado 51.299.
28080 Madrid.
• Gallza Nova en Madrid , apartado
2.057, 28925-Alcorcón Madrid. E-mail
gn emi@ geocities.com . Internet ,
http: www.geocities .com/Eureka/En terprises/5441 /index.html .
• Restauramos calquer cousa de
madelra 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 Coruña.
Cines Chaplin, 38.000 pta. Os Maios
44.000 pta. Teléfono 981 122 112.
•O número 1 de Segrel (Boletín poético da Terra de Ordes) editado pela
Asociazón Cultural Obradoiro da História, distribúese de balde. Os interesados poden dirixirse ao apartado
ng 42 15.680 Ordes.
• En Vigo, oferécese moza con experiéncia para coidar nenos pola
noite. Perguntar por Clara a partir da
15 h. Teléfono 986 421 526.
• Véndese artesanía feita con frores para comercializar lora de Galiza(diademas, coleteiras , pasadores,
pinzas ... ). Telf. 986 541 163, poi as
noites desde as 22 h. Perguntar por
E lisa.

-

• 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.

Remata a

exposición
de Carme

Fraga en
Caixovigo.

ollar, o Marres 27, Retrato
de mujer con hombre al
fondo de Manané Rodríguez (1997), ás 20,30 h.

A Rede

FOTOBlENAL DE VIGO
www .fotobienalvigo.com

Eoerucillado
• 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 feíta pelas
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.
• Alugase en Ponteareas apartamento. Duas habitacións, dous baños,
cociña e comedor. Amoblado. Interesados chamar ao teléfono 929 887 504.
• 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 Cambados.
Contra reembolso de 750 pta.
• Buscamos en Vigo compañeiros
de sendeirismo . A ser posíbel parellas entre 40-50 anos para facer excursións polos camiños da província
de Pontevedra. Tamén nos gostaria
receber información dos concellos
que teñen rotas sinaladas. Chamar a
Marisa, teléfono 986 241 516 .
• 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 ... Camisola en negro, todas
as tallas. Por 1.350 pta. máis portes de
envío. Encomendas ao apdo . ng 94
Pontedeume 15.600 (A Coruña).
• Esquerda Nacionalista-mocidade
ven de publicar o n1 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 envien 200 pta. en selos ao apartado dos
correios 384 15.780 Compostela.
• Vendo canários en lotes de 10- ~ 5.
1.500 cada un . Teléfono 986 335 892.
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• Vendo gaita con ronco feito polo
artesán, xa finado, Iglesias Carballu . En perfecto estado . Valorada por
expertos en 100.000 pta . Prezo
50.000 pta. Teléfono 981 213 803.

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

a

• Véndese casa de pedra e madeira de castiñeiro na Ribeira Sacra
do Sil. Cociña de leña e cheminé no
salón. Ducha e w .e, 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.
•Busco Traballo. Manolo 981 695 682.
• 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, 5 2 E, 15007, A Coruña.
• Publicado xa o número cero do
boletín literário Alentía 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 Mocidade que edita Galiza
Nova. Neste nª aparecen artigas sobre o x aniversário de Galiza Nova, as
orixes do Día 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 recebarás a nasa publicación na tua casa. Le e difunde!+

d o surrealista portugués
Fernando Lemas.

Horizontal

l. Que nos pertence. Comezo a existir 2. Percorras
un espacio 3. Marcha. Indignación, irritación, fu.
ria 4. Río afluente do Ulla pola manee dereita. Extravagante de xenio ou comportamento 5. Concedese, consentise 6. Dirixir, gibemar. en números
romanos, cento un 7. Símbolo do sodio. Producir
ou sentir asfixia 8. Cousa moi importante para fa.
cer algo 9. Produce eco. Ao revés, boto sal.
Vertical
1. Embarcación de grandes dimensións. Fixo unha barca para fuxir do diluvio 2. Abrasa 3. Forma despectiva de saio (prenda de vestir). Contracción 4. Illas situadas fronte á Ría de Pontevedra. ¡Queira Deus! 5. Derrúe, desploma 6. Ao
revés, preposición. Complico, dificulto, entorpezo 7. Collerá coa man. Bile, líquido que se produce no fígado para axudar a dixestión. 8. Peza
de pan redonda e cun furado no medio 9. Nome
de dúas constelacións do hemisferio Norte. No
plural, espacio de terra próximo á casa e usado
para mallar os cereais. •

Caldo de letras
C

CARLOS PIGMENTO

D

Até o 11 de Novembro podemos contemplar a mostra
de escultura de Carlos Pigmento na galeria Artefacto.

