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Manobras de diversión
A terminoloxia militar denomina manobras de diversió~ a aquelas
destinadas a distraer forzas do ininúgo en obxetivos secundários. Hai
que entender nestes termos as palabras de Pedrosa e Vázquez, alca},
des respeitivamente da Coruña e Pontevedra, cando falan de que
Santiago e Vigo querei:i ~riar novas provmcias. A polémica sobre a
localización das sás da audiéncia teria c~rta importáncia se este país,
e cada unha das suas cidades, tivesen as suas necesidades básicas sa,
tisfeitas. Pero, se cadra,. o que pretenden certos caudillos locai é pre,
cisamente obviar os problemas principais, enleando á opinión pú li,
ca en auténticos novelos de demagóxia. Igual sucede cando se reda,
man máis investimentos nos aeroportos (esquecendo que e ta debe
ser a única matéria na que Galiza está bastante ben equipada) ou
cando alguns procuran polarizar as opinións ao respeito de e tren
de alta velocidade entra por Ourense ou por Monforte, cando ese
tren ainda non existe e cando se suprimen liñas do tren n rmal e
mesmos alcaldes, antes excitados pola "marxinación" da sua vila,
disimulan as protestas. Non é casualidade que os adailes d s enfren,
tamentos localistas señan tamén os maiores anti,auton mista . +

LA HABANA FIASH ...
Xavier Alcalá
Unha fascinante reportaxe
sobre a Cuba de hoxe escrita
en boa parte a través dos ollos e
a memoria dos galegos
que
alí quedan..
.
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Traballadores dunha ETT substituen aos estivadores profesionais na Coruña
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que os armadores da Codade mixta e-·-autorizada por lei
O conflito entre Sestico e os arruña decidiron facerse cargo
para as tarefas de estiva e demadores ten máis elementos:
dos trab:allos ~de carga e desear- .. ,- sestiVá. Voltaron despois contranestas semanas apareceron mega de peixe através dunha em- · tanda aos seus próprios estiva- . diadores voluntários. O primeiro
presa da sua propriedqde, · .dores e deixando aos empregaen darse canta de que a iniciativa
·- Opesao, a poHcia pasa a noité .._
d os de Sestico
dos armadores
vixiando.as tarefas. Os estivado- . parados no·.p<;>rto.
non se_axusta á
·.
· _
res profesionais ollan desde de- · legalidade foi o
conselleiro Xosé ·
.trás -do cordón -de .. proteción e si- :-Os.armadoresresS
nalan· que ·a iniciativa dos armapallan ·a idea· de .
·. ,
- Cuiña, que ven
dores é ilegal, razón pala·cal xa
que os ·estivado- :
de transferir a sua
labor de mediaa teñen ·denunciado no xulgado. , res _ presi~on~n - : Opesco · ·-chegand.o ,a .y.Jo- dor a Xesús Pal·- moa. Tamén · s-i-.:.. Non
lem.braba nengunha d~sléncia para deCUíl
carga de peixe d·u n barco que titender a sua posnala a ·sua vontad e de negocrar ·
vera tanto poder de convocatória: :tura. -Os traballaempregado~
para as €ámaras, Pero desde-hai ~ -.'·dores de Sestíco, .
·
.
"
Xulio Rey, presi-'
semanas, o conflito do porto é o - volcados ~ todos
Ó
dente da asociación de exporcentro de interese da cidade, e a __ cos sindicatos.que
malleira -denunciada por un dos
os ·representan,
tadores -actividadefé.ridense da
traballadores contratados increde que se traduce
mentou o número de ·policias e
acusación de "maen 1.520.071 de
de méios de comunicación entre
tia" e de que só lles interesa mantoneladas anuais-. Se nun ·primeias duás e as cinco da mañán. A
ter o salário. A sua profesión está
ro momento se resiste a tomar
primeira chamada de atención · regulada desde praticamente onte
partido -"os exportadores estadérona os armadores cando --constituironse -as sociedades en
mos do lado do produto porque
abandoar.on durante case unha
1986- e non conciben que as consen el non ternos razón de ser" - ,
semana completa o porto e foron
dici.óns acadadas até agora sexan
ben logo -amósase partidário ao
soterradas. A maior parte dos vicidescargar os seus produtos a Vi100% da tese dos armadores.
go ou a Burela_ Protestaban deñps non entende que un conflito
se xeito pala "dependéncia" dós
laboral poda dar como resultado
Manter unha sociedade de estitraballadores de Sestico, socieque A Coruña quede sen peixe.
vadores sae caro e o máis be-

o

armadores
const1tu-i ron .

se

único

neficioso para "modernizar" o
porto é que sexan os danos dos
barcos quen controlen a carga e
a descarga. Esa é, en sintese, a
opinión dos armadores. Xesús
Etxebers, cuxa postura é amáis
belixerante contra os estivadores, encabeza -a empresa Opesco, constituída para facerse cargo da carga e da descarga e cuxo único empregado é o seu tillo. Os traballadores son contratados através da empresa Ader
sen ter cualificación e cobran
6.525 pesetas por descarga._

7

f.illo de · ·-· .. :•
Xe_s_·us Etxevers.

Un decr.eto
para o pleno empr~o
A princípios desta semana, os
contactos continuaban pero sen
chegar a nengun acorde. Armadores, xerente de Sestico e Autoridade Portuária por un lado,
e~tivadores e Xesus Palmou polo outro_ "Mentres se estea negociando, o porto está tranquilo
pero en calquer momento .os armadores marchan'', sinala Xúlio
Rey. Na CIG -central que xunto
a UGT conforma o comité de
Pasa á pá.xina seguinte

-

3

ESTA SEMANA

3

ANOSATERRA

12 DE NOVEMBRO DE 1998

N 2 856 - ANO XXI .

Lois Lado, presidente do comité clá e~presa de Sestico
'Aos armadores est~lles resultando máis cara aestiva agora'
Armadores e compradores
de peixe acusan de violéncia
aos estivadores.
Nós non somos tan tolos como
para andar q mallar en ninguén ,
precisamente no momento no
que as senténcias estannos a
dar a razón nos tribunais. Rexeitamos a violéncia e, ao naso
entender, hai algo extraño nesta malleira .a un traballador. .
Os traballadores de Sestico concéntranse todas os dias nó porto.

Ven da páxina anterior

empresa- Lois Lado nega que
haxa negociación. "Se non se
garante o traballo estábel non
hai nada que talar", sinala.

Rey, a quen ·11e preocupan <>S
1 .600 compradores censados en
lonxa e a rede de clientes que
queda sen suministro se os barcos marchan. "Dependemos na
maior parte dos barcos de altura,
do Gran Sol. Se non chegan, o
porto está semimorto. Hai que
entender aos armadores, coa imposición das cuotas de pesca e a
crise que atravesa o sector hai
que abaratar custes", engade.

Á iniciativa dos armadores de levar os seus barcos a descargar a
outros portas sumouse un estado
de opinión negativo cara os estivadores profesionais. Para armadores e exportadores - estes últimos son 250 no
Os responsábeis
porto coruñés- os
po1amos
da Xunta amasan
traballadores de
preocupación paSestico semellan
aos armadores
la situación criaser culpábeis do
porque hai que
da no porto e se
atraso do porto.
ben nun primeiro
"Un porto non popercurar
momento aliñáde depender de
80 traballadores",
competitividade" ronse coas pretensións dos arrepiten. Os trabaXuuo REY,
madores, a libelladores, pola sua
ralización dos traparte sinalan que
Asociación
ballos de carga e
"para a mecanide Exportadores
descarga recezación do no o
beu unha chamatraballo hai 200
da de atención da
millóns de peseinspeción de tratas aprobados
ballo. Palmou convocou urxentedesde hai dous anos, que están
mente aos traballadores de Sesparados".
tico a princípios de semana para
buscar unha fórmula que se
"Apoiamos aos armadores poraxuste á legalidade e que colme
que hai que percurar a competitiaos proprietários dos barcos. Os
v ídad e . Non podemos aturar
traballadores de Sestico son
máis presións e aos estivadores
conscientes de que o abarataestanlle oferecendo traballo e remento de custes e a posición
tiros anticipados máis que digdos armadores vai cambiar a sua
nos. Cos eventuais non hai nensituación laboral. "Só pedimos
gunha abriga moral, pero aquí no
que se respeite a leí, o que signiporto hai ssmpre traballo. Lévafica que sigamos sendo traballaselles aterecido pero, non o quedores portuários", di Lado.+
ren", sinala o exportador Xulio

IA.

Cal é botón que hai que premer para chegar a un acordo?
A proposta dos traballadores.xa
foi rexeitada en Xullo. Eles non
son quen de prexubilar a ninguén e no seu ·proxecto non se
garante o traballo estábel. Nós
propoñemos o abaratamento
das desear-gas, a redución de
salários e que non nos adscriban ao sector da pesca ou ao
comercial, senón que nos garantan emprego fixo. Por que
xusto os armadores boicotean
o porto cando baixamos as tarifas? Aquí o que importa é ter
aos traballadores dunha cor. O
decreto ao que din acollarse os
armadores é claro no ponto no
que determina que as medidas
para rachar con Sestico non
poden danar o naso emprego.
A carga de traballo no porto até
agora superaba á plantilla estábel de Sestico, tendo que contratar a eventuais. Vimos de recebir unha senténcia que Obriga á sociedade a incorporar a
vintecatro destes traballadores,
co cal as cantas dos armadores
para colocarnos xa non saen.

Os armadores din que vostedes son os culp·ábeis do
atraso do porto.
O que queren é monopolizar a
descarga valéndose dos traballadores máis novas, que non
teñen cualificación. Está decretado que hai unha cesión ilegal
de traballadores para unha tarefa que non poden facer. A cuestión de fundo é eliminar unha

empresa semipública e ir conon ter empregados fixo~,
pando todos os sectores que tecualificados e con opinión. O
ñen cabida no porto contratanresto é un negócio; montan
do persoas a preOpesco, levanzo de saldo. A letan o telefono,
xislación que rechama a ETT
gula a estiva fíxoon estam·os para solicitar os
trabal lado res
se para rematar
tan· tolos ·
que necesiten e
co emprego en
precário e, dapagan menos.
para andar a dar De feíto, cando
quela, convíñadecidiron acolles aes empremalle iras
llarse ao decresarios .que, non
hai que esquecando a xustiza to, pensaban facer, teñen o 49%
ceto contratando
nos dá a razón" aes traballadodo acionariado
de Sestico.
res de Sestico
pero pensárono
me-llar e aforraVostede afirma
ban custes cunque está en
h a ETT. -A sua intención é
xogo o control do porto.
controlar a lonxa. Polo de agora estalles s~indo máis caro ,
Está claro que para os armaporque teñen que pagar á sua
dores librarse dé Sestico é unha bendizón, pero non polos
tr.ipulación, á ETT e facerse
custes económicos senón por
cargo da nosa inactividade. •

IN .

Colla patronal, paso cara a privatizOOión total
Os partos apareceron como infraestructura
considerada de interese xeral e, por conseguinte,
dependentes do Estado que era, en todo o mundo, o
seu pr9prietário. As patronais sempre quixeron
privatizar os partos na sua totalidade e, cando non, por
anacos. As collas portuárias convertíronse nos cabalas
de batalla deses intentos de privatización posta que as
infraestructuras e servfcios eran intocábeis antes da
vaga liberalizadora.
A comezos deste século as patronais portuárias, tanto ·
no peixe como nas outras estibas, tentaban ter unha
plantma minguada de traballadores fixos na colla e,
lago, contrataban aos discontínuos que eran de
distintas clases, desde o fixos-discontínuos aos
aventuais.
No porto da Coruña prudúcense na segunda década de
1900 Várias folgas dos sindicatos portuários contra a
patronal que teimaba en privatizar as listas de
traball&dores. En 1922 houbo vários martas nunha folga
na que a patronal logrou impoñer unha colla fixa e outra
aventual. A c<;>lla fixa perteñecia a UGT pero
posteriormente integráronse no sindicato falanxista. Os
da colla aventual perteñecian a CNT, senda alguns
m~mbros destacados dos grupos de acción directa dos
faistas. En Abril de 1936 prodúcese unha folga xeral, cun
marta da CNT, Amboaxe, perteñecente aos aver:ituais.
O franquismo criou a Organización de Traballadores

Portuários (OTP) dependentes do Delegado de
Traballo, pero perviviron non só tres listas, fixos,
aventuais-discontínuos e eventuais, senón múltiples
traballadores ao servício da patronal reclutados da
máis variada procedéncia. Existe un dita: "no porto
traballa todo o mundo". O abano social tan complexo
na sua procedéncia como nos seus intereses, impide
chegar a un denominador comun entre os
traballadores á hora de fixar as suas reindivicacións·
e, cando o logran, aparec~n s1stemáticamente os
esquirois e os contratados da marxinalidade polos
armadores.
En 1980 o Estado español viviu unha nova folga
portuária baixo o lema de "non á privatización dos
partos'', significandose o porto da Coruña pala
viruléncia empregada pola patronal. Nesta folga,
comezada o 21 de Nadal de 1989, podemos ollar á
maioria dos protagonistas da desputa actual, co
presidente dos traballadores Etxevers á cabeza.
Os armadores e o Governo pretendían que
desapareceran os estivadores portuários,
encomendándolle este servício a unha empresa ·
privada ou contratando aes seus próprios mariñeiros,
ao tempo que diferenciaban entre estivadores do porto
comercial e pesqueiro. Os traballadores, pala sua
banda, exixian as reformas das ordenanzas ·taborais,
que desapareceran as tres autoridades do porto .
(Delegado de Traballo, lnxenieiro e Comanoante da

Marina), crear unha OTP verdadeiramente
democrática e corivertila nunha empresa estatal.
O Delegado de Traballo pediu a intervención da
policía o 28 e 29 de.Nada!, qüe pat~ullaba arreo polo
médio dos traballadores, metralleta en ristre, mentres
os representantes doS-estivadores tiñan que
abandoar o porto potas ameazas policiais e. dos
"contratados" pota patronal, que chegaron tamén a
mallar a xornalistas. Os sicários dos armadores
· enfrontáronse tamén aos traballadores producíndose
ünha dúcia de feridos. O Delegado de Traballo ditaba
unha orde na que impón que só poden traballar catro
estivadores·na descarga de cada barco, debendo de ·
estar 12 horas ao servício do armador. O soldo fíxao
en 1·.600 pe.setas para esa xornada.
A OTP convertiuse nunha empresa mixta,
denominada SESTICO, na que os armadores cootan
co 49% do capital. Pero os priviléxios que tiñan no
primeiro tércio de século coas collas fixas da patronal ;
agora xa non lles serve e non só denianaan a
contratación libre dos estivadores, obligándolles aos
mariñeiros á descarga, senón a xestión privada, a
privatización total dos portas. O Governo do PP, que
non quere trasferille os portas na sua totalidade ás ·
cbmunidades autónomas (non falernos xa aes
concellos) non ten reparo en concederllos ao capital
privado para o seu usufructo e comenéncia. •
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casa conio unha das marcadas
pola desaparición. "Xa nunca nos
vai contar ninguén como toi aquilo. Naque! barco ian incluso país
e fillos. O meu deixou viuva de
vinte an9s e o armador quixo
arranxar as causas, pero pala lei
daquela non se cobraba até cinco
anos despois. Así é a leí cando
os mariñeiros, lonxe do que se
pensa, non teñen aforres e están
a· sacrificar a sua vida" coméntanos Sara, que teimou ao comezo
en non dar ao seu filio por morto
até ter algunha proba.
Xosé Fernández: Herbello.
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"Do mar ven todo,
pero leva moito"
CARME VIDAL - PAULA BE.RGANTINOS

O mariñeiro Xesus Couso sinala desde o lugar 'de Loira, . na pa, rróquia marinense de ·seixo, duas casas que miran ao mar. Nunha delas unha muller traballa na horta, chámase Sara e é' a nai
dun dos desapare·c idos no buque Montrove. A outra está baleira, conta Couso que a muller está fóra, comezou a traballar

cando o barco no q~e navegaba volveu sen o seu home. A costa
.está -p~n~irad,a qe· casos coma estes, m_
ulleres viuvas de naufráxios ás .que ,non lle certificaron a morte dos seus homes. Mulleres
que tiveron ·que bater coa xustiza para ser cons_ideradas viuvas, o
que.a.lei.non recoñece até des_pois de dous anos da desaparición.

A fala da costa ten moitos termps ·
para se referir aos mortos do
mar.. Hai quen emprega mesmo o
dos salvados ou dos que volve.ron para distinguilos daqueles -0ütros que -nen sequer poideron receber sepultura en terra. -A fala
canta moitas máis cousas no seu
distingo. Menta outra sorte_de pa- ·
decementos que ·sofren as _viuvéts
dos desaparecidos, unha peregrinaxe para conseguir que sexan
recoñecidos os seus direitos, cobrar as pagas .e indemnizacións,
cancelar créditos pedidos a nome
do home ou mesmo poder c~sar ~
de novo. Só na reforma do éódi-' ·
go civil a lei reduciu e~e tempQ a
dous anos. dos cinco que se ·contabilizaban até entón: Nesa paréntese, as mullere-s quedan -á.
disposición da postura que tome
o armador, de cómo actue o pals
onde se produciu o naufráxio -ou
- da flexibilidade ·da compañía de
seguros que xestione as pólizas ..
Toda unha serte de variábeis
que, as máis das veces, as mulleres non poden sqrtear soas.
"Cando só ~e mira ceo e mar hon
se pode talar en desaparición, só
de morte. O bar'Co, ao 'sair de
porto, inscribe a todos os membros da tripulación. na comandáncia. As autoridades dan saída e
entón saber'! quen está né¡l mar
quen non. Se hai un. accidente e
algun non volve a casa, con ese
rexistro tiña que abondar para
dalo por morto" aponta Xesus
Couso, experimentado dos seus
moitos anos -na mar. Tiraria asi
. pola sua von~ade a mancheá. de

e

Manolo asinou un plano de pensións para q~e _Isabel non teña problemas "se p_a·s a algo". Na foto pequena, Xosefo Campas.

trámites que os familiare? teñen
que seguir para acadar uri certifi 7
cado de defunción: o próprio barco pode' confirmar o_falecemento.
"Nos buques nos que naveguei
de bandeira holandesa, se desaparece un tripulante, a família cobra ao momento. Que· máis expli-

cacións se qüeren despois de
tanto sotrimento?" -

ñeiros. No Morrazo, talar de desaparicións segue a ser talar do
Montrove, un caso do que nunca
Xa hai case quince anos que na- · se deu unha explieación oficial. O
da se sabe do Montrove, o buque
tillo de. Sara, contramestre de
que des-apareceu cor:i toda a sua
vintecinco anos, navegaba natripulación. Saira de porto un 19
quela tráxica travesía. Sara trabade Xuño e dentro levaba 16 mari-· lla na terra e Causo sinala a sua

Xosefa Campos, pescantina e rodeada na sua família de mariñeiros, sempre gardou a esperanza
de q~e algun dia aparecesen os
do Montrove. Se oficialmente certificar a morte cando o corpo falta
é difícil, os familiares e viciños
manteñen unha incredulidade
afectiva pola que confían na arribada a porto do desaparecido. A
realidade é ben outra, os mariñei ros experimentados coñecen
abando as posibilidades de supervivéncia segundo o lugar do
suceso ou as condicións da mar.
Acreditan todos en que non se re quiren grandes probas para saber, por exemplo, que os dous
desaparecidos do recente naufráx i o do Pescalanza faleceron e
que talvez nunca nada se saiba
dos seus carpos.
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É luns e o mercado de Bueu está
en calma, por iso Xosefa Campos
está limpando o pasto a meia mañá. "Non van 'enrolados, non van
asegurados? Entón o governo
tense que facer cargo para que
os seus filias non pasen necesidades. A que ven esperar se xa
teñen pena abando na família" sinala incomododada. Mentras recolle cabezas e raspas de peixe
menta ao seu tillo que vai no barco e afirma, convencida, "o mar é
de onde ven todo, pero tamén leva moito". E se o mariñeiro desaparece no mar: "quen lle dá de
comer aos tillos neses dous
anos? Quen paga unha casa?"
Apoiada no seu monstrador ao pé
da báscula na que pesa o peixe,
argumenta unha solución léxica
para calquer obstáculo administrativo que se. poña diante da sua
reclamación: "Se algun dia aparecesen? Pois entón seria un ha ·felicidade devolver todos os cartas,
pesetiña por pesetiña".

carn

No peirao de Cangas, Xosé Fefnández Herbello prepara a sua
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pec:¡uena _chalana. Atrás quedou o
· tempo de grandes mareas que o levaron por todo o mundo. No Monte_ferro estab~ cando a explosión
dunha caldeira matou a tres tripulantes e levou o barco a fondo.
"Nos accidentes do mar ben se sabe cando hai ou non supervivintes.
Non se pode talar asi como asi de
desaparecidos, hai que dalos por
· mortos e non meter ás mulleres en
máis problemas. Moitas son novas
e poden refacer a sua vida, a ninguén lle gustaría que as tivesen asi
atadas. Calquer muller quereria ter
o carpo do seu home, asi nen pode
casar, nen ter unha paga nen constar como viuva" para apontar, a liña
seguida, que no Pescalanza "salváronse catro homes mortos e dous
non", entendendo na sua fala que
se está a referir á recuperación dos
carpos do mar.
Dormir sobre mollado

Tamén mariñeiro, Agustín Pérez
Souto pasea polo porto e repara na
conversa. Detense para apontar o
caso da muller dun curmán que tivo
que peregrinar polos atrancos legais
despois de que o seu home desaparecera nas Malvinas. "Non me explico que isto aconteza, máis cando
hai supervivintes que atesUguan o
que pasou. Cando se funde un barco e con el parte da sua tripulación,
que máis voltas hai que dar?"

.Aventura as r.ázóns do naufráxio do
Pescalanza e afirma que abofé non
se ha de enganar moito o seu sentido curtido en tantos anos de mar.
"Antes con forza 4 a 6 estabas a
capa, agora iso nen se pensa e
tanto ten o tempo que faga, seguro
que tiveron que recoller o aparello
e metelo dentro e foi asi que o barco non aguantou".

j-
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Nos seus 27 anos na mar, Agustin
gábase de que nunca lle quedou
ningun compañeiro atrás. Aproveita
para denunciar as precárias condicións de traballo dos mariñeiros.
Ten dormido sobre mallado achicando auga nos camarotes, amoreados os tripulantes de 5 ou 6 en
cada espazo sen que as autoridades controlasen o estado dos barcos que saian a faenar, "é infrahumano como vivimos nalguns barcos os mariñeiros". Nunha ocasión,
cando volveu a terra despois de ter
estado enfermo no mar descobriu
que o armador o tiña dado de baixa
o dia antes de chegar a porto.
Agustín Pérez quedou sen as pagas da baixa, porque non figuraba
de alta na Seguridade Social, denunciou o caso nos xulgados e prometeu contalo até rebentar, porque
sabe que a mar é algo moi sério
como pa.ra andar de xogantinas.
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De 5 anos pasaron a 2 na
reforma do código civil para
que un desaparecido sexa
declarado morto oficial. Nos
accidentes da.mar, as
consecuéncias son graves.
Só tres meses despois do
...accidente comeza o periodo
de tramitación. Se en 180 dias
non se comezaron as
xestipns, o caso e~tra
directamente no xulgado.
"Eses casos terian, a ben ser,
que ter a mesma prioridade
que cando hai cadáveres"
defende Carlos Bua de CIGMar, que orientou no
procedemento a moitas
viuvas de desaparecidos e
. canta a complexa tramitación
que se desenvolve en cada
caso. En canto ás compañias
privadas, anota qµe algunhas
delas aceitan a viuvedade a
todos os efectos pero outras
se monstran reticentes. O
mesmo acontece co país
onde se produce o accidente,
por veces o consulado se
presta a.expedir de forma
imediata un certificado de
defunción, pero tainpouco é
sempre asi.

••
•
•
. •
•
••
••
•
•

"No caso de que o morto teña.
asinado unha hipoteca, a lei
permite cancelala, pero pode
pasar, cando o cadavre está
desaparecido que os
familiares teñan que seguir
pagando as cotas como se
estivese vivo" engade Bua . .
: Tamén se amorean os
. : -problemas se a muller quer
• vender unha casa ou calquer
• propriedade, xestión que só
•• pode desenvolver por
•• mediación do xulgado. Para
•• cobrar as pensións, as vi.uvas
da vonta~e da
•• dependen
mútua coa que sé ten asinado
•
•• a póliza. "A Tesourerja Xeral
da Seguridade Social é quen
• fai
os pagos pero é a .mútua
••
quen pon o importe pero,
•• cando
non s~ fai cargo os
•• cartas debian ser adiantados
•• polo ISM", anota Bua e ped~t
~
• por iso, a maior das
solidariedades cos familiares
• dos naúfragos e o maior ~os
• compromisos da Consellaria ·
: de Pesca "que ten o!>rlga de
• asumir as responsa~ilidades,
: . controlar as condicións na
: que traballan os mariñeiros e
~
mesmo poido presionár a
: . outros paí~e~ como e o caso
• de lnglaterra · par~ que non ·
! abandonasen os tratiallQs de
• salvamento. Se presiona para
: outras causas, non entendo
por que non por iso". Asegura
que no caso do Pescalanza
presionarán para que se ,
coñezan as causas da
traxédia. Pide máis
inspeccións nos portas e
alzando a voz di que, "a·miudo
: , os barcos levan asegurado o
~
casco, o aparelh> ... pero non ·.
se preocupan da seguridade
~ , dos homes que traballan nel.
.! Moitas veces os salvavidas
ti
hai que despegalos con
! machetes".+

.

LL'l'A DE TE:'\A

Virar, ainda que capotemos
A propósito do Pescalanza, hai unha diferéncia entre os Clccidemes na
mar e na terra. Un obreiro de Citroen mancado na cadea de montaxe en,
tra na estatística da baixa laboral pero non merecerá nunca unha foto en
cor nun semanário. Un mariñeiro arrastrado da cuberta por _un vagallón,
pode ser un heroi costumista, un equilibrista das montafias de auga que
safou de morrer afogado. Un fenómeno, aplaudan.
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Isabel e Manolo están limpando
as redes no peirao, por riba da
sua pequena embarcación: Manolo pesca na ria, botando man de :
vários Ófícios acaidos ás espécies •
que permitan as distintas ardes' :
oficiais. Di que agora, a maior par- :
te dos mariñeiros de Cangas que •
faenan na ria andan ao polbo. Ma- !
nolo asinou un plano de pensións •
e un seguro de vida para que Isa- :
bel non teña problemas se pasa : .
algo. Un dia quedou á deriva du- "
rante meia hora até que un barco •
o colleu, venceu á marte por non •
se enfrontar contra ela e gardar :
as enerxias para resistir os envi-: :
tes do mar. Da sua experiéncia ti- •
ra que, en condicións de trio é im- :
posíbel aturar máis de 20 minutos •
na auga, "no Gran Sol se caes ao :
mar, aos 1 O minutos xa · estás •
morto. Se por riba hai testemuñas :
e se compraba o naufráxio, que .. :
máis queren?" •
•
Agustin Pérex.

a
s

Morfo oficial
dous .anos
.
despois ·
do falecémento

Na cadea de montaxe da fábrica de coches, está case todo previsto_ e so,
bre as táboas Bedaux unha P.o rta montada é un minuto de traballo. Pero
canto leva virar un parello (a rede de pesca e os cabos de aceiro que a go,
veman) nun temporal de Novembro no Gran Sol? Os periódicos clinque
o Pescalanza capotou ao virar. Se cadra alguén pensa que meteron o leme
cando non debian, pero virar, en todos os .mariños peninsulares, por con,
táxio galego, é izar, meter abordo.
·
Na posición en que arrastraba o Pescalanza, en Novembro, a corrente de
catro nudos que tira contra a costa de Gales encóntrase c..o vento do' nor,
te e converte o mar encontrado nunha serra de Aneares. Nese momento
hai que virar o .aparello, meter abordo un arrastre de cabos, rede e peixe
que pesa un mundo. A arre consiste en facer traballar os guinchos, as
máquinas de virar, cando a mar descansa. Se a mar está moi brava, pf,
canse os aparellos, pero a perda en d.iñeiro é grande e a vergoña, se ca,
tlra,·maior. Asi que hai que termar. Aquí non hai puntos Bedaux. O apa,
rello vírase por collóns, porque hai que viralo ainda que a forza das vagas
non deixe lugar par~ o ofício. +
'
°2''
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Fistérfa ·exibirase
n~s salas do país,só en galego

5

A pfodutora Continental acordou a exibición só en galega do segundo filme de Xabier Villáverde Fisterra ante a
sua iminente estrea na Galiza. Désta maneira múdase a
inicial intención de_repartir a partes iguais as cópias a
proxectar en castelán e galega. A boa acollida da fita Un
amor por descubrir pesou nesta decisión que foi comunicada á Mesa pola Normalización Lingüística, organización que, pala sua parte, está comprometida na promo·ción ~a normalización lingüística no sector audiovisual.•

Convocan_folga no Ensinó Médio e
mobilizacións na Universidade
para o ~5 de Novembro
Os Comités Ábertos de E~tudantes {CAE) teñen.convocada
, - unha folga en defensa do Ensino Público para o Mércores
25 de Novembro. A organización estudiantil quer denunciar
.o d_eterioro do ensino público e a falta de planificación da
Consellaria de Educación á hora de implantar a reforma educativa. Póñen como ·exemplos "desta neglixente política, a
existéncia de centros ainda en obras ou sen construir, a falta de profesorado e as caréncias de.materral". Critican
tamén a rede de centros do ensino postobrigatório e neste
sentido demandan maior oferta dos Bacherelatos de Artes e
de Tecnoloxia, de ciclos formativos que atendan aos sectores produtivos do país e ás demandas do mercado laboral, a
oferta de tlrógramas de garantia social, a redución dos orzamentos para o ensino privado e o cumprimento .da
·
lexislación a respeito do idioma. Os CAF tamén confirmaron
mobilizacións para o mesmo dia nas tres universidades.•

Non houbo carga po~icial di~nte do CGAC,
~i- tAayor Oreia
"Estritamente non houpo carga policial diante do CGAC
o pasado mes de Febreiro". Esa foi a r·esposta que recebeu o deputado socialista Xosé Blanco do ministro delnterior Jaime Mayor Oreja cando pediu explicacións po-la actuación da policia cando partidários da xestión de
Gloria Maure ao frente do CGAC, manifE}stábanse diante do centro. Na sua resposta o ministro do Interior sinala que o dispositivio policial era modesto e que non se
utilizou material antidistúrbios. Asimesmo, Mayor Oreja sinalou que en 1997 producíronse 2.550 manifestacións. • ·

Presos da posguerra
participan na homenaxe .a Gayoso e Seoane
Manuel Peña Rey, secretário do P.C. de Galiza, e Xesus
Alonso Montero foron os encarregados de conducir a homenaxe que o pasado 6 de Novembro se lle rendiu a Xosé Gómez Gayoso e Antonio Seoane no cemitério de San Amaro
na Coruña~. Tamén estiveron presentes vellos comunistas,
alguns dos cales compartiron cela cos dous homenaxeados,
executados a garrote vil en 1948, e familiares tan directos
e.orno a viuva.de Seoane. En total, perta de duascentas persoas quixeron sumarse a este 5,0 cabodano da morte de
dous "loitadores pala liberdade", acto no que se recitaron as
coplas de Juañ Panadero, escritas por Rafael Albertj. +

OGrapo reivindica · ·
.un explosivo colocado en Vigo
Un explosivo colocado na Empresa de Trabal/o Tempor~I
Alta Gestión, de Vigo, foi reivindicado o Venres 6 de Novembro polos Grapo mediante unha chamada telefónica á
comisaria ·de p9licia e ao x9rñal La Voz de Galicia. Na rua
Garcia Barbón, u.nhas das máis céntricas da cidade, foron
desaloxadas várias oficinas e bares antes de que os policías
pudideran desactivar os explosivos. Os Grapo deron vários
avisos xa .que a policía nunha primeira inspeción da ETI,
antes das o'ito da mafján, non deu atopado o .explosivo.•

O PP i~pide que os Jraballadores do mar
con cónxuxes autónomos ·
accedan a Seguridade Social
O PP rexeitou no Congreso unha proposición coa que o BNG
demandaba a modificación da Leí do Réximen Especial da Seguridade Social dos Trabal/adores do Mar para que puderan darse
de alta ainda que o seu cónxuxe fose titular dun negócio
mercantil .ou.industrial. Esta medida solucionária o problema
que atinxe a un elevado número de mariscadores, sobretodo .
mulleres, as que se lles dificulta o acceso ao permiso de explotación. O deputado nacionalista, Guillerme Vázquez, lembrou
que o Congreso xa ten ~probado, a instáncias do BNG, que as
mulleres labregas poidan darse de alta na Seguridade Social con
independéncia de que os seus cónxuxes sexan autónomos. •
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OPtNIÓN
OS PROBLEMAS DERIVAOOS DO COLONIALISMO ,E NEOCOLONIALISMO EUROPEU E
ESTADOUNIDENSE FORON ANALISAOOS POR MAIS DE NOVENTA PARTICIPANTES,

1

'

NA SUA GRANDE MAIORIA MULLERES,.NO 1 C0NGRESO INTERNACIÓN AL DE ESTUDOS POSCOLONIAIS CELEBRADO EN VIGO OS PASADOS 5, 6 E 7 DE NOVEMBRO.

