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Paz Andrade, un galeg,o no pacto
pre-constitucional

----12·13---0 filme galega Fisterra
estrease en Xaneiro

-------25--- -- - -

Fu N DADO EN 1907
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. ., Asolidariedade non ode ta ar as causas de fondo dun desastre revisíbel -. --

IA HABANA FIASH
Xavier Alcalá
Unha fascinante reporta.x:e
sobre a Cuba de hoxe escrita
en boa pa1te a través dos olios e
a memoria dos galegas
que ;llí quedan.
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Fraga debe responder
O pasado dia 17 a axéncia europea Eurostat daba a coñecer as últimas
cifras de renta rexional. A renta por habitante galega é do 62,25%, to~
mando como referéncia a média da Unión Europea igual a 100. Se
comparamos esta diferéncia coa existente hai doce anos, cando o Esta~
do español entrou na CEE, dátnonos canta de que as distáncias entre as
zonas máis empobrecidas, caso de Galiza, e as máis ricas de Europa non
se acurtaron. E esta unha proba suficiente para poñer en dúbida a tese
dos que afirmaban que a entrada na comunidade europea representaba
de por si unha garantia de homoxeinización e de nivelación coas rentas
superiores. Unha dúcia de anos despois o d~senvolvemento desigual é
patente no interior da Europa comunitária. Se o marco e5collido é o
estatal, a correlación non mellora, pasto que Galiza segue ocupando o
penúltimo lugar entre todas as comunidades españolas, só por diante de
Andalucia. Claro que os motivos desta situación non se encontran só
fara de Galiza. Manuel Fraga, que é presidente da Xunta desde hai nove
anos, deberia responder ante a gravidade <lestes dados e deberia dicer
que acións ten previsto levar a cabo. De nada serve a estratéxia da pren~
sa do sil.éncio que consiste nada menos que en congratularse, á vista dos
dados de Eurostat, de que "Galiza segue formando parte qas rexións do
Obxetivo 1", é dicer daquelas máis necesitadas de axuda. E como se nos
puxesemos contentos pala notícia.de que a un familiar enfermo lle se~
guen mantendo o.goteiro, esquecéndonos da sua gravidade. •

ESTA SEMANA

2

19 DE NOVEMBRO DE l 99e

ANOSATERRA

. Nº 857 - ANO XXI

Apovoación que sofreu é aque subsiste odia adia baixo os mínimos da p9breza
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Ás portas do ano 2000 o furacán Mitch
tetrocedeu a Centroamérica
ao século pasado
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situación de Hondura·s, ·Guatemala, Nicarágua ou El Salvador
é univer.salizábel. A miséria .fai
_homoxéneos aos países, que ·os
Estados· Unidos consideran a
sua eira. Non.faltaron os avisos:
Mitch viña coa sua carga dé
mor-te alancando polo Océario
Pacífico. Os governos sabiano,
os meteorólogos advertírano, a
rede de satélites non podia fa. llar, .pero a ·pavoación só podig
esperar case de -brazos cruzados a que a marte os levara.
Pero desta volta o desastre foi
moito piar do esperado, e o que
podia pasar con un ou dos telexornais, rematou por ocupar o
tempo e as preocupacións de
moitos cidadáns occidentais ,
nos que a cada poderá facer
máis mella a má conciéncia
dunha diferéncia abismal de
poder económico.
En realidade o sucedido en Centroamérica é a cada mellar comprendido. A simples teoria colo-

nial apresentou ás povoacións
dos paises sometidos como incapaces de sair do atraso. Era
unha cantilena repetida que servia para.manter. a explotación en
términos de rendabilidade absoluta. A medida que se lograron
as independéncias o discurso
· ocidental mudou, pro non a preséncia exaustiva das grandes
empresas que facian e desfacian
governos e sustituian.Estados ..
A presión demográfica, ·á grande
revolución inexorábel que liberará a América Latina, non foi con,,
tida nen pala~ grandes campañas de esterilización encubertas
levadas adainte experimentalme.nte polos Estados · Unidos
nos anos sesenta A nova situación política, parida -na dór de
guerras interminábeis, deixou
aos paises devastados e apesar
dunha asombroa capacidade
para xerar organizacións sociais
tantos anos de represión e aniquilamento non permiten progresar de maneira que se rebaixen

·os níveis de probeza que acadan ao 70% da povoación .

A solidariedade
e a débeda externa
O novo escenário político mundial
foi tirando coartadas á pura represión. Subsiste a miséria pero
hai un novo campo de acción. O
desastre do Mitch provocou unha
meritória reacción internacional,
acaso sen precedentes, pero non
vai ser posíbel xa que, como no
1972, un ditador como Somoza
roube a axuda internacional e a
revenda no estranxeiro para o su
enriquecemento persoal.
A nova situación emerxente en
Occidente é a da implicación dos
cidadáns en paliar o subdesevolvemerito desde un concepto político que vai máis alá da caridade.
A proliferación de organizacións
non guvernamentais, a implicación nelas dé máis e máis xente,
contrasta coa cicatería dos Estados á hora de considerar o. man;

temento dos intereses da débeda
externa .e non pensar na sua condonación, como veñen reclamando desde hai case vinte anos Fidel Castro, despois Alan García e
agora o posíbel futuro presidente
venezolano, Chávez. Unha condonación que non soluciona pero
que é paso prévio para iniciar un
despegue novo en condicións políticas máis favorábeis.
Nestes quince dias víronse tamén as duas caras da moeda:
dunha banda a entr.ega desinteresada, emocionante, de quen
daba o que podía para axuoar.
En contraste .os bancos cobrando comisións para transferir
, axudas, até que llo advertiron
irados os cidadáns e reacionaron os departamentos de imaxe:
de 1.000 pesetas que se daban
200 quedábanlle limpas á banca
en comisións. Achacáronllo ao
sistema informático, pero en todas as catástrofes intentan colalo até que se subleva a protesta
dos usuáriqs. +
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Mundo Cal, representante de Entrepobos
'Preferimos que aaxuda que enviamos desde aqui acanalicen as organizacións populares'
Entrepobos nace desde a experiéncia dos COSAL {Coordenadora de Solidariedade
con América Latina)?

Son moltos os anos de adicación deste fotógrafo redondelano á
causa, sempre noble, da solidariedade. Coftecedor avisado da realidade latinoamericana, nos quince últimos anos ten visitado en
moitas ocasións os diversos paises centroaméricanos, nos que
Entrepobos colabora en diferentes proxectos de solidariedade.

Desde o ano 1985 prodúcese
un debate no seo de organizacións como o COSAL que cinxian as suas actividades á solidariedade política, sobre a necesidade de, mantendo os pronunciamentos e todas as actividades de axuda ás organizacións populares, activar outras
maneiras de colaboración. Sobretodo reclamaban esta mudanza as persoas que coñecian
a situación de necesidade e miséria in situ. Decatámonos de
que habia que ir máis alá da información, das mobilizacións e
as pancartas, que seguen senda precisas, por algo que teña
un resultado máis tanxíbel. Era
unha reclamación desde alá pero tamén desde aquí. Asi nace
Entrepobos, como estrutura federal para elaborar proxectos.

Como percibe a xente aló a
axuda da solidariedade?

Que os diferéncias doutras
ONGs?
Quizais a nosa insisténcia en entroncar os distintos proxectos
cos movementos populares de
base e facer proxectos completos, a maioria deles relacionados
con subsisténcia, sanidade e
educación. O coñecemento político do COSAL facilítanos o traballo. En tempos, cando o governo sandinista nicaraguano , as
cousas eran máis doadas, mentres habia problemas no Salvador e Guatemala ainda que se
podian facer cousas. En Honduras é onde o movemento popular
está menos desenvolvido.
As axudas canalizámolas en cartas, principalmente, porque sae
máis barato mercar as causas ali
que pagar o transporte desde
aqui. Nós procuramos que os
proxectos que se fagan sexan os
reclamados desde América , e
seguilos o máis de perta que
poidamos. Os cartas conséguense ben por médio das cotas dos asociados e donacións
como a través da xestión de di-

escolares ou as granxas. A situación política condicionou
moito as causas. Ces sandinistas en Nicarágua montáranse
unhas estruturas chamadas
Centros lnfantís Rurais, que
eran como unhas garderias que
liberaban en parte ás mulleres
para poder facer cutres traballos. Isa desfíxose e daquela
estamos traballando en programas que podan suplir esa caréncia. Nós só enviamos persoal en casos excepcionais e que
nolo pidan , porque isa xa o fan
outras organizació_ns.

XAN CARBALlA

ferentes fondos de cooperación.

Fondos que fornece o Estado?
Hai dous tipos de axuda. Dunha
banda están os créditos FAD
(Fundos de Axuda ao Desenvolvemento), que administra directamente o Estado e que en ocasións teñen sido usados espuriamente, como cando serviron para que Marrocos mercase unhas
patrulleiras. Doutra banda están
as axudas que administran as
ONGs, que promoven os seus
proxectos. Nas concesións teñen
moito que ver as simpatias. Hai
ONGs enormes, que son verdadeiras multinacionais da solidariedade, e na coordenadora federal de todas alas debátese
moito o critério de distribución de

axudas. Pero incluso aquelas
cousas que non nos gostan procuramos resolvelas dentro para
evitar que se peche esa billa.

Que tipos de proxectos ten
agora en marcha Entrepobos?
Agora de imediato estamos coa
emerxéncia e abrimos unha
canta con ese destino (Banco_
Popular C/C 0075 0128 8006
00501731). O Festival do dia 21
en Porriño ten ese fin recadatório. Pero antes desta situación
excepcional buscamos proxectos que sirvan a longo prazo ,
non mandar un tractor e que
cando se derrame unha paza
non sirva, senón que o tractor
vaia acompañado dun pequeno
taller. Igual pasa cos proxectos

Tiven unha experiéncia nos
campos de refuxiados guatemaletecos en Chiapas. Recebéronme cun agradecemento emocionado que en parte non entendía. Fixéronme ver que unha
enfermeira que levaba ali seis
meses, nun campamento de
5.000 persoas, non só axudaba
nos problemas de saude, senón
que educaba en matérias de hixiene básica, de como manexar
os medicamentos e responder a
situacións, a di.stinguir entre unha vacina e un antibiótico ... Olíder da comunidade diciame
"non sabes cantas vidas vai salvar o que aprendimos con ela,
cando reg.resemos a Guatema:la". E o custe desa solidariedade, con resultados tanxíbeis, é
de 1,5 millóns neses meses.

Oferécense voluntários para
ir a eses paises?
Chámanos xente que quer
aproveitar uns meses que ten
de vacacións, e ternos que explicarlle que en moitos casos é
mellor que axude noutros traballos de apoio aquí, porque os
especialistas é mellar que sexan do próprio país ou cercanos que coñecen á xente e o
terreo. Sempre que non haxa
presidentes como Arnaldo Alemán (Nicarágua) que rexeita
oferecemento de médicos feito
por Cuba, en plena desolación
e marte no seu país.•

Somoza comerciou
coa axuda
internacional
polo terremoto
de 1972 en Nicarágua
Eduardo Galeano lembra no seu
libro Memorias do lume. O século do vento. o que sucedeu coa
axuda internacional .enviada a
Manágua co gallo do devastador
terremoto de 1972. Governaba o
país Anastasio Somoza, o derradeiro da saga de ditad<?res que
un presidente norteamericano
definiu palmariamente, "son
uns tillos de puta, pero son os
nosos tillos de puta".
"O relóxio da catedral fica cravado, para sempre, á hora na
que o terremoto ergue n·o valeiro á cidade. O terremoto sacude
Manágua e destrózaa.