M A K F

ANTONIO HEREDERO

G T T L A B A J

O madrileño Antonio Heredero expón a suas acuarelas na Nova Sala de Caixavigo (Policarpo Sanz, 2612). De Luns a Sábado de
18 a 21,30 h, Domingos e
festivos de 12 a 14 h, até o
27 de Outubro.

e N L K e R H e s R A N

VILMA VILLAMIL
As cerámicas e esculturas
da arxentina Vilma Villamil podemos contemplalas
na galeria Sargadelos .
ROMAXES
Derradeiros dias da mostra fotográfica de Carlos
Puga, titulada Romaxes,
no Café Universal (Alfonso XIII, 32) .

• EXPOSICIÓNS
CARMEN FRAGA
VIVINDO CO ENIMIGO
A moscra fotográfica de
Donna Ferrato adicada aos
maustratos das mulleres e
das crianzas, pódese ollar
na Fundación Caixa Galicia
(Policarpo Sanz, 21 ).

Clausúrase a mostra de
pintura de Carmen Fraga
aberta na sala de exposición Caixavigo. De Luns a
Sábado de 18 a 21,30 h,
Domingos e festivos de 12
a 14 h.

FERNANDO LEMOS

Os INVENTOS DO TBO

A Casa Arines acolle até o
20 de Novembro a mostra

lste Domingo dia 25, pecha Os grandes inventos do

•
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Y O V N B R I
TBO, debuxos, bustos e figuras, invencións do mestre Franz de Copenhague.
Na sala Temática de Caixavigo.
ÜONZÁLEZ PASCUAL
Máis de sesenta obras na
mostra antolóxica de Alejandro González, que abre,
até o 25 de Outubro, na sala
de exposicións do Centro
Cultural Caixavigo.
ARTE XovE GALEGA
Na Casa das Artes encóntrase a mostra Arte Xove
Galega. De Martes a Sábado de 11 a 14 h, e de 17,30
a 21,30 h, Domingos e festivos de 11 a 14 h.

23 na Librária A Caixa de
Pandara. Tamén nesa libraria , o Xoves 29, terá
lugar a apresentación do
libro bravu Fumareu coa
preséncia do músico e escritor Xurxo Souto.

O Venres 23 ás 20,30 h, a

Real Filharmonia de
Galicia, dirixida por Helmuth Rilling, interpretará no Caixavigo' obras de
Schubert e Bach. Venda
de entradas no teléfono
986 238 051.
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• LEITURAS

RASTROS

UN POEMA DE AMOR

Teatro do Aqui presenta, no

Kiko Neves apresenta o
seu libro Un poema de
Amor, xunto co guitarrista
Lulo philippon, o Venres

Centro Cultural Caixavigo, Rastros, de Roberto Vida! Bolaño, o Xoves 29 ás
20,30 h e o Venres 30 ás
22,30 h.•
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Sete castes galegas de viño branco.
SOLUClONS AO ENCRUCILLADO
sv~EI ·vso
'6 V:)SO~ ·g T3d
ºV{IISV · ¿ O/\. V{IOV

'3:N ·9 VHl{[{l3Q ·q
VlVXO ºSNO ·t 0:)
º3:.LOIVS '( Vfü1SV
30N ' OIA VN · 1

·z

SOLUClONS
AO CALDO DE LETRAS
a

•TEATRO

E X O

V R I

•MÚSICA
REAL FILHARMONIA
DEÜALICIA

Ñ

I

M

o

M

r o

X

z

M

~

·sv10
ºV 0:)3 º6 3/\. Vl:)
·g {[VdVHV 'VN ·¿ IJ
º{llX3:{1 ·9 3:SV0{10.L
-no ·q O{[Vtl 'OSI •t
V'dI ·as1v /\. ·t" saaNV
OZVN ·osoN ·1

·z

•

DIREcroR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAUSTICA Eorrmw Promocións Culturais Galegas S.A. Pru!s10ENTI!: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicldade (986) 43 38 30• . Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01.