A HISTÓRIA REVÍSANA AS MULLERES
SOBRE.O I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDOS POSCOLONIAIS
LUISA SERTAL

Polos traballos, polas persoas adicadas aos
· estudos poscoloniais, pola organización e
, pola asisténcia podemos ~irar unha conclu,
sión: a História escrébena maioritariainen,
te os homes e, maior!tariamente, revísana ,
as mulleres. 1Un breve percorrido por alguns
dos temas abordados neste apaixoante en,
contra situánnos nun estud9 que se amplia,
rá na segunda cita xa nó ano 2000.
' Os eventos e as celebracións intemacionais
como forma de redención através do 'ou,
tro', as Expósicións Universais, as celebra,
cións dos descobrimentos e o discurso colo, .
·nialista que estes perpetuan ("Nós nunca es,

tivemos cobertos para que ninguén nos viñese
descobrir"), asi como os texto~ e o curricu,
lum escolar, a visión de poder, tanto física
como m~ntal, dos 'outros' que exiben as Ex,
posicións Universais (Sevilla, Lisboa), o '
tráfico cultural que encerra termos como "a
comunidade internacional, os valores uni,
versais, a homoxeneidade" e, simultanea,
mente o peche das fronteiras á emigración,
a globalización como elemento de marxina,
lización de outras culturas consideradas mi,
noritárias desde a perspectiva occidental,
foron alguns dos temas tratados por Prem
Poddar da Aarhus Universitet de Dinama:r, ·
ca, con "O derradeiro suspiro de Mouro" de
Salman Rushdie e "O cerco de Lisboa" de
José Saramago como fios condutores. · ·
Nor Faridah Abdul Manaf falou do papel
fundamental que xogaron as escritoras e as
suas obras, tanto literárias como xomalísti,
cas, -no período posterior á independénciá
de Maláisia, país colonizado, desde 1.S 11,
polos portugueses, os holandeses, os briráni,
cos e os xaponeses. En Maláisia, unha socie,
dade marcada polos movimentos migrató,
rios desde o século·XVI, coexisten catro re,
lixións maioritárias no mundo (o budismo, o
hinduísmo, o cristianismo e o islam), e con,
viven multitude de razas e culturas. Através
da literatura, as mulleres axudaron, nos últi,
mos éincuenta anos, á reconstrudón da
identidade nacional, á harmonfa e estabfü,
dade da nación e -deixaron constáneia dos
cámbios ta.ti.to políticos como sociolóxicos
que se-producen nestes anos. A identidade e
o proceso de reconstrución poscolonial, di a
profesora Abdul Manaf da Universidade Is,
lámica Internacional de Ma1áisia, vense
ameaz'ada.s polo capital, as transnacionais e
os avances tecnolóxicos que fan posíbel a
_globalización dos medios ~e comunicación.

As revistas do tempo da coloni.zadón producian unha imcuce foklorizante dos países sometidos.

Russell, ~la-Universidade Rovira i Virgili.

A MESTIZAXE COMO RESULTADO DA VIO..
LACIÓN. En "Máis alá do anglófono: -En,

contras co 'Novo Mundo' nos Estudos Pos,
coloniais", Isabel Carrera Suárez da Univer,
sidade de Oviedo; analisa a necesidade de
revisar o colonialismo español e salientou a
presenza qas mulleres nas poucas voces que
na América do Sul traballan nos Estudos
Poscoloniais. A Celebración de V Centená,
rio, a mestizaxe non como valor senón co,
mo resultado das violacións sofridas polas
mulleres, as protestas desmedidas, exaxera,
das e claramente representativas dun dis,
curso colonialista que provocou a alocución
de Fidel Castro durante a visita do Papa a
Cuba, as fronteiras xeográficas que definen
e delimitan o território que ocupa América
do Sul en contraposición a un máis amplio
O conceito de cidadanía na era da virtualida, · espazo de identidade latinoamericana, ,na que
de e da globalización ·desde o ponto de vista . o Caribe abarcaría vários Estados do Sul dos
EEUU e a América Latina englobaria ao
de alguén que é-mu.Her e lesbiana, e como o
Québec e divers.os territórios índios dos
conceito de carpo -cuxos limites físicos de,
EEUU e. o Canadá formaron part~ des . te,
finen a individualidade e o privado pero que
mas tratados nesta conferéncia.
existen tamén no espazo públicO:- afectan os
conceitos que ternos da vida pliblica foron
LITERATURA E LÍNGUAS PRÓPruAS. Ali,
· tratados pola poeta canadiana, residente no
teratura índia en inglés e o proceso de cons,
Québec, descendente de emigrantes ·galegas
trución da nación índia e de de,construción e
Erin Moure; da diáspora e a: identidade na
re",construción.da identidade a partir da mde,
diáspora a través de elementos como o xéne~
pendéncia foron o centro ari-edor do cal xirou .
ro, a cor, a raza,e da adopción e adaptadón
a comunicación de Krishna Sarbadhikary,
dos discursos de mulleres feministas de cor
profesora da Universidade de Mulleres Shree,
por parte de mulleres hindue{i e a articulación
dun ponto .de vista próprio particular que . mati Nathibai Damodar Thackersey. Pode a
literatura escrita en inglés expresar os senti,
defina a sua identidade ("Nunca áceitarei o re,
mentos e a identidade real? Segundo a profe, ·
xeitamento: eu .son cos irmáns e as irrnás" verso
sora, moitos dos escritores e escritoras que pu,
dun poema: de Debjani Chetterjee),' do
blican na língua da ex metrópole escreben ·
posmodemismo radical, definido pola ubica,
coá
"mente posta en ocidente". A novela de
ción, a pátria e a mefnória contra o esqueci,
Arundhati Roy, O deus das pequenas cousas,
mento, como camiño para conseguir eliminar
gañadora do Booker Prize, fo( obxecto de
a marxinalidade dos colectivos e da "marxe"
análise tanto por pa_rt~ da profesora Sarbadhi,
como lugar J1ecesário desde ó que renegociar
kary como de Joana Vilela Passos; da Univer,
posicións constantemente .falou Elisabeth

e.

sidade de Utrecht. Mentres para esta última a
novela de Roy é transgresora e rompe as nor,
mas e tabues da sociedade hindu (na novela a
protagonista é unha muller, divorciada, e trá,
tanse temas como o desexo das mulleres, as
.relacións amorosas cun intocábel, o amor in,
cestuoso dos seus fillos), para Sarbadhikary
~sta obra mostra unha visión utópica da
India, reduce os problemas a caricaturas, non
ten consideración polo "outro", utiliza unha
linguaxe artificial e imposíbel e está escrita
desde unha clase social, aquela á que perten,
ce a sua autora, que ignora as múltiples reali,
dades (culrural, lingüística, social, rel~iosa,
de xénero, de clase) que conforman a India.
O capital multinacional e os medio,s de co,
municación foron, unha
vez máis, sinalados co,
mo_ os culpables de man,
ter as diferencias e de
impedir o proceso de
construcción nacional.

nir a conciéncia da identidade cubana na
diáspora, a experiéncia que viven o des,
cendentes de cubanos exiliados, comun a
todos os e as nacidas nos EEUU e que re,
flicte a existéncia desa cubanidade fóra de
Cuba así como o mito da aut nticidade:
quen é e quen non é cuban /a?, on o as
estadounidenses descendentes de cu anos,
anglofalantes, e que non c fiecen a illa
quen de formular e definir a identidade cu,
banana diáspora?

A dobre marxinación que sofren as escrit ,
ras catalanas, a Austrália po e lonial
multicultural, o papel d índio americano
nas relixións afro,brasileiras, a cue tión da
tecnoloxia no contex,
to poscolonial de Al,
xéria e Arábia, o na,
cionalismo español e a
perspectiva multicul,
tural dos noventa,do
papel do teatro na
Ana Gabriela Macedo,
construcción dunha
da Un iversidade do
sociedade,de etnicida, ·.
Minho, .através da
de e tradición, da au,
obra d~ Maria Velho
tobiografia de J anet
da Costa Dores, anali,
Frame atraves do cine,
sou a identidade supri,
ma de Jane Campion,
mida/reprimida da mu,
da influéncia das mi,
ller como un 'outro'
gracións na vivencia
colonial e alleado, a
galega contemporá,
muller como enclave
nea, de tradución, li,
escravizado, facendo
teratura poscolonial e
un paralelismo entre a loita contra o colo,
feminismo ou de Rosalia na emigración e a
nialismo e poder impo~to, loita qué don
emigración en Rosalia foron outros dos te,
·modifica o entorno da família, das amiza,
mas trtados neste I Congreso Intemacion¡:¡l
des, dos costumes,das relacións, e a loita - d.~ Estudios Poscoloniais que se pechou
das mulleres contra a opresión dos homes,
cunha conferéncia da escritora haitiana
loita profundamente transformadora na cal
Micheline Dussek, autora da ' novela Écos
del Caribe, sobre o Haití e as migracións,
nada permanec~ inalterado.
na que fixo unha esposición da história
Andrea Herrera, neta de galegas, filla de · desta illa antes, durante e despois das múl,
·cubana e nacida nos EEUU, intentou defi,
tiples colontzacix6m.s 'q ue pacle.ceu. t.':' .•i...: • , , .

'A mestizaxe é ollada

non como valor senón
como resultado das
violacións sofridas palas
·
mulleres"

o
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PARLAMENTO,

lnsubmisos insolidários

A. PANARO

0-BNG propuña incrementar as transferéncias atendendo ao Estat~to eá Constitución

O PP négase a debater

Desbandada popular

que competéncias poden ser asumidas por Galiza·
*P.C.

Aplicar a legalidade

O deputado do BNG, Alfredo
Suárez Canal, ven de reclamar que o Executivo faga as
actuación necesárias para
demandar todas aquelas
competéncias que poden
ser asumidas polo Governo
galego. A sua solicitude foi
rexeitada polo PP sob pretexto de que a capacldade
competencial de Gallza supera mesmo á q.ue tefíen algúns estados federais. Desde o PSdG-PSOE apólase a
reclamación, sempre e cando
non se toque á Constitución.

Pero nen sequer a proposta de
aplicar a legalidade vixente foi
dabondo para acadar o obxecti:.
vo de conseguer que se demandara unha maior capacidade de
autogovemo para Galiza. O socialista Manuel Veiga Pombo,
tratando de asumir o novo discurso do secretário do PSdGPSOE, Emílio Pérez Touriño,
aseguraba que para Suárez Canal a Constitución "é un corsé".

o

deputado do BNG, Alfredo
Suárez Canal defendeu a necesidade de incrementar o peso
político e a capacidade de autogoverno de Galiza "para impulsar un proxecto próprio, ter capacidade de desenvolvimento
plena dos nasos recursos e a
posibilidade de definir o naso
próprio modelo de acumulación". Para iso propuña a demanda de aquelas competéncias que ainda están en mans
do Governo central e que poden
ser asumidas polo Governo galega sen necesidade de modificar a Constitución e o Estatuto
de Autonomía.

Pésie todo, o deputado socialista amosábase disposto a apoiar
as demandas nacionalistas,
sempre e cando non rachen o

. Para defender o direito do's
mozos a declararse obxectores de consciéncia ou insubmisos á PSS e para xustificar
a demanda de excarceración
oos que na actualidade se
atopan presos en Madrid, nomeadamente Elias Rozas e
Ramiro Paz, o deputado nacionalista, Bieito Lobeira, lembraba que carece de sentido
que sigan no cárcere nun momento no que se están a .. reformu lar estes servizos. Tanto desde as filas do PP como
das do PSOE aseguróuse
que non hai encarcerados galegas por delitos de insubmisión "o caso dos mozos que
están en Madrid é distinto",
argüían. O próprio Xosé Luis
Méndez Romeu, mália votar
a favor da proposición nac_ionalista, chegou mesmo a
acusar de insolidária a demanda porque "esquece aos
do resto do estado".•

princípio de "solidariedade e que
se manteña o princípio de igualdade entre todos os españois".
Unha série de requisitos que
a{nd,a terán que encadrar nese
novo modelo de estado federal
apresentado por Touriño e Narcís Serra e no que xa se comeza
a talar dun federalismo non uniforme no que se recoñece a "real idade plurinacional" do Estado.
Pero a oposición frontal do PP a
abordar calquera posíbel deseño
de competéncias no que se explicitaran as prioridades sobre o
seu transpaso seguirá impedindo
que se mude a actual .situación
política. Segundo o deputado do

PP, Mauro Varela, "as compeque ten Galiza son moi
numerosas, máis probat;>elm~nte
que en calquera estado federal".
Ademais, para xustificar a negativa a aceitar as demandas nacioRalistas, Varela insiste en que
"non se pode facer, porque seria
como atar as mans da Xunta". O
PP galego pechaba asi un debate que nunca·chegaron a abrir e
demostraba que non acredita no
seu próprio discurso. Despois de
coñecerse o contido da Declaración de Barcelona, o PP foi un
dos máximos defensores da tese
·de que o marco competencia!
das nacionalidades históricas podia ser incrementado sen modificar a legalidade vixente.
t~ncias

O desinterese dos deputados
do PP polos debates que
suscitan algúns dos temas
que se tratan na Cámara tense demonstrado en numerosas ocasións . A inda así,
sempre resulta surprendente
ver a el;)casa impórtáncia que
lle conceden ao Parlamento
como institución que simbolÍza. ao sistema democrátic·o
no que se ampara o seu poder. Mentres Alfredo Suárez
Canal defendía a necesidade
de demandar o transpaso de
competéncias desde o··Governo central só permane. cían nos seus escanos entre
11 e 12 deputados do PP.
Por sorte teñen un timbre
que avisa cando se vai a votar. Así regresan en tropel
uns minutos antes de rematar a última intervención para
seguir defendendo a sua
maioria. Para que van querer
máis competéncias. +

P .·\L1LA CASTRO

A política parlamentária
do PSdG--PSOE non acredita
na liña de Pérez Touriño
Emílío Pérez Touríño, novo secretárío xeral do PSdG-PSOE, propón un novo rumo no partido, no que o BNG deixe de ser inimigo e
pase a competidor, abrazando o galeguismo e o federalismo. Ben
pouco convincente vai resultar un alegato en favor do feíto diferencial galego defendido en español polo concelleiro de "L" Coruña e
deputado, Xavier Losada. Como tamén será difícil de encadrar riese
novo discurso a liña que· se ven mantendo, case desde que comezou
esta nova lexislatura, de apoío sistemático ás teses do PP e contrárias ao BNG. Resulta case cómico asistir a un' debate parlamentário ·
no que os deputados do PP -no último pleno o próprio Manuel Ruiz
Rivas- acaban por afirmar que "case opto por hon levantarme do
meu escano e dar por defendido o noso posicionamento", á vista de
que os argumentos de ambos grupos apenas difiren. Os cámbios políticos demóstranse andando, na política diária, e, nesta, o PSdGPSOE segue a estar máis perto do PP que do BNG. De non mudar
esta, resulta lóxíco o convite do PP, realizado tamén en sesión plenária, de entrar·a formar parte das suas filas, as diferéncias políticas
teñen que "verse e notarse"- O papel branco das .actas parlamentárias non engana, nen embadumándoo con tinta progresista.+

Suárez Canal solicitaba un cámbio na liña de actuación política
que caracteriza ao Governo galega, para que tome a iniciativa
en troques de que sexa o Estado quen decida a transferéncia.
De feíto, unha releitura do artigo
152 da Constitución permitiría
ao Estado delegar ou transferir
máis competéncias. Asimesmo
o artigo 131.2 prevé a posibilidade de criar un Consello no
que as Comunidades Autónomas participarían na planificación económica do Estado e
que ainda .está1.por d~semt0l~er. --. - '-.- 1-.•...:-...--"----'---------"-----"-----~--...,.----_,_,.

Para $uárez Canal, a interpretación que se fixo por parte do lexislador estatal da lexislación
básica, foi sempre "abusiva",
entrando en competéncias
concorrentes ·coas própria do
país. Esa lexislación estatal si-_
t~óuse sempre dentro dunha categoria normativa que non era a
axeitada, coartando as posibilidades de autogoverno mediante
a aprobación de ieis ·de bases
que na realidade non debian ter
tal carácter. De feíto, ·a capacidade para asumir esas conipeténcias aparece recollida no ordenamento, pero non se poderá
facer uso delas mentres non sexan demandadas amparándose
nesa leitura ampla que permite
"
facer a Constitución.
Entre aqueles aspectos que se
ven afectados pala lexislación
estatal atópanse, entre outros, a
capacidade para deseñar unha
políticá para a administración local, políticas económicas que
afectan aos sectores produtivos,
competéncias hidráulicas, en
pesca e mesmo no que respeita
aos sinais de identidade, tanto á
cu~tura como á língua. •

Cero pesetas
parcl o Miño
Os orzamentos xerais do estado son ·xenerosos con Galiza. Para acondicionamento
· das marxes do rio Barbaña e
do Miño, en colaboración co
concello de Ourense destinábanse no ano 1997 cero pesetas, no ano 1998 subían a
300 millóns, no 99 chegaban
aos 2.000 millóns e no ano
2000 remataban as obras
con 150 millóns. Curiosamente, nos orzamentos para
o· ano 1998, volvia a a.parecer este epígrafe, pero paradoxicame.nte nese ano volvian a destinarse cero pesetas, comprometíanse 300 millóns para o 99, outros tantos
para o 2000 e remataban as
obras no 2001 con 150. Claro que mirando os orzamentos para o ano 1999, ao volver a aparecer ese epígrafe
os ourensáns poderán estar
satisfejtos. Por fin para ese
ano haberá 254.000 pesetas
e xa no 2000 50 millóns. +

o
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Aempresa de augas de Vigo modifica
o contrato ante o temór de que o PP perda as elei~ións
.

zar o periodo de amortizaci.ón
dun crédito á empresa de 5 mil
millóns de pesetas. ·

-0- M.V.

Seragua, empresa privada ligada a. Construcións e Contratas,
que goza da concesión do ser- vizo de augas de Vigo pretende modificar o contrato de explotación e cobrarlle
concello os terreos da nova depuradora, ante o temor de que o PP
perda as _próximas eleicións.

O BNG que califica de pésimas
as condicións da privatización
aprobada no seu dia polo governo Soto, considera que é nece.sário tamén exercer un maior
control desde o concello sobre a
empresa, pois existen sospeitas
de que a calidade dos investimentos en saneamento e acometidas non é a supostamente
acreditada ·polos gastos realizados.

ªº

As condicións de Seragua, presentadas con presas nas últi- .
mas semanas, foron aceitadas
polo PP que apenas puxo condicións, pero provocaron a protesta tanto veciñal como da
oposición no pleno no que foron aprobadas. O BNG recurrirá ao tribunal contencioso ao
observar várias irregularidades
no proceso.

O novo contrato busea aumentar os benefícios privados da
empresa através dun aumento

'

Xabier Toba, concelleiro nacionalista, resalta, por outra parte, a contradición de que "mentras ao concello e aos cidadáns
lles interesa consumir menos
auga, tanto polo gasto económico como ecolóxico, a empresa
fixo sempre previsións de consumo á alza porque o seu interese é facturar cada vez máis".+

O pasado dia 9 a protesta ~ciñal contra a suba da auga, paralisou o pleno do concello.

de tarifas e dun novo reparto
entre os distintos conceitos que
compoñen o recibo do consumidor. En cor1creto Seragua pre-

Historia aª

. Editada por ANOSA
TERRA coa colaboración
daAS-PG.

O organismo en cuestión man,
tén un rigoroso código de com,
portamento. No seu manual fi,
guran normas de estricto cum,
primento para perpetuarse ad
infinitum e eliminar discrepan,
tes por aplicación do método
Os membros directivos gozan
de contratos blindados, libre
albedrío para empregar a per,
soas da sua absoluta confianza
política, vinculación familiar
ou amistade de feito e dispo,
ñen ao seu antollo do poder
de interpretar estatutos e de,
mais lexislación aplicábel co,
mo mellar lles favoreza.

gráficos.

O seu patrón de conduta está
guiado pala prepoténcia, a
chulería, o desprezo, o recurso
ao insulto e a difamación. E
sobretodo un control absoluto
de bens móbeis e inmóbeis, en
resumo de todo o material in,
ventariábel incluindo as cou;
sas que se moven.

· 50 fascículos de 16 páxinas
impresos a cor en papel estucado arte de 130 g/m2 encadernábeis en 7 tomos temáticos con entregas quincenais
de tres fascículos.
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Desexo subscribinnc J c~)Jcrciún

Histotia

do

Arte Galega

Nome ...... ~ .............. .' ............ Ap~lidos ......................................................................... .
Enderezo ················'···················:-~ ..................... :............................................................
Código.~o,stal ........._.......... Telé~on~ ....... :............... :..... N.I.F............................... .
Poboac1on ........................•.. Provincia ............................ :............................................ .
Prezo da subscrición para o-Estad0 español 2.450 pta (6 fascículos).

PAGAMENTO DOMICILL4DO
Banco / Ca~a de Aforras -Conta ou libreta DDDD. DDDD DO . DDDDDl3DDDD
Titular ............................................................................................................................. ..
Sucursal ·............................ Poboación ............... ~.......... N.l.F............................... .

Afone.máis
de 26.000 pta, con
respecto ao prezo de venda ao
público, subscribíndose agora ·
a medio desta oferta, válida
só ata a segunda quincena de

e

alquer dia laborábel,
en horário de aten,
ción ao público, un
cidadán con todos os impostas
pagos e as cotizacións ao dfa
preséntase nunha oficina bai,
xo patrocfnio e subvención
casi ao cento por cento de or,
zamentos institucionais.

borrar.
Índices onomásticos,
de ilustracións, mapas,

arte
Gaiega·
Unha Historia da Arte
Galega feíta desde Galicia
como centro de~de o que
interrogar a historia, ollar
cómo realizamos na arte
o que somos e cómo os
períodos históricos <lepen den das dinámicas internas da propia Galicia.
Existe úríha arte galega na
que está depositada a nasa
memoria histórica e
social, a nosa identidade,
a nasa interpretación do
devir, a nasa concepción
do sagrado, etc.

tende incrementar o que recibe
directamente a empresa e facerse cunha parte da tarifa que
quedará libre no 2.004, ao finali-

Suposto
,,,.
.
practico

Sírv_anse tomar nota, e atender ata novo aviso, con cargo á miña conta os recibos
_
ql{e a~ meu nome lle sexan presentados por Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA).

Data ..... : / ··-·· / ..... .

Sinatura

Remitir unha vez cuberto a A NOSA TERRA. Apartado postal 1371 - 36200 VIGO.
Máis inform~ción no·teléfono (986) 43 38 30.

,Novembro.

A NOSA·TERRA
• > '

•

Existen ademais unha série de
avais de procedemento que
deixan atado e ben atado ate o
máis mínimo detalle: Listas
negras que identifican e eti,
quetan as opinións e os nemes
e apelidos dos que discrepan,
marxinación e lapidación dos
non adeptos ao réxime, com,
pra de vontades por untamen,
to directo ou pola utilización
do sistema de favores, difama,
ción permanente dos cismáti;
cos até un minuto antes da re,
conversión ás filas lealistas con
cumprimento de peniténcia e
propósito de enmenda, rexeita,
mento da caritidade por prefe,
i'ir a calidade, sempre medida e
catada polo gusto, olfato e tac,
to dos responsábeis do casting.
Para resolver o presente exer;
cício compre despexar as se;
guintes incógnitas: ¿cal é o
ente, fundción ou sociedade
da que estamos a'falar?, ¿existe
posibilidade algunha de variar
o comportamento interno e
externo des ta institución?,
¿quen obran· e quen faltan
neste proxecto? ¿a que se pode
aspirar de continuar asi as
causas e en que punto se pro;
ducirá a explosión? ¿cal será o
detonante?_+

_
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Ven de reunirse con Narcis
Serra. e Pasqual Maragall. O
PSC no seu documento "Ara
un nou federalismo", propón,
literalmente, "un paso adiante
no pacto constitucional, para
avanzar na consolidación
dunha España plurinacional".
Sucrebe esta frase?
Suscribo. É algo que nos vimos
afirmando desde o congreso do
1O de Outubro. Na própria Constitución, dun xeito-complexo por
mor do pacto constitucional, recóllese que España está composta
por nacionalidades e rexións. Hoxe é necesário facer propostas
de avance: recoñecer e protexer
o feito plurinacional español. Nacionalidade histórica é sinónimo
de nación na Constitución. Hai
que desenvolver a Constitución
para que recoñeza ese carácter
plurinacional do Estado.

9
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-Emilio Pérez Touriño

litantes destacados, desde
Carlos Príncipe a ·Rodríguez
Pardo que escrebe a cotio en
español na preñsa ou fai declaracións neste idioma ...

'Co BNG competimos políticamente, oPP éonaso enemigo'

O grado de compromiso do noso partido coa defensa do idioma ninguén o pon en dúbida .
Que haxa posicións per~oais
como a do alcalde da Coruña
non pode manchar ao -partido.
Somos respetuosos coa pluralidade. Galiza é un país bilíngüe
e vive este bilingüismo sen conflito. O partido está convencido
do -seu deber de potenciar a
normalización ·1ingüística, pero
respeitando sempre a vontade
dos cidadáns.

'*ALFONSO EIRÉ

ELEITO SECRETARIO XERAL DO P.$.dG.-P.S.O.E., EMÚ..10 PÉREZ TOURIÑO, VIDO DA CANTEIRA POLÍTICA DO P.C., PROPUGNA UN CÁMBIO DE RUMBO NO PARTIDO. ABRAZA AS POSICIÓNS FEDERALISTAS DO P.S.C. CATALÁN, "PARTINDO DE
QUE A SOBERANIA RADICA NOS CIDADÁNS", E SITUA AO B.N.G. COMO ALIADO E NON COMO INIMIGO, O QÚE LEVA A
PROPUGNAR "UN PACTO MUNICIPAL CONCELLO POR CONCELLO", COA IDEA DE DARLLE A ALCALDIA AO PARTIDO MÁIS
VOTADO, TANTO SEXA DO P.S.dG.-P.S.O.E. COMO DO B.N.G., "PORQUE OQUE NUNCA IMOS FACER É FAVORECER AO P.P.".

Militantes destacados do seu
partido teñeri afirmado que
estaba dirixido por certos in- _
tereses económicos. Até que
ponto vostede vai ser capaz
de desmontalos nas tomas de
decisión partidárias?

Estado plurinacional é a definición que acuñaron os nacionalistas na Declaración de Barceloh a. Vostede ten afirmado
que os cidadáns deben delegar o poder político do ~eito e
a maneira que queiran. E sinónimo de aceitación do principio de autodeterminación?

Non advirto por nengun lado
eses intereses. Somos un partidos de traballadores e profisionais , non respondemos a intereses particulares.

Os pactos municipais
En España existe un pacto libre
entre os cidadáns que conforman os distintos territórios. lso é
o que reflexan a Constitución e
os estatutos . Os dereitos e os
pactos danse entre cidadáns libres e velaí radica a sua soberanía. Non hai que entendelo en
términos de soberania nacional.
Hoxe estamos nun proceso de
compartir soberanias. O que hai
que ver é como se estruturan os
distintos poderes. Nós propoñemos a perspectiva federalista.
Detrás da autodeterminación
está sempre a separación.

Nas eleicións autonómicas o
PSdG-PSOE situou ao BNG
como enemigo. Agora voltan
a aparecer declaracións no
mesmo senso: desbancar ao
BNG como prioritário. Cal é o
verdadeiro enemigo político?
No congreso último aprobamos
claramente que a nosa. construción dunha alternativa de cámbio
pasa por desprazar ao PP do Governo: eles son os nosos adversários polfticos. A respeito do
BNG, establecémolo no congreso, ternos que atopar espácios de
confluéncia e coincidéncia que
. permitan que a maioria social
- existente na Galiza se constitua
en maioria política. É un proceso
complexo pero podemos atopar
pontos de coincidéncia. Competimos políticamente pero non somos adversários políticos.

Se os cidadáns son soberanos nas suas decisións, tamén o deben ser as suas formulación políticas, seguindo
no seu pensamento. Se non
se aceita a capacidade de decisión das nacións, o federalismo que vostede propugna
non ven ser un pouco mudar11 e de nome ao Estado das
Autonomías? O café para todos con outra denominación?

Está admitindo logo a necesidade dun pacto para as municipais. Cal seria a fórmula?

O federalismo , por defin ición ,
non é homoxenaizante, aceita
os feítos diferenciais. Parte da
idea· de unir, pero recollendo as
diferéncias.

Excluo, a priori , un pacto global.
Os acordos dében de acadarse
concello a concello, vendo os programas, as equipas e, sobre todo,
o carisma de cada candidato.

As contradicións no PSOE

É máis ou menos o que decia
Francisco Vázquez hai catro
anos ...

Como casa este seu discurso
coa Declaración de Mérida rea tiza da por lbarra, Bonó e
Chaves e suscrita pota maioria do PSOE?
Os socialistas de toda España
compartimos que, vinte anos
despois, é necesário darlle un
impulso á Constit~ción. É preciso avanzar. Existen problemas
que debemos resolver é o imobilismo non conduce a ningun lado. Hai que procurar a convivéncia solidária entre todos os povos
de España. A Declaración de
Mérida, hai que vela no contexto
das Declaración de Barcelona e
Lizarra e da posíbel negociación
con ETA. Ainda así, o que dixen
con anterioridade é compartido
por todos os socialistas, pero ternos que afacernos a que non é
a mesma percepción que pode·
ter ún andaluz ou un extremeño
é un galego, un basco ou un catalán. Hai compañeiros que teñen a percepción de que neste
contexto de n_egociación o que

Non me importa o que fixo o anterior secretário xeral , senón dar
unha resposta a cada momento.
Hai estratéxias que as poden
entender os cidadáns dun concello e non os doutro. Non debemos de mesturar os concellos.

Quen vai decidir eses acordos? Cada localidade?
hai que remarcar é a validez da
Constitución, porque é a regla de
xogo que ternos.

Pero nos discursos de apresentación da proposta do
PSC, tanto Serra, como Nadal
como Maragall, talaron abertamente da necesidade de reformar a Constitución por ser
"algo imposto polos poderes
fácticos que nós non somos
quen para imporlle ás novas
xeneracións".
'
Estivemos traballando sobre este
tema. Cando talamos de reformar:

Non reclamo, a priori, nengunha
É fundamental a opinión de cacredibilidade extraordinária, senón
da localidade pero, evidenteque agardo que a practica diária,
mente, nos casos que sexa netanto na rua como nas institucesário, a decisión é do Comité
cións, faga creíbeis os documenNacional do partido.
tos que aprobamos. Hoxe ternos a
firme convicción de afondar no gaA respeito de Esquerda de
O galeguismo no PSdG
legu ismo: exercício real da autoGalícia ...
nomía, política de equidade e
Nos últimos tres congresos o . equilíbrio territorial e presénci;:l de
Falando de términos mun ici Galiza en España e en Europa.
PSdG-PSOE vense talando de
pais a reflexión é-a mesma que
galegui$mo, asi aparece nos
A credibilidade do galeguis- . fago para o BNG . . Un ha vez.
documentos. Por que deberia
crelos agora a socjedade can- . mo mídese moito polo com- · que os cidadáns decidan , será
a cuestión de sentar a talar. O
promiso co idioma. A posido a política anterior non se
que nunca irnos facer é favo reción de Francisco Vázquez é
adaptou aos documentos
cer ao PP .+.
coñecida, pero hai moitos miaprobados?
_,

a Constitución referímonos ao
Senado, pero decidimos non en ~
trar en reformas de fondo constitucional, pois contén 9s elementos necesários para o autogoverno de Galiza e Catalunya.
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ENSINO

Currás asegura que arede da ESPO é 'raci-~n?I e-rigurosa'
.

Protestas
polas caréncias
de material e
profesorado en
diferentes centros

..

..

~

O BNG deñúncia que ·o novo modelo educativo
é regresivQ e atende a·critérios ecónomicistas
'

.

-

•
O único que parece acreditar' no
proceso é o deputado do grupo
mi~to, Xosé Manuel Pazos, para·
quen mália ser mellorábel, provocou inquedanzas máis pola
tardanza coa que se r'ecebiu a
información nos distintos centros que por s~r prexudicial para
o profesorado. ·

* P . CASTRO

A política de adscripción do
profesorado está a provocar
numerosas protestas en diversos centros e entre a comuni-·
dade ·educativa en xeral. A implantación do novo modelo de
educa'c ión secundária postobrigatória (ESPO) e$tá obrigando a reordenar os cadros
de persoal dos centros para ·
atender á nova demanda edu- ·
cativa. Segundo o deputado
nacional~sta, Henrique -Tello, ._
esta reordenación estase a realizar atendendo máis a critérios económicos que educativos, devaluando a calidade do
ensino e abrigando ao profesorado a impartir asignaturas ,
nas que non son especialistas.
O Conselleiro de Educación,
Celso Currás, aseguraba no Henrique Tello.
Parlamento que a Rede da ESPO é racional e rigurosa. Mália
proceso ler:nbrando que cantan
non recoñecer os problemas
-~o apoio dos sindicatos, nemeaque está ocasionando a sua . 'damente CCOO.
posta en marcha si deixaba en. trever que non está pechada
Menos· compracente ta_nto coa
rede ·de centros cqmo co polénen é definitiva, abrindo mesmo
mico proceso de adscripción é o ·
a posibilidade ~ que se produciran algunhas reformas. Pola
deputado nacionalista Henrique
contra, no que respeita á proTello. ,Ao seu entender, carece
blemática que está rodeando ao
de sentido ~qué se publique unha
proceso de adscripción do pro 7 .arde a data de 29 de OiJtubro sifesorado, o deputado do PP,
nalando cais son as zonas eduRoberto Castro, aseguraba que
cativas e que esa mesma orde
xa está rematada a sua tramitase modifique o dia 3 de Novemción e non se pode acce.der a
br9, a·tan.:-só dous do remate do
realizar cámbios. Ademais, o · prazo. A falt~ de previsión demonstrada -pola Consellaria podeputado popular avalaba o

Implantación da ESPO

· ñíase ainda máis de manifesto,
éando o mesmo día de remate
do prazo a.inda estaban chegando faxes aos centros educativos
modificándo a ordenación dos
cadros de persoal.
·
Segundo Tello , desde a Administración tiña que terse feíto
unha,planifiCé3:Ción na que se tiveran en canta as necesidades
educativas. Pala contra, sinalou,
"o único que se fixo foi unha reordenación -á bai>(a, moi restrictiva, que se modifica sobre o papel partindo duns presupostos
mecanicistas e ecanomicistas".