Diante da catástrofe: Tachito
Somoza proba as suas virtudes
de estadista e empresário. Decreta que os albaneis
traballarán sesenta horas semanais sen gañar nen unha cadela
máis, e declara:
-Esta é a revolución das oportunidades.

· Tachito, tillo de Tacho Somoza,
desprazou ao seu irmán Luis do
seu trono de Nicarágua. Graduado en West Point, ten mellares
unllas. Á cabeza dunha cobizosa manda de curmáns segundos
e tios terceiros, lánzase sobre
as ruinas: el non fabricou o
terremoto, pero cóbrao.
A traxédia de médio millón de
persoas sen casa é un espléndido agasallo de Nadal. Somoza
trafica desaforadamente con escombros e terreos; e por se fose pouco, vende nos Estados
Unidos o sangue doado ás vítimas pola Cruz Vermella
Internacional. Despois aprofunda este filón, descoberto mercé
ás aciagas circunstáncias. Demostrando máis iniciativa e espírito de empresa que o conde
Drácula, Tachito Somoza funda
unha sociedade anónima para
mercar sangue barato en Nicarágua e vendelo caro no mercado norteamericano.•

Lomee da caridade, perto da xustiza
A reacción que produciu na povoación o coñecemento
da catástrofe provocada polo furacán Mitch en
Centroamérica ten poucos precedentes. Aleda pala
espontaneidade e a demostración de que se afinca na
mentalidade dunha parte da cidadania a necesidade
de que hai unha débeda que pagar. ·
O pé de vento que tr.ouxo a morte e a fame, onde só
habia miséria, dór e malas condicións de vida, foi un
máis, quizais máis forte e devastador, dos que pasan
por aqueles paises. Pero o mundo non puido pechar
os ollas ás pavorosas cifras de mortos. Os paises
desenvolvidos que viven situacións semellantes,
como o Xapón cu os Estados Unidos, palian os
danos humanos con cartos, boa construción de
vivendas e unha infraestrutura que permite desprazar
acentos de miles de persoas das áreas de perigo
con antelación dabondo. Outros como Cuba, sen
poténcia económica, abordan desde a dignidade e
un ha planificación social solidária o mesmo .problema
que agora encaran, con estados militarmente
elefantiásicos pero civilmente desfeitos, os catro
paises de Centroamérica.
Desde El Salvador, o Po!egariño de América, a
Nicarágua, pasando por Honduras e Guatemala, os
paises da cintura do 1contiri·énte, foron durartt~f·e'sté -.

sofrido século que remata verdadeiras colónias do
monocultivo norteamericano e as suas grandes
indústrias multinacionais agroalimentárias. O exemplo
da United Fruit Co. en Guatemala é o máis acabado
promovendo o derrocamento en 1954 do governo
progresista de Jacobo Arbenz, que abria paso a case
cuarenta anos dunha guerra interminábel. Foron
décadas que incendiaron esta terra que estaba
marcada como zona de seguridade e expólio
económico, o que as abocaba á miséria e o malvivir
apesar da sua riqueza natural.

cubanos, nunha limpeza étnica que nengun médio de
comunicación ocidentel condea.

É posíbel que aqui, sen sabelo, se tomara conciéncia
de que o pano de fondo é a colonización que $e iniciou
hai 500 anos cun resultado de sociedades amputadas
e incapaces de desenvolverse por si próprias. Na
solidariedade de hoxe a xente reclama o compromiso
das Organizacións Non Guvernamentais, porque se
supón que poden canear a corrupción e paliar máis de
perto o sofremento. _E nese oferecemento de axuda vai
implícita unha petición universal de perdón que nunca
farán os estados.

Nos últimos anos foron saindo da situación de guerra
permanente, pero a probeza estrutural non foi
Agora que se debate a condonación parcial ou
solucionada. O vento, a chuvia e os tremares de terra
definitiva da débeda externa dos paises devastados,
bateron sobre unha povoación que malvivía en
haberia que facer o balance real de qµen le debe a
cachoupas de chapa e cartón, ao pé de volcáns ou
quen. Se o Norte ao Sur roubado dia a dia, ou o Sur a
montanas deforestadas que son a crónica dunha
un Norte, que vive duns interes interminábeis que
marte anunciada e segura. Nos bairros altos das
pechan nun corsé calquer posibilidade de sair adiante.
capitais a burguesia intermediária non padeceu. A expresidenta Violeta Chamorro, dixo que non podian
chegar a asistir á povoación porque "apenas ternos
O problema de Centroamérica é de xustiza, non de
seis helicóperos de transporte". Nicarágua, devastada
caridade. Canto máis se alonxe a solidaridade daquela
a esperanza sandinista p9la guerra suxa
idea franquista de "axudar aos negros e os chiniños" ,
norteamericana, é hoxe o país máis probe de América
máis perto estaremos todos de mudar a sorte histórica
segundo as estadísticas interna~ionais :. o,presid.El~!e _ , de Lqt_inoamériqa. • .
Arnaldó Alémán; ao estiio Sonidza, rexéita: os médicos ' ·" · ·· -1
.... , ' " ':
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Nomeou os candidatos oficiais das sete principais cidades
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O BNG aposta por pacto$ globais para desbancar·ao PP
-0- PAULA CASTRO

O Consello Nacional do BNG ratificou, o pasado Sábado 14 de
Noverribro, aos candidatos propostos potas asembleas locais como cabezas de lista das sete grandes cidades galeg_as, repetindo
en .todas agás en Lugo. O máximo órgano de decisión·entre asembleas tamén analisou o programa marco que definirá as liñas básicas de actuación da forza nacionalista nos concellos. Xosé Manuel Beiras adiantou que se defenderá unha política de pactos de
carácter global partindo do princípio de que se precisa unha política municipal que atenda a "critérios de vertebración do país".
Logo de que o secretário xeral do
PSdG-PSOE, Emílio Pérez Touriño, asegurara a pasada semana
nunha entrevista .en A Nosa Terra, que os socialistas promoverán pactos post-eleitorais "concello a concello", o portavoz nacional do BNG, Xosé Manuel Beiras afirmaba que, pola contra, os
nacionalistas apostan por unha
política de pactos de carácter global semellante á defendida nas
anteriores eleicións municipais.

aos socialistas en Pontevedra. O
mesmo ocorreu noutras comarcas. Pérez Touriño nas declaracións a este xornal tamén afirmaba que, ainda que os pactos fosen locais, era o Comité Nacional quen teria a última palabra
sobre eles.
O BNG entende que a política
municipal ten duas compoñentes
fundamentais. Por unha banda, a
que atinxe a aquelas cuestións
referidas ao ámbito estritamente
local e que seria a que es~á máis
próxima aos vic'iños. Pola outra,
estaria a que se retire a cuestións que afectan a todo o país e
que conleva a necesidade de elaborar unha "política nacional galega para cuestións municipais
que son comuns a todos os concellos'. ', sinala Beiras.
·

Beiras matizaba que mália non
ter sido tratado ainda o tema no
Consello Nacional, en princípio
non se modificaron os critérios
que levaron a defender esta liña
de actuación tras das ·eleicións
celebradas en 1995.
Segundo o seu voceiro nacional,
o BNG defende este tipo de pactos partindo da necesidade de
"pecharlle o paso ao PP como
principal adversário político" e
porque concebe aos ·concellos
nunha perspeitiva de conxunto e
non como elementos isolados,
senón "como base para a vertebración do país". O portavoz nacionalista adiantou tamén que á
vista dos cámbios que se están
producindo no seo do PSdGPSOE, mesmo anunciando qu~
defenderá un marco est9tal de
tipo federal e asimé.trico , "é moi
probábel que a sua postura sexa
máis de visión de. conxunto que
a que se plasmaria en só estar
dispostos a pactos pontoafs ou
locais".
-

Programa marco
Partindo destes critérios, o pasado Sábado 14 de Novembro, o
Consello Nacional debatia tamén
os contidos do programa marco
elaborado por unha série de
equipas de traballo" coordenadas
pola Comisión de Política lnstitu-~ional. Municipal,. que preside
Lois Obelleiro. No decurso de
seis meses, estas equipas desenvolveron as _liñas que definirán a actuación política dos representantes nacionalistas a nível municipal en aspectos que
atinxen á temática social, económica ou cultural , entre outros.

Mália naber elementos que non
son de competéncia municipal, o
Hai catro anos, Francisco Vázquez taméri defehdia o pacto
programa tamén recolle referénconcello a concelló, pero logo, á · cías a aspectos ·de caracter máis
hora de negociación, os' socialis- ~ . xenéri.co para . que sirvan de
tas presionaban en conxunto, . orientaoión,_de cara as relacións
ameazando, por exemplo, con :·.'que se poidan manter con outras
noh darlle ao BNG as alcaldias · · instánéias. Ainda qu_e $e trata de
no Morrazo se este non apoiaba · .~· atender·. ·:a·aqueles elementos
.-- .
. ..
..
.
~
•'... ,,
'

Miguel F. Lores ~miase como futuro alcalde de Pontevedra.

que son problemática xenuina
múnicipal nas cidades e grandes
cidades", di Beiras, "non se poden esquecer aspectos que afectan a todo o país".
O programa, que será apresentado unha vez se lle engadan as
matizacións e emendas das que
foi obxecto no Consello Nacional,
pretende estabelecer os obxectivos da forza nacionalista de cara
a que os distintos governos municipais "non estean descontextua-

lizados do próprio país". Para o
portavoz do BNG é imprescindíbel ter en canta que as cidades
van ser pontos clave "da batalla
eleitoral e dos posíbeis cámbios
políticos que se dean nas futuras
confrontacións eleitorais".
Candidatos
Os cabeza de lista da sete principais cidades galegas foron ratificados por unanimidade polo
Consello Nacional, logo de ter

XAN CARBALLA

sido propostos palas distintas
asembleas locais . A única novidade nas candidaturas , a respei to das pasadas eleicións municipais, é Branca Rodríguez Pazos,
que encabeza a lista da cidade
de Lugo. Para o concello da Coruña repite Henrique Tello León ;
en Ferro! Xaime Bello Costa; Xosé Henrique Rodríguez Peña segue como cabeza de cartel en
Ourense; Encarna Otero Cepeda por Santiago ; Miguel Fernández Lores por Pontevedra e Lois

:...

·:

.--

Pretende que.os concellos se convirtan nos principais 'axentes democratizadores'

Eficác:ia na X8stiórt,e.participación popular, eixos básicos do progrO
-<>-

A.E.