Impunidades

• 22 DE OUTUBRO • 1998 • N 2 853 • ANO XXI • IV XEIRA •

Deter a Pinochet para que volva soar a guitarra
*

.

claraba: "Eu non ameazo, non
acostumo a ameazar. Non
ameacei na miña vida. Eu só
advirto unha vez ... Ninguén me
toca a ninguén. O dia que me
toquen a algun dos meus homes acabouse o Estado de direito. lsto díxeno unha vez e
non o repito máis, pero saiban
que vai ser asi". Era un aviso
contra os xuízos aos militares,
como os que houbo na Arxenti na. E conseguiu mantero medo
instalado nas persoas, como o
lograra o seu admirado Franco.

M. VEIGA - C. VIDAL

Andrés Silva, reporteiro de Radio Agricultura de Chile, presente no Cúmio Iberoamericano do Porto, opina sobre a detención de Pinochet en Londres: ''Tenme surprendido a reacción que provoca nos meios
de comunicación, porque dun
minuto a outro, o cúmio desapareceu, pasou a segundo plano e Pinochet foi o protagonista". En verdade, non era para
menos. Pinochet é o símbolo
vivo das ditaduras militares, o
admirador de Franco, como puxo de manifesto ao convertirse
no único mandatário estranxeiro que asistiu ao seu enterro, o
home que encarnou a laminación da via democrática ao socialismo, i,niciada por Salvador
Allende . E un símbolo para o
resto de Latinoamérica que sofreu ditadores de menor monta,
ainda que non menos crueis.
Asi o fai notar Raul Ponce de
Radio Sarardi do Uruguai: "No
meu país fíxose un plebiscito
para non condear aos militares,
pero o tema permanece absolutamente vivo na xente, por iso
se segue con grande esperanza a detención de Pinochet".

•

Se un xeneral franquista dixo
que cada vez que escoitaba a
palabra cultura botaba man da
pistola, Pinochet declarou en
1978 que "á universidade non se
ven a pensar, vense a estudar, e
se quedan enerxias, para iso está o deporte". Non foi esa, sen
embargo, a imaxe que ofereceu
Ocidente do réxime chileno. De
Pinochet díxose que salvara ao
país da crise. Sen embargo as
cifras daquelas non talan de
nengun milagre económico: En
1988, ano do plebiscito que osacou da Moeda, a capacidade adquisitiva real dos asalariados era
ainda menor á que existia en
1967 e perto de un 50% da povoación estaba incluida entre os
diversos grados de pobreza.

•

O golpe de 1973 fixera, iso si,
dos chilenos os mellores alunos
de Estados Unidos, tanto á hora
de asumir a fe na teoloxia do
mercado, como á de enviar oficiais á adestrarse na tortura na

Agora foron contra el. Ainda que
non permaneza moito tempo no
cárcere debido á postura do governo chileno e tamén do español (Fraga dixo que a sua detención fora "un atentado contra a
civilización"), a actuación de
Scotland Yard representou un
duro golpe ao seu orgullo e unha
forte arremetida contra o maior
símbolo actual das ditaduras.
"As famílias o que queren é saber onde están enterrados os
seus tillos, iso é o que lle dá
tranquilidade á xente", sinala
Mª Isabel Guzmán Muñas de
Radio Cooperativa de Chile.
Trátase da memória que volve
agramar, perseverante, como
unha corrente subterránea.

Pinochet despois do golpe.