O deputado do BNG denúncia
que segundo a rede de centros.
apresentada, comarcas enteiras
de Galiza quedan sen bacharelato tecnolóxico, imprescindíbel
para que o alunado poida acceder a titulacións de caractenécn ico. Atendendo ás previsións
apresentadas , tamén haberá
províncias que carecerán de determinados ciclos formativos polo que moitos estudantes se verán abrigados a desprazarse a
quilómetros das suas vilas para
poder estudar, ou que, mesmo,
terán que cambiar de residéncia
para rematar os estudos.

a

Ademais, non se garante calidade de ensino que se prevé co
novo modelo educativo. Non se
contempla a dotación de bibliotecas en todos os centros , desaparecen as clases de recuperación e sobre todo, "o aluno enfréntase a unha planificación excesivamente diversificada do
sistema educativo que o pode
excluir de algunha opción de estudo se non ten acceso o ciclo
que quer", sinala Tello. •

Case dous meses despois
de que comezara o curso,
profesores alunas e pais,
seguen protagonizando
actos de protesta cos que
denúncian caréncias nos
·centros. En vilas como
Valdoviño, Porriño, Ferrol,
Carballiño ou Redondela,
a falta de 'profesorado, material e infraestruturas impediron o normal desenvolvemento das aulas.
A Plataforma de alunas,
profesores e pais do instituto Roberto Vid al de la Torre
en Ferrol denúncia que seguen sen contar co profesorado e o material necesário
para que se impartan os novas ciclos formativos de
Farmácia e Preimpresión. É
por iso que os estudantes,
sen interromper o seu horário de clases, convocan cortes de tráfico todos os dias
durante o recreo. As suas
mobilizacións comezaban o
Xoves 29 de Outubro cun
peche no c~ntro que durou
até o dia seguinte.
Tamén no Instituto Ribeira
do Lauro de Porriño houbo
folga desde o Xoves 5 ao
Luns 9. O profesorado denunciaba que as obras de
ampliación de cinco aulas,
que tiñan que estar acondicionadas o 30 de Outubro, ainda non remataran.
Asimesmo, os alunos do
Centro Público Integrado
do município do Valdoviño
celebraron o Martes 3 de
Novembro unha folga para
exixir que se lles adiante o
horário léctivo das tardes
do Martes e do Xoves,
dias nos que os estudantes de primeiro, segundo e
terceiro da ESO entran
nas aulas as cinco e cinco
da tarde e saen ás sete
menos cuarto.
As r:nobilizacións tamén
chegaron até Redondela .
Nesta vila os alunas do
Coléxio Pedro Floriani comezaban o Mércores 4 unha folga indefinida para demandar de Educación un
sustituto para o profesor de
Debuxo .e de Tecnoloxia
. qu~ estaba de baixa desde
comezos de curso. O paro,
que secundaron 400 alunas, cematou o Venres 6
. lago de qu~ a Consellaria
anunciara a incorporación
dun novo docente.

.,

Polo cámbio de horário
concentrábanse o Luns 9
na Praza Maior do Carballif\o, pais e alunas do coléxio Calvo Sotelo. A decisión tomada polo Consello Escolar permite que
os alunas non teñan que
ir a clase o V~nres pala
tarde pero obrigaos a dispar de só unha hora para
comer.•
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C~MARCAS

Regresa ao Vicedó
un dos mariñeiros retidos
na illa francesa
de Reunión
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A Fundación, coproprietária, non autorb::ou a venda e derrubo.
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Tiran a casa que poderia
·albergar o Museu Manuel
Barros en Padrón
9* PAULA BERGANT I ÑOS

A inmobiliária Máia ven de derrubar en Padrón a casa na que naceu o escritor e xornalista Manuel Barros (Manuel Vázquez Barros
Castro). Na fachada tiña unha placa coa que no ano 1963 os _viciños da vila homenaxearon ao ·que foi presidente do primeiro Centro Galego en América. A demolición, calificada pola oposición
municipal como "atentado contra o património padronés", contou co apoio do concello e fíxose sen que a Fundación Lázaro
Galdiano, coproprietária do inmóbel, autorizase o derrubamento.
A Fundación Lázaro Galdiano,
con sede en Madrid, asegura que
non vai renunciar á casa na que
naceu o galeguista e quer coñecer como se levou a cabo a venda e o derrube do edificio. Neste
sentido ten aberto un expediente
informativo no que se contempla
a realización dun inventário dos
bens inmobeis e os terreas dos
que é proprietária ou coproprietária no município de Padrón. Xosé
Lázaro Galdiano herdou estas
propriedades á marte da sua
compañeira, Paula Florido, muller
que estivo casada con Barros.
O Grupo de lndependentes de
Padrón, que udemais da desaparición da placa denúncia a forma
na que se autorizou e se tirou o
inmóbel, está a investigar a posíbel implicación económica de persoas dcr PP e do próprio arquitecto municipal no derrubamento. A
casa foi adquirida pala imobiliária
Maia para a construción de 25 vivendas sen que a coproprietária,
a Fundación Lázaro Galdiano, tivera notícia da venda.
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"Nun primeiro momento a Comisión de Património Histórico da
Coruña non autorizou o seu derrube sinalando que era necesário
reestudar a fachada -explica o
concelleiro do GIP, Eloi Rodríguez. Lego o arquitecto municipal
enviou un escrito no que argumentaba que o edifício estaba en
ruina e era conveniente ti.ralo por
seguridade. Tamén mandou unha
fotografia da parte d_ianteira da
casa na que non se podia ver a
placa conmemorativa". .
É por iso que o GIP remitiu á Dirección Xeral de Património fotografias nas que pode verse a casa e a placa antes de seren destruidas. "As imaxes demostran
que o inmóbel non estaba riun
estado .catastrófico que puxera
en perigo aos viandantes -sinala. Tamén pode verse, colocada
na -fachada, a placa que exiximos .sexa devolta ao Concello

namentras non se resolva o conflito". A GIP demanda que a actual contrutora repoña a placa e
reabilite a vivenda que poderia
convertirse en museu e albergar
parte das propriedades de Manuel Barros que ten a Fundación, que apoia a proposta.

Presidente do primeiro
Centro Galego en América
Foron os próprios padroneses
os que comezaron a estudar a figura de Manuel Barros. Persoas
como Fermin Bauza Brey resaltaban a importáncia deste personaxe e a sua biografía máis
completa incluese no libro Los
gallegos en Argentina, asinado
por Alberto Vilanova Rodríguez.
Xosé António Durán di del que
estivo a ponto de merecer un capítulo de Los precursores. ''Tanto o sumo pontífice galego do rex ion alis m o histórico (Manuel
Murguia), como a própria Rosalia de Castro, sinten tenrura pala
récia e trunca, lendária figura do
personaxe -sinala- O seu labor
na colónia galega de Bos Aires
parece merecido homenaxe".
Barros viviu a sua primeira emigración en Cuba no ano 1862
como un desterro. Volve a Padrón en 1872 e recolle as experiéncias desta viaxe en Ocios de
un peregrino. Despois dunha rápida estáncia en Galiza volve
emigrar e convértese en home
de confianza do que moi pronto
será gobernador de ·sos Aires.
Da man de Casares coñece e
casa con Paula Florido, muiler da
alta sociedade rioplatense. O seu
galeguismo, pasto ao servizo de
· Murguia, comeza en Cuba pero
consolídase na viaxe de 1872 e
na leitura posterior da prensa galega. "Por esta razón, tanto a sua
Revista Galaica, como o primeiro
centro Galega de América que
personalmente· preside, sitúanse
en liña co programa aberto e populista do neoprovincialismo progresista", di Durán.+

Despois de tres semanas
retido na illa de Reunión,
regresou a sua casa no
Vicedo o mariñeiro Modesto
Fernández. O seu irmán, o
capitán do Mar do Su/ , segue
detido e terá que permanecer
na illa francesa até que se
celebre o xuizo o 4 de
Decembro. O barco foi
apresado o 16 de Outubro
acusado de navegar sen
permiso por auga
xuridiscionais francesas no
arquipélago Kerguelen.
Segundo Modesto Fernández,
que denúncia o trato das
autoridades francesas, o
barco navegaba por esas
augas porque recibiron· por
rádio o aviso de que ia chegar
unh~ forte tormenta. Sinala
que os próprios soldados
franceses foron testemuñas
do mal tempo e de que o
barco sofria averias que
impedian navegar con
seguridade.+

Vídeo de Canarias

-

1998

A arte barroca
galega e a
arte barroca
universal a
través de
600 imaxes,
infografias,
vídeo, áud~o
e xogos
didácticos.

Sobriños do alcalde de
Ponteareascondenados
por agredir ao concelleiro do BNG
O Xulgado de Ponteareas
ven de condenar a David
Castro, sobriño do alcalde
Xosé Castro, por raiar o
coche e ameazar ao
concellal do BNG, Roberto _
Mera. A Audiéncia de
Pontevedra tamén ratificou
a pena a António Castro,
outro sobriño do rexidor,
por tentar agredir a Mera.
Por razóns similares xa
foran condenados dous
policias locais e un
funcionário. O BNG, que
tamén denúncia que en ·
Outubro dous mozos foron
perseguidos por un
traballador municipal que
confundiu a un deles con
Mera, solicita que o alcalde
condene as repetidas
agresións contra
representantes da
formación nacionalista.+

No

Festival Internacional de Vídeo de Canárias tamén
quedou como finalista na modalidade de vídeo
o Expresionismo.

VIII

~oprodución:

P\ P

Viciños de Vilaboa
crucificanse ·durante
duas horas en protesta
pola empGcadOra
O Domingo 8 vários viciños de
Vilaboa crucificáronse durante ,
duas horas na parróquia de
Figueirido, ao pé da carreteira,
pára protestar contra a
instalación da empacadora
neste município. Os dous .
quilómetros que atravesan a
. zona de Figueirido están
sementados con cruces e
lemas que_amosan a
oposición viciñal á instalación
da planta de basuras. A
·
curiosidade dos conductores
ralentizou o tráfico até
formarse caravanas de
aproximadamente un
quilómetro de lorixitude. +

:~. 900
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ÜUIROS VIDEOS PREMIADOS

A _c ultura dos castros ~
1Q premio á mellor producción de ·vídeo didáctico no
IX Concurso Público para a tealiz.ación de Creacións
"Audiovisuais con fins didácticos, convocado polo MEC, 1994.

o románico de GaUza
1" premio do Concurso Público·de Vídeos, convocado pola
Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades
Autónomas. 1990.
A mensaxe das estretaS

Diploma de Honor da Universidade de Zaragoza
na vrr Bienal de Cine e Vídeo Científico.
O expresionismo

Accesit no Certame Audiovisual de Cine e Vídeo de
Vilagarcía, 1998.
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Proxectos económicos
M,ANuEL CAO

A actl1alidade política dos últimos tempos está a xirar arre,
dor das iniciativas de diálogo e colaboración entre os na;
cionalismos galega, basca e catalán. Ünha parte importan;
te desta relación atinxe a problemas e proxectos de índole
socioeconómico que para uns alonxarian as posibilidades
de colaboración e p~a outros poderian ser non só campa;
tíbeis senón incluso complementários.

'xesusV~ "'
critica a falta de ""
' precÍsió11 do
exectuivo de ·
Fraga ante-a
chegada
do furo.
A. PANARO

Aoposición sinala que non teñen en canta achegada do Euro
.

.

.

~

·Os orzamentos _do 99 comprometen a
solvéncia económica de futurOs gov,rnos
..

*

-

.

'

.

.

.

~

.,..

~

que sobre o cémxunto da econociarase cún endebedamento, por
mía galega poda ter a enJrada na
parte das Consellarias~ que non
aparece coritabilizqdo como démoeda única. Xa no ano 1992
O próximo Xoves 19 de Nobeda pública. Diste xeito, _o goanunciábase que ·o 99 seria "o
vembro ·celebrarase no Parlaverno Fraga sérvese dun orgamento o debate á totalidade. ano de Europa" pola posta en
funcionamento do. euro. Ainda
nismo que lle permite realizar ar· dos orzamentos apresentados
así, non se coñece nengún estutificios contábeis desviando a dépolo Executivo de Manuel Frado encarregado pota Administrabeda cara unha sociedade que
ga para 1999. Case que un billón de pesetas . cuxa distribución, através do que se .tratara . só comezará a cobrar os carto.s
ción e obxectivos non- satisfai
de analisar como-afectaria á eco-· .adebedado~ polas distintas Connomia galega a unión monetária. . sellariás apartir do ano 2001. ·
a nengún dos grupQs da oposición. Ao igual que na anteUn estudo imprescindfbel para
rior lexislatura, os orzamentos
coñecer a_situación de partida,
Con esta política queda "hipotecaracerízanse polo seu contias posíbeis eivas e as necesácado calquer governo que no futuro substitua ao actual, porque
nuismo -apenas medran con
rias medidas a pór en marcha.
respeito aos do presente ano-,
, terá que destinar parte ·dos seus
gastos a pagar as_débedas conpor incrementar a débeda da
Nen-sequer se albiscan cámbios
Administración e, sobre todo,
t raid as", asegura Vega, quen
rias partidas destinadas á criacon esta afirmación contradi o
ción de novas pastos de traballo,
por non apresentar nengunha
medida que permita paliar as
mália publicitarsé constantemenoptimismo amasado por Xosé
posíbeis ·repercusións que tete qüe O 99 será tamén ·O "ano - Antón Orza. Como o endebedará para a economia galega a
dó emprego" e apresentar 'como
mento queda agachado até dentro de tres anos, q Conselleiro
integración na moed~_ única.
un grC!.nde logro o xa famoso
Plano polo Emprego asinado
de Economia permitíase apreA principal, e case únicá, diferéncos sindicatos UGT e CCOó. Un
sentar"unhas cifras de déficit facia entre os orzamentos do ano
plano que a estas alturas non . vorábeis ao Governo, méntres
avala nen a própria patronal e
1998 e os previstos para 1999
que na realidaae o único que se
estriba nos case que 50.000 mifai e disfrazar o presuposto real.
que, ~-n todo caso, non contar$
llóns. de p-esetas de incremento
cuns órzamentos específicos
que apresentan. Sen embargo,
.que permitan dinamizar as políti-- Capacidade normativa
cas qe contratación vixentes.
polas liñas de ·distribuc.i ón ·de
A renúncia por párte da Admigasto, en investir:nentos e en
Endebedamento
transferéncias de capital e polos
nistración a exercer a sua capa·ingresos previstos, manteñen o
cidade normativa, tras da cesión
do 30% do ' IRPF, tamén queda
continuismo que os viña caracte-. A .Sociedade Pública de lnvestimentos (SPI), unha sociedade
patente nos orzamentos de
rizando nos exercícios anteriores.
criada pola Administración e-n
1999. De feito, a Administración
· - Con esta política económica o
limítase a facer uso desta capa1997" cunha partida de 500 micidade .nun único cas9, aplican1lóns de pesetas procedentes
governo do PP demonstra que
do un incremento das deducións
integramente de capital público,
concibe o ano 1999 como un
convírtese nunha das principais
fiscais por tillo. Unha medida
exercício máis, . sen ter en canta
que os distintos sectores da "for:ites de ~ endebedamento da. que se insire no Plano de Apoio
Administración.
á Família e que pretende poteneconomia galega terán que enciar a natalidade.
frentarse a unha nóva .situación
Pésie estar concebida, e xustificaao entrar. en vigor o euro .. SeComparando esta situación coa
da a sbla criación, para poder reagundo o economista e deputado
lizar investimentos en obras de
que se está a. dar en outras conacionalista, Xesús Vega, a falmunidades autónomas coma· Vacaracter estfatéxico encarregadas
ta de previsión do Executivo
palas distintas Consellarias, a SPI
léncia ou m_esmo CasteJa-León,
presidido por Fraga delata que a
que si fan uso da capacidade
convírtese en fonte inesgotábel
Xunta "dimite da sua capacidanormativa que deriva da cesión
de financimento para todo ·tipo de
de de decisión nunha matéria
do IRPF, o governo do PP deobras que nas máis das ocasións
tan importante e prefire aceitar
monstra que no fundo non .ere no
"respostan a razóns puramente
os dictames que lle veñan imclientelares", indica Vega.
que significa a autonomia finanpostas desde o exterior".
cieira. O próprio Conselléiro de
Para 1999 dótase a esta socieEconomía aseguraba na sua
Este desinterese non se limita·ao
d ade cun orzamento duns
feíto de que non se introduzan
comparecéncia que o importante
partidas e medidas económicas
30.000 millóns de pesetas. Pero
é ter capacidade normativa, '·'usadirixidas a minimizar o impacto
a execución desas obras finanla ou non é menos importante".+

Parece evidehte que as características das sociedades galega,
basca e catalana difiren sustancialmente en aspectos esen;
dais da súa estrutura económica e social. No artigo da serna;
na pasada xa se explicitaban as características principais que
configuraban unha sodedade basca con alta autonomía p~
lítica, económica e unha social e cun nível de desenvolve;
mento _importante no contexto español. A existéncia dun
maior abano de tendéncias políticas no nacionalismo corro;
bora a solidez e a amplitude social representada. Tal vez, se;
xa o caso catalán e galego o que presenta caracterísicas m~is
contraditórias, tanto dende o punto de vista socioeconómi;
co como sociopolltico, Os nacionalismos representativos de
Galiza e Cataluña diferéncianse, sobre todo, nos proxectos
económicos que postulan e, .aincla máis, no grupo ociais
que constituen o seu principal apoio electoral e organizati,
vo. É, particularmepte, a visión diferente obre a influéncia
do Estado na economia un aspecto central no que diverxen
ambos. En realidade, pode aducirse que a reclamación dun;
ha maior influéncia do Estado na economía é algo c muna
todos os axentes e pertidos político existentes en Galiza e,
en contrapartida, os grupo sociais e polític da ciedade
catalana comparten unha menor predileción palas políticas
públicas e son máis partidários da sociedade civil e dos crité;
ríos de mercado correxidos en aspectos sociais e redistributi;
vos. Nengún axente político ou social catalán considera que
o Estado teña que ter uñha influéncia na economía do país,
máis alá dunha mínima provisión de bens e ervício públi,
cos e na dotación de infraestruturas e equipamentos im;
prenscindíbeis para o investimento produtivo.

PAULA ·CASTRO

Rubalcaba (PNV), Esteve (CiU), e Beiras (BNG) no encontro de Barcelona.

'E, particularmente,
a visión diferente sobre a
influéncia do Estado na economía
un aspecto central
no que diverxen os nacionalismos
catalán e galega"

Esta diferéncia central pode visualizarse no tipo de apoios
que nas <lúas sociedades respalda aos proxectos. A estrutu;
ración institucional dos grupos sociais está moi relacionada
coas características socioeconómicoas dunha área económi;
ca, pero tamén influen as/circunstáncias sociopolíticas. Así,
por exemplo, frente á autonomización dos axentes institu;
cionais empresariais que se dá en Cataluña como pode ser
Pimec e Sefes ou a mesma Fomento do Traballo, en Galiza,
son os axentes do mundo sindical os que tenden a unha au;
tonomización de proxectos e proposta.S como é o casó do
sindicalism9 nacionalista. O grao de autonornización das
organizacións empresari¡ús galegas e sindicais catalanas po;
, de. ter un certo paralelismo que pa práctica real dota de
maior independéncia de criterio ás organizacións catalanas
que as galegas por razóns de índole sociopolítica. Este t~po
de elementos e factores diferenciais son de fundamental
·impottáncia e requerirían, no seu caso, a remodelación ou ·a
revisión dalguns aspectos esenciais do proxecto político;
económico presentado pol9 nacionalismo galega.•
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ACIGchama
arriobilizaÍ'se o 28
de Novembro .en defensa
do salário social
Actos nqs empresas e xornadas de debate animarán a
convocatória de mobilización
a celebrar o próximo 28 de
.Novembro en Santiago en de·fensa dos se'ctores produtivos
e do sector público galega. A
CIG, central resp_onsábel da
iniciativa, chama tamén aos
1raballadores a defender a
aprobación legal dun salário
social para todos aqueles traballadores e traballadoras que
non reciban outra prestación.
A c;:arta reivindicativa do sindicato nacionalista complétase
coa exixéncia da redución de
xornada laboral.•

Ogrupo
de hipermercados Eroski
Emilio López asegura que se trata dun problema político. eCastor Gago defende aliberdade de empresa .recoll~rá 60.000 quilos
de alimentos

O Conselleiro de Agricultura, Castor Gago, á direita, afinna que a Xunta non interviu na destitución de Cruz Veira, Director Xeral de Leyma.

ANT.

Acrise de Leyma
poderia deberse a unha-tentativa de absorción
-0- PAULA CASTRO

O conselleiro de Agricultura,
Castor Gago, considera que o
Governo galego non pode intervir nas decisións orgánicas
que adopte o Grupo Lácteo
Galego porque debe respeitar
a liberdade de empresa. O
Grupo atravesa un periodo de
crise tras da que poderia estar o intento de absorción
deste e de Leyma, por parte
da Corporación Agroalimentária Peñalsa. Polo momento
xa foi destituido o anterior director xeral, Xosé Manuel
Cruz Veira, a quen substitue
Xavier del Moral, a mesma
persoa que se encarregou de
facer o estudo financieiro do
grupo e que diagnósticou o esta~o de crise no q~e se atopa.
Na crise que atravesa o Grupo
Lácteo Galego-Leyma confluen
vários condicionantes. Por unha
banda, -e ainda que o Conselleiro de Agricultura asegura que
non se coñece o estado real de
cantas no que se atopa, mália
logo afirmar que a sua débeda
ascende a 12.000 millóns de pesetas- estaria a falta de apoios
políticos expllcitos que aseguraran a continuidade do Grupo e
permitiran superar os problemas
finantieiros aos que se enfrenta.
Pola outra, entrevese un intento
da Corporación Agroalimentária
Peñalsa de absorber ao grupo
galego. Esta Corporación, nunha
primeira operación, concentrou
ás empresas Central Leiteira Asturiana, ao grupo francés Bongrain -antes o terceiro en importáncia na Fráncia-, proprietário
do 30% do capital e a lberlat, co
respaldo económico das entidades bancárias Cajastur,-Banco
Herrero e Banco Sabadell. Co intento de absorber a Leyma consegui ria controlar a producción
de toda cr cornisa cantábrica.

Situación ·de crise
A substitución do anterior di-

rector xeral, Xosé Manuel Cruz
Veira, prodúcese logo de terse
realizado un estudo do que se
tira que o grupo suporta unha
débeda de 12.000 millóns de
pesetas. Segundo o Conselleiro de Agricultura, a Xunta non
interviu nen directa nen indirectamente neste cámbio de
dirección, mália terse sinalado
ao próprio Conselleiro de Econom ia, Xosé Antón Orza, como un dos que responsábeis
desta destitución.

Para o _déput_ádo nacionalista,
Emílio l _ópez Pérez, "estamos
diante dun problema político
que trae consigo complicacións
. de carácter económico". De feito r mentres 6 Governo galego
opta por defender a liberdade
de mercado, neste ca~o no que
respeita ao sector lácteo, en
paises como Fráncia ou Holanda estanse a levar a cabo medidas proteccionistas dirixidas
a garantir a viabilidade das empresas e grupos lácteos.

Pola contra, Gago asegura que
a decisión foi adoptada polo
consello de administración e
máis en concreto polas duas cooperativas maioritárias, a Cooperativa Láctea Galega (COLAGA) e a Cooperativa Agrária
Provincial (CAP) ..Alén diso, o titular de Agricultura afirma que
será necesário reformular o Plano de Relanzamento de Leyma,
á vista de que non se cumpriron
as previsións. A sua expectativa
é que sexa o substituto de Cruz
Veira quen se encarregue de reformulalo.

Ao seu entender, resulta tamén
paradóxico_que a persoa que·
substjtue na dirección de Leyma
a Cruz Veira, Xavier del Moral,
tora o responsábel de facer o
estudo tia situación financieira
da empresa atravé~ da sua consultora madrileña e o encarregádego de liquidar Mafriesa tirando miles de millóns de pesetas
do erário público.
'

M.

O Grupo -Lácteo Galego pasoü
de transformar 130 millóns de
litros no ano 1994 a 514 millóns en 1996, moven·d o nese ano
VEIGA

• 'i

O conflito de Manuel'Camaño
O conflito xerado por Manuel Carnaño poñerá a proba, nas próximas _semanas, a capacidade da CIG para dirimir os seus conflitos in- ·
ternos. Non se pode esquecer que a unión entre a ·CXTG e máis a
INTG, que deu lugar a actual CIG, constitue un proceso de acoplamento ainda non rematado.
Doutra parte, cómpre ter en canta que a tendéncia centrífuga, dentro das grandes centrais, parece estar en auxe. CCOO perdeu recentemente boa par~e do seu peso en Citroen como consecuéncia de
que unha parte da sua afiliación pasou ás filas da CGT. Algo parecido está a suceder noutros pontos do Estado.
A dinámica de escisións sucesivas, ainda cando non chega a
afectar a un grande número de afiliados,- contri bue a debilitar aos
sindicatos que xa deben solventar de por si moitos outros problemas e xenera confusión entre as bas.es, unha confusión ·sempre
ben utilizada pala -patronal.+

51.000. millóns de pesetas frente aos 7.000 do anterior. Con'

estas cifras convertíase, en
1996, no segundo grupo do estado en canto a volume deleite
industrializado. O deputado do
BNG asegura que "poderia ter
sido o primeiro, pero razóns de
caracter político impedíronlle
ao governo ·galega e a Pérez
Vidal -anterior Conselleiro de
Agricultura-, por liortas internas, adquirir o rendábel ·meFcado-de Larsa para o grupo".
O Grupo Lácteo Galego contrae
unha abriga con Tabacalera de
1.860 millóns a pagar en 11 pagarés, desde 1999 até o 201 O,
sen intereses. Ao tempo, recebe
un crédito do ICO de 5.600 millóns a pagar en 8 anualidades, ·,
desde ·o 2000 até o 2007; 3.000
millóns para salvar o préstamo
de Larsa e 2.000 como capital
circulante. Calcúlanse outros
2.07 4,6 millóns para o pago de
activos.
Toda esta operación é ·estudada
pola Consellaria de Economía ..
Segundo as informacións que
_habia xa en 1996, lográrase reducir daquela as perdas de- Lactaria española -única entidade
do grupo na q~e ten participación a Xunta através de SODIGA- de- 1.700 rnillóns de- pesetas a 1 .400 millóns. Cori esta
positiva evolución resulta difícil
entender as ·razóns que provocaron a actual situación de crise que atravesa.
Seg~Ündo Emíljo" López hai unha grande responsabilidad-e
da Administración galega, que
subscribira unha ampliación
de capital entre a Xunta e COLA G A e só chegou a facer
efeitiva a primeira parte do
proceso . A segunda ampl iación de capital, que tiña que
terse realizado no ano 1997
non · chegou a facerse, como
tampouco se cumpriu o compromiso de que SODIGA entrara a formar parte do grupo
co apoio da consellaria. •

A Fundación Bancos de Alimentos é o grupo de supermercados Eroski promoven
unha campaña de recollida
de alimentos a realizar, esta
fin de semana, para a sua
posterior distribución entre
institucións e asociacións
sociais cori destino a famí.,
lías necesitadas. Os clientes
do grupo basco aportaron
xa 200.000 quilos de alimentos en campañas anteriores,
levadas a cabo en 15 hipermercados distribuidos pdr 9
comunidades autónomas.
Ademais dos clientes será a
própria cadea a que se comprometa coa campaña ao ter
previsto cada establecimen-.
tó aportar tantos quilos de_
alimentos como o produtó'
alimentício máis doado po. los clientes.•

CCOO e UGT mobilizarán
-aos seus delegadoso 3 de Decembro
As centrais CCOO e UGT con- ·
vacan para o 3 de Decembro
unha mobilización dos seus de- ·
legados nos centros de traballo
que terá continuidade en dias
sucesivos con actos ainda sen
concretar. Ambos sindicatos ·
subscribiron un manifesto a prol
das 35 horas de traballo ser.nana! e piden un aumento da cobertura social "para que as
prestacións complementárias
cheguen ao 100% do salário
mínimo interprofísional no caso
do paro de longa-duración con
cargas familiares".
As duas centrais estatais veñen
de asinar un acordo co governo
sobre contratos a tempo parcial
e teñen previsto firmar outros
en datas próximas. CCOO ~
UGT xustifican a sua postura
de aprobar medidas moi
contestadas pala maioria dos
traballadores, caso das sucesivas reformas laborais, en base
a unha necesária "vontade negociadora", ainda que apontan
que alguns dos acordos "arrincados" perderon efectividade
"por mor da resisténcia aberta _
• da patronal" e a "inibición cómplice dos governos".•
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ALei de Acompañamento prevé aliquidación dos contratos con
Defensa
..
.

-

.Baz~n perderá.capacidade produtiva

Paradoxos do euro

coa aplicación do plano de viabilidade
A desaceleración do crecimento económico mundial empeza a verse reflectida nos benefícios das empresas europeas e norteamericanas. Moitos analistas apontan que as cousas poderian empiorar na
medida en que se achegue o fin de ano.

-0- P.C.

O estale'iro ferrolán Bazán enfróntase a un i:iovo plano de
viabilidade, idéntico ao de
. 1985, no que se afonda no proceso de restruturación da empresa e se propícia a saida
"non traumática" de centos de
traballadores. Entrementres,
sobre o estaleiro mantense a
proibición de acceder ao mercado da construcción naval
que non sexa de defensa e, ao
tempo, através da Lei de
Acompañemento dos Ozamentos Xerais do Estado, prevese
a liquidación dos contratos entre o Ministério de Defensa e a
empresa. Ademais, o Ministéri o autoriza a enaxenación
das instalacións que a 1 de
Xaneiro do 99 se atopen cedidas a Bazán e Santa Bárbara.
Tanto as directrices comunitárias como as medidas recén
· adoptadas polo Governo central
veñen acrescentar a situación
de crise na que se atopa a tac. toria ferrolana. No Título 41 da
Lei de Acompañamento dos Orzam entos Xerais do Estado.,
aprovéitase para introducir a ·
autorización do Ministéri·o ae
Defensa para enaxenar as facto ri as, fábricas e instalacións
q'ue a data do 1 de Xaneiro de
1999 se atopen cedidas temporalmente a Bazán e Santa Bárbara. Pero o que pon en perigo
a continuidade do estaleiro é,
sobre todo, a afirmación, recollida na Disposición Transitória 111,
de que se procederá a liquidar
os contratos entre o Ministério
de Defensa esas empresas.

e

Nestes días abondan as publicacións de análises das principais firmas
mundiais que estudan o risco e a saúde das. empresas. As máis optimistas falan de que os benefícios empresariais europeos cáirán até o
13% en 1999. As máis pesimistas calculan que os benefícios non
chegarán ao 5% en 1999. No caso de Estados Unidos, as firmas First
Call Corp e IBES INC, concluen que as empresas norteamericanas
atravesan polo pior trimestre desde 1991, no a que benefícios se refi~
re. Das 500 compañías que integran o índice Standard & Poor' s, máis
de 400 anunciaron xa os seus benefícios, e son terríbeis. E iso aconteceu apesar de que a economía de Estados Unidos creceu, egundo
o Departamento de Comércio, en 3,3% no terceiro trimestre.

Frente á drástica redución do cadro de persoal só está pre~sta a contratación de 109
novcu ti'aballadores, 1 por cada 15 das babeas que se producen.
A.N.T.

transnacional europea de defensa ou do abandono da actividade das empresas estabelecidas
nos distintos territórios.
Os asinantes chegan mesmo a
asumir que estes acordes poden s·er xuridicamente vinculantes. Os prazos referenciados
polos titulares de defensa estabe le ce n. un calendário que
abrangue de Xullo de 1988 até
o ano 1999. Nun primeiro momento o Comité Executivo e os
grupos de traballo debian reunirse a fin de negociar os acordes
e prazos der.ivados. Entre Xullo
e Decembro do 99 concluirase a
negociación· coa sinatura destes
acordes e prazos.