O BNG está a elaborar un programa municip.?I que, nalguns
casos, o seu texto supera as
competéncias municipais e a
vixente estrutura administrativa
local, tratando de que "se deixe
ver con claridade o país que
queremos", afirman os nacionalistas. O seu carácter de programa marco, atribuelle unha
"visión da construción nacional

de Galiza desde o ámbito local''.
O BNG dalle especial releváncia
ás próximas eleicións municipais
pois considera que "para lograr a
hexemonia política resülta básico" o apresentar candidaturas na
totalidade dos municípios e lograr
unha forte implantación na maioria, con especial atención ás cidades, segundo ,afirmq na introdución do seu programa para ás

eleicións· do Xuño próximo . O
BNG pensa que o ascenso das
eleicións autonómicas últimas o
afianzará "como forza política e
alternativa ao governo autonómico do PP, e garantizará unha base sólida para a asunción do Governo galego, avanzando no camiño da autodeterminación".
Para ao BNG a "estruturación da
administración territorial de Galiza
constituie un obxectivo prioritário

para o nacionalismo galega". O
programa define a "posición estratéxica do nacionalismo galego
en relación co integración dos
concellos no proceso político de
emancipación da nación galega".
Os eixos fundamenlais do programa son o recoñecimento de que
os concellos, xunto coas comarcas e as parróquias., constituen
estructuras básicas da "vertebración da organización político~ad-

mistrativa do território g8:1ego".
Outra trabe programática é a
convicción nacioanalista de que
os concellos deben de ser elementos activos da recuperación
da conciéncia da identidade nacional, polo que apostarán decididamente polo uso do galega "en
todas as actividades sociais", a
"difusión e posta en valor da cultura galega" e; tamén polo "coñecimento da história de Galiza'. '.
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d Tribunal Superior de Xustiz.a admitiu a trámite o re-

Camilo Nogueira
entra -na
permcrnente

p •dos concellos

Admitido a trámite
o recurso contra o proceso
de adscrición do-profesorado·

Camilo Nogueira Román, o que
fara lider de Esquerda Galega entrou a formar parte da permanente
do BNG elexida no Consello Nacional da frente nacionalista celebrado o 14 dé Novembro. Esta é a
· única novidade, xunto coa entrada
de Martiño Santos por Bieito Lo..:
beir-a, ao see eleito o primeiro como secretário xeral de Galiza Nova. Os demais intet¡rantes da anterior permanente repiten na sua
totalidade. Segundo fontes do .
BNG, as que ainda non se repartiron foron as distintas responsabilidades dentro do organismo.
Por outra banda o BNG pretende
que comecen xa a funcionar todas
as comisións sectoriais criadas,
que serian as encargadas de elaborar a política e as propostas a
. discutir polo Con sello Nacional.+

cur_so contencioso administrativo que a CIG-Ensino
ápresentou o pasado 4 de Novembro en contra das ardes que regulan o p·roceso de adscricióri de profesorado, estabelecen os cadros <;le persoal · e fixan as z-Onas
educativas no ensino Secundário. A CIG acusa a C0n sellaria de Ed_ucación "de conculcar a lexislación yixente,
por marxinar ilegalmente as . organizacións ~indicais non
asinantes do acordo, po,r furtar a negociación á Mesa
Sectorial e por impedir a paralización dun proceso frau• dulento e falto dun mínill'.10 de transparéncia". O 4 de Novembro a central"sindical tamén apresentou na meirande
parte dos xulgados de instrución do país denúncias nas
que se solicitaba a paralización inmediata do proceso.•

Promoven a cri.ación
, dunha nóva organización independentista
- ·Reorganizar o movimento independentista e analisar a
posibilidade de promover unha nova organización con este carácter é o ponto principal do orde do diada
· Conferéncia Nacional que o Sábado dia 20 ten previsto,
celebrar na Estrada a Assembleia da Mocidade
Independentista (AM.1). De levarse a cabo este obxetivo,
AMI afondaria, segundo un dos seus portavoces, "na defiflici.ón como organización sectorial da mocidade". AMI
ten previsto, ademais, "aprofundar na estratéxia tr.azada
na sua segunda asemblea nacional celebrada en Decembro do ar.lo pasado".+

-

·Ogovérno ·non asumirá
o pago da supertaxa-

O centro do
franquisrno

Branca Rodríguez Porto, candidata por lugo, é o novidode nas cabe:a:as de lista das cidades.

Pérez Castrillo por Vigo.
Ainda senda prudente á hora de
facer leituras adiantadas sobre
as perspeitivas de voto, Xosé
Manuel Beiras sinalou que o
BNG espera un importante incremento do apoio ao nacionalismo
nos concellos, tendo en canta
ademais que se trata da segunda forza política do paf s. Das
grandes cidades sinalou a Pontevedra como unha das que
apresenta maiores posibilidades

de ser governada polos nacionalistas . Un resultado que mesmo
reflicten os inquéritos realizados
polo PP e que apuntan á posibilidade de que Fernández Lores
obteña a maioria absoluta. Ademais, os inquéritos erwarregados
polo BNG sinalan importantes incrementos en Vigo, que tamén
apuntan a un posíbel governo
nacionalista compartido con outras torzas progresistas, ao igual
que en Ourense, Ferrol ou mesmo Santiago.+

·ama municipal nacionalista
Outro dos eixos básicos ao redor do que xira o programa municipal do BNG é a urxéncia de
que os concellos se convirtan
"en axentes fundamentais no ·
proceso de der.nocratización da
nos a sociedade". Para isto terán que desenvolver "unha política na que primen a transparéncia e a equidade", afortalan. do, ao mesmo tempo, os niveis
básicos de organización social,
. e a' "participactón popular nas

decisións políticas'l.
Considera tamén imprescindíbel
o BNG r:io seu programa que os
concellos incidan na promoción
económica e do empreg.o e proporcionen a infraestrutura básica
e os se.rvizos que propícien o benestar social, "sobre a base dunha xestión municipal caracterizada pala máxima eficácia e a rendabi l idad e dos recursos existentes".+
J.,
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-Din os seus haxiógrafos que o
grande mérito político de Fraga
lribame, e mira que llos pintan
de todas as cores, é o de integrar
no PP á estrema dereita. Pois
agora ven o próprio Fraga e afir,
ma que no PP "non ternos mem,
bros da extrema dereita 1·nen dei,
xamos na práctica que os haxa",
e se o apuran xa un poucó, resuf,
ta que non vai haber sequer xa
militantes da dereita, despois de
rousar mediáticamente cara o
centro centrado. Non sei que fi,
xeron con tantos que había, co,
mezando polo próprio Fraga. Po,
da que todo se resolva nunha
custión semántica: cada quen é o
seu nome, que significante e sig,
nificado esteñan estreitarnente
xunguidos. (perguntareillo a
Mourelle de Lema, .vello cate,
drático da dereita española) Qu ,
que, chegado o fin das ideoloxias
que anunciou Fukuyama, non
haxa diferénci~, unicamente os
bos, os que gañan, e os maos, os
que sempre perden. Ainda asi, a
min non me saen as contas. Qn,
de situo a Xosé Castro, alcalde
de Ponteareas e as suas actitudes
dita,toriais. Onde a Pradq Villa,
pol alcalde do Vice.do que_acapa,
rou para ao seu nome as tres ruas
que ten a vila. Onde ao ·alcalde
de Beade, Senén Pausa, que non
só seglie nomeando á rua princi, .
pal como a do Caudillo, senón
que lle fai todos·anos un funeral
polo seu cabodano (está a che,
gar) á que asisten máis dun ceri,
to de cárregos do PP. Pero ten
razón Fraga, non existe a extre~
ma dereita, nen case dereita, son
centrist¡is e el chegou antes que
ninguén: "xa o decía eu na T ran,
sición, hai que ocupar o centro",
afirma. Xa sei, a cuestión é onde
situa cada quen o centro, por iso
todo aquel que lle leva a contrá,
ria é un "extremista".• ·
- t.
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Os votos en contra do PP impeden que o governo central
se faga cargo do pago dos 2.000 millóns de pesetas aos
que ascende a supertaxa e que se incrementen os fundos
destinados ao plano de calidade do leite. O autor da moción, o deputado do BNG Guillerme Vázquez, considera
que esta negativa demonstra a falta de vontade do executivo de promover os sectores claves da economía galega e
a sLibmisión do governo ás directrices da UE. O PP tamén
rexeitou as emendas apresentadas polos nacionalistas reclamando 17.000 millóns de pesetas para a recuperqción
da conca hidrográfica dos ríos Miño e Sil, a demanda de
investimentos para regadío no Val de Lemos e Val da Límia, para modernizar a flota pesqueira de baixura e para
potenciar o marisqueo e a acuicultura.+

Xosé Sánchez BugaHo elixido candidato
á alcaldia de Compostéla
'j .

O concelleiro do PSdG-PSOE, Xosé Sánchez Bugallo,
foi elixido candidato á alcaldia compostelana polos 306
afiliados socialistas que
participaron nas
! primárias celebradas o
pasado_Xoves 12 de
Novembro. Bugallo
conseguiu un total de 145
votos, o 47,3% dos emitidos, frente aos 135
obtidos polo responsábel
local do partido, Ceferino .
_Di~z, un 44, 1-%. Poi a sua
banda, Ramón Saltar, que
tamén participaba no proceso, acadou o apQ!o de
tan só 26 afiliados, co
'x. Sánche:a: Bugallo.
8,4% dos votos. O actual
portavoz municipal será
quen substitua ao actual alcalde, Xerardo Estévez, á
frente do concello cando este faga pública ·a sua renúncia ao cargo, anunciada para o 18 de Decembro. +

Os CAF celebran
a sua Asemblea Nacional
A demanda dunha maior calidade de docéncia, que se
aprobe un novo plano de financiqniento plurianual para as
universidades galegas, mellorar os novas planos de estudo ·e o deseño das suas relacións institucionais, son as teses nas que. se centrará a. Asemblea Nacional dos Comités Abertos de Faculdade (CAF), que terá lugar os dias 21
e 22, na faculdade de Direito da Universidade de Santiago. A organización estudiantil considera necesário incrementar a información que chega ao estudantado para
afondar na sua capacidade mobilizadora e facilitar, ao tempo, a participación de toda a cornunidade universitária. +
'. . \.. ., ·, \ ~ . ·-:- . '· , ~ •: \. ,. ..... " "' : . . 1"':: •.-, ,,,~,,,
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O TINGLADO DE XOSÉ CASTRO
ROBERTO

Son moitos os veciños e veciñas, tanto de
Ponteareas como doutras localidades, que
nos veñen transmitindo a súa extraneza
diante do aferramento ao poder que está
amosando ·xosé 'Castro, a costa incluso de
enfrontarse abertamente co seu próprio
partido. Son moitas as razóns que se poderian analizar para buscadle unha explicación a esa actitude, razóns mesmo de tipo
patolóxico. Mais en realidade, quizá non
sexa só Xosé Castro quen ten interese en
manterse a perpetuidade na Alcaldia de
Ponteareas. Os intereses económicos criados no entorno familiar do Alcalde e concelleiros e no entorno político do Partido
Popular ponteareán, explican mellor que
nengunha outra razón , a peculiar situación
que se vive en Pontea·
reas, onde un Alcalde
~exe itado polo seu pró. prio partido non aceita
as numerosas contraprestacións (o irldulto,
cargos en empresas públicas, favo res a fami'liares e incluso coche
oficial con chofer) que
lle ve n oferecen do o
· PP nos úl timos meses
pa ra q ue aba n do n e
con dignidade o cargo
que ve u ocupando 30
anos.

MERA

do alcalde é o abxudicatário oficial da meirande parte das instalacións de megafonía
en festas e actos oficiais. E a empresa do
ex-presidente do PP, ex-candidato actual
presidente do comité~ foi durante os .últimos· dez anos a adxudicatária directa da
práctica tC?talidade das obras públicas (agás
asfaltados) no Concello por importe de 400
millóns de pts.

e

Pero é que ademais, ese ex-presidente do
PP -que ten colocados a m ;s familiares no
Concello- tamén ten outra empresa, unha axéncia de viaxes, con outro sócio,' tamén ex-candidato do PP, cuia mt.üler traballa colo-cada a dedo no Concello, axéncia
de viaxes q~e entre o ano 92 e 95 recib íu
16 . 789. 890 p ts. d o
Concello por todo tipo
de viaxes turísticas da
eq u ipa d e governo (Br as il , In gla t erra,
G réc ia, Din a marca ,
Canátias, ... ).