Escola das Américas. O manual
sobre O manexo das fontes
desta académia ubicada en Fort
Benning (Georgia) recomenda
que as actividades de contraintelixéncia señan realizadas de
forma "clandestina". Esta foi a
base que levou a criar, nas Forzas Armadas de Arxentina e
Chile, os escuadróns da marte.
Pinochet, sempre tan ousado,
cometeu sen embargo o erro

de mandar asesinar ao ex-mi nistro de Allende Orlando Letelier en Washington. E os norteamericanos instruen, pero non
gostan de que os crimes se realicen ás portas da sua própria
casa. Ese asesinato causou o
primeiro repúdio de Pinochet
nos Estados Unidos.
Non oustante, o militar de antiparras escuras seguiu sen arredrarse ante nada. En 1989 de-

Agora a acusación particular,
composta por cinco avogados,
un dos cales é o letrado da
CIG, Gustavo Garcia, segue
presionando sobre Garzón para que este presione á sua vez
sobre os mecanismos da xustiza internacional. Desde Londres fan forza as asociacións
de direitos humanos. Dunha
delas forma parte unha inglesa,
viuva do cantautor chileno Víctor Jara, a quen os soldados de
Pinochet detiveron e encerraron no Estadio Nacional, con vertido en campo de concentración a raíz do golpe. Nin guén saberá se foi o próprio Pinochet ou algun dos militares
de rango inferior, que el xurou
protexer, o que deu a orde de
que a Víctor Jara lle cortasen
as mans para que, se por un
acaso saia vivo dali, cousa que
non logrou, nunca máis volvese tocar a guitarra.+

XosÉ A. GACIÑO

P

ode que a causa non che,
gue até o remate e que
todo iso da detención de
Pinochet quede nun amago de
resonáncias internacionais
cun cruce planetário de decla,
racións e manifestacións de
condeas ou de louvanzas que
enchen os espácios mediáti,
cos. Pode que predominen as
posturas convencionalmente
consideradas sensatas, como as
que argumentan, mesmo desde
posicións progresistas, que po,
de ser contraproducente para
o delicado proceso aberro en
Chile, onde tratan de conven,
cerse de que teñen democrácia
plena, ainda que soportan un,
ha evidente tutela militar, ou
como as que din que outros di,
radares poden retraerse de fa,
cilitar unha aida democrática
por non ter seguridade persoal.

Non vai ser fácil, desde logo,
sacar adiante un procedimen,
to penal inédito no mundo
(os precedentes de Nurenberg
ou os xuizos polos crimes de
Bó nia teñen outro matices:
foron obra dos vencedores,
nun caso, e dos "pacificado,
res" no outro), por moito que
haxa convénios interna,
cionais e mesmo un proxecto
de Tribunal Penal Interna,
cional que proporcionan base
xurfdica de abando.
Pero, ainda que non pase do
amago e todo quede en coa,
renta dias de arresto hospitalá,
rio -porque a autoridades es,
pañolas non e atrevan a tra,
mirar a extradición ou porque
as británicas tampouco queran
comprometerse coa história-,
xa me parecerá positivo que a
arr gáncia do ditador chileno
exa levemente castigada e su,
fra moito meno que a centé i,
ma parte do que fixo ufrir a
milleir
e chilen s.
P e que a próxima vez as
circun táncia sexan máis
propícia e o ditadores xeno,
cicla empezan a pensar q ue
tempos da im,
remataron
punidade. t

VOLVER AO REGO
OFERTA ESPECIAL DESTIN·os TURÍSTICOS
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IDA E VOLTA
Baltimore •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 87.000 pta.
Miami ............................................ 89.000 pta •
Dayton ....................................... 114.000 pta.
Honululu .................................... 173.000 pta.
NEW YORK ................................... 77.000 pta.
lndianapolis ................................ 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.
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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, Veracruz, 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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TELF. (07 • 35151) 82 01 300
FAX 07 351 51 8201309
Valen~a do Minho
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

rande fútbol na segunda
parte. O Celta asemella
unha equipa das boas.
Falta só unha pinta de confian,
za frente ao Aston Villa. Pero
que pasa no bar? As cadeiras
estremecen. Os sospiros veñen
perigosamente bombeados des,
de o corazón (Hai derrota e
frustración, ao final). Emisoras
e xornais alentan a cruzada do
futbol, falan dos benefícios. Bo,
tan cantas do que gaña a cicla,
de se a equipa vai a torneos eu,
ropeus, de cantas gañáncias
trouxo a regata Cutty Sark, da
suma que deixaron nos bares os
que foron ver aos Rolling Sto,
nes. Da economía de casino
(especulativa), a economía es,
pectáculo. Duas falácias. •