Para o deputado do BNG, Xosé
Ao tempo, segundo un docuDíaz, con esta situación-"asistimento asinado polos ministros
mos ao emprego dun moderno
de Defensa dos paises· comuniprocedimento de deturpación do
tários, os estados da UE comlexislativo, porque se están apliprométense a aceitar a posibiliéando e introducindo medidas
dade de abandonar a sua capa- ·que non pasan por nengún Parcidade industrial no que respeita
lamento".
ao sector naval de defensa. Para iso, concluen na necesidade
Ca plano de viabilidade que se
de examinar as posíbeis fórmu- - pretende aplicar na factoría de
las para conseguer a seguridaBazán de Ferrol péchase a poside de subministro ·nas mesmas
bilidade de diversificar cara nocondicións para todos os comvas áreas de construcción naval
pro rn i sá ri os, ben através da
do mercado civil, tal e como esconstitución dunha empresa
tán comezando a facer paises

cunha forte Implantación deste
sector, nomeadamente os
EEUU. Na área de reparacións
non se pretende avanzar cara liñas de produción de alto valor
engadido e de alta ocupación de
man de obra, como son as _grandes transformacións de buques.
O mesmo acorre na área de fabricación de turt;>inas.
Xesús Díaz, lago de facer unha
anál_
ise do plano, asegura que
"tr.ata de manter un sistema de
· producción irracional co reparto
da produción·de Ferrol cos outros
dous centros, de eliminar o mo. delo produtivo integrado da em. presa e de ir externalizando e
subcontratando para privatizar
·tanto estes procesos como os de
deseño e enxeñeiria". Pero o
máis surprendente do plano son
os dados de viabilidade, que contabilizan ~5.000 millóns de pesetas de acreedores da empresa a
longo prazo, no ano 1998 mentres que os debedores a longo
prazo chegan aos 17.000 millóns.
Estas cifras increméntanse cara
o ano 2000 consignando 200.000
millóns de pesetas de acreedores
a longo prazo e f43.000 millóns
. de debedores a longo prazo.

Situación laboral

-- -º - ,
~

futbol
na sociedade
galega
DE ALFONSO EIRÉ

As claves da implantación e
desenvolvimentó na Galiza.
· Éxitos e fracasos,
rivalidades e agrávios.
A reivindicación dunha
selección nacional,
o fenómeno xuvenil,
soludóns-á violéncia.

1

1

E DICIONS

Desdé 1985 até a actualidade
Bazán Ferrol reduciu nun 41 % o
seu volume. Frente á drástica
redución do cadro de persoal só
, está prevista a contratación de
109 novos traballadores, 1 por
cada 15 das baixas que se producen. O deputado nacionalista
asegura que se trata dun "plano
regresivo e antigalego,que trata
con especial crueza á factoria
ferrolá coa connivéncia do governo do PP".•

1
1

.J
-- ·-··- -·
ADHIRU

O plano de contratacións para o
periodo 1998-2002 estabelece
unha redución na capacidade
de produción da área de construción en un tércio, na área. de
fabricación en outro tércio e na
área de reparacións en dous
tércios. Canto aos cadros de
persoal, o 62% das prexubilicións previstas e o 49% das baixas incentivadas son psra o
centro de Ferrol. Ademais, o
59% das baixas corresponden á
factoria ferrolana.

Mentres, os governos europeus reconsideran á baixa os
de · crecimento para
1999. Gran Bretaña está a piques dunha recesión (0,5% de crecimento para 1999), Italia acaba de rebaixar as
suas expectativas ao
1,8% para 1999. As autoridades de Alemaña,
o motor da econom ia
europea, ven con dificuldade chegar ao 2%
en 1999. En Franza, fa~
la~se dun 2% de crecimento
En xeral, as economías
dos países do euro dan
xa claras mostras de
cansazo e ralentización
do longo tirón econó~
mico dos últimos anos.
Moitos empezan xa a
admitir o efeito da cri,
se. Só no estado español se fala dun creci,
mento perto do 3 % pa~
ra o ano que vén.

A.N.T.

Ao cansazo das econo~
mias suma-se agora a
depreciación do dólar
nun 10% fronte as divi~
sas europeas. Os produtos e~ropeus xa son ho~
xe menos competitivos
en escala internacional.
Se o Banco Central Europeu non baixa ainda
máis os tipos de xuro, a
nova divisa europea, o
euro, poderia ser ainda
máis forre do que moitos economistas predi~
can. A caída das expor~
tacións poderia influir negativamente nos resultados finais da econo~
mía en 1999. Como se aviciñan menores níveis de crecimento en
todo o mundo, non hai sinais de que poda crecer a demanda mun~
dial. A Europa queda-lle só o mercado interior para evitar a recesión. Pero o mercado interior xa está dando mostras de esgotamento.

'Acabou.-se o tempo
do diálogo social e
abre--se a era das
mobilfaacións. Achega.se un ano eleitoral no
estado español"

Alguns analistas empezan xa a ver con certa preocupación o escenário do euro para 1999. O paradoxo consistiria en que as dificuldades
de Europa po<!lerian acrecentar-se pola Unión Monetár!a. O euro
criará un mercado xigantesco cunha só divisa e tipos de xuro comuns, o .cal reducirá o custo operativo das empresas. Pero tamén fa~
cilitará a comparación de prezos nos distintos países, o cal obrigará
aos provedores a reducir ao máximo as suas marxes de benefício. Se
o dólar segue a caír, moitas empresas levarán un dobte ·golpe na sua
conta de resultados. Calcula-se que tal efeito será especialmente ru~
do en m'ercados tais como o de químicas, aceiro, pulpa e papel e o
sector do automóbil.
Polo lado dos traballadores, a caída de benefícios das empresas terá
tamén efeitos traumáticos. Menores salários, destrución de e'mprego
-sobretodo o precário. Xa diciamos aqui hai ben pouco que os sindi,
catos europeus se preparaban para un cámbio de táctica. UGT acaba
de falar do mesmo a fin de semana pasada. Acabou,se o tempo do
· diálogo social e abre~se a era das mobilizacións. Achega,se un ano
, eleitoral no estado español •
~ '
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P~stan

Internet e_as mulleres
Todas as estadísticas sobre leitura veñen apontando ultimamente
que é maior o número de mulleres leitoras que o de homes. A dife,
réncia entre un sexo ·e o outro resulta bastante notábel, pois doutro
modo non haberia coincidéncia entre mostras diferentes, realizadás.
en distintos paises e estratos sociais. Os próprios autores reflexan es,
te feito e'recentemente, desde Manuel Rivas a Javier Marias, pasan,
do por Garcia Márquez, recoñeceron que o seu público era maiorita,
riamente feminino. ;Esta boa disposición ao disf~te da novela p0r
parte das mulleres non oculta, e mesmo resalta máis, a sua esca$a
preséncia cómo .autoras. Escaseza abrigada por motivos sociáis e
doutro tipo, por suposto, pero que en todo caso non discute o feito
de que a excepcionalidade de Rosalia como muller escritora, segue
estando vixente un século despois.
·

Aversión de proba
xa está de balde adisposición .de internautas

Onavigador galego
de Internet chámase Xis
* x.c.
Durante as próximas semanas
unha rede de probadores ofic i ai s adicaranse a localizar
posíbeis erros e aportar opinións de deseño e melloras do
Xis, un navigador galega para
plataformas Windows, baseado no coñecido programa
· Netscape que xa está disponí·
bel gratuitamente en Internet.
Desque a Internet se populariza
mundialmente, a competéncia
entre dous grandes programas
de navigación está viva. Dunha
banda Internet Explorer, o que
promoveu Bill Gates, e da outra
Navigator de Netscape. O feito
de que o masivo uso dos sistemas operativos Windows95 e 98
incluisen entre o seus servizos
integrados o Explorer provocou
en parte o actual proceso antimonopolio nos Estados Unidos
contra a empresa Microsoft.

coa colaboración de Vieiras.
A iniciátiva de desenvolver Xiscoincide no tempo coa intensa
campaña de numerosos colectivos que reclaman con insisténcia que a Xunta se interese pota
tradución do Windows 98 ao galega, tal como existen versións
en euskera e catalán mercé aos
acordes dos governos autónomos coa compañia Microsoft.

Versión beta
A versión en probas (beta) do
Xis pódese descargar desde diferentes niños da rede:
[http :/ /ww. viei ros. ca m/xis]
[ftp:/ftp.cesga.es/pub/xis/instala
X
i
S
Z
i
p
]
[ftp://ftp.ust.es/pub/xis/I nstala
xis.exe]. P~ra empregar esta
versión precísase t~r instalado o
Netscape Comunicator 4.03 en
calquera língua. Este programa,
nesta versión, pódese obter, tamén de balde, na ftp da Universidade
de
Santigo:
[ftp://ftp.usc.es/pub/mirror/netscape/com municator/4.03/sh iping].

Netscape tomou unha iniciativa
para evitar esmorecer no mercado: dar a coñecer á comunidade internacional de informáticos o código fonte do seu navi- ·
gador de maneira que esta coHai designada unha rede d_e
m unidade puidese mellorar e
probadores oficiais de versións
personalizar o produto. Habia o
beta para realizar tests, localizar
precedente de Linux, un sistema
posíbeis erras e aportar opini.óns de deseño. e metieras ás
operativo estábel e gratuito que
versións que se vaian deseñané quen de competir con calquera dos outros ..
do do navigador. Estes probadores serán os únicos recoñeciO ·elemento inicial oferecido
dos para poder probar as verpor Netscape denominouse
sións beta distribuidas. As vanMozilla e os avances que se
taxes que teñen son recoñecer
conseguian nuns grupos pasacon antelación as novas mellaban a utros. Desenvolvéronse
ras e incorporacións das versións máis recentes, así como
dous proxectos en catalán e un
en castelán e agora ven de pater información privilexiada sorecer unha versión galega, o
bre os citados produtos.
Xis, mercé a un grupo encabezado por Camilo Regueiro (caXunto ao Xis estase a desenvolmilo@arrakis.es). Da equipa
ver o denominado Proxecto
f9rman parte informáticos, linRianxo, un tradutor galego-casguistas, xornalistas e deseñatelán , interactivo na rede, elabodores, como Luis Montero da
r9do desde Java e que está serempresa de enxeñeria informá- . vir de suporte para axudar nas
tico lmaxin e tamén se contou
traducións'ae navigador. • · · '

Agora aparece o fenómeno de Internet e resulta que tamén segue dis,
· criminando ás mulleres. A norteamericana J ustine Casséll, doutora
en psicoloxia e lingüística, sinala que "as nenas deben gozar desde o
princípio da posibilidade de iniciarse nas tecnoloxias informáticas,
campo que na actualidade está reservado aos rapaces". "Cómpre mo,
dificar con urxéncia =--engade- o contido cada vez máis machista e
violento dos xogos de ordenador". Outro tanto reclama Philippe
Quéau, director da división de información e informática da UNES,
CO: "As mulleres deben aprender a colonizar o mundo-virtual(. .. )
O que importa é chegar a encamar todos os valores humanos; hai
que evitar o déficit de valores fe~ininos".
·
É chamativo que as mulleres comecen a encontrar tempo e gañas de ·
ler, pero que ainda non participen adecuadamente das funcións acti,
vas da cultura. Semella que existe unha inércia de inseguridade,
consecuéncia de estar tanto tempo apartadas. A confianza en si pró,
.prias pode ser 'a seguinte batalla a gañar polas mulleres. E esta só se ·
legra a base de insistir e de rnostrarlle aos homes que a sua capaci,
ración é maior que a deles. Un duro e inxusto prezo, pero que é co,
mún ás loitas históricas de todos os sectores sociais marxinados. t
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O embarazo,
unha . discapacidade
laboral?
No Porriño, si

Ela acreditara e:xperiéncia ·ante,
rior nun posto semellante.
S~gundo as representantes sin,·
dicais, danse a coho casps coma
este, aidna· .ql}e son imposíbeis
de amosar xa que os empresá,
rios non son tan inx~nuas para
dar-corno razón da negativa do
emprego que. a aspirante atópa,
se preñada. Algunhas mulleres
desisten de buscar traballo ou
agachan ese dato cando asisten
a unha ·entrevista de emprego.
O caso do Porriño ten o agra,
vante de tratarse dun organis,
mo público, que deberta ser
exemplo · de integración das
mulleres no ámbeto laboral.

O Valedor

do Povo sinala que
"debe entrar no asunto en cues,
tión, na medida en que a circus,
táncia do embarazo dunha mu,
ller aspir:.ante a un pasto de tra,
No concello do ·Porriño terán
bailo non pode constituir, en
que discernir nun prazo de quin,
nengun caso, motivo para que _
ce dias se o embarazo e un obstá,
non se proceda á sua seleción e
subseguinte con,
s:ulo para conse,
guir un ·pasto de
tratación, se reu'traballo riesta
ne, máis méritos
institución. O .
que o resto das
Valedor do Povo
persoas que con,
ven de iniciar
curriron ao pro,
· unha investiga,
ce·so selectivo".
· ción de ofício
X osé
Cara
tras sair á luz -que
apóiase na sua
nunha probas de
investigación na
seleción para
Constitución,
tres postos tem,
no estatuto dos
porais de telefo,
tra bailadores,
nist.a . no conce,
nos convenios
llo, unha das as,
intem~cionais e
no direito comu,
pirantes obtivo
menos califica,
nitário europeo.
Solicita do ton,
ción, atendendo
ao feíto de que X.M. Barros, alcalde do Porñño.
cello que expli,
_
que cales foron
se atopaba pre-:
ñada. O expediente da aspirante
as bases de contratación para os
tres pastos de trp.ballo e os bare,
sinala no apartado de "discapaci,
dade laboral" o seu embarazo.
mos seguidos.•

en Lugo
pola masificación
dos presos
As deficiéncias no tratamento
de reclusos coa Sida e a masificación nas prisróns foi o
motivo da concentración que
tivo lugar o Venres 6 de
Novembro diante da suddelegación do Governo en Lugo. A
convocatória foi feita polo comité anti-sidá da cidade para
chamar a atención sobre as
condícións de vidas nos
cárceres de Teíxeíro, en Curtís, e na Lama. Apoiaban a
concentración o colectivo Augasquentes e Cacharrada
Parda, que repartiron panfletos contra a tortura e o réxime
dos denominados presos
FIES. Xa hai tempo que oscolectivos anti-sida e de defensa
dos presos denúncían as condicións nas que teñen que vivir estos e que, segundo
denúncian, non metieran polo
feíto de construir cárceres
máis modernas e equJpadas.
A suspensión dos tratamentos
contra a Sida é outro dos feítos sobre os que chaman a
atención, máxime cando unha
altísima porcentaxe de reclusos padecen a doenza e, ademais, contráena cando xa están na cadea. •

()mar Contreras
fala en Vigo
do Chile de Allende
Ornar Contreras, un
destacado membro da Uni•
dade Popular,. exiliado desde 1973, intervirá o próximo
Martes 17 de Novembro en
Vigo para talar de O Chile de
Allende: acoso e derribo da
democrácia popular. Os·interesados terán posibilidade
· de escoitalo ás catro e me·
diada tarde no CUVI (Salón
de actos da facultade de
Ciénéias) e ás oito e media
nun lugar máis céntrico, o
Instituto Santa Irene, situado na Praza das Travesas. A
posibilidade ~e dialogar cun
coñecedor directo do golpe
foi posibilitada por Canto
Xeral e Praia Girón, entidades organizadoras do
acto.•

\

(

'\

Censuran unha charla
sobre saídas laborais
ins~tuto de Marin

"º

.O aelegado provincial de Educación, Fraga Boullosa, proibiu que o pasado Mércores 11
de Novembro ·se celebrara no
instituto de Marin unha conferéncia na que estaba previsto _
que participaran o secretário
xeral de Galiza Nova Martiño
Santos e o secretário xeral da~
CIG-Mar, Xavier Aboi. Pésie
que o acto sobre Saidas /abo ~
rais non universitárias contaba
coa aprobación da dirección
do centro e do Consello Escolar, que é o encarregado de
planificar as activid¿;¡des extraescolares, unha chamada da
própria da delegación na mesma mañán, impedia a sua celebración. Galiza Nova e a
CIG coincidiron en calificar o
acontecido como unha censura por parte da Administración
as duas o~garJizacións. •
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Axenda ANO~. 176 páxinas,

•
•
•
•

impresas a 5 tintas en seis idiomas.
Cosido a fi.o, con marcador, acabamento
da capa en coiro rexenerado.
Máis de 200 ilustracións a cor.
Papel vérxurado 90 g/m2 crema.
Tamaño: 22 x 26,5 cm.
PREz.o DE VENDA:

3.500pta

Nome
Enderezo .................... ................. ,........ ;............._........... ,............................................... ~, ..... ~ •
Teléfono ........................ ., ..... · N.I.F,, ................... ., .... ,. .. ,, .............. ., ............................... .

Provincia ..... ,........................ .
Desexo receber ............ aXeilda(~}.

PAGAMENTO DOMICILlADO
Banco / Cabra de A forros

can"t~ ou libreta

0000 DDDD OD DDDfJCJ

Titular
Poboación
N.U.
Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña conta, os recibos que
Data ...... / ...... / ......
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ao me.u-nome lle sexan pwsentadospor Pr-0m.1

Sin.atura

Remitir unha vez cuberto a A NOSA TERRA. Apartado po'stal 1371 - 36200 VIGO. Máis infor.mació
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Unan.im~dade . no congre5o

Partidos de direitavencem no referendo da regionalizaQáO

Portugal, Q.mais antigo estado·na~áo da Europa...
•
•
ass1m
va1• continuar
-0-G. NUNO DE FARIA/PORTO

Partidos e movimentos da
Direita, fomentadores do voto-Náo ás 8 Regióes Administrativas portuguesas, foram os grandes vencedores
do referendo, passado Domingo, ao conseguirem cerca
do dobro .dos votos registrados, ou seja, 63,62% pelo Niio
contra os 36,38% pelo Sim. A
abstenºªº superou os 50%.
Os portugueses tinham que responder a duas perguntas
-Concorda coma institui'áo em
concreto das Regióes Administrativas? Concorda com a institui9áo em concreto da Regiáo
Administrativa da sua área de
recenseamento eleitoran O eleitorado portugues , 8,6 milhóes
de eleitores inscritos nos cadernos respectivos , optou expresi vamente e de Norte a Sul do país , pelo Náo. A Regiáo do Alentejo , onde o Partido Comunista
está fortemente implantado,
constituiu a única excepc;áo a
esta regra ... que penalizou seriamente os regionalistas , obtendo o Sim , na primeira pergunta, 53,85% -Náo 46, 15%- e
50,64% -49,36%-, respectivamente, na segunda pergunta.
Confrontados com os resultados,
os líderes partidários e políticos
comentaram a decisáo ditada
pelo voto popular. António Guterres, que assumiu toda a responsabilidade pela derrota do Sim á
regionaliza9áo, líder socialista e
12 Ministro declarou "O Governo
náo vai insistir nas Regióes".
Marcelo Rebelo de Sousa, cuja
postura pernte a regionaliza9áo
em Portugal foi mudando --pro-acontra... várias vezes- consoante os cénarios e as convenien cias, presidente do Partido Social
Democrata: "Abriu-se a porta a
reformas profundas'
Carlos Carvalhas, secretário-geral do Par;tido Comunista Portugués, a única estrutura partidária que, e na opiniáo d'analistas
e comentadores políticos, "lutou
com dignidade pela regionaliza9áo": "Perdeu-se uma ocasiáo
de mudan9a democrática". Paulo Portas, presidente do Partido
Popular,. Direeita e sempre contra a regionalizagáo -"O Povo
impediu um erro grave".
Desta consulta popular é o Partido Socialista, no Governo, o
que sai mais penalizado, já porque a implementagao da Regíonaliza<;áo em Portugal, cuja LeiQuadro -56/91 na Assembleia
da República, por unanimidade,
em 13 de Agosto de 1991, fazia
parte das suas promessas eleito rai s apresentadas; há tres
anos, ao eleitorado que lhe deu
a maioria para governar.
Acusado pelos comunistas e movimentos pro-regionalistas de
. pouca clareza sobre o processo
de regionaliza9ao e de vontade
nenhuma sobre a sua concreti, zagáo, j~ porque dispunha de todas as condigóes legais e consti~
tucionais para a instituicionalizagáo das regióes portuguesas

para cambiar a política
cos presos da ETA.
Ainda que se definir medidas,
a moción que Izquierda Unida
apresentou e consensuou co
resto dos grupos políticos representados no Congreso solicta ao Governo un cámbio de
rumo na política penitenciária
coa ETA. A.unanimidade coa
que foi aceptada a proposta é
un paso importante ainda que~·
houbera que prescindir de ter- ~
mas como "o achegamento
do_s presos", incluídos no texto
inicial,.xa que tanto PP como
· PSOE a rexeitaron. A propos- .
ta pede "unha nova
orientación , consensuada, dinámica e flexíbel, da política
penitenciária na forma que
mellar propície o final da violéncia". +

· Matutes pon
como exemplo en Cuba
os cámbios polí*os
do franquismo
Finalmente Fidel Castro,
que como é costume non
anúncia as suas aparicións,
deulle unha aperta ao tninis- .
tro de Exteriores, Abel Matu-,
, tes, comparecendo por sur~ ·.
presa nunha das
intervencións do ministro
do Exteriores na Habana: Na..
sua visita a Cuba, Abel Ma- ·
tutes estivo acompañado
polo seu homólogo Roberto
Robaina, a quen lle pediu a
excarcelación de catro pre- :
sos, con quen tratou da próxima visita dos reis de
Españ~ e asinou o único documento oficial da visita, un
convénio de loita contra o
narcotráfico. Tamén tivo
tempo para dar lecións sina-·
lando que en 1959 Franco
veuse abrigado a cambiar a
sua política e que a
transición foi posíbel
porque "España en 1976 era
xa un país industralizado,
urbanizado e cun desenvolvemento notábel". +

A intensidade da campaña non mobilizou ao eleitorado portugués.

atribuir as regióes, com a ideia
testa9áo dos regionalistas histó-amplamente fomentada pelo
ricos, e fazendo aumentar -e
Governo ·e partido que o susem muito- o quadro da abstengáo, este figurino trouxe á
ter:ita -de que s~ trat~va mais
superfície o velho e relho anti- · de uma -regionaliza96 virtual que
de fato ... ; a pouca clareza quanportismo, leia-se anti-centralisto aos custos globais da regiomo regional do Porto, um sentimento generalizado pelas cidanalizac;áo (com o 1º -Ministro e
o ministro de Plano a entrarem
d es e sub-regióes de Viana,
Braga, Guimaráes e Vila _Real.
em contradi9óes); o silencio (por
O (des)norte portugués
imposi9áo partidária?) e a pouca ou participac;áo nula de conAmputada e com o Porto -seu
Outra das graves acusagóes
eixo socio-económico natural- hecidos regionalistas de todos
os quadrantes partidários- Ferapontadas aos socialistas, que
arredado do protagonismo que
canta nas suas fileiras com elesempre assumiu, a Regiáo No~ .nando Gomes, Vieira de Carvalvado numero de autarcas e muho, António Vilar, para menciote, baluarte da Regionaliza9áo
nar semente estes-; a campannicipalistas lutadores pela regioem Portugal -mesmo que só no
nalizagáo desde sempre, passa
plano teórico- ficava, assim, á ha pouco ortodoxa dos partidos
e movimentos anti-regionalistas
pela altera<;áo á Divisáo Espacial
mergé das decisóes políticas de
Regional, que passou de 5 para
Lisboa, ja que foi daí, Grupo · de Direita; e o aproveitamento
8 regióes , ou seja, Entre Douro;
-por todas as propagandas do
Parlamentar do PS, a decisáo
Beira Litoral; Beira Interior; EstreNáo- das posi9óes anti-regionadas 8 Regióes 8.
madura e Ribatejo; Lisboa e Selistas de figuras ;públicas portuguesas como Alvaro Cunhal,
Este sentimento anti-Porto está
túbal , Alentajo e Algarve.
Mário Soares e José Saramago,
para os nortenhos como o de
Com a Regiáo Norte, cujas reentre outros ... tuda isso provoanti-Liboa está para a generalilagóes e afinidades com a Galico u •a v.itória nao somente do
dade dos portugueses que viNáo á Regionaliza9áo... , mas de
vem fóra ou longe da capital.
za muito contribuiram para a detres "Náo 's":
cisáo política portuguesa em reMas outros factores contribuigional izar, assim partida em
ram, igualmente ·e náo só no
O proxecto de Lei d_e restitu- :
duas, (Entre Douro-e-Minho I
Norte, para este autentico desO Náo .propiamente dito ou dos .
cións de ben incautados aos :
anti-regionalistas; o Náo dos antiTrás os- Montes e Alto Douro),
calabro. A falta e ausenCia de
partidos que formaban o
,.,
mapistas, que senda regionaliso que provocou urna forte condefinigáo das competencias a
tas estáo contra o mapa espacial _ Frente Popular en 1936 con- ·
templa un máximo de 500 mi-7
M. VEI G A
que foi votado; o Nao dos anti-rellóns de pesetas polas cantas-ferendo, que saiu derrotado pela
. -bancárias intervidas. O
~
absten<;áo superior a 50%.
PSOE, que seria o maior be-· -·
neficiário pola
Cons~uencias políticas
compensación, rexeita o lími-~
,,
A periféria de Barcelona, a maior concentración humana de Catalu,
te no apartado das contas
Com 'tudo· arrumado e concluíña, comeza a estar povoada noh xa por andaluces, extremeños e gabancarias xa que sinala que .
do, surgiram, lago após a leitura
legos, senón por magrebies, inmigrap.tes da. Afri~fl. sµb-§al?-arlap.a e - , dos resuJtqdO$_,., defi,ni~ivos,
os socialistas tiñan contas :.
abertas por" casas do povo~ ·-· _.
tagalos. O nacionalismo catalán, nacido da peqüén:i burguesia co,
exigeñéias de-demissáo do Go· cooperativas e outras sociemerciante, comeza a observar con aprensión esta preséncia significaverno e marca9áo de eleigóes
dades laborais .
tiva dunha povoación de orixe lonxano e, .segundo eles, máis difícil
antecipadas .. A despé¡to da póuOs partidos que se beneficiaca viabilidade dessa pretensáo
de integrar na cultura catalana. A maiores do acertado ou non desta
rían desta indemnización,
(demissáo do Governo), ninapreciación, non cabe dúbida de que a preséncia dos tagalos chama
ademais dos socialistas, son
guém cusa saber ou adivinhar o
a atención. Porque tantos filipinos tomaron como destino a capital
PNV, ERC, PCE, Unió Demeque os próximos dias reservam
catalana e non outra cidade europea calquera? A resposta poderia
.crática de Catalunya, e
aos portugueses. Por agora, e
ser esta: Na preséncia colonial española de ·Filipinas participou, en
Izquierda Republicana, que
durante quarito-espac;o mais .. :
lugar destacado, a oligarquía españolista de orixe catalán. A Comteñen que amasar no prazo
só se sabe - e mais se sentepañia de Tabacos de Filipinas tiña sede en Barcelona. Agora tamén
de un ano, despois de que' a
.que: Portu{}'al, o "tal"... mais antia Cataluña lle toca ,pagar a factura, se así pode chamarse, do colo,
lei sexa aprobada no Congrego da Europa ... continuará a
nialismo pasa:do, igual que os holandeses non teñen outra que receso, a sua reivindicación facenser, simultaneamente e por
bir aos seus ex~súbditos da guaiana e os franceses aos alx~rianos . +
do un cálculo actualizado das
quanto mais, o Estado-Na<;áo...
suas cantas.•
da "Casa dos Dois". •
sem necessidade de recorrer a
sua vota9áo, por Referendo, -o
Partido Socialista acabaria por
negociar com os social democratas a passagem do Or9amento
do Estado, neste momento em
discussáo no Parlamento, aceitando referendar -pre90 cobraba
pelo PSD- a regionaliza9ao.

lndenizacións limitadas
-aos partidos polas
;
incautacións franquistas

Tagalos en Cataluña
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OPolo Patriótico co~segue 8dos 22 governadores ecase un tércio dos votos

Aaxuda humanitária
chega a Centroamérica,
pero non hai
auga potábel

Hugo Chávez aglutina á·esquerda e·
postúlase como presidente de Venezuela.
...

...

1

'

Rodeados de auga pero sen
poder bebela están os
milleiros de afectados polo
paso do furacán Mitch por
Centroamérica. O principal
problema, ademais da
reconstrución das vivencias,
reside nas posíbeis epidémias
que pode trasmitir a auga
estancada, que se ten que
depurar para poder utilízala. A
axuda humanitária vai
chegando ás zonas
afectadas ; a UE aprobou
unha partida e o Estado
español enviará
aproximadamente 15.000
millóns de pesetas. O ministro
de Economía, Rodrigo Rato,
sinalou que o importante era
enviar cartas urxentemente. A
situación é tal que en
Guatemala os universitários
están abrigados a traballar na
reconstrución das zonas
afectadas sen posibilidades
de negarse, xa que de facelo
non só perderían a titulación
senón que se lles
imposibilitaría no futuro
percurar traballo. Na Galiza, a
ONG Entrepobos, que leva
· dez anos traballando en
Centroamérica, ten unha
conta aberta no Banco
Popular para qu~n queira
colaborar economicamente:
0075-0128-8006-00501731 . •

-0- XAN CARBALLA

Para-alguns analistas Venezuela seria un país "ancorado
nos setenta", o que na terminoloxia latinoamericana daqueles anos xustifiaria o
sometemento a ünha ditadura militar cómo a que se enxuiza no proces~ a Pinochet.
Lonxe diso a outra cara que
fornecen as eleicións é o
avance .dunha visión alternativa da realidade, amalgamada baixo o liderato dun militar retirado con carisma, Hu;.
go ·Chávez, que aglutina o espectro político da esquerda .
Hugo. Chávez encabezou un
grupo formado por sete forzas,
entre as que se conta o seu Movemento V República (MVR), un
grupo· que amalgama vontades
de mdi distintas procedéncias e
no que non se albisca un perfil
doctrinário claro. Ao carón del
está o MAS, Patria para Todos
. (unha escisión de esqu~rdas de
La Causa R que agora apoiaba
a Irene Saiz e apenas acadou
un 2% de voto cando hai cinco
anos tiña o 26%), o Partido Comunista e o MEP. A idea foi
agrupar a toda a esquerda nunha fronte eleitoral que, cando
menos, vai ser firme até o vineiro 6 de Decembro cando se ·celebren as presidenciais.
As eleicións que se celebraron o
domingo dia 8 de Novembro foron para renovar os carpos lexislativos e os governadores do
Estado, e tiñan que se celebrar
xunto coas presidenciais de Decembro, pero adiantáronas porque a clase política · tradicional
considerou que era máis acaido
sair nestas ·eleicións nas que os
poderes rexionais e a maquinária dos partidos influen máis de
perto no eleitor. Un mal resultado poderia debilitar a Chávez,
algo que ao final non sucecfeu.
O partido tradicionalmente máis
forte, Acción Democrática, unha
versión autodefinida como socialdemócrata pero atravesa polo
cancro da corrupción, saiu mQi
golpeado da eleición porque ~s
peraba 13 das 22 govemadurias
e só acadou 8, as mesmas que.o
Polo PatrJótico (que ten impugnadas outras dua.s, ca que poderia
cadar 1O), que tamén acadou a
metade dos postas no Congreso,
tanto de .deputados como de Senadores. A ·gavernación do Distrito Federal de Caracas non se elixe porque é nomeada directamente polo governo, pero na capital todos os deputados que se
e elexian no distrito foron para o
Polo Patrótico. Hai que singularizar ao PPT, a corrente de esquerdas escindida da antiga La
_Causa R, que logrou tres gobernacións, as dos estados de Anzoátegui, Guárico e o recentemente
criado Estado Vargas (La Guaira)
que é onde están o porto e o aeroporto da capital, tamén medias
dúcia de senadores e máis de
dez deputados.

Un perfil difuso
1

Chávez fÍxose f ani oso oento e

Cháve:i: foi recibido con entusiasmo nos bairros marxinais de Caracas.