'Q.u1za/' non sexa

só Xosé Castro
quen ten interese·en
man terse
a perpetuidade
na Alcaldia
de Ponteareas"

Xosé C astro n on pode
abandoa r a Alcaldia,entre outras razóns por
que ese mesmo tinglado que el montou nestes anos, non llo permite amais do Alcalde,
catro coneeileiros do
.Partido Popular teñen , ·
~..
·
soldo no Concello, levan, algún--S-deles vi. vindo dese xefro dende hai 20 anos, afeiiDs
a comodidades ás que é difícil renunci::ir
como coche. oficial con gasolina inclufdaí~
télefono e comilonas a conta do Concello;
· persoal municipal par;;¡. traballos domésti ~ -cos, viaxes turísticas todos os anos polo
· mun.do adiante cos- gastos pagados... . .
A empresa de limpeza do concelleiro de
xuventude, a traverso do seu pai como tes,
taferro, é a adxudicatária en exclusiva da
limpeza dos edifícios municipais; o concellefro de festas veu sendo o principal adxudicatári.o das actuacións musicais das mesmas, primeiro a traverso da súa própria em·presa, agora como delegado doutra de ám,
bito galego; outros tres concelleiros tamén
negocian a traverso das súas ~mpresas co
Concello; o irmán ·do Alcalde lévase a mellar parte dos seguros municipais (veículos,
cursos, ... ) .e o seu filio, é dicer, o sobriño de
Xpsé Castro, conseguíu agora 400 clientes
para a súa clínica, grácias a que o seu tío lle
fixo un seguro dental a todo o persoal municipal; o fillo do Alcalde, na actualidade
concelleiro, fo¡ durante anos o adxudicatário cáseque exclusivo dos subministros informáticos do Concello, até que recen.temente mudaron o nome da empresa e puxeron ao fronte da mesma á muller do. exsócio de Xoan Xosé Castro. A nova empresa segue sendo a subministradora oficial de
material informático, e tanto o ex-sócio,
como a muller do ex-sócio, como ·a irmán
do ex-sócio, como o curmán do ex,sócio,
están colocados a dedo no Concello, e así
dúcias e dúcias de amigos, familiares e
membros do .PP, tal e como xa se demos,
trou na querela presentada polo BNG . .
A empresa dun cuñado do Alcalde foi nos
tfltimos anos o subministrador oficial de
plantas e árbores para o Concello de Ponteareas. T amén outra empresa dun cuñado

O A lcalde, que non é
menos q ue os dera~s,·
por suposto que tamen
está contento coa súa
situación: cobrando a
- xubilaci ón máis alta
das ex ist e n tes e ao
mesmo tempo tl iet as
mensuais que dscilah
entre as 300.000 e
400.000 pts. Quen tamén estará satisfeito é
o xe riro do Alcalde,
operador informático
no Concello e director
de Rad fo Televisión ·
Municipal.., to:do iso
_
·-.grácias ao seu _fatnósp
graduadG> escolar,que lle dá cutiftcaciórt da. bondo, satisfacción que é máis coÍnt'rensí:.
bel tendo en conta q~e disfruta dún piso de
prote<::ión oficial, c;omo out.ros moito-s
fnembros . do PP, enchufados ·no Concellq,
ou non, que t..ncluso teñeñ: .a desfachatez ae
inanter_o pi$o desocupado como segunda
residéncia
Agradecidos tamén deben estar os rnembros de NN .GG despois de que o Alcalde
lle perdoara á súa Cooperativa de vivencias
5 millóns de pts. facéndos€' cargo ademais
do mantemento dos pátios interiores. E falando de Cooperativas, máis que agadecido
estará o irmán do Alcalde, si, o mesmo dos
seguros, o pai do da clínica dental, que sendo Secretário dunha Cooperativa Agrária
(onde se colocou ao ·concelleiro de festas
como xerente) mirou como o Concello renunciaba á merca do edifício social, o que
lle perm ~tiu logo colocalo por 33 millóns
de pts (fronte aos 80 de valor real) a un
construtor ao que lle vendia os pisos outro
dos seus fillos, non o da clínica, senón o da
inmo.biliária. E por certo, xa que falamos de
construtores, moitos están ben agradecidos,
polas recalificacións e compensacións frecuentes coas que os obséquia Xosé Castro.
E quen tamén deben estar tranquilos e contentos son os centros de simpatizantes populares que temían polos cartos invértidos
na Universidade Privada e que agora respiran tranquilos coa garantía financieira
aprobada polo alcalde.
Entéhdese agora por que Xosé Castro non
quere nen pode deixar a Alcaldía de Ponteareas? Ou di to doutro xeito, enténdese agora por que ternos que desaloxar a Xosé Castro e ao Partido Popular da Alcaldía de
Ponteareas? +
ROBERTO MERA COVAS é
Portavo:z do Grupo Municipal do. BNG en Ponteareas.
, .... ,
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Xosé Lois
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OPP de Vigo ensaia unha novidosa fórmula cara ás próximas municipais

..

Como ser governo
e opos1c1on ao mesmo tempo
/

9* A. EIRÉ

Xoan Corral afirmou que
baixaria o prezo da auga
de ser eleito alcalde de Vigo. Era a sua presentación
pública como candidato.
O anúncio realizábao a
mesma semana na que o
movimento veciñal decidia
unha mobilización contra
esta medida do Governo
municipal do PP. Dase a
circunstancia de que Corral tamén é o candidato
do PP e que estaba rodeado de cinco concelleiros
que apoiaron cos seus votos a discutida decisión
municipal. A dereita ensaia
unha novidosa fórmula:
como ser Governo e oposición ao mesmo tempo.

Están que botan lume. Os
caletres das equipas de pensadores do PP procuran fórmulas novidosas para non
perder alcaldías, para mudar
sen que nada cámbie, para
centrarse sen abandonar a
dereita. Primeiramente puxeron en circulación a estratéxi a do 2x1 ou "como facer
que continue mandando o
pai, pero que haxa un cámbio: facendo alcalde ao filio".
Esgotado o efecto en Palas
do Rei e Ponteareas e ensaiada unha variante no Vicedo, decidiron pór en marcha unha nova estratéxia: a
das fichaxes.
Tes un alcalde ao xeito ou
un concelleiro popular nun
município pequeno , pois
trasladalo a outro concello
de candidato a alcalde. A
Carballo vano trasladar desde Pedrafita a Fonsagrada;
a Fernando Carlos desde Bóveda a Sárria; a Riego desde
Porriño á Guarda; a Manuel
Conde de Pazos de Borbén a
Redondela ...
Agora, coincidindo co circo da
Cidade dos Muchachos en Vigo
están a tentar o máis difícil ainda, sen mans e cos ollas vendados: como ser alcalde e oposición a un tempo sen deixar de
ser nengunha de ambas as cau sas. Xa sabemos que é difícil e
só se dá nas relixións ou nos fenómenos paranormais, pero
tentar, tentano.
Esta é a fórmula

A veciñanza de Vigo andaba toda alporizada a semana pasada
pola suba da auga en máis do
13% mensual. Despois dun pleno
muncicipal realizado a porta pechada, cos viciños caxindo ao PP
nas persoas da equipa de governo, a Federación de Asociacións
de Viciños decidiu convocar unha
mobilización contra 'o acordo.
O Xoves, 12 de Novembro, o
candidato do PP .·.á alcaldia, Xoan Corral, reatizaba o se.u primeiro aGto público como candidato, precisamente no bairro de
Teis, onde o actual alcalde, Ma-

.
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guns medios de comunica. ción aos que non ternos aind a controlados" . As relacións no PP están tan deterioradas que incluso andan
a afirmar que a man dereita
de Pérez, Maite Fernández,
poderia ir na candidatura de
Manuel Soto, o actor ex socialista e ex alcalde.
A oposición

Que di a oposición? Tanto
Castrillo como Príncipe, os
-candidatos nacionalista e socialista , xa hai tempo que
veñen anunciado que o PP
tenta lanzar a idea de que
non é responsábel da nefasta
política que realizaron en Vigo. Castrillo repite unha é outra-vez que non é cuestión de
botarlJe as culpas unicamente ao alcalde Pérez como
quer facer o PP, senón que
"o responsábel é todo o partido. A política que aplicou Pé- rez é a política do PP".
Príncipe tamén critica ao PP
por non responsabilizarse da
"desfeita que fixo en Vigo" ,
poñendo de m an ifesto a
existéncia de intereses espúreos en moitas das actuacións do Governo municipal.
Acusacións que saltan contínuan:iente nos plenos e que,
uns e outros ameazan con
dirimir nos xulgados, sen
que cheguen nunca a eles.
O nacionalista Lois P. Castrillb tamén saca o humor
para afirmar que coas últi mas actuacións do alcalde
"secadra o que queren é
ainda perder máis as eleiA.N_T.
cións"._Castrillo pensa que
"están empeñados en facernos sofrer nos últimos nove
sua política de obstrución ao
nolo Pérez, cimentara o seu
meses que lles quedan no gopartido". Aí queda eso.
triunfo prendendo o pavesa da
verno municipal".
empacadora. Para comezar, XoAs entreteas
an Corral , comprometeuse a
Desde o PP tamén hai quen lle
baixar o prezo da auga se é eledá a razón ao candidato do
Estas posturas foron as que vixido alcalde.
BNG, acusando a Pérez de traran a luz publicamente. Pero no
tar de dinamitar a candidatura
PP, despois de tanto virtuosisNo acto estivo acompañado pode Corral, realizando unha polímo, andan á procura de solulos actuais concelleiros Xoan Petica antipopular cando o único
cións máis axeitadas , porque,
drosa, Corina Porro, Lino Fontán,
que debia facer é limitarse a "reafirman , que non sempre se poPablo Comesaña e Marisa Oupresentar ao concello e permitirde traballar sen rede. Corral
tón . Todos eles, unha semana
nos governar ao partido".
quer camiñar seguro cara un alantes votaran a favor da suba de
cald ia que , pensa, tena cada
auga. Non foi obstáculo para que
Como Pérez está disposto a devez máis lonxe. A culpa seria de
o PP dese o "salto mortal", de
mostrar que segue a ser o alcalPérez, de quen outro ia ser.
opoñerse á sua própria política.
de e que non vai facer deixación
Estes fenómenos eleitorais ter
Desde Compostela pídenlle a
das suas funcións, o PP constiCorral que se meta cada dia
tuese en oposición a · si mesmo
riscos téñenos. O actual Alcal, de, Manolo Pérez saía publicamáis nas cousas do concello e
e critica hoxe as decisións que
mente criticando o anúncio do
a Pérez que se mova o menos
aprobaron onte. Non vai máis
posibel e que, se fai falta, pois
en política. Os malignos afirman
seu compañeiro de partido.
"Esas declaracións só as realiza · que nen sequer governe. Por
que esas regueifas públicas do
un candidato que non teña penCorral e por Guiña facian que
PP son eso, foliadas de pandeisado sair alcalde", afirmou o
Pérez dimitise como alcalde.
ro. Pérez veríase na abriga de
máximo maodat-ário vigués cheo · Pero a solución de deixar sete
cumprir os compromisos coi:ide razón. E, sen cavilalo moito,
meses o concello en mans de
traidos con Seragua e con Vitratemén anunciou que subiria o
Gil Sotres seria como abrirlle o
sa (transporte), por exemplo,
prezo do transporte urbano.
galiñeiro á raposa. A solución
antes de que o PP perda a alaxeitada estaria en que Corina
caldia, para que todo quede sePorro fose a sustituta, pero tegundo os acordos. Corral critica
Corral nen se imutou e pediulle
rían que renunciar: moitos antes
estes acordos segredos do seu
a Pérez que non fixese parbadas, que non tocase o pre:¡rn
e non están pola laboura. Adepartido para non perder máis
mais, o custe eleitoral e o desvotos ainda. Pódese repenicar
. dos servícios, ameazando con
decirllo ao "pai partido" (PP) en . -prestíxio tornaríase importante . ... · ao mesmo tempo estar na miCompostela, que tomaria !'as .. Sobretodo, como afirma un diri- .. $a? O mago Copperfield lógrao.
Cun espello.+
axeitadas medidas de persistir a
xente do PP, "porque hai a al-

e,

Tres mil alegacións
á colocación de duas
centrais hidroeléctricas
no Umia
A Coordenadora Antiencoro
do Úmia apresentou na
Consellaria de Política
Territorial 3000 alegacións
dos viciños de Caldas, Cuntis
e Moraña, en contra da
instalación de duas centrais
hidroeléctricas, unha· a pé de
presa e outra cen metros máis
abaixo. A Coordenadora
sinala que a autorización para
a colocación das centrais "é
nula porque é nulo o proxecto
do que nace, o de contrución
do encaro". Os afectados
están a espera de que nun
prazo breve de tempo o
Tribunal de Xustiza de Galiza
decida sobre a suspensión
cautelar das obras do encoro.
A Coordenadora tamén
lembra que un segundo
inxenieiro_abandonou a obra
por disconformidade co
proxecto xa que unha das
paredes do encaro vaise
asentar sobre area e poderia
. producir o seu
derrumbamento. +