A.P.

fóra de Venezuela despois de
leo), limitando a entrada de capital estranxeiro na prospección
ser a-cabeza visíbel de dous levantamentos proclamados. na- - do· Orinoco ou a procura dunha
cionalistas porque consideraban · moratóría no pago da débeda
que se estaba facendo entrega · externa, que afoga a economía
da soberaniéi do país a forzas
do país. Non serian só as posíalJeas a Venezuela. Nas suas - beis ·medidas democrátizxadodelcaracións destes dias anúnres ou sobernaistas que adopte,
cia a convocatória dun novo
canto o sentimento popular de
proceso constituinte en caso de
incomodo que procura unha
facerse coa presidéncia do país,
canle de expresión, o que podecomo único xeito de renovar a
ria empoleiralo á presidéncia.
situación de corrupción económica e política de Venezuela,
O outro contrincante forte nas
que nalgunhas claisificacións de
presidenciais é Salas Romer,
observatórios internacionais esexgovernador do estqdo de Catá considerado un dos países
rabobo (que ten por capital Vamáis corrompidos do planeta.
lencia) e país do actual governador (Salas Feo) que se pre~en
O desenvolvemento dos recurtaba á reeleición e gañou. E un
sos própriós ao·servizo E.la povomillonário, que foi militante do
ación (Venezuela é un impo·rtanPartid.o Socialcristiano (Copei), e
te produtor mundial de petróque está apoiado polos grandes

M.

capitais. E a alternativa dos
grandes poderes para sustituir a
Acción Democrática e a Copei a
medida que o populismo destes
non abonde xa. Salas é o candidato neoliberal, con toque populista e autoritário, pero moderno,
que tivo apoío especialmente
entre a clase média.
Para Decembro as cousas pin tan doces para Chávez e os
seus apoios, porque a dereita
terá que superar a división en
tres candidaturas. Son tres os
presidenciábeis en litíxio: Luis
Alfare por Acción Democrática;
Irene Saenz con Copei e Salas
Romer con Proxecto Venezuela
e terian que reunciar dous deles
o que poderia suceder se len os
r·esultados do domingo como
derradeira oportunidade. +

A certeza de que a loita entre os dous. grandes parse reclaman máis bombardeos ·no terceiro mundo
tidos norteamericanos non afecta a correlación de
(que <lean benefícios á indústria arm'amentística) e
forza5 entre esa .clase média e alta ·con boas oportu- - m~is privatizacións (lémbrese que nos Estados
nidades (que é ademais a que vota) e~ outra metaUnidos existen, por exemplo, cárceres privados).
de do país, marxinada en maior ou _Iílenor grado (e
tradicionalmente abstencionista), non oculta as
O resultado das pasadas eleicións deixa o Condiferéncias que a pesar de todo exisfen entre degreso case como estaba, pero mostra que a cammócratas e republicanos.
paña contra Clinton non serviu de nada. Poda,
contado, que lle serva de ensinanza aos republi.Se o programa dos demócratas adoita a ser momo
canos e que a táctica de eliminar candidatos dee a sua política unha contínua cascada de concemócratas, moi empregada até agora, .a base de fasións aos grupos de presión conservadores, tamén é
cer pública a sua vida privada, comece a decair
cerco que no pafs existe unha poderosa direita reno futuro. Quizá estas eleicións salven a Clinton,
publicana (ou mell~r haberia que dicer extrema- · pero sobre todo poden ter salvado ao futuro candireita) que nunca parece satisfeita. Desde o Con- _ didato demócrata, o actual vicepresidente Al
greso, case sempre de maioria conservadora, unha Gore. Ou acaso a el non se lle coñece algun
é outra vez se rexeitan os proxectos de reforma da · amorío, ainda que seña dos tempos da universisanidade ou de defensa ecolóxica do presiden_te e
dade, pouco conforme coa moral puritana? • .
""<
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En medio das ameazas dos
partidários de Pinochet de
desestabilizar o país, o
Tribunal Supremo ven de
darlles un pouco máis de ar
sancionando a unha xuíz,
Lliana Medina, por condear
a vinte anos de prisión ao
·torturador da ditadura
Osvaldo Romo pola
desaparición dunha
empregada de Salvador
Allende. Os militares
pediron á xuíz que- se lnibira
por non ser competente e o
Tribunal Supremo ven de
fallar a favor deles. Romo
era axente da Dina, servlzo
secreto de Pinochet, e está
vencellado á investigación
de Baltasar Garzón.•

Os lores británicos
recomendan a marihuana

V EIGA

Un alívio para Al Gore

¡

OTribunal Supremo
de Chile, a favor
dun torturador

.t

!';r

(

. ' ::. .f

A comisión de Ciencia e
T ecnoloxía da Cámara dos
Lores inglesa ven de solicitar ·
unha reforma lexislativa que
permita o uso terapéutico da
marihuana para aliviar a dar
en certas doenzas. Os lores,
esencialmente conservadores,
coidan que xa hai probas de
abando que xustifican a
prescríción médica da
marihuana. Incluso sinalan
que o governo inglés deberia
estar á cabeza desta medida
en toda Europa.-Até 1971 a
marihuana podía ser receitada
e nos últimos anos estase a
levar a cabo unha forte
campaña para que os seu
c~ns1¡1r¡nq r;iop ~.st~él , , · ..•
'
penalizado.+· - · '

.

19
12 DE _NQVEMBRO-DE 1998

ANOSATERRA

Nº 856 - ANO XXI

gadores galegas. Até podaríamos
propor umha nova divisom territorial para Castela e s;ompanhia,
substituindo as suas províncias
por emiratos, por exemplo. Desde
lago, nom lhes estaríamos .fazendo nada que el~s nom tivessem
feito connosco e poderíamos sentir-nos quic;á algo melhor.

Detritus corazón
Detritus dedicarei para a política
de axudas das institucións culturais e de arte escénica que descoñecen a realidade do seu contorr:io, na que presumibelmente
pausan a súa crítica ollada, ignorando que o que están a presenciar nunha obra, para eles, calquera de teatro absurdo e irreal
é de feito un anaquiño dunha
exiS"tencia ou dunha vivencia
completa, acaso máis rica en sabores e sensabores pero tan sequera no 'meu caso non dependo
para vivir da esmola institucional.
Fun convidada unha tarde de lecer á presentación de "Detritus
corazón" de Teatro Bruto. Coñecedora non só da traxectória
profesional e
cultural de dita
grupo e da temática que
presupoñia Conseguiuo
me ía refrectir, desexábel, non
acudin nerviosa , ansiosa deixa impasíbel
por ver que aninguén que
imaxe de muller en transi- veña ao teatro.
ción , muller
transexual coma min, se
aportaba. Comezou na rúa, espectación e curiosidade na xente
que acudiu pois brindárase a
obra a unha tal Laura Bugallo, e
escoitei ao meu carón: quen será? A obra resultou nobre, un
guiño amábel e social deses que
hei de gardar na miña memória
para lago transportar á memória
colectiva. E no remate, inmensamente agradecida e compracida para coas persoas dramaturgas, díxenlle ás amigas e amigos que comigo estaban "Desde
lago creo que conseguiu o desexábel, non deixa impasíbel a ninguén que veña ao teatro".
Pois ben, non sei se quen negou a concesión económica a
Teatro Bruto estivo ou non, impasíbel é ben evidente que non
está; optou, e faime crer, como
as persoas desa compaéiia, que
representa a resolución denegatória, acritude a unha realídade
que non desexa ver, que non
desexa escoitar, que non quere
que se vexa, que xa está ben, ...
preservando á sociedade de
tantas e tan íntimas realidades.
Sorpresa, unha pouca, desacougo non xa que as administracións seguen a estar por tras
da vangarda retrógada que
alenta que persoas coma min,
que compañías como Teatro
Bruto estean na marxe do "que
se debe presenciar". Acougo,
con toda aínda si, que este escrito serva para denunciar co
dedo alzado ás persoas que están tras das políticas creadoras
de actitudes antisociais das que
x.a puiden vivenciar neste proceso persoal e colectivo.+
· LAURA BUGALLO

Nacionalismo sano

e ben·entendido
Acabam de fazer nacer ou renacer um novo partido político chamado "Galicia Unida" e que, segundo parece, poderia ter duas
importantes missóes a cumprir
no nosso. país. A prímeira consiste em representaf o~ interes-

Pois isso, cuidado coas toupas.
Nom perdamos nunca de vista o
sacho.+
LUCIANO CAAMANHO GARCIA

(Luoo)

O BNG fortalece
ao Estado

ses legítimos dos cidadáos do
território polaco de Galícia na
Galiza; a segunda, restar votos
ao nacionalismo real nas próximas eleiQóes municipais e europeias, concorrendo polo espac;o
político em que se está a produzir o seu crescimento.
Mas ... , som uns nacionalistas (e
nom "nécios-nas-listas", como
dizem já por aí) mui "bueniños",
pois aceitam a ConstituiQom Espanhola e o estatuto de Autonomía tal e como estám. Ou seja,
som "sanos y bien entendidos",
claro. Justo como o PP, que
também sabemos todos que o
é. E, decerto, como som todos
tam maravilhosos, esse novo
grupúsculo "nacionalista" nom
·vai ser especialmente apoiado
desde os meios de comunicaQom, porque nom seria ético.
Fraga nom o permitiría. Amém.
Cada vez estou mais convencido
de que a principal estratégia empregada desde sempre contra
nós foi a de roubar-nos a voz, jogando desde o nosso campo. Isto fai-me lembrar as capas do El
Correo Gallego e do Correo Galega trás as últimas eleic;óes autonómicas. Na primeira aparecía
Fraga exultante no seu triunfo, na
segunda aparecía Beiras a primeira plana celebrando a subida
do BNG. Mas a empresa jornalística que elabora ambos pasquins
é a mesma, e sobradamente conhecida pola sua adesom manifesta ao PP e a Fraga. Entom, se o
"Correo Galega" nom é um intento (burdo) de roubar a voz
conciéncia nacionalista, de cond uzi-1 a por caminh.os "sanos y
bien entendidos", que baixe Deus
e o veja. Bom, alérií disso o "Correo Galega" é também um suculento,negócio ·com dinheiro público, mas isso_é outra questom.

a

Outro exemplo ·pode ser a infiltrac;om ou favorecimento de indivíduos afins implícita ou explícitamente, potencialmente nom
perigosos para a ideología "de
la Madre Patria", nos centros de
investiga(fom em que se pretende sustentar a 'criaQom da forma
padrom do galega. O resultado
disso é actualmente a oficializaQom dumha normativa linguística qu~ também é "sana y bien
entendida", muito autonómica
ela, e nunca melhor dita.

a

Até este- momento a cuestión
era, dime que pensas de ETA e
direiche que postura política tes.
Agora, coa negociación en Euskal Herría .....que se cumplirá mália ·as trapacerias dos partidos
estatais- cómpre perguntarse
como vai afectar a nova situación
ao nacionalismo galego, unha
vez que o único referente de política emancipadora e antiestatal
na península desaparece polo
momento. O que é seguro é que
unha secuéncia poljtica péchase
coa negociación. Esta significa
estar xa no qampo da política estrutural. O primeiro perigo é
interpretar, segundo fai 0 Neste intre de
Estado, que
acabada
a maior exixéncia
guerra, pode de pensara
comezar a política, queren- política, oBNG
d o dicer con
móstrase nunha
isto que política só se pode vía mortade
chamar á parpactos e
1 amen ta r.
Clausewitz programas. ·
deixouno moi
claro: a guerra
é a continuación da política por outros médios. Hai outras
políticas posíbeis que non son as
do posibilismo político.

Berra Pérez Varela

1 no parlamento que el

Enfim, conhecemos estratégia.
Alén do que sigan a facer os compañeiros de Euskal H_erría; ·que'
Por que nom fundamos agora nós
um Partido Bobalance se vai realizar no BNG?
bular, comideSen dúbida vai afectar a todo o
ologia facha
movemento nacionalista galego.
Témome que se vai facer tendo
autoidentifica- Cada vez estou
da? Ou por
como horizonte a constitución esque nom cria- mais
_pañola. O que quere dicer que o
mos nós umha
BNG vai promover unha política
"Real Acadé- convencido de
parlamentarista exclusivamente.
mia de lá que aprif!cipal
A declaración recente de Suárez .
Lenghua CasCanal é agoreira: Vamos facer do
telhana" ou um estratégia
parlamento o centro da nosa polí- ...
"Instituto dela empregada
tica (cito de rnemória). O BNG coLenghua Esmo posíbel partido portador dun- ·
panhola", com desde sempre
ha esperanza de emancipación,
funQom inver- contra nós foi a
capaz dunha política "das verdasa do ILGA?
des" (A. Badiou) vai ser, en troEssas insti- de roubar-nos a
ques, o paladín do parlamentaristuiQóes pode- VOZ;jogando
mo, ao que se lle quere devolver 'I
riam estar tam(?) a honradez (!)e a verdade. A
bém compos- desde o nossó
verdade? A que sempre faltou no
tas por alguns campo.
Estado burgués (A. Badiou, de
dos "persoeinovo). A consecuéncia grave é
ros"· dos Deque deste xeito o BNG vai estar
-está xa- contribuinao a fortalepartam i entos
de Gallego da
cer ao Estado español co ~eL.i
· nossa Univer~idade, que assim
aporte de subx~ctividade. E a
-acumulariam ainda mais cargos e
contribución -nos dous sensos do
'ocupaQóes.· E, atribuídos desse
termo- do BNG ao Estado.
potencial demiúrgico, incluso po- .
deríamos conseguir que se espalPor esta integración no Estado é
hasse pór aí o canto de que os
que o BNG vén promovendo unha política solidária · ca PNV e
íberos nunca existirom, que afinal
eram só o invento dos románticos
CIU, e que explica a Declaración
espanhói.s para ~acudir-se de cide Barcelona, que sospeito que é
ma a pressom dos sémpre esmaunha acción oportunista prevendo

a

non soporta que os
expendedores de
carné de cu l_tu ra
galega señan os
nacionalistas: O que
lle.pasa a Xesus é que
fixo o bacharelato con
Franco, con matrícula
en Formación del ·
Espíritu Nacional, e
agora non o .dá

convalidado.
En Allari:z celébrase
a Feira do Outono. Na
vila, máis que turistas
hai peregrinos. Agora
que o nacionalismo
calle visos de
governar, Allariz é
unha maqueta que
cada dia visitan non só
os votantes de Beiras, ·
senón tamén
dirixentes socialistas e
· populares asustados
polos inquéritos.

O Venres 30, tres
viaxeiros do último vó
de lbéria MadridCoru ña foron
abrigados a sair do
aparato coa desculpa
de que non tiñan os
dados en regra. Acto
.,s~_g~!c!q ~ubi~on, aq_,

J.:.

.1 avión o ministro Romai
1 .Beccaria e dous
1 acompañantes. O
1 abuso non era para
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quinaban_es.as cabezas pensan~
matanza, ... de balde, a D. Fulaas eventualidades políticas ~man
nez), para calquera -desas débe-. _
cipatórias de Euskal Herría. Asetes que debian crer que a eficá1 maldición, pero si para made· un aproveitarse de e un cia é algo innato á empresa pri- . das eternas, teño qüe acudir covada sentian á administración
mo ·c1iente a mercar o servício. A
neutralizar o impacto de ETA.
1 desexarlle unha boa
esta nova forma é ao que os enPois ben, cómpre que os galegas . com~ tal. E obrando en conse1
cuéncia, decidiron ·que os- admitendidos chaman "clientelismo". •
saiban que clase de partido é o
tormenta e unha
PNV, xa que parece que non len
nistrados deberian ser chamaaterraxe forzosa.
ALEXANDRE PRIETO GIRÁLDEZ
dos "Clientes"
os libros de Pep~ Rei, nen escoi(VIGO)
nome polo qu~
.. - - _..
tan máis que o ruido de entrechocar de maos dos legados galese nos coñece
gas. Dicir só que é conservador é
cando acudi- 'Cliente' ven da
Hai un anúncio sobre
case enganar. O PNV foi e é
mos a unha
"xanela úniqa~'. prestación de
-mesmo nas negoéiacións aca seguridade no
Todos somos moi nacionalistas,
tuais- un instrumento do Estado
tamen todos ruralistas e idealizaservicios
traballo. No coléxio
español (véxase o significago real
lso é o que eu
mos sen fin a vida no agro. A
avisan a un neno de
· do Pacto de Ajuria Enea). E falso
pensaba ata públicos a
máis dun político téñolle escoitaque o seu pai acaba de que ó PNV teña unha política an- hoxe. Pero_ cambio de... Ea do que os únicos ecoloxistas son
tagónica, tena só diferencialista,
nun intre ocioos labrego$ ou tal vez os mellomorrer. A ladaiña ven
so, viñéronme esa mercaduria
na que os roces e pequenos conres ecoloxistas os máis sábios,
as
fl itos cumplen o papel de dar a
luces:
dicer que as
penso que decia. Pois non , tal
de
favores,
impresión de que hai unha diná"cliente" non
vez nalgures ou nalgun tempo taimprudén~ias dos
mica que en realidade non existe.
ven pela per- chamasen~
ran os labregos aqueles que soutraballadores páganas
Como dixo un sindicalista de Euscura da eficáberon conservar patos séculos toclientelismo.
cia;
"cliente;,
kal
Herría:
"Estes
teñen
pactados
tamén os inocentes. ·
da a riqueza do noso contorno
ven da mercaaté os insultos" (cita liter._al). Ben
medioambiental, os que plantaÉrache o que faltaba! E penoso
foi ler ;ialgunha ocasión
duria que supón o uso e disfrute
ban árbores debaixo dos que proporque non lle botan a
de favores a cámbio de ... , "clienen A Nosa Terra que o PP aprobabelmente sabían que non chete" ven da prestación de servicios
veitábase da poiítica de ETA, paculpa aos empresários
garian a sentarse, os que transpúblicos a cambio de ... E a esa
ra atacar
nacionalismo (~erda
rnitiron de xeración en xeración o
que obrigan aes seus
mercaduria de favores, chamasedei ro) do PNV (e EA). A miopia
tesauro da bidodiversidade.
non tan grave co"mo o conservalle clientelismo.
empregados a facer
quendas de _catorce e _ durismo que revelan estas palaHoxe non, ao carón da miña casa
Pero femonos que alec:tar: a apabras. O diferencialisrno é complena aldea fártanse de lavar cisterdazaseis horas ou a
tamente interno ao xogo pluralista
rición do "clientelismo", supón a
nas de xurro e emporcallar o redesaparición do "caciquismo". E
parlamentar. A políti~a do BN~
traballar en mas
gato, zoupanlle a terra fertilizanneste intre, como a do PNV, esta
é que antes, cando minha aldea tes e medicicondicións para aforrar integrada
querías que puxeran ur:i poste da
no .E stado español.
ñas tan agresisalários e materiais?
Neste espácio só se pode actuar
luz, ou que votaran piche a un
vas que só ler
en función das diferéncias, que
camiño, ou calquera outra causa,
a composición Ao carón da
son s.empre de orde estrutural, é-- ti~as que talar co Cacique, e ese , posíbeis
dicer, reformista. O BNG está a . te, cumprindo coa divina encoefectos
da miña casa, na
facer alianzas con outros partidos
menda que tiña asignaea, encarEn Pontevedra o
mesma córtacomo o PNV porque, gaste ou · gábase de falar ca alcalde, e se
CDG representa a
seche a dixes- aldea, fártanse
nol'), o BNG hoxe é un partido-eseras unha per~oa _políticamente
ti
ón, tiran ani- de lavar
Valle en castelán.
pañol. O que é-doroso.
· ·
_correcta, tlñas .posté da luz, a
mais mortos no
cámbio de axudar:. de balde en tal
Asiste o governador ,
primeiro sítio cisternas de
Neste intre de maior exixéncia de
laboura xunto coa gratitude e a .
que atopan, dá xurro e
(agora subdelegado:
pensar a política, o BNG móstradebeda eterna.
igual sexa ao
Millán Mor:i, ália?
se nunha vía ·morta de pactos e
carón do rega- emporcallar
Máis hoxe, o cacique é Alcalde~ _ to e o marrao
programaS. Cun corpo ideolóxico
Chuni). Mediada a
regato.
_empobrecido de referentes: cháConcelleiro, Xefe do que sexa, e
teña unha pesactuación, o actor
malle "Democrácia" ao Estado
para que troquen a bom_billa que
te que no monparlamentar español e aos seus
leva dez anos fundida do poste da
Morris íspese en
te máis virxe,
luz, ou para que boten un pouco
partidos "pa_rtidos democráticos",
1 escea. Chuni collé ao
talan carballos
deste xeito, aceptando a ideolode cuspe que tape o furado que
e plantan piñeiros, etc.
1 filio, que o
xia liberal e fomentando a confuten a pista á que lle botaron chasión ideolóxica ·nas xentes; buspa.pote hai catro meses (antes das
1 acompañaba, e saen
Cando lles talas de certas medica "consensos", que son a marte
eleicións), ou para que coloque a
d as correctoras, sinxelas que
1 do teatro. Viva a
·da política; insinua aco_
rdos co· traballar no concello ao tillo dunha
aplicar para correxir os
1 moralidadé trasnoitada! PSOE (persisténcia na abxec- curmá da miña tia (o que supón . poderian
efectos, tómante a pitorreo, rinción e crimes de Estado); reinvi- . que no resto da miña vida lle teño
se de ti.
dica o termo "cidadán" como se
que facer a colleita, a vendima, a
1
As institucións tan ouvidos xora revolución francesa fose un re1 Bankinter cobraba
ferente axeitado. É que "cidadán"
1 comisión polos
é o suxeito político que precisa o
·
· Ornar Pérez
nacionalismo e·n Galiza neste
1 donativos a
momento? .Onde están as decla1
racións, .onde as "directrices que
Centro~mérica .
entusiasmen (sustituidas polo
1 Descubríronllo.
aumento de votos . e a exaltación), onde a forza subtcectiva? A
1 Tiveron que devolver
économia e a xestióh van desSoL\C l"T'A\2.otJ Oif112..A$
1 os cartos e dicer que
~
/
/
prazando á política: clámase po1 eles tamén eran
l>€.T~N C l otJ S
A CJVvt.A 12,A
la construcción de estradas, polo
1 solidários. •
ferrocarril, fálase do seguimento
')X)S LO t2.ES ...
da lei 35 barra 84, apartado b, ~
parágrafo 2, dos orzameritos. A
economia nunca soubo de sub' xectividades .políticas.

1 botarlle a Romai unha

Ecoloxia no agro
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Cómpre pensar a política aquí
senón o BNG poderia ser o próximo partido ·en
xestionar a represión en Galiza.
Vai¡;i desastre! Non precisamente escuro .•--

. urxent~mente,

V ALENTIN GUERRA
(SANTIAOO DE COMPOSTELA)

Cliéntes do caciq.ue
Até hai ben poucos anos anos
ás xentes que se persoaban na
xanela dunha administracjón, a
propia Administración chamábaos "administrados''.

. •.

RUA MARTIN CODAX
VIGO

Pásados os anos, e buscando a
eficácia, deberon pensar que os
administrados apreciarian mellor
tal obxectivo se, tal e como ma-

dos e os sindicatos "pasan" entre tanta movida populista-reivindicativa.
Tal vez nuns anos, cando as enfermidades se tripliquen, os campos se esgoten, os pozos contaminen e os rios e regatos morrán, lembraremos a todos aqueles labregos de hai un cento de
anos que si sabían vivir sen destruir. Ag~rdo que daquelas non
sexa tarde para copialos. A agresividade do modelo actual fai que
asumamos todos urxentemente
unha alternativa que pase sen
dúbida pala agroecoloxia. • - .
ANXOMOURE
GARABELOS~MAruz (CHANTADA)

O señor de Romeor
Tomando a encrucillada dos Peares, aló onde se axuntan os
dous ríos (river Sil e river Miño,
como lles din acó, nas Highlands) topamos cun relanzo engaiolante. De sócato, ao lonxe,
albiscamos un fermoso val cinguido entre outarelos. Unha
man de vento palpuxounos coma se quixese turrar por nós,
mentres unha mesta brétema
devalaba peneirando o abraiante son dunhas gait-pipes.
Ao fin deramos co Glen Ourens.

O deuto guía acenou cara nós e
dixo con ardimento:
-"Vaia, ho! Bagatelas Pipes
Band volveu gañar por terceiro
ano!". E seguiu a rosmar polo
baixo: " ... ese lord de Romeor ... ".
As refoladas dun vento montesío que traía o Ben Manzaneda
ameazaban con tirarlle o kilt ao
Sir Saltar e deixalo en tartan picado, namentres o Mestre de
Cerimonias (Pipe Major, Pai
Maior ou Pai Land, segundo os
clans) escomenzaba a presentar o repertorio que, de seguida,
tocarían os seus gait-boys da
Vaticano Pipe Band. Ao berro
de: "¡Descansen, ar!", o lord pasou a nomear as pezas, todas
da súa autoría:
Alborada de Albor (e valla a redundancia), A-La-Lá de Paco
Vázquez, Jota de Rajoy, Pasacorredoiras de Guiña, Réquiem
por Rauco, Carballesa de ENCE
e Lourizán, Pandeirada de Loyola de Palacios, Mazurca para
un muermo, Danza de Paus de
Diz Guedes ,
Rile (b)-Jiga
de
Romay
Beccaría,
Marcha proce- As refoladas
sional de Por- dun vento
tomeñe, Polca
de Besteiro, montesioque
Canto de Ber- traía 0 Ben
ce do Duque
de Feria, Fo- Manzaneda
liada do Ca- ameazaban con
charro, Paso.Oobre
de tirarlle kilt ao
F u n g a i r i ñ o , Sir Baltar.
Marcha Procesional do
Porcus de Pínochet, e Tacata e Fuga do Barrionuevo.

o

Malia que naquela curta v1axe
non tiveramos folgos para aturar
. aquelas despampanantes melodías. Retomamos camiño cara o
sul. Agárdanos o Loch Antela . .
Seremos quen de ollar seu sonado monstro? •
lOLANDA E XAN TEIXEIRO REI

(FERROL)

. Gweiro··.
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Quince 3=nos de encontros entre escritores galegas, bascas e cataláns, en Cpnipostela .
*

Os caligramas de Uxio Novo ..
neyra e os poemas.-obxecto de
Joan Brossa ou )oxean Artze,
entre outros, serviron de pórti.co expositivo na entrada do
Centro de Arte Contemporá.nea pa.r a o encontro do Ga .
leuzca, celebrado en Composte.la os dias 6, 7 e 8 de N overo..
bro. Revisábase a relación da li.tera tura coas artes plásticas, un
telón de fondo que servia, nova.mente, como lugar de relación
do escritore das tres nacións.

Manual de. Pintura e Caligrafia
Sorprendente eran tamén as
propo tas, algunhas delas deseo ..
brindo facetas descoñecidas, de
Xavier Seoane, Lino Braxe, Pe ..
pe Cáccamo, Anxo Pastor, Rodríguez Fer, Xoán Anleo ou Pa..
co Souto que, con distintas for ..
mas, tomaron plástica a poesía
ou fixeron lírica a escultura. A
mostra da entrada, comisariada
por Xosé M. Álvarez Cáccamo,
fo¡ asi preámbulo do debate.
en Compostela só unha semana
despois de que a cidade acollera
aos nacionalistas galegos, bascos
e cataláns. Acontecía tamén
que os escritores cumprian nesta
ocasión 15 anos das suas xuntanzas anuais rotatórias que, des ..
ta volta, recuncaba na Galiza
despois de que hai
tres anos se xunta ..
ran co lema da
emigración. "fo ..
mos
e critores
que recupera.me o anagrama

;¡

3

de José Saramago para afondar
-na idea de que "pintar e escre ..
ber ·é a mesma .cousa, camiños
paralelos nos que se extrae co ..
ñecemento por meio da arte
operando sobre a realidade".

De

~squerda

a direita, Novoneira, Graña e Alfera.

para converfol
nun lem nto ac.tiv , nun paradigma de en con tro
intelectual. Neste
caso os partidos
p lítico retoman
o símbolo. Non
hai tampouco dú ..
bida de que os es ..
critores das tres
nacións coinciden
no esencial co espíritu e a ética do
nacionalismo cultural e tamén,
en moitos casos, coa sua ex'pre..
sión política" aponta Miguel
Anxo Femán Vello, secretário
da Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG ).

relacionadas coa arte -participaron Isaac Diaz Pardo, Alberto
González .. Alegre, Xosé Maria
González e Antón Patiño- ano..
ta que, mália os especialistas
congregados, "pouco se sabe das
propostas. novas que se están a
facer, é certo que
dalgunha maneira
os límites desaparecen e á vista es.tá na exposición
de poesía visual
que se organizou
para o encentro,
pero tampouco se
pode facer unha
mestura con todo.
Un poema pode
ter máis seme ..
llanzas coa arte
visual .que cunha
novel~ pero exis ..
ten uns paráme ..
tros, por moi mí..
nimos que sexan,
para manexar ..
nos". As relacións
entre os grupos ·
Rompente e Atlántica, á vez que a
revisitación da obra de Luis Seo..
ane ou Castelao, principalmen..
te, serviron para poñer pontos
de inflexión nun debate que ven
de vello.

Entende Fernán Vello que na
relación entre os xéneros non
está nada dito, máis ben respon ..
de a unha sorte de "lei do péndulo, ás veces sanciónase a a de ..
saparición dos lindes de forma
positiva e outras márcanse as
fronteiras". O poeta Xosé Maria
Álvarez Cáccamo, que coordenou a mesa redonda celebrada
no Museo Carlos Maside de Sa..
da, a roáis poboada de persoas

Ven tamén da relación dos pintores que escribirou e ~scritores
que. pintaban que fixo Xavier
Seoane -que se congratulou de
volver ao CGAC nun "momen..
to. de paz" despois da carga poli..
cial á que asistiu nas suas portas
a comezos de Febreiro...,..., enten..
dendo· a cultura como u'belixe ..
ráncia", desde as primitivas for ..
mas de criación até a liberación
conquistada polas v.angardas ou

Galeuzca n

.-

,

mo a "mellar crónica que se
podía facer daquela época.
Transmite nos seus debuxos
emoción poética e compromi ...
so". A fenda do 1936 impediu,
segundo o relatório apresenta ..
do por Xosé Luis Axeitos, o desenyol vemento da identidade
artístic~ que ttm no alfabeto
deseñado por Castelao ou na
arte plural de Luis Seoane dous :
,.pontais na busca de _códigos de
expresión próprios. O escritor
basco J on Alonso, pola sua
banda e despois de se referir ao
cómic e á crítica, remitiuse ao

CARME VIDAL

E o Galeuzca literário reuníase

s

.

.

1984

as !').ovas relacións establecidas
entre o criador, o soporte e b es.pectador a partir da aplicación
das 'novás tecnoloxias. A obra
do próprio Joan Brossa serviulle
a Se.oane para poñer de man un
caso de "tránsfugas int~rxenéri.-

.A. PANARO

cos" xa que conseguira mesturar
"o touciño coa velocidade".

O escritor catalán, Xulio

Ri~

cardo Trigo botou man dos ál ..
-bumnes de Castelao publicados
en Valéncia para sinalalos co.-

Na análise das referéncias non
podía faltar o apelo á linguaxe
cinematográfica da que tiran
boa parte dos escritores contem..
poráneo_s. Foi o basco Angel
Lertxundi quen valorou a in ..
fluéncia do cine na narrativa
<leste século. Da sua própria ex ..
periéncia tii:ou a necesidade de
pensar na luz, nun pintor ou
nun -cineasta, ao acometer a tarefa da escrita tanto na narrativa
como no teatro que _ten, ao seu
ver, na sétima arte unha cita xa
ineludíbel.
·

O relatório do profesor e escritor
catalán Antoni Marí, apresent:adá a maneira de conclusión, ser..
viu tamén para repasar os en ..
centros e divisións dos xéneros
nas . distintas etapas históricas.
Marí destacou a preponderán ..
cia da poesía na Antigüidade
clásica pasando pola unificación
promulgada no Renacemento
coa elll.blemática figura de ·Leo ..
nardo da Vinci até chegar á
contemporaneidade onde a criación só responde á necesidade
de expresión artística. Despediu
· asi o encontro que terá a sua
continuación o próximo ano en
Morella (Castelló). •

Üs escritores
das tres nacións
coinciden
co espíritu do
nacionalismo
cultural

..

.

.

.