Manifesto de Merza
en contra das liñas
de alta tensión
O Sábado 14 de Novembro
celebrouse en Merza un
magosto popular en contra
das liñas de alta tensión. No
acto apresentouse un
manifesto que ten como
obxectivo demandarlle á
Administració que retire a
variante de 440 voltios da
parróquia. No texto cítanse
os informes emitidos polo
Instituto Kalorinska de
Estocolmo e da
Organización Mundial da
Saude e advirtese da morte
de páxaros e abellas perto
da liña, asi como da
existéncia de un aumento
considerábel de abortos e
mortes de vacas que pacen
perto do tendido.
Participaron e secundaron
o documento Uxio
Novoneia, Roberfo Vidal
Bodaño, Carlos Mella,
Bernardino Graña, Encarna
Otero e Alfonso Eiré, entre
outros.+

Condenan ao alcalde
de Mondariz
por ameazar a
un apoderado do BNG
Xan Reboreda, alcalde de
Mondariz, foi sentenciado por
un xulgado de Vigo a pagar
unha multa de 5.000 pesetas
por insultar e ameazar ao
apoderado do BNG, Alfonso
Freaza, no decurso da
xornada eleitoral nas pasadas
eleicións autonómicas.
Segundo os concelleiros
nacionalistas, Emílio González
e Francisco Chivite, mália ser
unha multa de escasa contia,
trátase dun feito histórico
porque é a primeira vez que
estas actitudes ·
antidemocráticas son
recoñecidas por unha
senténcia xudicial. •
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Son os únicos que van reciclar olixo orgánico

AXunta exclue do ensaio de recollida selectiva
·aos concellOs contrários a Sogama
Hai 25 anos

A Consellaria de

Meio Ambiente
e Sogama veñen de pór en funcionamento un plano piloto de
recollida selectiva de lixo no bairro de San Antoniño en Pontevedra· e nos concellos de A Cape1a, As Portes e Betanzos . A
Xunta negoulle a participación
nesta primeira fase aos conce llos, que con planos de tra!amento do lixo alternativos a Sogama, son os únicos que van reciclar a matéria orgánica re~alo
rizándoa en forma de compost.

1

N

o ano 1973 a Xunta de Galiza era unha quimera. En San Ca,
etano.había un coléxio de xordos. Fraga e Romai estaban no
aparato Franquista. Cuiña facta fariñ a no muiño paterno,
Pepe Castro xa era alcalde de Pon teareas e nen os maiores de vin,
teun anos tiñan direito a voto.
Destes e doutros moitos elementos da vida púb li~ actual podemos. ter
notícia do que facian e desfacían fai cinco lustros. s Novas Xeneracións
poden relembrar as fazañas bélicas dos seus maior e terlles un respeito
polo moito que loitaron para que todo quedase ata o e ben atado.

Os viciños dos concellos escollidos para este primeiro enlsaio
ademais de separar o vid ~o , o
papel, o cartón e as pilas, terán
que-utilizar cubos con dobre cor- .
po nos que os plásticos, latas e
briks tíransen nunha bolsa amarela e a matéria orgánica nunha
negra. No Plano Sogama o destino para o lixo da bolsa negra,
órganico, é a incineración e segundo Javier de la Cerda, técnico de Sogama, "o que se recolle
nas bolsas amarelas lévase a
CER NA
Aplicacióri de co~j,ost en t~rreos agrícolas no Morrazo.
planta de Cerceda para clasificarse e ser reciclado posteri?rtamén van utilizar os restos das
mente através das empresas ~s
dé Concellds do Morrazo e al.,
podas dos xardins e os lodos
pañolas contra~ad;:¡s pola Xunta,
calde de Bue u. Novas retírese
Ecoembes e Ecovídrio".
das depuradoras, que se deitan
aos municípios da Mancomunino mar e que Sogama non ten
dade do Morrazo, do Barbanza,
previsto recoller. "A Xunta criti"Paradoxicamente os concellos
da área metropolitana da Coruque estamos por reciclar a maca moito a solución do comña e a llla de Arousa. A diferéntéria orgánica e darlle unha utilipost, esquecendo que existen
cia da Xunta rexeitan incinerar a
dade transformandoa en commoitas plantas para a sua elamatéria orgánica, o 50 por cento
post, fumos excluidos pola Xunboración en todo o Estado e
da¡bolsa do lixo, e optan por deta desta primeira fase de recollinomeadamente en concellos do
volr ela á terra como abono.
da selectiva", sinala Xosé Novas
PP como Madrid. cu Córdoba",
presidente da Mancomunidade
engade Novas.+
·
Para a elaboración de compost

Caelle a un moral aos pes cando constata que a algun liberado sindi,
cal da CIG en Ourense nen lle sona de lonxe a loita de Cradytor,
cando un activista das labregas non sabe que antes dunha Udia e un
Milucho houbo un Bernardo, que algun abandeirado da loita institu,
cional descoñeza o traballo constante e a peito de cuberto de Cesar
Pintos, que os acérrimos do frentismo non saiban que tiveron en Fer,
nando Pérez un precedente insobornábel e valio o propagandista,
que os lingüistas subvencionados e ao quente do Instituto Ramón p¡,
ñeiro ignoren o exemplo de loita e esforzo de Xosefa Baamonde e Pe,
piño de Redondela, que os noveles membros do Comité Central
n unca escoitaran falar de Lito ou Miguel Campuzano, comunistas até
a médula. E máis.
En fin, doe comprobar como moitos nacionalistas con carta de natu,
reza gañada nunha recepción de alto standing, se enteren por un u,
plemento dominical que hai patriotas galegas presos que hoxe mere,
cerian estar na rua. Ainda fose para pasarse ao sector crítico, reintegracionista e independentista.
Reinvindico desde esta columna unha seción en A Nasa Terra para
refrescar a memória da história máis recente. Hai moito olvidadizo e
moito pioneiro por pistas asfaltadas hai decénios. T amén pode ser
que tivese razón un vello Xefe de Caixa de Reclutas. Cando algun
mozo aducia escasez de intelixéncia para formar parte do invito Exér,
cito Español o probo funcionário respondía: os tontos non existen , só
hai quen se fai. o parvo intereslU.Íamente. t

PARA QUE SERVE A CONSELLERIA DO AMBIENTE?
XosÉ VEIRAS
Desde·as asociacións ecoloxistas sempre se
demandou a criación dunha conselleria d~
ambiente que unificase as competéncias
autonómicas de carácter ambiental disper,
sas en diferentes consellerias. Con enorme
retraso a respeito dbutros países e comuni,
dades autónomas, hai un ano Fraga por fin
tomou a decisión de criar unha conselleria
do 'a mbiente.
\

xe de ser un conselleiro ambientalista. Po,
sivelmente o mellar que podería facer polo
ambiente seria demitir.

A conselleria 'do ambiente carece das com,
peténcias e dos médios adecuados. Ante a
negativa de Xosé Cuiña, non incorporou as
competéncias en matéria de augas conti,
nentais. O cadro de persoal do Centro de
Información e Tecnoloxia Ambiental (CJ,
TA), cuxa criación foi apresentada como
un importante avance, estivo formado du, ·
rante este ano por catro ttaballadores. O
orzamento do plano de xestión dos resíduos
industriais tóxicos reduciu,se nun 96%.
O conselleiro do ambiente, Carlos del Ála,
mo, posúe unha mentalidade produtivista,
carece de pesb político e non mostrou até
hoxe vontade real de chegar a consensos
coa sociedade civil. Carlos del Álamo é o
conselleiro do ambiente mais está moi lon,

Apesar de considerar publicamen te ás aso,
ciacións ambientalis t as como "aliadas'',
Carlos del Á lamo néga,se a dialogar con
elas sobre a ameaza para os espazos naturais
de maior interese que representa o plano
eólico da Galiza, é impermeábel ás súas crí,

--' - ·~
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ticas e propostas e non convoca axudas Pª'
ra o desenvolvimento de activ idades de
educación ambiental.

i

Carlos del Álamo non promove a partid,
pación social no deseño da política ambien,
tal. Non quer reformar
o Consello Galega de
Medio
Ambiente
(COGAMA) para
convertelo nun verda,
deiro órgao de partid,
.
pación social. T am,
pouco aceita a propos,
ta de criar un Consello
Forestal Galego para
consesuar a política
forestal e de luita con, ,
tra os incéndios. O
conselleiro acha que
máis de 8.000 incen,
dios e decenas ·de mi,
les de hectáreas de
monte queimadas por
ano, malí~ o ~~e gas,
to en exttnc1on, non
son motivos suficientes para revisar a políti,
ca de incéndios.

Ao longo <leste ano puidemos constatar
que a existédcia dunha conselleria con es,
te carácter non é garantía por si soa de
mellaras na xestión ambiental. A defensa
do ambiente segue sen ser unha prioridade
para a Xunta.

GARcIA

No seu ámbito competencial, o conselleiro
promove políticas contrárias ao desenvol,
vimento ecoloxica,
mente sustentábel. O
plano de xestión do li,
xo continua a priorizar
a incineración en detri,
mento da "estratéxia
.
dos tres erres" (redu,
ción, reutilización e' re,
ciclaxe) e .nega axudas
económicas aos planos
comarcais que, de ver,
dade, apostan pola reci,
claxe. A produtivista
política forestal auto,
nómica non mudou, o
que non surprende na,
da se ternos en conta
que o plano forestal foi
adoptado pola Xunta
,
na etapa de Carlos del
Alamo como director xeral de montes.

'Nun ano de xe¿tión,
a conselleria non
presentou nengún
proxecto de lei no
Parlamento"

~1.l (,¡::.~e;,>:; ·;.;¿ ·1: t; ;.fi ¡(, ~~-~ '~'.~ri ·,::

EC ."

Existe unha alarmante auséncia de inicia,
tivas . Nun ano de xesti.ón, a conselleria
non presentou nengún proxecto de lei no
Patlament.o, non elaborou nengún plano
sectorial (se exceptuamos a adecuación do
plano de xestión do lixo) e non declarou
?~i:gunha no::~ área _Pt?~exid~:.. ~~~1:1-c~.º~..

;:¡ i.~.' ~ ;;; :1 1,l'~ 1: !: , ~. ;) t ':;

:>

3'. '•:1 L, "J ,c!i1 ·z 1.1,),1 ..~,

dúcias de veces a futura criación do Par,
·q ue N acional das Illas Atlántica , cuxa
superfície terrestre, a maior parte de la de,
sabitada e/ou propriedade da Xu n ta, non
chegará ás 1.000 hectáreas. Porén, o par,
que natural máis recente, o das Fragas do
Eume, declarado en agosto de 1997, ainda
carece de xunta reitora e de director,con;
servador próprio.
O conselleiro ten unha ªFtit ude con tero,
plativa ante moitos dos p~ incipais proble,
mas ambientais do país, como a elevada
contaminación das centrais térmicas de
carbón de As Pontes e Meirama, a eucalip,
tización progresiva de boa parte donoso te,
rritório, a destrución dos bosques autócto,
nos de maior interese natural ou o preocu,
pante estado de conservación de moitas es,
pécies da fauna e da flora selvaxes. En lugar
de enfrontar con decisión estes problemas
prefire min\mizar a súa importáncia.
A conselleria do ambiente só está a servir
para facer crer á opin:i ón pública que o am,
biente do noso país "vai ben" e para lexiti,
mar proxectos ambientalmente inaceitá,
beis, como por exemplo, os parques eólicos
da serra do Xistral, contrariando mesmo
neste caso o parecer da direción xeral de ·
montes e medio ambiente natural da pró,
pria conselleria. t
XOSÉ VEIRAS GARCIA é

:·~ ;

Coordenador

Xera_l ~a}ede~~~ió~ :.~º!.~'.'¡~~~~~~~e~a. (~E'!~
" f; I. ; ,
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Padre Silva

Fundei Ben posta en '956 e a
. ' : .,
Escola de Circo cinco anos mais - ~
.~ :
tarde. O espectáculo que percorreria o mundo naceu en 1966.
Eu, recen ordeado sacerdote,
fun o primeiro capelán de circo e
dixen a miña primeira misa baixo
a carpa do Circo Americano en
1957, en La Casilla (Bilbao), e
desde aquela acompañei a case
9* XAN CARBALLA
todos os circos ambulantes, e dixen misa nos carruseis, nas
tómbolas, nas prazas e en todo
tipo de veículos. O meu bisabó
LEVA CUARENTA ANOS AO FRENTE DE BENPOSTA E DO CIRCO DOS .MUCHACHOS, UNHA EXPEfoi fundador dunha das dinastias
RIÉNCIA ÚNICA NO TERREO PEDAGÓXICO E HUMANO QUE FORMA PARTE DA ENCARNADURA DE
máis importantes de circo de
Europa, a do Grande Circo FeiOURENSE. O PADRE SILVA REIVINDICA UNA MENSAXE DE XUSTIZA SOCIAL FRONTE A BENEFljoo ou do Circo Price, por iso
CÉNCIA, "O CAPITALISMO NUNCA VAi SOLUCIONAR OS PROBLEMAS ºDA HU~ANIDADE, SÓ UNHA
amo tanto ese mundo.

'O circo éopai de todos os espectáculos,,do·teátro .ao fútboi'

Un mundo que para vostede
reúneo todo.

IDEA SOCIALISTA PODE SERVIR PARA FACER UN MUNDO MÁIS XUSTO ONDE O NENO SEXA O REI".

O circo é a primeira manifestación
que conseguiu espectadores. Espectar é oll,ar con admiración, con
sorpresa. E a pedra fundamental
do mundo do espectáculo e os
homes de cultura ignórano. O circo pariu o teatro, o espectáculo
musical e mesmo o cine que se
facia ao princípio baixo as carpas
do circo. De feito os primeiros artistas de cine viñan do circo: saltadores, cascadores, mimos, porque o cine era mudo e precisábase xente de grande expresividade. Por se iso fose pouco o espectáculo deportivo nace no circo:
por exemplo a ximnásia rítmica e
deportiva, que son puro circo no
aparatos e nos exercícios. Todo
isto empezan por ignoralo na Faculdade de Educación Física da
Coruña, os directores xerais de
cultura ou o ministério de cultura.
Mesmo o fútbol é invento duns
malabristas ingleses que facian
piruetas co balón e por iso se
converteu no deporte rei.

Esta sua visión do mundo deb-eulle traer problemas coas
autoridades da lgrexa.
E tamén coas civís. Con Pinochet, con Videla, que nos botou
da Arxentina. Ali tivemos un secuestro, duas sabotaxes -unha
.delas destruiu o circo-, ameazas de marte dos servícios de
intelixéncia ... Cando pasamos
por Chile Pinochet mandou cartas a todos os-militares do Cono
Sur. En Bahia Blanca (Arxentina) o xeneral Baquero mandou
os tanques para expulsarnos do
pavillón de deportes, e o bispo
abenzoou a expulsión acusándonos de comunistas. Eu non
son comunista, pero asumo que
só se poden resolver os problemas sociais do mundo cunha
concepción socialista avanzada.
O capitalismo non vai ser solución do desequilíbrio do mundo,
antes ben vaino aumentar.

Cando se ínícia Benposta?

Os primeiros nenes eran estudantes do primeiro ensino: un era

lsto é descoñecido. Din moitas
conferéncias en moitos pasises
do mundo pero en Galicia non
me convidaron nunca pa·ra falar
desta pedagoxia utópica, revulsiva, transformadora. O concepto
tradicional de educar é encaixar,
o de Benposta é desencaixar,
desintegrar. Mentres integremos
aos nasos tillos no sistema deshonesto e inxusto que propoñen
os governos non estaremos educando. Educar é preparar para o
cámbio, para transformar ...

Unha catástrofe sabida porque
ne$eS paises o 80% da povoación vive en probeza, en catástrofe permanente con ou sen desastres naturais. lso é o que ternos
que dicer en voz alta. Que marren
porque esas casas de folla de lata e cartón, nas ladeiras da montaña, son unha condea a morte
permanente. Non nos esquenzamos tan rápido de que parte da
sua situación é o herdo da colonización, da explotación que a vella
Europa e os Estados Unidos, o
primeiro mundo, realizan.

Fíxeno pensando nas famílias
ambulantes de artistas que non
tiñan posibilidades de levar aos
seus nenas á escala. Eu tiña
Benposta, que xa fundara antes
de ser crego en 1956, e oferecia
esas escalas aos artistas. Preocupábame que se perdera a tradición familiar e en 1959 ocorreuseme facer a Escala de Circo, que daquela só existia unha
no mundo, en Moscova.

Como foron os inícios persoais e logo colectivos?

Como experiéncia educativa
alternativa quizais está pouco
difundida?

O espectáculo que levan agora é O neno reí. Parte das actuación s fanse para traer a
Benposta a 300 nenos afectados pola catástrofe de Centroamérica.

Vostede fundou unha das primeiras escolas de circo.

Criei un movemento xuvenil,
cando só existia a OJE da Falange de Franco e Acción Católica.
Estabamos abertos a todo tipo
de rapaces e nunca foi unha institución asistencial. A filosofia de
Benposta fai unha defensa de todos os nenos maltratados do
mundo, denúncia e condea unha
sociedade deshonesta. Marx
equivocouse ao falar do proletariado como clase social explotada: son os nenos a grande clase
social explotada. A uns roubáronlle a escala, o alimento e a vida e a outros roubáronlle o sentido de solidariedade, de ilusión e
aventura. Agora a uns nenos colócanos na cola dos maltratados,
dos esfameados e a outros prepáranos para que sexan explotadores de nenos cando medren.
Non hai términos médios. Nós
queriamos rematar con todo iso,
velaí a ideoloxia de Benposta.

anos antes das primeiras municipais democráticas de 1979), ·
ou nos reprimia. Máis adiante retiramos o de Cidade dos Muchachos porque coincidia o nome
coa fondadfi polo Padre Flanna.:.
ga.r'l éri' Nebraska, que tiña carácter asistencial. Só en Ouren.se pasaron 40.000 rapaces,·porque agora hai outras Benpdstas·
en Venezuela, Nicaragua,
Moc;ambique, Santo Domingo ou
Hiroshima.

Vostede propuxo hai uns me. ses que se puxera unha placa
nas igrexas de Ourense unha
placa polos asesinados do
franquismo.
XAN CARBALLA

recadeiro do Liceo, outro era tillo
dun médico e aqueloutro filio de _
Glória, unha prostituta da rua do
Villar. Non me preocupaban quen
eran os pais. Queria facer unha
escala utópica de homes que loiten por mudar o mundo no que
vivimos. Tiven moitos problemas
cos estamentos oficiais, pero escudábame na miña condición de
· crego. A diferéncia miña coas
institucións benéficas e que eu
quera crear homes libres e esas

institucións modelan persoas suxeitas á beneficiéncia pública do
Estado. Non poden quedar recibos nen débedas pendentes nas
persoas que son axudadas, se
non· teñen alimento ou casa hai
que darllo todo sen nada a cámbio porque a sociedade nun momento dado rouboullo.
Fundouse primeiro na casa da..:.
miña nai, despois aluguei a antiga Casa do Pobo (que lembraba

outros momentos de utopia, de
revolución) até que me botou o
governador. Despois fumos para
A Ben Posta (que era o nome da
finca), ao primeiro coñecida como Cidade dos Muchachos, por- ·
que eles eran quen se governaban coa sua Constitución e a
sua ideoloxía feita no debate entre todos. Daquela a Ditadura ou
nos tomaba a broma (fixemos as
primeiras eleicións para alcalde
e Parlamento de Benposta vinte

Unha placa polos mártires que foron masacrados e polos que estaba proibido rezar. Aqueles que
nunca tiveron un eP,itáfio "por
Dios e por España". E difícil que
haxa un arrepentemento, porque
é histórico, pero ternos que ter
conciéncia de solidariedade porque levamos ao paredón aos que
tiñan misericórdia polos probes e
polos miserábeis, aos que que- rían que o pan fose para todos. E
os primeiros que deben ter esta
idea son os cristiáns. •
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·Folga no ensino médio eparo na universidade odia 25 _

1

.·Garda civil, telegramas a Fraga e partidos de·futbol no ensino·público
-0- P. BERGANTIÑOS

Estase a rematar o primeiro
trimestre de curso e as mobilizacións nas que participan
estudantes, profesores e
pais continuan en moitos centros do país. Através de diferentes protestas a comunidade educativa segue exixindo
da Consellaria de Educación
solucións perante as carén:.
cias que impeden ·o normal
desenvolvimento· das aulas.
Ao tempo os Comités Abertos de
Estudantes e Estudantes Independentistas preparan. para o 25
de Novembro unha folga xeral no
ensino médio en defensa do público e en contra da política edu- ·
cativa do PP, As mobilizacións
terán reflexo na Universidade,
con un paro de tres horas e mobilizacións nos diferentes campus.