~·
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l.Os escritores .elexirán o candidato ao Nobel·
A Académia Sueca e o seu Comité do Nobel presidido por Kjell
Espmark púxose en contactó coa
Asociación de Escritores en Lingua Galega para que propoñan
.un candidato ao prémio Nóbel.
' Serán os próprios escritores os
· que, a meio de votación secreta,
elixan á persoa seleccionada -para
concorrer ao galardón. Para Miguel Anxo Femán Vello significa ·
un "recoñecemento para Aso~
ciación como representante dos
escritores e como portavoz acaido
para este terna, implica que se ten
en conta o traballo que ven de.-

senvolvendo tanto nacional co- ·
mo internacionalmente, un labor
de cociña pero fundamental para
a nosa proxección fóra" :
A selección da AELG como entidade que designará o candidato
supón o destaque tanto das letras
galegas como da própria organiza..
ción profisional, que tomará a
dianteira fronte a outras institu..
cións e organismos relacionados
coa cultura. O proceso de eleición
do candidato polos escritores -ca..
da un·poderá nomear de un a tres
propostas- rematará o día 1 de

Febreiro e o nome gardarase en
estrito secreto. A AELG remitirá
á Académia Sueca un amplo informe sobre Galiza, a história da
nosa literatura e a figura e a obra
da persoa designada. Femán Ve..
llo di que na mente de· todos xa
andan vários nemes -"nada ·ternos que envexar a outras literatu..
ras que xa teñen Nobel" anota- e
asegura que a AELG "vai traballar· nesa dirección, de non ser o
ano que ven, un dia chegará en
que un escritor ou escritora gale..
·g as obteñan o prémio. Ternos
moitas posibilidades". •

....•.......................••........•..........•...........•...•................................•.. .......
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•Homenaxe
~nLugoa

Bieito Ferriández
'por 80 anos
de nacionalismo'
O Venres 20 de Novembro no ·

Instituto da Virxe-dos Ollo~
Grandes de Lugo, Galiza Nova
celebra un acto de homeríaxe ao
galeguista Bieito Femández. Co
le·ma 80 anos de nacionalismo ás
oito da tarde está convocada unha táboa redonda na que participan o próprio Bieito Femández,
o escritor Lois Diéguez, e palas
mocidades do BNG, Xosé
Ramón Hermida. Remata a xornada co acto de homenaxe no
que participan a concelleira do
BNG en Lugo Branca Rodríguez
Pazos e o secretário xeral de Ga,
liza Nova Martiño Santos. Este
acto enmárc~e dentro da campaña pqla recuperación da história do nacionalismo e do galeguismo de preguerra que a organización inaugurou no verán de
· 1997 coa homenaxe ao Corchei,
ro no Carballiño.
·
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: • f\s . tres universidades ~embra~ a .Leiras Pulpeiro

..: ·00 ·17 ao 19 de Decembro

celebrarase en Mondoñedo
unhas xomadas adicadas a
Manuel Léi~as Pulpeir~,
organizadas polas
UI)iversidades ~e Vigo; A
Coruña e Compostela.
Tamén colaboran outras

inst~tucións, como a Real
Ai;:ademia, cuxo presidente,
Francisco Femández del
Riego, sfnalou as virtudes de
Leiras Pulpeirb como poeta
"perseguido políticamente".
.Será precisamente~¿rnández
del Riego -qüen prohlincie a

conferénda maxistral das
xomadas co título Manuel
· Leiras Pulpeiro, un galega de
sempre. Para pechar esta
homenaxe ao escritor de
Mondoñedo, terá lugar unha
mesa redonda sobre o
federalismo.+

asociación estudantil
recentemente-constituída, protestaron <liante do Pazo de Fon,
seca,. en Compostela, o
Martes 10 de novembro, á mesma hora na, que o reitor Dario
Villanueva inauguraba a exposición "Don Ramón Maria del
Valle Inclán 1866-1898". Os
manifestantes protestaban pola
"españolización" dos actos de
homenaxe a Valle lnclán, nos
que a Universidade seguiu a es,
tela do COO con outra montaxe
en castelán por parte da Aula
Universitaria de Teatro. A ex,
posición inaugurada o Martes
comprende fotografías, recortes
· de prensa, obxectos e cadros
pertencentes a qibliotecas,
arquivos e a própria família. +

Encontro
ao redor
da fotografia
histórica en Compostela

..
·•

galego, escrita en 1933. Precisa,
mente Ricardo Polín e Luz Maria Durán, que forman parte da ·
comisión, gañaron o premio Arixel Fole por un·traballo sobre esta obra e preparan a edición da
mesma, composta por 113 poemas. A comisión tamén solicita
. que se adique a Crecente Vega o
Dia das Letras Galegas.+

........ .............. .................................................•.• ............................ • Os estudantes-

·~·

do país. Nalgun caso, como en
Parga, 'foraa empresa..Ingemar
quen fixera c~m un, o cal foi
denunciado polos viciños, que
conseguiron,que nuns días fora
restituído. +

se

•Protestan
..
.,
na 1naugurac1on
dunha mostra
de Valle Inclán
en Compost~la
Membros da Platafarmá. par unha
Universidad.e N arma.liza.da,

No. ano ·1927, Bieito Femández
entrou na Sociedade Nacionalista Pondal. Militante durante a
época das lrmandades da Fala e
da II República, participa actival}lente na campaña polo Estatuto de Autonomía. Despois do
36 implícase na reconstrución
do Partido Galeguista no
interior e participa na Asemblea
clandestina que se celebra en
Coruxo, Vigo, no ano 1943.
·Con posterioridade, na década
dos 60 tamén xogará un papel
importante no movimento cul.:
tural e no nacimento de
asociacións como a Auriense. •

IÍI

O día 21 de Novembro, no
Consello da Cutlura, tetá lugar
un encentro baixo o título "A
fotografía como memoria histó,
rica", q1.,1e reunirá a especialistas
que debatirán o estado da recuperación de arquivos na Galiza.
O encentro está coordenado,
por Xurxo Lobato, membro da
ponéncia de Comunicación do
_ Consello, e conta coa
participación de Xosé Luís Cabo, Públio López, Manuel Sendón, Xosé Enrique Acuña e Xosé Luís Suárez Canal.+

de antropoloxia
celebran
o seu congreso
no Porto
Nacionalismo, identidade, futbol, comunicación ou rnundia,
lización son alguns dos temas
que estudantes portugueses, ga,
legos, espafiois e francese
debatiron no 6 2 Congreo lnter,
nacional de Estudantes de Antropoloxia, que se celebrou no
Porto do 4 ao 6 de Novembro.
Neste foro, púxose de manifesto a laboura dos antropólogos
en eidos reservados para traba,
lladores sociais ou sociólogos:
universidades, hospitais, cárce,
res, museos, escolas secundárias
etc. O vindeiro congreso de estudantes terá lugar no Outono
do ano que ven na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto
Douro.+

• Peden
o translado
dos restos de
Crecente Vega a
Castro de Rei

• Desaparece
en Mazaricos
outro _cruceiro

111

Da cruz de Basteira, na
parróquia de Coluns en Mazarí,
cos, só queda a pedra que a sos"..:
tiña, segundo veñen de ·den un-·
ciar os viciños da zona. Non se
coñecen as causas da ·
,
desaparición ainda que nos útli,
mas anos, desapareceron-vários
cruc~iros en diferentes pontos

Miguel Ladrón de Guevara'., á guitarra, Xosé Luis Saques, na percusión,
e a poesía de Lino Braxe, conforman A caricia da. serpe, para que músi,
ca e versos "convivan no mesmo espazo escénico con igual preséncia".
A estrea <leste espec_táculo ten fügar no Forum Metropolitano da Coruña ás n9ve da noite do Domingo 15 de Novembro. Trátase dunha
proposta anovadora na que "unha poesía que se converte en canción
coñecida baixo os acordes do Bye Bye Love, que populaiizaron Simon
e Garfunkel, pode dar paso a outra~ nas ,que Lou Reed ou unha peza
de ~ango aniñen na procur~ dunha complicidade cos espectadores".+

Poesia e música·
no espectáculo A caricia da serpe

En Castro de Reí ven de constituirse unha comisión que ten
como obxectivo o trasnlado dos
restos do poeta Xosé Crecente
Vega desde Segovia, onde está
soterrado, até a sua parróquia
natal, Santa Maria de Outeiro.
Membros desta comisión viaxan
o 20 de Novembro a Segovia
para recoller os restos e renderlle homenaxe ao dia seguinte en
Castro de Rei coa preséncia dos
seus familiares. Crecente Vega
naceu en 1896, estudou Filosofía
e Letras, e exerceu a docéncia
en Málaga e Segovia. Codeseira
é o título da sua única obra en

Xoslt (recente Vega.

Cine Europa, a oportunidade ·de ver cinema oculto para as salas cotnerciais
Celébrase en Compostela e coincide coa terceira edición do Fe~tival de Ourense
Duas citas cinernatográfi~as teñen lugar durante este mes na
Galiza: unha é o festival Cine
Europa, que ocupa o Teatro Principal de Compostela durante o
mes de Novembro, e a outra sitú,
ase en Ourense, cuxo Festival de
Cinema Independente chega á
terc;eira edición. O pó.blico compostelán goza de fitas ainda non
estreadas comercialmente -al,
gunhas delas posibelmente non
chegarán as salas galegas- e en
Ourense, homenaxease ao escri. tor W enceslao Femández flo,
rez, co anúncio dunha proxima
pelíc_ula de animación galega

baseada en O bosque animado.
A directora Isabel Coixet, des,
cuberta para o público por Cosas
-q"ue nunca te dij~. rodada en Estados Unidos, apresentou en óu,
tense A lo~ que aman, a sua terceira obra, que xa fora estreada
en salas comerciais do Estado. A
historia narrada sitúase no século XVIII e directora escolleu
O lncio, Sarria e o San Estevo
de Ribas do Sil para ambientala ..
Elias Querejeta é-outro dos protagonistas do Festiv<!-f de Ouren,
se, que lle adica unha retrospectiva, co1ncidindo coa produción

a

da última película da sua filia
Gracia, rodada na Qaliza.
A memoria historia desta edición
en Ourense está centrada en Fer,
.nández Flórez, cuxo primeiro tri,
butb foi a apresentación do libro
Wen~eslao Eernández Florez y él
cine español, co9rdenado por Xo,
sé Luis Castro de Paz. Tamén falou do escritor· o director José
Luis Cuerda, que dirixiu el bosque animado, co actor Alfredo
Landa, e que continua por Galiza
tras rodar La lengua de las maripo,
sas. O festiva remata odia 14 de
No'lembro, cando se entregarán

.os prémios Calpurnia. para longametraxes e curtos, de cuxo patro,
cínio encarreganse Canal Plus e
Canal Satélite Dixital.
Pola sua parte, a nova edición
de Cine Europa ten un programa
roáis que destacábel, que oferece
aoportunidad e p..centos de composte láns de ver cine que non
vai chegar as salas comerciais. A
vida soñadas dos anxos, estreada
en cannes, e<'ü evanxeo das maravillas, a última fita do mexica,
no Arturo Ripstein, foron das
primeiras ·surpresas. Ripstein
emula a Buñeuel ao concentrar

nunha cornunidade milenarista
unha orxia surreal na que as mu,
lleres son as elexidas como
guias. Francisco Rabal, Patricia
Reyes Spíndola· e .Katy Jurado
protagonizan este evanxeo. Outra das fitas esperadas e que non
decepcionou foi My name is ]oe,
de Ken ·Loach, estreada' o memso día que Lágrimas negras, de
Ricardo Franco, e Lua tentadora,
coa actriz Gong Li. Ainda queda
cinema por ver no Principal de
Compostela; onde o público Pº'
lo de agora, estalle dando a sua
mellar caligficación á francesa
De todo corazon. +
·
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outros clixés, outros tópicos, que
amosan ·a un autor excesivamente dependente de estereotipos foráneos -é o caso do prirneiro relato- ou de referentes históricos
e culturais máis próprios da literatura castelá que/ da galega.

Empezando
o camiño
Titulos: O asasino invisible /O vendedor de
mazás.
Autores: Xosé Durán / Breogán Ri veiro.
Editoriais: Galaxia/ Espiral Maior.

Hai un considerábel número de
leitores que se inícia na leitura
da man da narrativa de xénero.
Hai un considerábel número de
narradores que teñen os seus comezos na narrativa de xénero.
Como hai leitores devotos que
amosan unha grande fidelidade
á leitura de xénero, tamén hai
escritores que nunca sairan das
súa lindes. E non se pode falar
de maos leitores nen de maos escritores. Son, simplemente, un
tipo máis de leitores, un tipo
máis de e critores. A literatura é
a cau a común, lugar integrador
e, á vez, fornecedor de suficiente
variedade como para non afogarmos entre discursos monocordes. De dous autores que comezan; ambo con discursos de
xénero, irnos ocuparnos hoxe.
O asasino invisible está composto
por dez relaros que teñen como
fondo o que chamamos mundo
da ciéncia-ficción. Nunca mellar
dito, porque os avances científicos teñen un claro protf.gonismo
en todos os relatos. Desde o primeiro, que ·leva o mesmo título
que o libro e lembra moito esas
auténticas sagas de asasinos invisíbeis que causan o caos e o terror para que os mesmos homes
se eliminen entre si. Ao derradeiro, que tamén forma parte
doutra saga, xunto aos dous relatos inmediatamente anteriores,
pero ne te caso unha aga própria, a do inspector Murray. Eis

pois que os tres derradeiros relatos conforman o núcleo máis
unitário. Sen embargo, dentro da
diversidade temática dos sete anteriores relatos albíscanse cartas
teimas, obsesións, que vinculan
relatos entre si. É ocaso da intelixéncia artificial, idea central do
primeiro relato e tamén do quinto, que se intitula "O .cerebro
asentado". E outra das vertentes
futurist~ con máis peso é a xenética, os avances xenéticos centran o segundo relato :_"Dobre ou
nada"- e tamén o cuarto
-"Patente de corso" e mesmo
subxace no sexto. "Corazón dividido"-. Réstannos dous relatos: o
segundo -"O viaxeiro do pasado"- e o sétimo -''Un día na vida
de don Ninguén"-. "O viaxeiro
do pasado" ten tal título que
óbvia calquera comentário a
cerca do seu tema, no outro pode
verse outro aspecto da xenética:

a vida dunha família no futuro.
Eses son os temas plantexados.
Agora vexamos a maneira, que
revela ás claras a un autor
que corneza e
sabe o que Os avances
quere contar. científicos
Sen érnbargo
non nace un teñen un
aprendido e ·claro
aquí hai má-is ·protagonism
dese r ición
que narra- o en todos os
ción, e onde relatos de
a hai, ao na- Xosé Durán.
rrador fáiselle
difícil desapegarse dos clixés descritivos, o que apaga o ritmo no desenvolvernento da acción, pecado de moita peniténcia neste tipo de narrativa. Á sua vez, hai

Breogán Riveiro é tamén un autor novo no panorama literário,
-adernais de dez anos máis novo
que Xosé Durán. A sua noveliña
curta O vendedor de mazás foi
premiada no ano 98 co 1º Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruñi E como autor,
novo, a sua narrativa presente
ten ainda necesidade de consoli- _
dación. Iso pode ser o que explique o recurso á fragmentariedade, ao abuso das prolepses non
senda estas por imperativo temporal. Saber contar ben é alga
máis que curtar o_relato onde, en
teoría, se pirde· o fio argumental ·
estritamente preciso. Pero antes
·de nada advirtamos que xa non
estamos na ciencia-ficción, isto é
narrativa fantástica e, por rnoito
que o papel da informática sexa
moi importante, este é un mundo ben diferente. Para empezar, o
tempo da acción, causa funda:
mental, é o presente, se pertence
ao xénero do fantástico débese á
natureza sobrenatural do -desenlace. Polo qemais, Breogán Riveiro sabe estruturar ben a acción de maneira que a le.itura gaña atractivo e ritmo. As personaxes tamén están ben configuradas, nunca son planas e reSpon~
den pe,rfectaménte ao rol que lles
toca. E o que hai, un relato, ou
novela curta, interesante 1 e un
autor novo, Breogán.RiveirQ, _que
no ~eti primeiro traballo amasa
boas rnaneiras e fai ter esperanzas
de vindeiros discursos máis logrado's,
qüe lle axud.aria unna
máis eficaz Tevisión lingüística.+

ªº

XOSÉ M. EIRÉ

Axendas XERAIS 1999
f t 119
;Axendas XERAIS:
1Oanos de normalización lingüística diaria·
.,

-·

Mapa actualizado de estradas de Gálicia,
'< 40 páxinas de info~ma,ció.q X<;:~al, te_léfonos de. iuter~s~ e- ~ervicio~·= .
Medios de Transporte, Oficinas de Tudsmo, Teléfonos
de Urxencia, Concellos, Deputacións, Xunta, Universida_des,
Organizacións Sindicais, Medios de Comunicación, etc.
Oito páxinas a. toda cor sobre o Ano Xacobeo, Efemérides,
Cultura Popular, Feiras e Festas-Locais,
Celebracións Internacionais, Calendario Fiscal
~antoral, Fases da Lúa. ·

. Axenda Dietario Telflex_(2.32Q ptas.)
Axenda Dietario Similpel (4.000 ptas.)
Axenda Dietario Pel (9 .164 ptas.)
Ax.enda Semanario Telflex (1.740 ptas.)
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conta de libros
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Xulio César.
visto por Xohán Ledo
"Está visto que a historia e a vida andan ·
distanciadas, por veces ou sempre, en
pulgadas ou en anos luz, asi é coa vida e .
marte de Xulio Cesar.
Pero -a historia. c:.ontada por Shakespeare vive e .seguirá a vivir en
terras e falas dende
lago nin pensadas,
e cáseque nin sabidas". Xohan Ledo é
o responsábel da
versión galega de
· Xulio César, de
Shakespeare, q_ue publica Edicios do Castro. O deseñador e criador da imaxe artísitca de Galaxia xa adaptara anteriormente a peza Ricardo lII . •

Galeguismo e ·
socialismo na UPG
Fermí Rubiralta Casas, historiador e estudoso dos nacionalismos basca, catalán
e galega, é o autor de
De Castelao a
Mao, un traballo
que afonda nas
orixes e desenvolvemento da Unión
do Pavo Galega. O
autor mergúllase na
configuración do
nacionalismo no periodo entre 1959 e
1974. O Libro está
editado en Laiovento
e traducido por Roxélio Garcia e Pilar Ponte.•

Márx e Dostoievski
en libro de peto
Ademais dalguns títulos xa editados
anos atrás, a nova colección de Peto de Xerais inclue O manifesto comunista, de Marx e É.ngels,
nunha tradución de
F'ranck Meyer, que toma
como base a últiina edición al~má na que interviu Engels, e cun
texto introductório de
Ramón Maiz. O amor, o
sentido da vida ou a existéncia de Deus centran. o
outro clásico traducido ao
galega, A len?a do gran
inquisidor, de.Dostoievski.
Neste caso, a tradudón é de Alexandra
Koss e se encarga de introducir ao leitor Claudio Rodríguez Fer.+

A hipocresia
do franquismo e
as mulleres
Posibelrciente:mqitas persoas ñel) lem~
bren nen'.-teñan notícia do que foi o Patronato de Protección a la Mujer, un organismo constituído e11- 1942, cux,a presi~
denta d2 honrá foi Carmen Po1o, muller
de Franco. A institución nacía ao.amparo da ditadura e da Igrexa para "axudar"
· ás mulleres "realizando a función
moralizadora e a ·
defensa dás vítimas do vicio".
Assumpta_Roura
· reéolle a ldeqloxia de5te e doutros organismos
franquistas no libro
Mujeres para después de una
guerra, no que se
canta non só como
se botou terra enriba
dos. avances que a
República dera en matéria de lgualdade
senón que se explica cales eran os novas
fundamentos do componamento feminino, que ainda subsisten hoxendia. •

-i
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Nova leitura
de Suárez
Cauto
-Título: Pintores de Lugo l.
Lugar: Museu Provincial de Lugo.

Logo de 1936 corre5pondeu a Lu.go recuperar a tradición das exposicións colectivas como aquelas
celebradas desde 1917 en Santiago ou r{a Coruña e desde onde se
pulara decididamente por unha
posta ao dia dos artistas galegas
na sua relación coa socied~de.
Con elas tamén chegou a crítica
e periodistas da imporráncia de
Alejandro Barreiro, :Vilar Ponte
ou -sobre todo- Xoán Xesus
González, atenderon e publicitaron, con maior ou menor sorte, o
devir daqu~l tempo da arte galega. Albor dunha crítica que na
República estaba a piques de acadar a maioria de idade -cando, esta, e a própria renovación da nosa
pintura, víronse frustra,das palas
inércias en negativo que vai producir a postguerra franquista.
Seria coa "Primera muestra antológica de pintura gallega", celebrada no lucense Círculo das Artes en 1960, cando a través dun
centenar de cadros se recupera
unha leitura global da nosa arte e
á' vez expoñiase -ao prnzo de
penduralas xunto das do oficialista Sotomayor- obras de pintores
represaliados co cárcere ou o exílio ou simplesmente descontextualizados polo esquecimento.
A niostra, organizada por ·hom,es
do galeguismo culturalista como
Gil Yarela, Fernández de la Vega
ou Angel Johán; abriu camiños de
descensura oferec;endo obras de
Castelao, Souto, Seoane e Colmeiro que despois acadarian un
protagonismo definitivo a meio
doutra exposición lucense celebrada vinte anos despois baixo o
título de "Artistas do Moveinento
Renovador da arte galega".
Duas .mostras convertidas t.m fito ·
e que contribuíron á renovación
,de mensaxes artísticas posteriores, ao comezo da reinvindicación da pintura galega dos anos
trinta ,e á dignificación do mesmo feito expositivo.

f j-

Seria xa na primeira dela~ onde
se procura a preséncia dunha série de pintores nadas -na província de Lugo que agora viven unha revisión crítica na exposición
"Pintores de Lugo I" baixo comisariado de Jesús López-Domínguez López. Unha posta ao dia .
que adquire maior significación
nas análises que Mª Antónia Pérez oferece no intenso estud-o
que acompaña no catálogo ás
obras de oito pintores e pÜi.toras:
Fermin Gonzálei Prieto, Manuel
Bujados, Xesus Corredoyra, Manuel Castro Gil, Armando Suárez Cauto, Maruxa Mallo, Xulia
Minguillón e Tino Grandio.
O ensaio de Mª Antónia Pérez, á
vez que aporta ao respeito dos autores as suas vicisitudes biográficas máis sinaladas, continua na -

Detalles de O tendal dos amantes e, abaixo, Homenaxes a S. Sebastián mártir.

Xogadores de xadrez, de Suárez Couto, en paradeiro descóñecido.

contundente linea crítica que leva desenvolvendo nos últimos
anos sempre avalada 'por unha
documentación contextualizado. ra para, neste caso rehabilitar tra~
xectórias como as de Suárez Cauto, González Prieto ou Bujados.

A ·vol ta de Suárez Cauto
Ao respeito de Amando,.Suárez
Cauto é, con moito, o redescubrimen to máis esperanzador. Mª
Antónia Pérez resitúao na arte
galega ao achegalo a Maruxa Ma:..
.llo que pintaba as míticas "verbenas". lnsértao na nova obxectividade e t~mén entróncao nun realismo máXico co que pinta non
poucos dos cadros que hoxe están
~n paradeiro descoñecído e .que
son un eslabón a recuperar d_a
pintura galega do século XX. Sobre todo se pensamos·que despois
da década dos coarenta - a da sua
a volta a Ribadeo- rematou o
Suár~z Couto vangardista para se
converter nun pintor cercano ao
descuido salonista e ensimismado
na pouca terra que vian os seus
ollos logo de que abandoara a sua
etapa madríleña como fachadista
cinematográfico.
Semella tamén que sobre a obra
- suarezcoutiana dos últimos anos
vinte non sentou ben a peneira
crjtica dun l~bro que pasa por ser

das pri~eiras monografias adicadas a un pintor galega. El arte racial de Suárez Cauto resfactado por
Evaristo Correa Calderón chamou a atención sobre os seus primeiros pasos como pintor pero
lastrou coa sua estreita leitura a
críticos e historiadores da - arte que, influidos por un Mª Antónia
mal libro; nqn
foron quen de Pérez
admirar os ca- resitúao na
dros máis van- arte galega
ga rd is tas do
ao achegalo
pintor de RiaMaruxa
badeo. Os que
precisamente Mallo que
realiza cando -pintaba asse desprende
da estreita te- . míticas
orización de "verbenas"
,.
Correa Calderón e, rexei tando LÍn vacuo folclorismo invade -como reafirma Maria
Antónia Pérez- as perspectivas,
alterándoas, descompondo os obxectos en formas planas. Obras
que están á espera dunha nova
colleita críti".a e, desgraciadamente tamén, dunha búsqueda detectivesca á fin dunha antolóxica reparadora.+
X. ENRJQUE ACUÑA

Retrato de muller, de Suárez: Couto, en paradeiro descoñecido. .

Retratos

de paixón

Título: O tendal dos amantes/ Homenaxe a

San Sebastián Mártir.
Autor: Alex Mene.

Lugar: Sala Amadis (Madrid)/ Casa da Xuventude (Ourense).

Fotos de paixón, tomadas nun
momenfo sen determinar, no intre no que o autor decidiu disparar a sua automática para deixar
plasmado o momento. Fotos sen
maiores pretensións, que podian
s~r feitas por calquera, pero que
Alex Mene, especializado en
meios audiovisuais, asume no seu
conxunto, deixando de man a sina tura de autor. O tendal dos
amantes que Álex Mene expón na
Sala Amadis de Madrid, na mostra organizada polo Instituto de la
Juventud. rompe co preciosismo da
fotografia elaborada, mesmo co
virtuosismo técnico para reivindicar a fotografia do cotiá, o álbum
de imaxes familiar reinventado
nunha instalación na que é o concei to mesmo do conxunto o que
pasa a primeiro termo.
Amantes cosidos en corda, a
man, e pendurados á maneira da
roupa extendida nun tendal que
colga todos os seus fios de táboas
de conglomerado que ben darían
na metáfora dunha vida artellada
de forma xeométrica. Álex Mene
compón a sua obra -a única galega exposta na sala Amadis- como
un proxecto vital onde vai cosendo os que poderian ser seus
amantes, as histórias de amor que
marcan a biografía, desde as fotografias desenfocadas e domésticas
até as instantáneas das viaxes
que diferéncian os anos,. as estaGións e tamén os espazos ligados
a aquelas persoas que determinan
a existéncia. O álbum de foto
transladado á exposición.
Recupera asi Álex Mene o material da sua merriória para reconducilo e facer gala del. Rompe as
fronteiras do ámbeto do privado
como desmantela os perxuizos
que deslindan as fotografías de
calidade con sinatura de autor,
daquelas outras que se disparan
por multitudes en cada momento e en todo lugar, gardando en
particulares coleccións os retallos que debuxán todas as vidas.

ü ' artista vigués· desbota tamén a
distinción dos xéneros artísticos a
apresenta unha obra que ven po-

deria entrar en calquer certame
de escultura. Remite a sua instalación a unha exposición de fotografía nunha obra na que renta tirarlle á técnica fotográfica todo o
seu requinte elitista, a pretensión
de calidade en i própria. Métes
na xeira do fotógrafo profisionai coas imaxe feítas na ua vida privada, n
eu in tante de
lecer. Fotografia empregada ao
xeito de material de construcción, elemento de composición
da arte, repensando a,sua funcionalidade estética. Alex Mene
afonda no aspecto formal
da obra, fai
prevalecer o A fotografía
conceito, talemprégase a
vez tamén a
mensaxe a co- xeito de
municar.
material de

construción,

Recunca tamén o fotó- repensando
grafo no Ou- a sua
tono Fotográfi- funcionalidaca de Ouren- de estética.
se coa obra
Homenaxe a
San Sebastián
Mártir. Composición a partir dunha manchea
· de fotografias que se van uperpoñendo para e cenificar unha
iconografia que remite a ebastianismo con todas as suas connotación hist 'rica
rituai .
Distintas po es do mesmo modelo nú, tomada d sd un únic
ángulo qu multiplica
bx et
retratado. S bre un f nd de
sansebastiáns martirizad im rtalizados pola art , as idéntica
po es do modelo confi rman unha homen;:i.xe á ua figura, xa
convertida en icon . +

ANOSA TERRA

12 DE NOVEMBRO DE 1998 • N2 856

25

Citania'
Arte, Letras, Espectáculos
Chaos A .D. ou Godzilla soaron
iÍ'recoñecíbeis-, especialmente
- ao lado dos atroadores Slayer.

Camisetas
amare.las para

Sepultura
Grupos: Sisters of a clown / Sepulrura / Slayer.
Lugar: Coliseum (A Coruña).
Data: Domingo 8 de Novembro.

O cartaz era dos que atraen aos
centos de greñudos e afeizoados
ao heavy metal do país. E asi
aconteceu na Coruña co poder
de convocatória de Slayer e Se;
pultura, ainda que se deixou no;
tar o cansanzo próprio dun Do,
mingo pola noite (e as tres mil
pesetas da entrada) . Se ben Sla,
yer, ese grupo de bestas estadou,
nidenses que din votar aos repu,
blicanos porque garanten prote,
ción policial, eran as supostas
estrelas do programa, foron Se,
pultura o obxectivo do público
na Coruña. Camisetas da selec,
ción brasileira de futbol versión
Sepultura -as mesmas que lles
custaron a proibición de comer;
cializalas por parte da federa,
ción de futbol do seu país- des,
tacaban no Coliseum. O grupo
de Brasil continua mantendo a

O grupo brosileiro Sepulrura.

sua condición.de imprescindíbel
na música metal mália as difi,
cultades de dous anos de parón
tras a deserción do seu cantante
Max Cavalera.
Abriron fogo os Sisters of a
down, grupo metal de Armenia,
cuxas orixes só se podían intuir
nalgunhas convulsións folclóri,
cas do seu cantante. Cumpri,
ron coa media hora programa,
da e gastaron a boa parte do
público. Tocáballe o turno aos
brasileiros, que apresentaban
na Galiza ao seu novo cantan,

te, Derrick Green, un neoior,
quino que aterrou no grupo
despois de que centos de solis,
tas enviasen os seus casetes a
Igor Cavalera, Paulo Pinto e
Andreas Kisser. O concerto era
tamén un xeito de dar a .coñe;
cer Against (Contra), o seu úl, ·
timo disco no que· resumen as
dificultades para continuar na
música nestes últimos anos .
· Green non é Max Cavalera e,
por riba, ten que padecer a
comparación. Adoecen os -Se,
pultura de menos poténcia da
que merecen -temas como

rrtvlo: Qui peo quo.
Compañia: Ollomoltranvfa.

A i tfn e trafí.ada ao espectácul
de 011 moltranvía "Qui pro
u ".Na á de teatro había ne,
e t d parecía unha fi ta.
cara r mperón eno coa fi,
sa, e o divertimento foi unha
transgr ión, unha catar e.

Descóbrennos que o teatro pode .
ser interesante xogando con
poucos meios, coa nada. Que o
teatro pode ser algo de todos,
demócrata, social, feito por cal,
queira. Patéceme valente a deci,
sión de que os actores se enfron,
ten só coa súa expresión corpo,
ral -e as palabras que din- ap
público. Por iso os nenos e as
nenas rin tanto cando os ven.
, Hai un grandísimo t-raballo cor,
poral, totalmente conseguido.
A obra é transparente pero ta;

mén lúcida. O enredo que de,
senvolven está ben calculado.
Nada falta. Nada sobra. Divíde,
se a história en sittiac.ións pé,
quenas e doadas. Explícase a vi,
da e o mundo. Os deuses, a mi,
toloxia, a criación do mundo, .a
morte, etc. pasan ante nós dun
xeito pequeno. Digo "pequeno"
con admiración porque é difícil
encher tanto o ánimo da xente
con tan poucos meios. Digo pe,
queno porque "Qui pro quo" pa,
receume grande e fertn.oso.
As grandes perguntas existen,
ciais resólvense, poden ser doa,

A.ESTEVEZ

estrutura fragmentária. As par,
tes engánchanse ben unhas ás
outras. Os siléncios que ·as sepa,
rañ serven de reflexión. e des,
canso. A conexión última é o
absurdo. As bromas son absur,
das, simples, grandes. Destaca,
ría a expresión xestual dos ros,
tros. As caras dos actores estí,
ranse, encóllen§e, espántanse,
<livírtense, choran, péchanse,
ábrense, violéntanse, desean~
san, perante
noventa mi,
nutos.
Só
coa matéria Ollomoltranvía
do rostro,
O llomoltran, consolídase,
vía reflexa traspasa
un grandísi, a fronteira''
mo abano de
do riso,
emocións e
ensaia
o
ánimos. A
cara, como teatro nú e
espello, co, limpo.
mo camiño
de descubrí,
mento. Un
traballo que
require tempo e esforzo, e. cuio
resultado é espléndido. A músi,
c'a e as cancións, en directo,
son o único e ·fermoso adita,
mento. Cantan e tocan cómo
se desenvolvesen un xogo. T º'
da a obra é entreter e xogar.

Teatro limpo
e clown

"Qui pro quo" é unha obra limpa.
Non hai afectación nen sintaxe.
O actor e a actriz preséntanse,
metaforicamente, nús. Non hai
grandes vestiários para impresio,
nar. Non hai ocultamento nen
nada complicado. A sinceridade
imponse. A cea é un lugar valeiro
e plano e todo discorre coma nun
chiste ou nunha fábula. Presu,
men de non ter elémentos deco,
rativos que luxen a ollada. Unhas
caixas grandes e outras pequenas
. son o único atrezo.

Mália as navidades, Sepultura,
que con discos como Roots (Rai,
ces) -no que colaborou Carlin,
hos Brown- ou Arise (Xurdir),
trascenderon os límites do heavy
para gañar
adeptos entre
xente nunca
se achegara á Sepultura
música dura, continuan a
os brasileiros
foron o cen, ser
tro de aten·, imprescindí,
ción. Pespois beis mália os
virian S_
layer
dous anos
-o .nome sig,
·nifica "asasi, parados tras
no"-, fenó, a marchado
meno esta, cantante
dounidense a
medio cabalo
entre o des,
cerebramento e a brutalidade
que fa¡ tolear aos peludos máis
.puristas. Se os de Sepultura non
teñen reparo en beber de fontes
diversas, os Slayer continuan co,
as pulseiras de pinchos e a ollada·
desafiante. A vindeira cita para
o público que estaba no Coli,
seum é 016 de Novembro, en
Vigo, con Motorhead.•

das. O díficil da vida resólvese
ríndase. O exetcício da ironía é
a mellar defensa. Falábase ·da
gr_an existéncia, da profunda, e
os máis cativos botaban unhas
Ollomoltranvía consolídase asi
gargallad~ grandes. Era 1satisfac,
i:ório. Non entendían -porque o . no teatro galega. Tra~pasa a
fronteira do riso. Ensaia o tea,
- contido era elevado- pero xurdia
·
tro nú ~ limpo. Expón un guión
o riso e animaban e enchian á sá
moi
pensado, moi sentido, mor
· e á xente. Os actores sabían dar,
libre. Abre a fronteira das cou,
entregarse, a adultos e pequenos.
sas sinxelas. lncorpóranos a9
Coa palabra e o corpo, sen ador,
mundo segredo dos rostros. E
nos triviais e ridícubs. Limpos e
un teatro úriico, o teatro da vi,
claros. Pero forres, porque a co;
da
e da verdade. • ·
municación conséguese.
Recórrese, en "Qui: pro quo 11 á

LUPE GÓMEZ

N 2 l. Primavera-Verán 1998. 900 pta.
Dirección: Eulóxio R. Ruibal / Mª Antónia
Pérez.

Estudos, notas, criación, crónicas e conversa son os apartados desta nova revista
que publicará dous números anuais. Estu,
dos desde a burguesia e o cine francés, a
análise de Terra Brava, o urinário de duchamp, a prséncia do fado na tradición
literária, as vangardas ou 11 última poesia
galega coas sinaturas de Vicente
Araguas, Enmanuel
Larraz, Ruiz de
Samaniego,
Juan José
·Amate ou Rosa
López. Anxo
Abuin revisita a
traxectória escenográfica de Manuel Mampaso.
No apartado de
·criación, un texto_
de Nélida Piñón,
entre outros. Os novos dramaturgos, o cine, o feito diferenc'ial na Música ou a ilustración do libro
infantil atopan o seu espazo nas "Crónicas". Para pechar b número, unha
conversa entre Helmuh Rilling e Maximino Zuinalave, responsábeis da
dirección 'artística e musical da Real Filharmonia. •

Eidos do libro
Revista galega do libro
N2 L Outubro 1998. 600 pra.
Edita: In Fieri.
Directora: M"' Ares Sanmartin.

Unha entrevista ao fundador e autor do
deseño corporativo de Galaxia, Xohan
Ledo amáis dunha conversa de "curiosidades" do escritor
Agustin Fernández Paz
son algun5
dos comidos
desta publicación que aporta tamén o recomo das últimas
publicacións
editoriais. O
número apreséntase como "Especial libros de texto" e, neste comezo de
curso, fan un amplo informe sobre a pro~
ducdón editorial galega e a distribuición
de materiais escolares . Miguel-Anxo Murado escrebe sobre a adaptación d12 libros
no cinema. Seccións habituais de intere,
saii.tes temas q{ie se moven arredor do Libro: Livrarias, editoriais, bibliotecas,
bibliófilos ... •

Guia dos libros novas
Nº 1. Novembro 1998. 300 pta.
Edita: Noroeste Edicións.
Director: Xavier R. Madriñán.

Nova publicación adicada en exclusividade a reseñ~ de libros de recente publicación. Profesores na s'ua maioria son os comentaristas e coordinadores das diferentes áreas nas que se estructura a nova ca,
beceira editada con formato de xornal e
un atractivo deseño. Carlos Pajares, Xosé
.López, Xoaquin Álvarez Corbacho, Xosé
Ramón Pena, Xosé Manuel González Reboredo, lago Seara, Guillermo
Domínguez ou Andrés T arres Queiruga
son alguru dos responsábeis das diferentes
áreas temáticas. •

.-
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CARME VIDAL

Pilar Pereira tiroulle o pudor a sua Ofelia para contar "o que lle pasou
ás mulleres neste país". Mentras comeza a preparar Lunar vermello
(c<m pintiñas az:uis), o próximo texto seu que levará a escea, fonña
parte do elenco dos Doentes de Roberto Vidal Bolañó. Compostela:
Madrid, París e.Bogotá son as principais cidades que márcan a sua
azarosa vida e a cada unha delas, a bo seguro que Pilar lle colocarla un
adxectivo que lle a~, talvez represión, independéncia, resisténcia ou
compromiso. Constantes que marcaron a sua vida de teatro, que .
comezou con dez anos subida no palco da música de Padrón.

... .
•

),

Pilar Pereira, actriz
'O bon teatro é pura subversión'

irmá, o daquela meu home, miña:
De Pilar Pereira sorprende a
irmá Aurichu e a miña prima
emoción coa que fala do teatro,
Merceditas" lembra, dun tempo
esa arte "subversiva para a que é
no que traballaba na rádio, nun
preciso estar un pouco tola, hai
que contar as cousas máis duras · programa onde recitaba poesía
- pero divertindo", Conforme reen galego a pesél:r de que desde a
lata os proxectos nos que particidirección lle pedían o acento "da ·
pou compón a insólita peripécia
locutora madrileña Luisa Femanda sua vida. De ben cativa parti- . da Marti á que tiñamos que es-:
cipaba en pezas dramáticas e recoitar moito para falar 'coma ela".
citaba versos de Rosalia en Padrón. A tal altura a singularidaMuller de· sorte
de da pequena até era divertida,
pouco despois, Pilar Pereira fuxi"Tiven moita sorte. Seinpre ato-.
ria dunha Compostela que a asfipo a xente adecuada no sítio on- ·
xiaba e á que nunca voltou. "Vide vou" repite para fiar a sua vida.
vo no centro histórico pero para
Fuxida de Compostela, Pilar Pemin é outra cidade, non lembro
reirá estrease en Madrid cunha
a ninguen daquel tempo, non é
obra dirixida por Luis Escobar:
que faga que non os coñezo, é
"todo un escándaJo, a primeira
que a miña memória borrou tovez que se falaba de putas, con
das aquelas persoas" comenta
putas no escenário e do ·atraso co
· entre cabreada e divertida.
que daquéla, a comezos dos sesenta, se vivía". Topaban os artistas
Na Universidade, onde entrou
coa censura pero tamén aprencon 16 anos, comezou a traballar
dían a "trampeala, porque era torno TEU, contra o que. se pense, o
pe, mediocre. Dician que as saias
"único sítici experimental con
sentada en Nancy. "Quen era o
tiñan que ir máis abaixo e entón
meios e menos censura da que se
tirabas un pouco por ela. Cando
comendador? Franco, naturalimaxina. Fixemos toda a vangarmente. Quen eran os represores?
marchaban volvías a deixala coda,
Tennessee
Willians,
mo estaba. · Todo o mundo sabia
As monxas, os gardas civis e deAnouilh, O'Neill, Camus ... ".
cando ian' aparecer e entón ·habia
mais. Como eran as porras? CruMaiores problemas viñeron coa
que poñer un pano para tapar o
cifixos." Tiráronlle os pasaportes
representación de Antígona, -traescote ou non dicer tal frase".
a todos os membros da compañia
ducid a ao galega por Beiras,
e a condición para devolverllos
Franco Grande e Xosé Ramón
Do teatro profisional, Pilar Pereiera non repre8entar a obra en PaSilv~- no Pazo de Fonseca: ,os grira pasou a unha compañia inderís. "Dixén: eu vouna facer. Queses non sairon da porta. "A ·c enpend ien re Los Goliardos, nun
damos un grupo de actores e cosura non lles importabamos nada
proceso inusual que pegaba mellemo!) a unha compañia brasileiporque ·pensaban que pouco vallar coa sua forma de entender o
ra como secundários . .Foi a miña
líamos, o que aconteceu con Anteatro. Que tiñan Los GofiardÍJs? · · segunda fuxida, París era par min
tígona é q~e eramos un grupo bas"O que buscaba, o teatro auténtia liberdade; parellas dándose bitante controlado, xa non .e ran os
co, de protesta, son o.s pais do
cos na rua. Decidin quedar". Codo SEU. Era evidente que non se
que se fai agora, comezaron a samezaba outra nova vida, co f~í
trataba de algo normal, ali foron
cudir a caspa das postas en esceas
nio dunha cidade na que non tialguns galeguístas recoñeddos
de arboliños. Era comezar a facer
ña referéncias personais.
para, coa sua preséncia, apoiar a
teatró comprometido pero ben
representación. Estabamos practraballado". A torpe censura non
"Sempre no sítio 3:decuado onde
ticamente a família Pereira, meu
aturou o seu Fuenteovejuna reprevou", repite Pilar Pereira. Senta-

'En Paris, eran
Ós obreiros
da Renault~. os que
nos facian
as cenógrafias"

Fotogra fia s: A.N.T.

da sea nun cafetín éscoita que
na mesa do lado se fala de teatro. Comeza, impertinente, a
achegar a sua silla até case se introducir na conversa. "E ti quen
es? perguntáronme. Unha actriz
dos Goliardos, respostei. Contestáronme: caes do ceo, é o que estabamos buscando". Eran membros de La Carraca, a compañia
de Paco Ibáñez que daquela se
comezaba a formar.
"Fixemos teatro, música, orgaiiizabamos visitas de artistas, expo;
sicións ... daquela Le nouvel observateur sacábanos páxinas e
páxinas e todo o mundo pensaba
que eramos moi.tos, cando só oito movíamos todo. Cando necesitabamos axuda para facer unha
escenografía tiñamos os obreiros
da Renault. Foi o tempo máis
bonito, antes do 68. Despois todo se pudriu e tivemos que marchar, tamén porque estaba moi
marcada e, de novo, sen documentación" lembra Pereira que
despois dunha estadía en Bélxica, marchou para Colómbia.
"América Latina marcoume para
sempre. Ali militei, vin crecer un
· movimento que lego se convertiu en partido, de liña troskista, e
tamén participe.i na fundación
dun sindicato de mulleres do serví.za doméstico, o único que e?istiu en moitos anos e que agora
ten moita forza" comenta, dunha
etapa na que organizou grupos de
teatro por todo o pais, para que
os campesiños representasen ao
ar libre. Do teatro de resisténcia
no Bairro Latino ás representacións labregas do teatro de libe, ración. Sempre coidando a dramatúrxia e buscando "emocionar
e tamén pasalo ben". "Non podes
pasar por América Latina sen
que te marque. Tes que ser moi
insensíbel ou ll1'l fillo de puta pa-

ra non comprometerte. O s primeiros dias que estiven en Bogotá paseinos chorando" sinala, no
início dun comprom iso que remataría nun cárcere colombiano.
"Contaba xa con iso. Andaba
cunha pandeirete grande cantando a la huelga diez, a la huelga
cien .. .por toda Bogotá e era un
tempo de grande represión". V ai
despois para Madrid onde se adi,
ca principalmente á venda ambulante. "Aprendin moito, Ofélia
non teria existido se non tivese
relación con toda aquela xente
da rua". V olveu a C ompos tela
cando o Centro Dramático G alega a chamo u para o Pirandello,
virian despois o Hamlet de Cunqueiro, os Dias sen Glória de y ¡,
dal Bolaño e moitas máis monta,
xes nas que deita sobre a escea
toda a forza da sua vida.

Ofélia sen a virtud.e do pudor n ace u de todo iso, da sua irrenunciábel rebeldía. Carro anos leva
percorrendo o país cunha maleta onde garda os seus peculiares
atrezzos. A sua filla fai as veces
de productora, manager, e técnica de son e iluminación na sua

Proposta para épocas de crise .

Mostra coa sua Ofélia a "visión
da muller, porque nos somos
rp.áis capaces de botar todo fóra.
E o texto atrevido dunha muller
que non ten reparos, sen pudor".

"Fai falta estar tolo para subir ao
escenário e comezar a largar,
con emoción, pringándo~e, des. gastándote, porque eres niso, na
comunicación, en emocionar á ·
xente cunha história. O feíto teatral marre e nace no mo~ento.
Hai días que flotas no escenário
e oturos nos que estás feíta polvo porque non conectaches.
Mália a televisión, o teatro, é de
onde vives, de onde te alimentas" comenta de corrido.+
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Marilaf Aleixandre descóbrese como poeta ao gañar o Esquio
Catálogo de velenos é o primeiro poemário da narradora
*

. dicer da autora, para que "un
xurado de calidade valorase a
obra sen perxuizos, sen saber
que unha escritora xa coñecida
era quen asinaba o libro. Tiña
curiosidade por comprobar como responderían ante un poe-.
márío meu sen saber que eu era
a autora", explica . O xurado
· avalou os comezos poéticos de
Marilar Aleixandre, como antes outros o fixeran coa narrativa. A escritora ere que os concursos cumpren unha funcinalidade clara nas nosas letras:
"Neste pais a lit<:ratura escrita
en galego ten pouca repercusión nos meios. A maioria das
reseñas son de libros escritos en
castelán e é difícil dar a coñecer unha obra a non ser en contados casos moi afamados. Os
libros pasan desapercibidos,
tanto na narrativa como na poesia".

CARMIE: VIDAL

Só agora, .despois de moitos ¡¡,
bros publicados e vários pré,
mios literários, é que a escri,
tora Marilar Aleixandre se dá
a coñecer como poeta. E faino
gañando o prémio Esquio, un
dos galardóns máis prestixio,
sos do noso panorama lírico.
A poucos meses d.e ter conse,
guido o Alvaro Cunqueiro coa
sua novela A Compañia Clan-

destina de Contrapublicidade,
Marilar Aleixandre marca ou,
tro dos seus títulos co nome
dun galardón: Catálogo de velenos nace apegado ao Esquío.
Non é ó o primeiro libro de
poe ia que sai rá publicado, é tamén o primeiro poemário que a
e critora conserva. Antes ó tiña e crito algun que outro poema, p ro case empre remataban "no cesto do papei , eran
pequenas cousas das que non
go taba e tamén é certo que cada quen escrebe primeiro para
unha mesma, por iso hai que
aber di tinguir. O escritores
temo que ter pluma e tesoiras
para cortar o que non vale".
Recentemente tiña a inado algun poema no boletin Feros
Corvos do Batallón Literario da
Co ta da Morte, colectivo co
que se sinte moi vinculada. En
certa medida, o poemário ven
desa camaradaxe literária. "Xa
se sabe o que acontece coas malas compañias, andar con xente
que escrebe é un perigo. É o caso das mazás podres" comenta
ela ironizando. Participa dos
actos poéticos tamén porque
"existe máis e te
tipo de encontros
que coa narrativa,
nos recitai pódeste facer idea
do que cada aut r
u autora e tá a
eser er. Na n rrati va nó n n
temo
ta tradición, ainda que si
exi te n utr
paise ".

partes nas que estructura o poemário.
A Marilar Aleixandre fáltalle a
distáncia para analisar a fasquia
dos seus poemas. Non nega unha certa narratividade nalguns
deles -sen ser por iso os poemas
dunha narradora,
se nón a obra
dunha poeta- nen
a marca de xénero que se aprécia
no seu eu poético
femi nino, pero
faino sen e mitir
x ui zos categóricos. "A criación
fuxe das reglas, os
límites dos xéneros son fluidos e
tanto hai narrativa con linguaxe
lírica como poemas narra ti vos"
aponta a escritora
que tamén bota
por terra as estatísticas que falan
da maior parte
dos comezos literários na poesia.
De cerro a sua é
unha traxectória
inusual. O seu caso emparéntase
co de Mª Xosé Queizán, xa escritora de renome cando comezou a escreber poesía. E Marilar
Aleixandre situase nunha liñaxe de mulleres poetas, nas que
colocaría come;> pontos de referéncia a Sandra Cisnero's -a
quen traduciu ao galega-, Olga
Orozco, Sylvia Plath, Ann Sexton e tamén Ana romani, Marta Dacosta ou Pilar Pallarés,
. entre outras.

ha muller, pero non aseguro que
is to aconteza no futuro. T eño
influéncia da poesia escrita por
mulleres pero tampouco nego
que algun· dos meus libros de narrativa poidese estar escrito por
un home con sensibilidade" sinala a escritora.

Siléncio
sobre a nasa escrita
Un prémio máis entón para engadir ao seu particular pódio literário, non neste caso para dar
a coñecer a sua obra senón, ao

'A matona

Diári d pri-m ir sanos

das reseñas
son de libros
escritos en
castelán.
Os nosos
pasan
desapercibidos"

A sua nai recolleu
nun diári o eu
primeiros oito
anos de vida. Escrebia en primeira
persoa, coma se
fose a própria Marilar a que relatase
os feítos que marcaron a sua infáncia: o dia do nacemento, as primeiras palabras ... Aleixandre
viu moitas veces de nena aquel
cademo pero só hai pouco tem:po, rememorándo as suas memórias da infáncia para un traballo
que lle encargaron, reparou no
seu contido poético. A partir
dese engado naceu Catálogo de
velenos i:i.o que estabelecé un novo diálogo coa nai. E o veleno
nace como metáfora. Veleno de
mazá no xogo nai-filla e madrastra-filla, pero tamén Veleno no
coitelo e Onde os alacráns, as tres

"Este libro está marcado polo
xénero, a primeira persoa é un-

oto\o t>\anco

s

O feito de viren seguidos os
dous importantes prémios sorprendeu, pero a escritora explica que o romance do Cunqueiro
tiña longa vida cando apresento u o poemárió ao Esqui o.
"N inguen me pode dicer que
son apresurada. Existe un proceso de sedimentación grande en
cada obra" advirte. Cada novela
lévalle como pouco tres anos de
escrita, pero para relatar o proceso de criación poético, Marilar Aleixandre bota man de Rilke "que dicia que ainda que o .
momento no que se escriba un
verso é instantáneo, o poeta tiña que ter tido exp.e riéncias anteriores que son as que logovomita na sua poesía".•
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A causa xeraL. que quedou por facer
Paréceme que foi o fillo do capitán xeral -Pinochet o que manifestou cando seu pai acababa
de ser reclamado polo ·xuez Garzón para xulgar os seus crimes
chilenos na . madre patria, que
máis lóxico sería que· a xustiza
·española se ocupara de examinar e dictar sentencia sobre os
autores dos infindos asesinatos
e execucións acaecidos na nosa
guerra pluscuancivil; que quedaron sen penalizar.
ñoraba o vást.ago do tirano de
- Chile, se cadra, que as Cortes
· Constituíntes e o Reí Xoán
Carlos I fixeron borrón daqueles
milleiro e mi1leirós de homicidios, e conta nova, coa amnistía
xeral, coarenta anos despois. O
mesmo, en certo modo que,
moito máis axiña, acordaron en
Chile respeito aos responsabeis
das matanzas feitas por tal capitán xeral e os seus secuaces.

I

•

Anque as cifras españolas eran
aínda, máis arrepiantes, todo
quedou, nembargantes, en auga
de marañas, coa transición monárquica constitucional e parlamentaria. Ainda que o desequilibrio cuantitativo na. tráxica
balanza inclinábase encol do
platiño da dereita, Santiago Ca-

mos na zona derradeitamente liberada (usando o vocabulario
.nacional) que colmamos os cár-

n:Ülo cos nQvos dirixentes da
esquerda aceitaron a legal e pa. cífica resolución da sanguiñenta
e recíproca degolina. ·

ceres e os aproveitados e incontábe is campos de concentración. Dende o 1º ·de Abril, Día
da Victoria, atá o Xoves Santo,
no que soltaron á tropa sen graduación, viñamos a ser daquela
¡un millón de prisioneiros ! Logo, lentamente, fomos sendo
xulgados, entendicados; algúns,
poucos, sobreseidos; outros,
moitos, executados. E os dernais
penaron na cadea anos e anos.

Po is si ben (ou mellor, si mal)
nos primeiros meses c;la é:ontenda
os fusilamentos e os paseos foron
qulza;ves tan abundantes na zona
roja coma na zona nacional, conforme ia o exército de Franco
ocupando territorios d~nantes
bermellos, facia de contado xustiza sumarísima, non só cos bermellos, que segundo iles, "tiñan
as mans luxadas de sangue", senón con cantos apañaban c;le
ideas republicanas. E con aquela
implacábel xustiza militar-non
daba feito, continuábase facendo ·
iso abondo das cunetas.
ematada a Guerra de España, proseguíu durante
varios anos o terríbel -holocausto franquista. Salváronse
de momento os combatentes do
Exército Popular e a ~(,'!nt~civil
que puidera refuxiarse .na Francia. Mais,. coa ocupación alemá,
as persoas significadas, de pior
sorte, foron entregadas ao gobemo de Franco, para que a súa
inxustiza acabase con iles.

abe supoñer ·q~e ningún
_dos que figuraba na Causa
Xeral da represión na zona
republicana quedou con vida,
ainda que as acusacións fosen
incertas. Cifraba isa Causa Xeral
en setenta mil, se me lembro
ben, os homicidios .cometidos
polos rojos. Foran certos ou non,
quedaron absolutamente liquidados os seus supostos autores,
polos horríbeis tribunais de
Franco. Descontando, claro, a
quen puideron salvarse a tempo, ·
cruzando os Pirineos. Mais istos
pagarían ben as súas pretendidas
culpas, con corenta anos de desterro e privacións, imaxino eu.

Sumándose así.aes que queda-

En troques, a perda da Guerra

C

Q

Pluscuancivil e logo a amnistía
xeral, ao restablecerse ademocrácia inorgánica (que á a .única
verdadeira) impediron que se realizase unha Causa Xeral dos crirne$ franquistas; a cal viríá ser a
outra cara dunha investigación
semellante á tan recente e polémica da Comisión da Verdade e
da Recoñciliación de Sudáfrica.
Pois a amnistía do Reí Xoán
Carlos quedou moi escorada á
dereita. Xa q,ue asi como foron
investigados os delitos atribuídos
a republicanos, socialistas, anarquistas, etc, naquela Causa
Xeral, quedaron impunes, en troques, cantos co·m eteron os falanxistas, requetés, etc. no transcurso da Guerra e despois dela.

E

no caso particular de Galicia
é ainda máis sanguento iste
desequilibrio. Posto que nesta terra a xente sinistra (no peor
senso da palabra) non tivo lecer
para asesinar, pasear, a ninguén.
Xa que ás boas persoas da esquerda non lles pasou, sequer
pola cabeza ... que axiña perderían. Verbigracia aos bos e xenerosos galeguistas que endexamais
mataron a ninguén. Mais cantos
deles foron fusilados ou cuneteados? Cantos, por Deus, cantos?•

FRANCISCO

A.

VIDAL

A inlportancia do como
"Quen nada ten nada tem~",
nin nada necesita para protexerse a si mesmo ou ás cousas e
persoas que o rodean.

ca, entraban axiña a socorrela,
pero así corno abrían a porta todo volvía á calma.
A notie que un dos da casa se
agachou entre a herba para vixiar, o cuxo mamou ata fartarse.
Pero cando ninguén ficaban
dentro, o cuxo adoecía e a nai
toleaba.

Desde que o home t~n uso ·de
r..azón, o medo ó porvir lévao a
buscar ampa-ro en todo· aquilo
que a sua capacidade de observación lle fai intuír que é axeitado. E outras veces, como no
caso do corno desta corte, o paisano,. na confianza de que unha
boa ameaza a tempo escorrenta
o mal e a quen o provoca, colocou un obxecto intimidador.

Un día, durante un deses in.tres
de grandes ruxidos, cando entraron, viron á vaca escomeando contra un montón de herba,
e só se calmou cando os paisanos a acariñaron.

º

dono desta casoupa tagallo nos -veña amoucar?
mén sabe de cincuenta
Dos rnoitos métodos e obxectos
mil historias nas que o
maligno ·se lle agacha dentro da
apotropaicos existentes, os cornos ocupan un lugar de privile'J?ropia casa, ou axéxao desde_a
xio contra o mal de olio. Os anfiestra do veciño máis íntimo
ou do f~miliar rnáis querido. Satigos sabían que eran a única defensa dos atiimais máis pacienbe que 9s trasnos do infortunio
transfórmanse de mil rnaneiras ·
tes, mansos e guiados, asociados
distintas para impedir que o
á idea de forza e traballo tenaz a
pesar da súa mansedume; 'e así
rnund9 anclé e rode en paz; e
- éorno lle ·serven,.a elt'.S· P.ara dehai que estar preven~do.
- fenderse e améazar a. quen os imCando un máis feliz está, vendo
portuna, ¿p9r que non
podén
servir ós homes para esc.orrentar
os campos prometendo. unha
'os males que non coñecen? farturenta anada, ven un mal
. orballo, unha endemoniada saraibada oµ unha chuv.ia a descorno desta sorte pode
tempo, e o que ante prometía
semeÍlar ó pináculo ou
ser un tesouro de abundancia,
símbolo fálico que adortrócase dunha hora pa~a outra
na a maioría dos hórreos, ó fin e
no colmo das desgracias, sen
6 cabo ter ~omos na corte nun~
que nada poida ímpedilo.
ca vai ser un mal sinal, pero
deste todó nos fai pensar que se
¿E• com:o impedir que o meicolocou como amuleto contra

lle

'-

º

as bruxas. Porque a bruxa, non
deixa de ser un ser intelixente,
e fai caso das ameazas; outra
cousa son os animais.
Cerca daquí, nuriha corte sen
protección contra a ollariza,
cóntase a hisfofia dunha vaquiña recén parida que, misteriosamente, perdía o leite méntres a
cría murchaba.

O

s amos do animal axexa- ·
ron dia. e noite, desconfiando de todo; ata dunha veciña de mirada estraviada,
na crenza de que tiña enmeigado ó animal, pero a veciña polo
día andaba á súa e pola noife
pechaba a casa e deitábase co
solpor. E a vaca seguía perdendo
leife e o pucho enfraquecendo.

·

Durante as lloras de axexo, cando os paisanos oían bruar á va-

P

ero outro día, a iso de media noite, a vaca comezou
a berrar desesperadamente, como nunca berrara ata
aquela, tal que un fantasma a
atormentase. Algo moi ma~o lle
tiña ·que pasar a aquel apimaliño para adoecer como ad9ecía.
Acenderon as Juces, pero a vaca
desta vez non 'calmaba. Por un
intre semellaba que se lle soltara a corda; pois algo entre os
comos rebulía.

E cando se puideron acercar ó
animal e sosegalo, comprobaron
como dun dos cornos colgaba, espetada pola gorxa, unha cobra tan
gorda corno o brazo dun home.
-E desde aquela a vaca calmou; e
din que ata sorría vendo corno
engordaba o seu cuxiño. + ·

Xerardo Quintiá
Quixen facer a
autobiografia dunha
xeración marcada pala
cultura da televisión
Rayuela de Júlio Cortázar
Que libros recomenda ler?
Cadaquen vai facendo o seu camiño na leitura. Está en función da
idade e do gasto persoal. A min
marcáronme moito nun primeiro
momento leituras como Robison
Crusoe, A illa do T esouro. Logo
Crimen e castigo de Dostoyevsky e
as obras de Alan Poe.

Que pode contar da sua novela
Finísimo po nas ás?
A

Está estruturada en oito capítulos
a xeito de relatos ambientados no
mundo rural galego de hai duas
décadas. O protagonista quer contarnos o que acontece no seu
mundo interior pero tamén no
exterior. El é o que interpreta os
acontecementos ao ir descobrindo
a realLdade.
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Pode considerarse unha obra au,
to biográfica?

Cecais exista unha base autobiográfica pero é extrapolábel a moita
outra xente que naceu naquele
anos. Máis que retratar a miña vi·
da, intentei facer unha auto iografia xeracional. A novela tivo m i
boa acollida. Hai xente que me di
que lle gusta e qu e enganch u
desde a prirneira páxina porque se
sinte identificada.

Tratase dunha época marcada pota cultura da televisión.
Moita xente que foi nena daquela,
e mesmo agora segue acontecendo,
ten que sofrir o encentro entre ese
ambiente rural no que medra e o
mundo que lle chega pala televisión. Eu, por exernplo, ainda hoxe
lembro personaxes como a abella
Malla ou Mazinguer Z. T entei descodificar esa relación e ao mesmo
tempo facela só unha.

Porqué decide apresentar os rela,
tos con citas doutros autores? ·
Son escritores aos que quixen render unha pequena homenaxe e recoñecernento por servirme de escota. O único non galego é Cortazar, un autor que sempre me impresionou moito. Rec6llo unha
fragmento de Los venenos porque ·
tamén fai referéncia aos nenos. •
Friol, 1970.

Obras: Finísimo po nas ás.
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O Trinque

Doentes

x~
X O.

A última montaxe de Teatro
do Aqui' reside unha longa
tempada na Sala Nasa de
Compostela. O texto de Vidal
Bolaño é, en certa medida,
unha homenaxe ao autor de
. Luces de Bohemia, tan

mentado ultimamente na nasa
escea. Bo Outono-este para ir
ao teatro e tamén para se
enc.onfrar ca xénero da
"desgrácia", acuñado polo
escritor e director
compostelán. • -

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Burela
• GASTRONOMIA

COGUMELOS
O Xove,s 12 terá lugar en A
Zaranda a :x:omada gastronómica sobre micoloxia. A
partir das 21 h. haberá un
conferencia a cargo dun experto micólogo-gastronómico e ás 22,30 h. será a cea
degustación de cogumelos.

Cervo
• EXPOSICIÓNS

Ü VELLO SEMINÁRIO
DE Esruoos GALEGOS
Mostra cronolóxica do traballo do vello Seminário
de Estudos Galegas (19231936 ), que tentou lograr a
máxima coordenación de
codos os esrudos e investigacións que tivesen a Galiza como ponto de referéncia. Até finais de Novembro, na Ca a de Administración de Sargadelos.

A Coruña
A Fundadón

~UN

CRIME PERFECTO. Un
home (Michel Douglas) contrata ao
amante da sua muller para que a mate. Reedición dun clásico para entreter e olvidar.
~

MARARIA. Fita de extrema traxédia AUe provoca tensión nos es-péctadores. No pechado ambiente da illa
de Lanzarote dos anos ttinta, un triángulo paixonal desemboca nun drama no
que a marte pasa a ser a protagonista. Excesiva, pero cunha boa interpretación de
Carmelo Gómez e Mirtha Ibarra e unha
recriación da paisaxe que paga a pena.

n-;:s;:=>

~

NEGOCIADOR. Un policia
experto na negociación in situ de
secuesrros con reféns é vítima dun compló que o involucra nun asasinato e, para
resolvelo, el mesmo leva adiante outro
secuestro. Cinema de consumo.

•

~

BAIRRO. Tres rapaces de quince anos van descobrindo qu~ España non vai tamén como din os telexornais. Retrato de · tempos difíciles no
arrabaldo da cidade onde a traxédia bate

O HOME QUE MARMURA,

~ BA NO OUVIDO DOS CABA·
LOS. Tremenda história de amor con
transfondo de grandes paisax~ norteamericanas. Robert Redfordi cabalas fotografados como nunca e b~goas a mantenta para unha película cÓn sabor de ant~-

.l/Jir,

·

OS ANOS BÁRBAROS. A
históría da fuga de dous presos do
Valle de los Caidos a f.inais dos .anos
coarenta, co apoio éxterior de cluª5 ció~
venes norteamericanas. Baseada -en feítos reais, p~ro realizada en clave de to~
média.. RecomendábeL •
•·

•CINEMA

Sarrié da
CORUÑA

acolle a
exposición

de pintura e
escultura
titulada
Quince

contemporá
neos de 'El
Paso'. Na
ilustración
un ha
e5C\lltura de
José Luis

Sónchez.
Nesta
mesma
cidade
podemos
ollar a
mostro
cartelística
de Lu¡s
Seoane.

20, ás 22,30 h, a fita
Xúlia, no Centro Cultural
Daniel Castelao.
•TEATRO

CGAI
O Centro Gal.ego de Artes
da lmaxe proxecra, o Xoves
12, Looe in the afternoom
de Billy Wilder (USA,
1957); o Venres 13 Encontro con Arturo Ripstein e
Paz Alicia Garciadiego seguido da proxección de Profundo Carmesí de Arturo
Ripstein, entrada de balde;
o Martes 17 Werther produción de Pilar Miró (Espafia,
1996); o Mércores 18 Le
noite Bianche de Luchino
Vi conti (Itália-Fráncia,
1957); e Xove 19 n v
pas de Le noite Bianche.
As películas n en v rsión
orixinal con subtitulo n
castelán e n rox ctadas

na sala do CGAI (Durán
Loriga, 10) ás 20,15 h. O
prezo da entrad:t"é de 200
pta por sesión, tamén existe
un abono para dez sesíóns
ao prezo de 1.500.
8 CONFERÉNCIA

AMIGOS DA ÓPERA
Dentro do programa do XLVL Festival de Opera, o Xoves 12 ás 20;15 h, terá lugar na sala Fonseca a conferéncia Fascinou a Schanberg
e a Britten e o público ámaa,

pero a crítica convencional
segue desconfiando. A história de Porgy and Bess por
Xoán M. Carreira. O Luns
16 rerá lugar á~ 20,30 h, no
Pazo de Congresos o concerto en homenaxe a
Gershwin no centenário
do seu nacimento, pota
compafiia do New York

harlem Theatre.

GRACIELA ITÚRBlDE
A primeira mostra antolóxica, apresentada no Estado español, da fotógrafa
mexicana Graciela Itúrbide
encóntrase na sala de exposicións da Fundación
Caixa Galicia. Até o 30 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.

ANTÓNIO PALÁClOS
Até o 15 de Novembro, está
aberta, no Museu de Belas
Artes, a mostra do arquitecto António Palácios. A exposición analisa a través de
maquetas e planos, a obra do
arquitecto' e a sua influéncia
na arquitectura de princípios
do século XX. O Xoves 19 terá lugar no Museu a inauguración da mostra de pintura
A mirada complacida, a

mirada iru¡u.eda.
8 EXPOSICIÓNS
•TEATRO

CONTEMPORÁNEOS
- DE EL PASO
Quince contemporáneos do
grupo El Paso, pero non
pertencentes ao mesmo, como Chilüda, Tapies, Monpó e Ferreras, entre outros
exiben a sua obra na Fundación Barrié. A escultura e a
pintura mostran a criatividade da década dos sesenta.

PARANENOS
No Forum Metropolitano e
con entradas a 600 pta. e
abonos a 2.400, ten lugar
unha xeira de teatro para
nenas, os Sábados e Domingos. Os qias 14 e 15
Theatre de l'Ecume (Fráncia) representa Caixa de
surpresas. O 21 e 22, Thea-

representa Miss Sony.
•MÚSICA

A CARÍCIA. DA SERPE
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza a estrea do espectáculo ppéticomusical A caricia da serpe,
que terá lugar o dia 15, ás
20,30 h., no Forum Metropolitano. A carícia da serpe
está integrada polo poeta
Lino Braxe, autor e voz dos
textos, e os músicos Miguel
Ladrón Guevara, guitarra e
Luís Saqués, percusión. Entradas a 500 pta. Descanto
para os sócios da A.C.

Cartaces e litografías, en
total trinta trab.allos, desde
o 36 ao 77, comprenden a
mosrra adicada a Luís Seoane, aberta na fundación
·que leva o mesmo nome.

PreseRta u seu novo trabaUo, LOrquiarw., cancióru populares e poemas de García
Larca, o Sábado 14 ás 21,30
no Palácio de Congresos.
Venda de entradas no telf.
981 140 404 ou na billeteira do próprio palácio.