Protestas
en diferentes centros
Máis de duas semanas levan os
pais e os alunos do coléxio de
Balaidos, en Vigo, mobilizándose

cian esta situación. l No instituto Martaguisela do Bar. co de Valdeorras o pasado MarTamén os alunos, , tes 1O a Garda Civil apresentouse no centro namentres os alupais e profesorado
.do· instituto Vida/ \ nos de primeiro ·e segundo de
Bacherelato e COU levaban a cade la Torre de Ferrol acordaron en- ' bo unha protesta pacífica dentro
do próprio recinto escolar. Neste
d u rec~r as su as
mobilizacións pe- ' sentido o BNG remitiu un escrito
a subdelegación do goberno en
las deficiéncias no
Ourense solicitando unha explicentro. Sinalan,
cación e que se depuren as respor exemplo , que
ponsabilidades que poidan exissegue sen cubrirtir. A sua organización xuvenil,
se a praza dun auGaliza Nova, solicitou a dimisión
xiliar administratida directora do centro por apelar
vo, liberado sindia intervención da Garda Civil.
cal, a de un conserxe e que segue
Galiza Nova, neste caso de Lusen existir profeo, tamén pon de manifesto os
sorado suficiente
roblemas que seguen afectane material para imdo á maior parte dos institutos
partir os ciclos forda cidade. Non moi lonxe, no comativos. "O Mar1éx i o de Portomarin, a asotes 17 rematamos
ciación de pais sinala que no
a manifestación
que vai de curso xa se perderon
xogando ao futbol diante do
$5 horas leitivas por mor das
Concello. Seguen sen garantir
Qbras. Exixen ademais a apertuas condicións mínimas para a
r,a inmediata do comedor, a doformación dos rapaces pero
ción de material para as aulas
polo menos tacemos deporte",
specíficas e a normalización do
explica o presidente da Asoervizo de transporte escolar.+
ciación de Pais.
1

o

25 están convocadas mobilizacións nas sete cidades e diferentes vilas.

que o estudantado, por riba dos
para solicitar do Executivo maior
ráti.os que .estabelece a lei, ten
número de profesores. Alunos de
que recibir aulas en grupos de
primeiro e segundo da ESO, que
35. Ademais dos cortes·de tráfico
· terian que estar escolarizados en
Coia, seguen provisionalment~ · :qué fan os Martes e os Xoves,
neste centro sen que aymente o - · o dia 1?. 'os pais enviaron telegra_mas a Fraga nos que denúnnúmero de docentes. E por iso

O 25 DE NOVEMBRO O MOVIMENTO ESTUDIANTIL NACIONALISTA
TEN CONVOCADA UNHA FOLGA XERAL NO ENSINO MÉDIO E UN
PARO DE TRES HORAS NAS TRES UNIVERSIDADES. O AUTOR DES,

r:

TE ARTIGO ANALISA AS REPERCUSIÓNS QUE A POLÍTICA EDUCA,
TIVA DO PARTIDO POPULAR ESTA A TER · NO ENSINO PÚBLICO E
EXPLICA AS RAZÓNS QUE LEVAN AOS. M<l:>ZOS Á MOBILIZACIÓN.

Q,ENSINO PERDE PULSO
MARTIÑO SANTOS

Asistimos ao longo destes anos a un proceso progresivo de desgaleguización, privatización e deterioro do noso sistema educativo, impulsado polo Partido Popular a distintas velocidades ·-mais con paso decidido-, e cunhas consecuéncias que case folga
explicitar a quen siga esta leitura por seren
xa evidenciadas ano tras ano polos diferentes sectores da comunidade educativa. Non
sobra porén, facer un chamamento á nece,
sidade de impedir que as agresións habi,
tuais que padece o noso ensino -"proble,
mas normais dun início de curso que debemos minimizar", na versión da Consellaria
· de Educación nos últimos dez anos-, sexan
percebidas como normais e irreversibeis aos
olios da socied<~de galega.
As penalidades actuais do ensino son resul,
tado notório duha política que ignora a
condición nacional de Galiza, as nosas ca,
racterísticas peculiares e as consecuéncias
.dun· proceso histórico de colonización que
utilizou tamén como instrumento ao pró,
prio ensino. Este feito constatábel sumado á
incapacidade política do PP e ás consecuéncias nefastas das medidas políticas emaria,
das da ideoloxia que o sustenta, configuran
un cadro do ensino. galego que ben xustifica
o proceso mobilizador do vindeiro día 25 e
ben precisa do seu éxito incontestábel.
Evidencia-se o dito e.a ndo a dispersión po,
voacional non merece unha mellor planifi. cación de servizos de transporte e comedores
no ensino médio; cando un nível de vida in,
ferior á medida do estado é contestado coa
suba dos libros de texto e material escolar;
cando en nove anos aumentou nun 130% o
financiamento do ensino privado en detri,
mento do público; cando ·o retraso na construción de centros, a falta de profesorado e
médios para impartir matérias, a II].asificación ... son cada ano os "problemas normais

dun início de curso que hai que .minimizar".
Este mesmo ano o pp ven de parir a rede
de centros da Educación Secundária Post,
Obrigatória, que estabelece os novos ba,
charelatos e ciclos formativos da reforma
educativa que van existir en cada centro
de Galiza. A oferta que fai a Consellaria
de Educación institucionaliza de xeito
pasmosamente salvaxe a desigualdade de
oportunidades ' no
acceso ao estudo.
Pasamos a unha si,
tuación na que o
"darwinismo" aca·,
démico e económico existente afort~,
la,se e suma, se, lle
como factor xa re,
coñecido, determl,
nante do futuro da
,
mocidade, o "azar"
da procedéncia xeo:.
gráfica comarcal.

galegas. Estamos diante dunha planificación
do ensino médio que representa a antítese
dun proxecto educativo orientado a preparar
á mocidade galega para acceder á Universidade ou ao mercado laboral no marco dunha
planificación económica dirixida a desenvol,
ver os nosos sectores produtivos estratéxicos.
De non sermos quen de mudar o rumo,
quen sobreviva atopará unha Universidade
que responde aos mesmos
patróns, porque o sistema
é un todo, non duas partes inconexas separadas
pola Selectividade. Para
quen no considere convincente o argumento
que xustifica a unidad~
de acción de todo o estu,
dantado galega tamén o
dia 25, hai na Universidade elementos específicos ·de abondo. lnsu,
ficiéncia de prazas de re,
· . sidéncias, discriminación
' dos campus "periféFicos")
realición e precarización
do finanzamento público,
aumento continuado nos
últimos anos das taxas en
cantidades porcentuais
igúais ou superiores ao IPC, redución pro,
gresiva da cuantía e número de beneficiados/as de bolsas de axuda ao estudo, proxectos de universidades privadas, mapas de
titulacións confeccionados en función de
critérios clientelares, preparación profisional á marxe das titulacións retrasando a incorporación ao mer~ado laboral... e máis.

'Estamos <liante dun
ens1no que
progresivamente se
alonxa da realidade do
pats"

A inmensa maioria
dos ceñtros do PafS
non van ter máis de
duas modalidades de
bachárelatos das ca:.
tro que existen, nen ·
_
todos os itinerários que ten cada bacharelo.
A inmensa maioria dos mozos e das mozas do
País non van ter posibilidade de acceso, xa
no ensino médio, ás diferentes modalidades
de estudo que coté~ o sistema educativo e
que determinan claramente o acceso poste,
rior a carreiras universitárias e saidas laborais.
Como determina tamén o futuro laboral da
mocidade unha oferta de ciclos formativos
que mantén a desligazón das necesidades do
mercado de ttaball9 da)C'l?, ~egw; . a. estar de
costas ao entorno produtivo das comarcas

Estamos diante dun ensino que progresivamente se alonxa da realidade do País, no que
se reducen os reCJ!!S-9§ públis_Q.S. fild.111-~D.tan;.se
ós custos para as famílias e disro.inue a calida-

de e iguald:ide de oportunidades. Todo nun
andar paseniño, nun pouco,a,pouco que non
alarme, pulsfindo a resposta social a cada medida, a cad redución presupostária, a cada
discriminacifsn. Todo nunha dirección "nor,
mal" por haPitual, que instaura a anormali,
dade do no$o sistema educativo sen grande
alteración s~:>eial mentres amaina nos late,
xo embranquece e perde puls .
Todo para ~ematar nun contexto laboral
caracterizad<;> por unha taxa elevadísima de
paro xuveni1 precariedade e inestabilidade,
onde o fen meno emigratorio a Canária
vai camiño e converter,se nunha lacra de
fin de séculq. Foi precisamente o argumento máis utili~ado pola Xunta de Galiza ao
identificar asl causas do paro xuvenil, a falta
de formacióq. Como o ensino siga por este
camiño van empezar a ter razón. De momento hai p~ro porque non hai postas de
traballo, a c~sa dunha política económica
que masacra los sectores económicos máis
importantes de Galiza.
A mocidade1alega non pode resignar,se á
negación du futuro digno no seu País. A
situación ed cativa e laboral que padece,
mos son algurlhas das concrecións a atallar
da nósá dependénda naéionaL Nos vindei,
ros días o na¡::.ionalismo galego retoma o
pulso con dous procesos mobilizadores, a
convocatória µe folga xeral no ensino mé,
dio odia 25 d~ Novembro, con paros e mo,
bilizacións en Institutos e universidades; e a
mobilización¡ nacional impulsada pola
Confederaciótj Intersindical Galega para o
dia 28 en deft;nsa do emprego. O papel da
mocidade na ~ransformación desta realida·
de está na patticipación activa con com·
promiso polítiqo e social.•
.. ...:. - - - - - . . . . . . - - ' _ MARTIÑO S.ANTOS CANj)SA é

·

secretário xeral de Galiza Nova.
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_~ Tuch~ _ CaJ_vo publica _,~

as me·mórias ao galega cjue:-formou parte da Comisión __
dos Dez que abriu paso
áactual Constitución
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Nos anos cume da Restauración de 1977,
Valentin Paz Andrade era a única voz galega
_ na~ d~n:Pminada Comisión dos Dez, que
negociou con Adolfo Suárez os primeiros
-pa~os daquel proceso de Tra.n sición.
O xornalista Tl.icho Calvo tira agora do prelo
·-de Ediciós do Castro unhas memórias de Paz
Andrade elaboradas a base de documentación
e moitas horas de conversas nos derradeiros
anos de v'ida do escritor, economista e
político galeguista, deputado na República e
~ Senador en 1977. Oportunas lembranzas no
~ momento en que se abre un novo periodo de
l)
z reforma constitucional, cando se cumpren
~ vinte anos da vixente Carta Magna.