Ferr.ol
• EXPOSICIÓNS

YOLANDA FERRER

Moafia

A ARTE NA CENA

.

•CINEMA

·xúuÁ

MACSETH
~EW,Jff •ffH~

H.&TRO CUICO OE .tt1TESÁN8

"'c•1,a,;i-.

QUIPROQuo
Ollomoltranvía pecha o
programa de Teatro Profisional, co seu espectáculo Qui
pro Quo, que está dirixido
por Evaristo Calvo. Sábado
14 na Casa da Cultura.

· O Cine Clube Alexandre
Cribeiro proxecta o Venres

bado dia 14, proxectaranse
todos os días películas das
diferentes IIl.fldalidades,
desde as 11 h, até ás 12 ou
1 da noite. Venda de entradas e abonos na rua Isabela
a Católica, 1 (Xardin padre
Feijoó), o prezo da sesión é
de 400 pta. e o dos bonos
3.000 pta. Máis información no 988 222 710 . .
8 EXPOSICIÓNS

Ourense
•CINEMA

E. J. CARRERO
Enrique Jiménez

Carrero
titula El tiempo detenido a
sua mostra de pintura, que
se inaugurar.á o Venres 13
n galeria Visol (San Do-.
mingos, 33 ). De Luns a Sá. bado de 19 a 21,30 h, até o
28 de N0vembro.

EXTERIORIDADES
INTIMAS

ANA BELÉN

O Domingo 15 pecha a
-mostra Soños, de Yolanda
Ferrer, aberta na galería Sargadelos. De Luns a Sábados
de 11 a 14., e de 17 a 22 h,
Domingos de 21,30 a 14,30.

Luís SEOANE

A arte na cena aberta no
Kiosko Alfonso, comprende máis de noventa obras,
coreografías, vestiarios, cenografias de ópera e teatro.

tre Beyond Words (Canadá), pon en cena Nancy vai
á escala_ O Sábado 21, Teatro debuxado (R. Checa)

nierw.xe a Wenceslao Femández Flórez e Unha mirada sobre E. Querejeta.. Até o Sá-

FESTIVAL
INDEPENDIENTE
O festival de Cinema Inde- pendente enche as salas da
cidade, o Principal, o Liceo, o auditório do Campus
Universitário e os dos hoteis-Francisco II e San Martin. Cinco modalidades
compoñen o programa desta III edición: Longos de

competición> Curtos de competición; O nunca visto; Ho-

Baixo este título expoñen
conxuntamente os fotógra- fos portugueses Júlia Ventura .e Luís Palma. Exterioridades íntimas dalle continuidade ao proxeéto Una pelicula
de pel, chegando á sua IV
edición na galeria Marisa
Marimón. De Luns a Sábados de 12 a 14 h, e de 18 a
21 h, até. o 5 de Decembro. ·
8MÚSICA

THECHAMPS
/

O tri~ T~ Champs, uñha
das bandas máis imponantes

Enrique
Jiménez
Carrero
colgaos
seus cadros
na galeria
Visol de
OURENSE,

onde tamén
se ven
desenvol·
vendo o
Festival de
Cinema
lndependente
ademais do
festival de
jazz do
Latino, onde
esta semana
podemos
·escoitar a
The Champs.
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ANOSATERRA

• • •. • •,•••••••e•••••••••••••• e é •••e• é . ·,.
do jazz actual, actua o Mércores 18 e Xoves 19, ás 23 h,
no Café Latino, que celebra
o seu festival de jazz Novembro '98. Até a data xa pasaron o cuarteto T he Terell
Stafford e Lactcho Drom co
seu tributo a Stephane Grapelli e Django Reinhardt. O
concerto que pecha o festi- .
val terá lugar os dias 25 e 26,
con Dennis RoUil.and & his
quartet. Suplement de consumición 1.000 pta.

Ponteve-dra
• EXPOSICIÓN$
MIGUEL PEREIRA
Sen límites titula Miguel
Pereira a sua 'mostra pictórica que se pode ollar
galeria Sargadelos. ·

na

FRANCISCO LLORÉNS

No Museu de Pontevedra
(Edificio Sarmiento) abre a
exposición de debuxos de.
Francisco Lloréns, pertencente á colección de arte
de Caixa Galicia.

• • •• •

~•

• • • • • • • • • • ·• ·• • •
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Coo.vocat.órias
PRÉMIO DE PERlODISMO
GASTRONÓMICO .AWARO CuNQUEIRO

/O Copcello de Lalin, a Asociación de
.Profésionais da Gastronomía Amigos da
cocitia galega e outras asociacións convocan o v Concurso Nacional de difusión
da gastronomia galega Álvaro
Cunqueiro. Poderán participar escritores
e xornalistas que publicasen libros, arti·
gos, coinentáfios, entrevistas . .. eri idio·
mas estatais e nos distintos meios de difusión, sobre temas relacionados coa
gastronomia galega nos últimos catro
anos. Os prémios terán a seguinte dota·
ción: primeiro 500.000 pta; segundo
250.000 pta; e terceirn 100.000 pta. Os
traballos apresentaranse, polo autor -ou
por terceiras personas, xunto catre có·
pias, cinco fitas de se tratar de colabora·
cións en programas de rádio ou televi·
sión. O prazo de admisión do:¡ traballos
remata o 8 de Xaneiro de 1999. Maior ·
información no Concello de Lalín.

ballo audiovisual sobre medioambiente
(reportaxe, denúncia, ficción). A duración máxima será de 30 min. e débese
enviar unha cópia formato vídeo a: Os
papeiros. Apdo. 35, 27.500 Chantada
(Lugo). O prazo da entrega remata o 1
de Decembro de 1998. O primeiro pré·
mio será unha escultura dunha cabeza
de lobo. Os traballos serán proxectados
nas X Xornadas de Cinema e Meio
Ambiente en Decembro.
NAS FRONTEIRAS 00 TEATRO

A Universidade de Vigo convoca os
cursos complementares Nas fronteiras

do teatro novas tendéncias na expresión
teatral, coordenados por Manuel F.
1

Vieites, que -terán lugar en Pontevedra, na Escala Universitária de Forma·
ción do Profesorado, do 1 de Febreiro
até finais de Marzo de 1999. O curso
ten uñ límite de· 30 prazas, 25 horas
lectivas. A matrícula custa 10.000 pta.
Maior información nos telfs. 986 813
626 ou 986 801 955.

. LOBO DE CINEMA

SAFARI FOTOGRÁFICO
O Cinedube Os papeiros e Xevale, patrocinados polo concello de Chantada,
convocan o pr-émio Lobo de Cinema.
Poderán participar todas as persoas 'sen
distinción. Deberase apresentar un tra·

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña ten aberto o prazo de
inscrición para o sa.fari fotográfico, que
se celebrará o Domingo 22 de Novem·

pro en Ourense e -arredores. Para
maior información e reserva de prazas,
chamar ao teléfono 981 244 355 ou
pasar polo local da AgrupacLón (Lina·
res Rivas, 49, 1 2 }.
LEXISLACIÓN LINGÜÍSTICA

cional de Narracións Breves, Modesto
R. Figueiredo. Poderán \ tomar parte
n Certame todas as persoas de calquer nacionalidade, cunha ou máis
obras, sempre que estean escritas en
galega, sexan ihéditas e non se tefian
apresentado a nengun outro certame.
A extensión dos traballos será, como
mínimo de cinco follas DIN A-4 e
un máximo de trinta, mecanografadas a duplo espazo, por unha só cara.

A Cooré:lenadora de T raballadores pola
Normalización Lingüfstica convoca o
curso sobre a lexislación lingüística da
Galiza. O obxectivo do curso é afundar
Os participantes deberán enviar ca·
estudo dos diteitos lingüísticos dos
tro exemplares dos seus traballos,
cidadáns e no papel que pode xogar a
sen remite ou ourra forma de inden·
administración pública no impulso do
tificación, ao seguinte enderezo:
galega. O curso ten unha duración de
Fundación do Patronato do Pedrón
12 horas, e desenvolverase o Venres 27
de Ouro, apdo. 1046, 15.780 San·
(de 10 a 14 e de 16 a 20 h) e o Sábado · tiago de Compostela, Prémio Modesto
28 (de 10 a 14 h) de Novembro, no
Figueirido. Para a indentificación dos
Salón de Graos da Faculdade de Filolo·
autores premiados, ademais do títu·
xia de Santiago. O prazo de inscrición. lo, cada obra ha ter un lema que deestá aberto até o 20 de Novembro, o
berá constar no exterior do sobre
curso canta con 40 prazas, que se reser·
que conteña os dados do autor e o
varán, segundo a arde de chegada das
curriculum vitae que considere opor·
solicitudes. O prezo normal da matrí·
tuno. O prazo de admisión dos traba·
cula é de 10.000 pta. Para sÓcios da
llos remata o 15 de Novembro de
CTNL, parados e estud~tes 6.000 pta.
1998. A obra gañadora será premiada con 100 .000 ptil, o xuri poderá
PRÉMIO
conceder dous segundos premios de
MODESTO R. FIGUEIREDO
40 .000 pta . cada un. Maior información na fundación Patronato do Pe·
drón de Ouro, Apdo . 1046, 15 .780
O Patronato do Pedr6n de Ouro con·
voca a XXJV edidón do Certame NaSantiago de Campo tela . •

no

Santiago
•CINEMA
CrNEUROPA

Dentro do Cineuropa 98
que se desenvolve durante
este mes no Teatro Principal,
proxéctanse máis de sesenta
películas e vinte primicias.
Esta semana podemos ollar,
o Xoves 12, My name is joe
de Ken Loach, Sindney de
Paul Thomas Anderson,
Temptress moon de Chen
Kaige, A biblia de Neon de
T erence Da vies, High art
de Lisa Cholodenko e Lágrimas negms de Ricardo
Franco e Femando Bauluz.
O Venres 13, Norma lean

and Marylin de Tim Fywell e Louis and Frank de
Alexandre Rockwell. O
Sábado 14, Réquiem de
Alain Tanner, e Sleuth de
Josepf L. Mankiewicz. O
Domingo 15 1 Pawokaville
de _Alan Taylor, e .LLuvia
en los zapatos de Maria Ri·
poll. Luns 16, Inquietude
de Manoel Oliveira. O
Martes 17, Hana-Bi de Ta·
keshi Kitano, e Sonatine
tamén de T akeshi Kitano.
O Mércores 18, Gods and
monsters de Bill Condon,
Pequenos milagres de Eüseo Subiela, e Eva Perón
de Juan Carlos Desanzo. E
o Xoves 19, Mi eOOlotita ke

m:ia mera, A eternidade nun

dia, de Théo Angelopoulos.
As proxección realízanse ás
12, ás 16, ás 18,15. ás 20,30,
22,45, e 0,45 h.

Swing no Outono

do vigués Antón Abreu que
leva por título Camiños andados . De Luns a Sábado de
"' 10,30 a 13 e de 17 a 21 h.

p,

• -EXPOSICIÓNS

Vigo

A ÍNDIA,
PÓRTICO DO NORTE

•CINEMA

Producida polo Auditório
de Galiza, onde se pode
ollar, e comisariada por Ro·
bert Clark, mostra un am·
pto abano artístico tanto de
pintura como de escultura
en moi diversos tamaños e
aplicacións. Arte ritual e sacro. Até o 1O de Xaneiro,
de 12 a 20 horas.

J. GALÁN CARVAJAL
No Coléxio Oficial de Ar·
quitectos de Galicia está
aberra a mostra do N Prémio
de Arquitectura Julio GalÍm. Carvajal. Até prirneii"os de
Decembro na Casa da Con·
ga (Praza da Quintana, 3)
MUSEU DO Povo

Exposición de pintura de
Ramón V ázquez Molezun.
Na mostra Música para
ver, tamén neste Musen,
até o 21 de Novembro, pó·
dense contemplar roáis de
400 instrumentos musicais
de todo o mundo. Outra ex·
posición que podemos con·
templar neste lugar é a que
organiza a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Debu.xame un -conto.
Ademáis, durante Novembro e Decembro, o Museu
mostra a incorporación de
novas fondos etnográficos.

ÜRANELL
Durante este mes de Novembro .as xanelas da Fun~
daci6n GraneU son cu.bertas
de xigantescas reprodu·
cións en br~co .e preto de
debuxos de E. Granell, tro·
cando a Praza do T 0ral
nunha grande sala de ~rte.

CENTRO GAL.EGO DE
ARTE CoNTFMIDRÁNEA
Mostra ·qe Hans Hemmert,
. que leva por título Sábado
pola tarde na casa, instalacións realizadas con grandes
balóns de latex, até o 15 de
Decembro. Pinturas de Carlos Alcolea, até o 22 de No-

LUMIERE

A Fundación Caixa Galicia organiza a xira do grupo de
swing ·Zion Hannonizers de New Orleans, dentro do
programa de Swing en Outono. O Ltins 16, ás 20,30 h,
estarán no Centro Cultural Municipal de FERROL. O
Martes 17 ás 20,15 no Teatro Municipal de ÜURENSE.
O Mércores 18 en SANTIAGO, ás 20 h, na Aula de Cultura (Carreira do Conde, 18), O Xoves 19 ás 20 h, en
LUGO, no Círculo das Artes. Venres 20 en VIGO, no
· Conservatório Martín Códax ás 20, 30 h. E pechan a
xira na CORUÑA, o Domingo 21 ás 20 h, no Centro de
Estudos Caixa Galicia (Ronda de Nelle, 31).•

o

O Cineclube Lumiere ten
prevista a proxección, o
LWlS 16, de Sus ojos se ce·
rraron de Jaime Chávarri
(España-Arxentina, 1996).
A proxección realfzase, ás
20,30 h., no Auditório de
Caixavigo e o prezo da entrada é de 300 pta. ainda
que hai un abono para tocio
o mes ao prezo de 1.000 pta.

• EXPOSICIÓNS
FOTO BIENAL

Na sala de arte da Funda·
cion Caixa Galicia está

verqbro. A mostra Outra
mirada pódese ollar até este
Domingo dia. 15, ao igual
que as vídeo-instalacións de
Johan Gimompez. Fervor
Dadá, colección de Amst
Schwiters está até o 8 de Xa·
neiro, e o taller de Criación
Artística para Nenas, estará
aberra até o 30 deste mes

do Teatro do Aqui, apre·
senta na sala NASA a ver·
sión de Doentes, de Roberto Vida! Bolaño. De Luns a
Xoves ás 20 h, Yenres e Sábados ás 22 h.
CAÍN

Casi al principio, otra vez,,

O grupo El canto de la cabra representa o Xoves,
Venres e Sábado 12, 13 e
14 respeitivamente, o es·
pectáculo Caín, dirixido
por Federico del Barrio, no
teatro Galán. As actuacións
~eñen lugar ás 22 h.

pezas fotográficas, escultóri·
cas e debuxos.

•MÚSICA

JUAN GALDEANO

Até o Domingo 15 está
aberta, na galería Trinta, a
mostra de Juan Galeano.

CABEZAS: PINTURAS

. Na sála de exposicións Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia (Praza da Quin~
tana, 3), Jorge Cabezas
amosa a sua obra baixo o tí·
tulo de Cabezas: Pinturas.
ÁLVARODE LA VEGA

Expón as sua esculturas na
.Casa da Parra, na Praza da
Quintana. De Martes a Sá·
bados de 11 a 14 e de 16 a
20 ~-Domingos de 11a14.

•TEATRO
DO ENTES

En función de Luns a Sába-

· ]EHTRo Tuu.

aberta a mostra colectiva
Novas criacións, imaxes
realizadas con cámaras n n
convencionais. Na Casa
das Artes, pódese ollar a
mostra de Manuel Ferrol
catre mostras colectivas,
Vigovisións, F.S.A. a viaxe como estu.do social, A
Wlx.e coma ócio, e a Vi.axe
e a fvtografia contemporánea. O Centro Cultural
Caixavigo acolle a mostra
Virxilio Viéitei, fotografías
realizadas na T erra de Lemas entre 1955 e 1965. E
na Casa da Cultura, está
aberta a mostra colectiva
Bolsas, na que participan
· Lalo R. Villar, Carmen
Nogueira, Mari.a Piñeiro e
Pablo Sánchez Corral.

lste Xoves 12, no Multiusos
B. ZUBERO, M. PERÉZ
de Santa Isabel, telonados
E]OSU PENA
pola banda viguesa Los
Feliz, os Jehtro Tull dah un
concerto. A sesión empeza - ...Até o 18 de Novembro está
aberta na galeria Ad-Hoc
' ás '21 horas e as entradas
(García Barbón, 71-1 9 ) a
(2.500 pta) están á venda no
mostra
conxunta de tres arTe~tro Principal e na Oficina Municipal de Turismo. . tistas bascas Begoña Zubero, Mertxe Pérez e Josu
Pena. Luns de 18 a 21,30 h,
de Martes a Venres de 11 a
13,30 h, e de 18 a 21,30 h,
e Sábados de 12 a 14 h.

Tui ·

• EXPOSICIÓNS
CASAARINES
ABREU BASTOS

O fotógrafo surrealista, por13, na galeri~
tugués Fernando Lemos,
Trisque! e Medulio, inaugu·
exibe a sua obra na Casa
ración da mo5tra de pintura • Arines áté o 20 de Novem·

o Venres

•

-
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Anúncios de balde
• Necesitase moza que fale e escreba en galego correctamente,
Windows'95 e coneciniemos de administración. Traballo de media xornada na Coruña. Teléfono 981 213
717. De9a10h.
• Tanto porme en contacto coa Asociación pola Defensa do Cannabls
e o seu cultivo da Coruña. Se podes
axudarme chámame ao 981 347 060.
Pergumar por André .
•Véndese piano Offberg. En moi
bon estado de conservación. T eléfono 986 270 417

• Galiza Nova da Mariña, acaba de
editar unha camisola, coa face de
Rosalia, e a lenda, "somentes cantos de independéncia e liberdade
balbucieron os meus labios". Catro
cores, 1.300 pta. Pago contra-reembol so , encomendas no apdo . 6,
27760. Lourenzá.
• Alúgase apartamento amoblado
parto do Hospital xeral-Cies de Vigo.
Un dqrmitório, sala, cociña, cuarto de
baño, garaxe e trasteiro. 48.000 pta
ao mes. Razón no telf. 986 271 896.
• Autocolantes "GZ" á venda por correio. 75 ptalunidade + custos de envio. Pedidos no telefone 982 586 128
•Grande oferta de discos e casettes. Prezos interesantes. Perguntar
por Sr. Baños 988 21 O 585.
• Aulas de francés e bretón, por
profesora nativa, licenciada en Filoloxia con experiéncia en Santiago. Traducións lnglés-francés-galego-español. Telf 981 573 584.
• Xevale vende " Bono-árbores" a
500 pta, para prantar teixos, acivros .. .
nos bosques galegos. Adquire o teu
bono a traves de talón ou xiro postal
ao Apdo. 35 de Chantada. Remitimos
xustificante da tua colaboración.
• Busco casiña para alugar nos
arredores de Vigo. 986 425 285.
• Gastaría receber toda a infonnación que teñades (se é de orixe oral
mellor) no tocante a seres sobrenaturais da mitiloxia galega. Esci:.ibide a
Xan Teixeiro : Estrada de Catabois,
106-108, 2gB, 15.404 Ferrol.
•Vendo Bouzouki Musikalla, totalmente novo , con funda e pastilla

shaller. 40.000 pta. Perguntar por
Xan no teléfono 981 316 543.
•Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ,
do ano 90. Teléfono 986 210 055.
• Aluga-se praza de garaxe en Vigo. Económica. Praza Camelias. Teléfono 986 232 380.
• Grupo independentista basco ven·
de duas fermosas camisetas sobre
a independéncia de Euskadi xunto con tres revistas sobre o mesmo tema. Enviade 3.000 pta con número de
talla a Baraka Taldea. Ekonomia 17 4
lz. 48902 Barakaldo . Bizkaia.
• Desexarla Intercambiar correspondéncia para amizade e obter
axuda humanitária. Jorge Armas Caraballoso. Apartado 5.316 Camagüey
3, código postal 70300 Cuba.

• Véndese artesanía feita con frores
para comercializar tora de Galiza(diademas, coleteiras, pasadores, pinzas ... ). Telf. 986 541 163, polas noites
desde as 22 h. Pergun1ar por Elisa:
• Arréndase piso en Vigo. Razón
no telf. 930 400 925

• Verbo Libre comunica aos subscrltores a parálise da edición da Axenda Alternativa Galega até novo aviso.
• Merca-se ou aluga-se piano de
segunda man en Santiago. Teléfono
981 897 048. perguntar por Ana
• Alugo piso económico en Vigo a
famflia ou estudantes. Amoblado.
Telefono 986 375 575.-

• Eis! 200 exemplares vendidos
em dous meses, sem subsídios,
sem marketing, acessibel e autodidáctica, sem profissionalismos e sem
Líntabus: Manual de lnicia~oln
gua Galega. Sociolingüística, morfosintaxe, ortografia e léxico. Para
aprenderes por ti mesmo . 125 pp,
ilustradas por 1.200 pta. + portes de
envio. Fai logo a tua encomenda no
Ap. 570 de Ferrol da Artábria.

a

• Restauración de móbeis, traballos de carpintaria, talla, tarimas ...
Moncho Piñeiro, rua do Vilar 24 Santiago . Telf 981 581 055.
• BNG en Madrid, apartado 51.299.
28080 Madrid.
• Galiza Nova en Madrid, apartado
2.057, 28925-Alcorcón Madrid . E-mail
gn emi@ geocities .com . Internet,
http: www.geocities .com/Eu reka/Enterprises/5441 /index.html .
• Restauramos calquer couas de
madeira _en Vigo. Acabados antigos,
dourados, policromias . 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.
• En Vigo, oferécese moza con experiéncia para coidar nenos pola
noite. Perguntar por Clara a partir da
15 h. Teléfono 986 421 526.

• Inglés por nativa licenciada. Cla_
ses/traducións. Teléfono 986 436 521.
• Está na rua o número tres do
boletin poético PolpA, do Colectivo Humilladoiro, adicado á poesia.
feita polas 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 Vie i tes, Os Olmos, 2036 .630 Cambados. Contra re'embolso 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 .
• Camisola coa lénda Independencia ! á venda por A. C. Tieme 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. nº 94
Pontedeu!lle 15.600 (A Coruña).•
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Desde o pasado 30 de Outu bro o BNG desenvo lve
unha série de encontros cid ad áns e conferén c ias, nas
que a organ ización define
algunhas das liñas a seguir
no e u proxecto do governo. O Mércores 18, ás 20 h,
no H o tel Cidade de Vigo,
terá ·lugar a xomada O pla-
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HORIWNTAL

l. Ensinas, mostras, pos á vista - Aspecto exterior dunha
persoa. 2 T ecido liso, brillante e suave. - Ao revés, poña sal
a uriha cousa. 3 Ao revés, que non está vestido - Vanlle de
dentro para fóra - Ao revés, nota musical. 4 Da miña propiedade - Amarra. 5 Novena - O mesmo que acó - Conxuncion que expresa dúas causas ou posibilidades que poden
acorrer. 6 Nome de muller - Participio do verbo acender Forma parte dunha expresión que significa "ás cegas". 7 Noveno - Solicito. 8 Naquel lugar - Vagas - Mostar alegría. 9.
Parte máis elevada - Adverbio que designa o que está perto
no espazo ou próximo no tempo - Peza dos barcos que serve
para variar a dirección. 10 Xunta, agrupa, reúne - Debaixo.
11 Sentünento de pena, compaixon - Lembra - Ao revés,
carta da barralla. 12 Eixe - Anti'go mosteiro benedictino situado en Pantón (Lugo). 13 Vestimentas - Retranca.
VERTICAL

l . Discípula - Asistir, ir a onde esperai:i. 2 Gas que se emprega en tubos luminosoS - Adiviñeino, interpreteino. 3 Ao revés, decimo sétima letra do alfabeto grego que corresponde
con R - Todos están de acordo - Pronome persoal de primeira persoa. 4 Que non teñen enfermidade - Inscrición que significa o mesmo que DEP. 5 Cocer sen usar auga ou aceite O pai do pai ou da nai- Expulsa o mexo. 6 Ten por costume
- Faga sinais - Parte superior da camisa do rraxe galego das
mulleres. 7 Comeza a existir - Expreso algo. 8 Bile, líquido
que se produce no fígado para axudar a c;lixestión - Tenas un
muiño de vento ou un ventilador - Monarca. 9 T erra rodeada de auga por todas as partes - Ao revés, río de Hungría que
ieva as augas do lago. Ba!atón ao Danubio - Acrecentar, xuntar. 10 Pasa de dentro para fóra -Argola. 11 Ao revés, adverbio de afirmación - Que fan un determinado acto - Preposición. 12 Que non ere en Deus - Diriximonos a un lugar. 13
Verá, mirará - Sobrepasa.•

tirit.eatro de

Outonó, api-eien-

tado polo Mago Cali. Nesta
semana actua, o Sábado 14,
Títeres T récola apresentando O pasmón peatón, espectáculo de luz negra.
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no de Loita contra a pobreza.

Esta semana, Máscara Prod u~ cións apresenta, na
SCD Atlántica de Matamá,
a obra de -Alfonso -Sastre

Máis se perdeu en Guba,

L

Vilagarcia

LA GRAN RAMERA

En
VILAGARCIA
podemos

contemplar
a exposición
pictórica de
Bandin.

1.

O Xoves 19 ten lugar na sala Óxido o concerto do grupo Motorhead, unha das
bandas máis míticas de rock
duro. O grupo invitado é La
Gran Ramera de V~go e a
hora de comezo as 21 h. Entradas a 2.000 pta. antecipada, 2.500 pta. na billeteira~
'.
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Un.ha dúcea de ~tores galegos que estivoeron no exilio.

· Deseños en branco e preto
. ;. .
do pintor Bandin exíbense, · SOLVCIONS ~O ENCRUC~LADO
en Arcana (Sta. Lucia 11).
De Luns a Venres de 17 ,30
-.VSVHffiI :.,.
SIO - V11T .6 Tird _,. SVdSV
' á 20,30 h, até o 23 de· No- WV110 n "SOWI - 03.LV - l!B ir ·001a -: 3.:)VN l
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BANDIN

o Sábado 14 .ás 22 h. ·

•MÚSICA
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ÜUTONO
TEATRAL

'Braga
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SOLUCIONS
AO CALDO DE

-3w - 011.v-wsv s- ·drn
- svs ,V ·na - 3.WINVNI1

LETRAS

· • EXPOSICIÓNS
VINO-al - SVdflO'll n .3.'tll3.

• EXPOSICIÓNS

125 ANOS
DE FERROCARRIL

·o ferrocarril da Galiza desde 1873 até hoxe na mostra aberta na Casa da Cultura, Pequenos e grandes e

uens ... 125 anos de ferroca. Tril na Gal.iza.

FRANCESCO CLEMENTE
- Na galeria Mário Seque ira
(Quinta da Igreja, Parada de
Tibaes), e até o 15 de Xaneiro de 1999, encóntrase a
mostra de pintura do napolitano Francesco Clemente. ·
T raballos en papel, acuarelas, pasteis e litqgrafias. •
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Caldo de letras

O VIGO
QUE QUEREMOS

Todos os Sábados, até Decembro, ás 18 h, na Praza da
Princesa, de chover na sede
da AA. W na Pr aza da
Princesa, desenvólvese o Ti-

XOAN COSTA

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213

•XORNADAS

A madeo de Sousa Cardoso
d e A m a ra n te. Póde n se
o l1 ar d Luns a Vences de
10 a 13 de 16 a 19,30 h,
ábad de 10 a 13 h.
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levadas ao teatro, caso de
Cinco horas
con Mario, tan
ben representad? por Lola
Herrera, e ao
cine, onde todos lembran o
Francisco Rabal de Os santos inocentes.
Delibes ven
ser, con todo, a
antítese do Ce1a
vanidoso,
sempre no presente. El non
ten medo a
chantarlle un
dardo ao periódico que o entrevista e que
lle pide unha
opinión sobre o
xornalismo "de
declaración e
contradeclaración". "Non só
me amolan os
periódicos asi
-respóndelle a
El País-, senón eses outros dos siléncios e as ocultacións de feitos evidentes".

"Un home,. unha paisaxe,
unha paixón'~ é a fórmula de
Miguel Delibes, a sustáncia,
segundo el, da novela, ainda
que sone a lema de
promoción dunha vella
película de Hollywood.
Delibes ven de publicar El
hereje, unha obra que retrata
a represión de vários homes
acusados de luteranos e
axusticiados pola
Inquisición, no Valladolid do
século XVI.

oelibes,
o_,heroi

castelán

De periódicos
poderia sabelo
todo, pois ademais de profesor de Comércio e novelist'1,
foi director e
*MANUEL VEIGA
conselleiro de
A descrición do seu físico coinEl Norte de
Castilla. A concide co seu estilo: enxoito, pres ec u é n ci a da
ciso, tinguido de frases ráncias,
escoitadas persoalmente á xenLei de Prensa
te das vilas, hoxe desérticas,
de 1964, a chade Castela. Ainda que autor de
Leí
mad a
zador. Caza e natureza non• essobras coñécido, paga a factuprotagonista da sua novela El Fraga, tivo que dimitir como dira de negarse a residir na capiCamino amaba a aldea. Cuarecfor. Daquela etapa lembra as
tarian rifadas, senón que se
complemenfan, porque el -é
tal e ter quedado en Valladolid,
chamadas contínuas do Ministérenta anos despois dixeron del
un pouco afastado dós círculos contrário á caza preparada, á
que era· o primeiro escritor verrio e os.cartapácios cheos de reliterários e xornalísticos, fidel á caza para facer oegócios ·e
de español. Nótase que gosta _ cortes suliñados con lápiz vercidade na que naceu, no seo · amigos, e favorábel _á caza demello. "Cando me perguntaron
destas paradoxas para definirdunha família burguesa. Polo
mocrática, onde o home .está
-lembra alguns anos máis tarse, máis que dos discursos.
demais, a maior parte dos seus
de- pola diferéncia entre o antes
só frente á perdiz que leva ho- Todo tende a resolvelo con
dias pásaos nun lugar ainda
ras burlándoo por un pejugal.
e o despois da Lei de Prensa,
pouca retórica e tratando de
Esas duas caras de literatura e - que os feitos talen por si. A sua
dixen que antes non te deixaban
máis apartado, Sedano, onde
leva anos prácticando sobre tonatureza están sempre presenúltima novela é, sen embargo,
perguntar e despois deixábante,
do a caza.
tes: "non-é o mesmo nieve que
a máis longa, cincocentas páxipero non che respo_ndian".+
cencella, carama, escarcha ou · nas, e leva vendidos máís de
rocío".
"A defensa da natureza e a decen mil exemplares en apenas
Moitas das opinións do escritor que aqui se
fensa do idioma, responden ás
dous meses.
recollen foron tomadas da obra:
Nos anos cincuenta calificáromesmas preocupacións'', afir"Conversaciones con Miguel Delibes" de
ma b autor de Diario de un ca- no de reacionário, porque o
Moitas obras da sua man foron
CESAR ALONSO DE LOS R1os. Ed. Destino.

. Aimatar. Título de nada polo momento. Hai uns
nos, canda a guerr·a na
antiga lugoslavia, unha amiga
comentábame sorprendida que
uns anos antes lera un libro dun
escritor (antigamente) iugoslavo,
e agora dalgunha das súas nacionalidades descendentes, no
que novelaba como os serbios,
croatas, e musulmáns se esnaquizaban os uns aos outros. E despois
díxome que ese escritor era pouco
menos que un xenio, un adiviño,
·
ou algo así.
N un deses intres sublimes de filosofía pataqueira, cos que ás veces
un se regala a si mesmo, respond ín que seguramente era algo así;
a pregunta que lle dirixín foi: ese
escritor, en vez de.adiviñar, ¿non
contribuíra co seu libro a que o
que el imaxinara se fixera realidade? Neutras palabras ¿non lle estaba botando leña ao lum ? (A
continuación, o lector inter ado
pódese entregar á bacanal intelectual da discusión obre a r ponsabilidades do scrit r, a
fronteiras entre literatura política, a función social da lit ratura,
a literatura como unha arma cargada de futuro, etc... nós, mentre
tanto sigamos coa no a column
que pouco dura).
lsto vénme a memoria porque no
último número da París Review
aparece unha transcripción dun
encentro de escritores de viaxes,
no que un deles comenta dificil
que é escribir sobre os lugares nos
que se viaxa, e pon como exernplo a súa estadía na antiga Iugoslavia. A súa percepción era que
os serbios, os croacas e os musulmáns que coñecera enorgullecíanse do ben que se levaban, e do
contentos que estaban de vivir
xuntos, e continúa dicindo que,
sen embargo, un ano despois estalou a guerra, e polo tanto ela
estaba totalmente errada na úa
apreciación. ¿Non existe a posibilidade de que non e tivera erra·
da? ¿non existe a posibilidade de
que efectivamente, serbi , ero •
tas e musulmáns puide en vivir
en "harmonia"(sic)?
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E

sintomático que se teña
implantado o billar americano, o de buratos, que
apenas require perícia. En
poucos anos desapareceu o
normal, o de carambolas. O
americano atrae a máis público. O problema é que agora
ninguén sabe xogar ao billar.
Aca.barase impoñendo un
axedrez onde todas as pezas se .
movan igual e .unha literatura
, de duascentas palabras. A es~
cola do futuró será un parque
de atracións. •