Valentin Paz Andrade, lembranzas
dun·galeguista que negociou a·Restauración democrática
Estas son unhas memorias incompletas, a lembranza dunha
peregrinaxe por todo o século.
Son o pauso dunha vida sobre da
que a enfermidade foi botando
nos últimos anos non só o pano
cada vez máis mesto da debilidade física, senón tamén a desesperad a premura de quen ve
achegarse a marte mentres
tantas causas ten aínda por facer. E así, como moitas outras
veces , Valentín Paz-Andrade
amósase xeneroso e deixa de
man rematar este proxecto que
atinxe á súa propia persoa para
dar ·cabo a cutres como o de
«Castelao na luz e na soml;ira".
Pensa que é moi urxente incorporar á configuración da memoria
do seu gran amigo a impronta da
vivencia persoal. «Un Castelao
de lonxe ollado e estudiado e ao
mellar non dereitamente enxergado -di no prólogo ao libro-, pode
obterse en calquera tempo, a traveso da lupa da erudición. Agora
de certa erudición microfílmica.
Mais sempre levaría como carim- ,
bode orixen, a tara de non ser un
Castelao avivecido, latexante, senón estereotipado ou -cando menos, aséptico. Que nunca chegaría a ser un Castelao auténtico».

pasar con o PG. Foi unha mágoa
o tempo que se perdéu, as posicións que se adoptaron, a mala
situación na que se colocóu xente moi apreciable, moi valorable
para unha cousa máis articulada.
En fin , non houbo posibilidade.
Eu dixen aquí mesmo o que entendía que se debería facer para
que non se desen os fracasos
que houbo. A xente, ainda tendo
amasado a sua conformidade, ao
sair de aquí gobernáronse por
outros intereses e aquilo rematou
en nada. E agora iso ten mala recomposición . Houbo un intento
que foi a xuntanza de Poio Moitos amigos presionáronme para
que entrase. Puxen varias condicións, entre elas a de cambiarlle
a imaxen ao partido e de abrir as
filas e meter a todos os simpatizantes. Pero non prosperou.
Coa transición en España faise un relevo que deixa sen
anovar importantes sectores
da sociedade. No campo xudi·
cial, téñense dado exemplos
que o evidencian.
Paz Andrade reuniuse na Moncloa con Felipe González, Raul Morado, F. Fernández Ordóñez, Jordi Pujol e Antón·Canellas o dia do
Matanza de Atocha en Xaneiro de 1977. Arriba, durante a entrevista concedida a A Nosa Terra en 1987 na sua coso de Vigo.

provisación. As eleccións foron
go. Diso non cabe dúbida. Con
A derradeira década na existenmoi poucos meios, e contra a intamén un pouco aleatorias. Mecia de Paz-Andrade ten ese sa- . téuse aí xente que non ten precomprensión inicial, foron abrinbor que desprende toda a súa vido ese camiño. A semente está
paración para o labor, así que
aí. Eu non- son un fanático nin
da a traballador que non acouga,
tampouco me sorprende que se
a loitador disposto a superar a tesiquer do galeguismo, mais se
estén a mover no valeiro. Xa
rrulana realidade das adversidacontaba con isa, ·o que non quese tala de movementos políticos
des. E n.o entanto aparecen
re decir qué non teñan boa von- '"en Galiza, a ver que outros proobras como a xa devandita ou «A
tade e que non debamos axudf;igramas houbo, que outra congalecidade de Guimaraes Rosa?',
los. Os problemas son moi gQ-r.cepción política de pensamento
«Gen chaves de sombra» e «Gados, o esforzo que hai que facer
rr(áis dinámica e axustada se filiza lavra a sua imagen», o polítié extraordinario e ainda que·· a xo neste país que supere as
co é elixido senador pala Candidisposición dos homes sexa
asambleias de Lugo e Sant ladatura Democrática Galega o 15
boa, se a preparación ~ luci.dez . go, por exemplo. Non. v,exo, que
de xuño do 77 e o poet~ contá= . non respoñden, . non' se :po·den - o teñan os centralistas. '. Eses xa
xiase de optimi_smo e deixa na
acadar as metas. Precísase unnin talar. Son movementos que
súa obra un «Cailto ao catro de : h'a -rodaxe da que carecen~ Oe . se tan por soldaduras de comH- ~
nadal» de aquel mismo ano, á
xeito que por moitos anos esta- - ' n_encias persoais, pero non por
gran manifestación _ae Vigo en
re m.o s .sofrindo' estas desi - ~ ideoloxías ~specíficas: _ ·
pro da autonomía, ad percibir que
lusiÓns añticipadas:" ( ... )
¿E o movemento nacionalista?
Galiza abría os o/los despois da - O Partido Galeguist~ -,~ z --, - .•· ' ~- _: :- ··
negra sombra
· lsfo é o que houbo. Pero os moque murchara no cedo as rosef:. - Máis adiante na nasa cc:mversa, · veme·ntos nacionálistas. derivanras de abril. . ..
._
.,
cando estabamos a Jalar. do . todos do gal.eguismo. Incluso, .
De novo puña os pes no caf.niño- - Idioma ..:..non pm:Ha úh·doutro ''.: ·son unná derivación ..Non son únde volta
.
xeito- abordamos o tema do
ha versión orixinal, non descubriao encontto .de forzas cífCias
presente ·do :9.aJegLiis_
rrro· e. dM ;- _rqn: o. M_editérráneo. ·E non~'.ffile- ·
dentro de sí.
· ·· . Partido 'Galeguisia, uriha _cu es~ :: :.. mos dos dem'ais. Mesr:no os éfo "
tion de pl@na: vixern:~iá '"náqueleá, .-·:Partido Galéguista: de~ hdxé; :que
Mais a realid:ade{ rematoü por._. tempo·s . .Paz·-Andrade ·$fnalabá _ son una conseéuenci~ de.aql.Íelo. ·
que o · emprego do galega «é
·
· "
··
·
entristecer non poucas veces a6
vello loitador. De xeito que ao
unha conquista do grupo e da
¿Ao Partido Galeguista actual
facer balance do comezo da auxeneración Nós», para engadir
situaríao no mesmo espacio
. tonomía galega, diríame:
que «as lrmandades da Fala
político que ao inicial?
plantexaron a necesidade de fa"l sto non é mais que unha imcer unha cultura galega en galeEste punto [dubida] é un pouco

polémico. En realidade comeza a
indefinición po-los mesmos conceptos de dereitas e esquerdas.
O galeguismo de conservador
non tiña nada porque viña a restaurar unha causa que non había,
de modo que coa esencia do movemento era incompatible un tradicionalismo pechado. Era un movemento de reforma social, política e cultural, fundamentalmente.
Quería restablecer o idioma, quería liberar a terra de toda-las taras
que _lle impedían o acceso á propiedade de quena traballan, quería restaurar a imaxen histórica de
Galiza, quería a libertade deste
país que estaba aferrollado. Este
enfoqué non pode dar máis que
unha definición de esquerdas.
Nas eleccións do 33, os candida.tos galeguistas, Castelao e máis
eu, fomos asociados cos republicanos na Candidatura Republicana d~ lzquierdS\S.
lso sería menos pensable hoxe co'novo· ~G. . . .
Con o.' .PG actuaCnon sei. Non
conozo ben eses matices, ainda
que neste ·mesmo salón [a biblioteca de Pausa Nova do Mar) fíxoL
se ultimamente un estarzo para
darlle outra imaxen, outro dinamismo, que non prosperóu. De
maneira que que sei eu que vai

lso precisa de unha lenta evolución porque a estructura da sociedade está montada sobre certos principios que hai que intentar
remover sin radicalizar a operación . Este proceso penso que se
está operando, pero que ainda
vai tardar en madurecer. Coarenta anos de unha posición inmovilista, enferruxadora, con perda de
toda aptitude para cambiar , e
moito tempo. E da noite para a
mañán, non muda. O que estamos a sufrir en España, en resumen, non e mais que isto. Penso
que non só por culpa das dereitas, senon tamén das esquerdas.
Conozo o problema porque pertenecín representando a Galicia a
Comisión dos Dez que negociou
con o Goberno. Aquela experiencia, á que semella non se lle conceder moita importancia, tivoa.
Pero debeu ter máis, máis profunda penetración. Contentámonos con pouco. Eu teño a
conciencia tranquila nese punto
porque sempre propugnéi que
había que ir máis ao fondo das
·cuestións. Pero tanto os comunistas como os socialistas, principalmente, o que querian era restablecer a democracia como fose,
sin condicións respecto ao demais. E entón quedaron vivas as
adherencias do reximen anterior
dentro dos principios da democracia. E claro, saiu un proxecto
de Estado que nin é autonomista,
Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

nin é centralista nin ten as condicións mínimas para funcionar razonablemente. Por exemplo: as
Cortes veñen chamadas a darlle
ao Estado outra estrutura; é curioso que iso non se discutira,
que todos estivesen de acorde
en que habia que aceptar o réximen autonómico, o mesmo comunistas que socialistas que
conservadores, que nunca se
ocuparan desas cousas e que
máis ben tiñan un criterio en contra -sobre todo os socialistas, como se deníostra no meu libro
«Castelao na luz e na sombra»cando se historia o curso político
deses anos. ¿Que resultóu? Pois
que esta fórmula constitucional
nin se pode dicir que sexa absolutamente centralista nin razonablemente autonomista, porque é
un híbrido no que as estructuras
do centralismo se conservan intactas dentro da fachada autonomista. E claro, é unha contradicción interna radical que á corta
ou co tempo ten que esterilizar a
acción. Unha das causas que
nunca se discutiu até agora neste
país é a incompatibilidade das
provincias, do réximen provincial
borbónico, cun Estado rexional.
Ese principio adobóuse dun xeito
adulterador no que as provincias
se conservan dentro da organización autonómica; hai unha duplicidade de gastos cuns costos de
administración fabulosos , un
monstroso desenvolvimento do
parasitismo burocrático que as
economías rexionaes non son
quen de soportar ou se o son é a
expensas da sua esterilidada para outras causas. Se hai cartas
para pagar tantos funcionarios
que non fan nada, xa non os hai
para facer obras.

A propia vía autonomista debátese entre unha situación
centralista e outra federalista.
Eu penso que iso é unha cuestión de matiz. Aqu sempre se fixo
un xogo de palabras niso do federalismo para non chamarllo. É
decir, talar de unión de estados
asusta, porque neste país hai
fantasmas verbais. Discutir a semántica por discutir, sin ningunha
transparencia para definir conceptos e realidd.des políticas, é
demasiado pobre e ramplón. O
que había que facer é un Estado
non xeneralizando a autonomía a
aquelas rexións que non teñen
porque tela. Hai uns ingredentes
históricos e de vontade popular
que non se poden inventar creando nacionalidades dictadas desde Madrid. A nacionalidade ten
que existir. Galicia foi reino no
tempo dos suevos, e ese antecedente xa mais que ningún outro
configura a nacionalidade, máxime cando vai unido a un idioma.
Así que neste caso non hai discusión racional posible. ¿Pero
como se vai decir iso de Extremadura? ¿Que se vai decir dela
que a diferencie de Burgos ou
Ciudad Real? Non hai por que
crear problemas artificiais, sobre
todo cando iles non sinten ningu nha inquietude deste tipo. E
asi se fixo tamén Andalucía, ainda que neste caso ten máis fundamento que o reino de Murcia,
por exemplo_ lmpoñer este pensamento costará moitos anos e
moito esforzo inutil n-un país como este.
Despois hai outro problema po-lo
que respecta a Galicia que son os
medios impresos e audiovi$uais
de comunicación. Hai unha insolidaridade entre o emprego deses
medios que son máis percutintes
na conciencia do país, cos destinos, a cultura e o seu idioma. •

GALIZA
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Nova plataforma para artellar
as mobilizacións en contra do pago da peaxe de Rande
O Venres 20 de Novembro diversas asociacións de viciños,
grupos políticos e sindicatos da
comarca do Morrazo, Vigo e
Pontevedra reuniranse en Moaña· para decidir novas medidas
de protestas contra o pago de
peaxe na ponte de Rande. Na
reunión, que foi convocada para
as sete da tarde na Aula de Cultura en Quintela, Moaña, pela
Asociación de Viciños A Chamusca, decidirán sobre a posibilidade de criar unha plataforma

que represente aos afectados e
que coordene as medidas de
protestas:
Alguns dos viciños xa apostan
por facer insumisión a este pago, que para moitos supón un
custe ao mes que supera as dez
mil pesetas. Cruzar dun lado a
outro da ria de Vigo por autopista custa 150 pesetas. O prezo
multiplícase por catre cando o
interesado, por razóns laborais
por exemplo, vese na obriga de

FAI

viaxar poi a máñá e pala tarde . .
Balbino García, presidente da
asociación de viciños de Moaña
A Chamusca, autora da convocatória, denúncia o custe económico que supón desprazarse até
a cidade e tamén pon de manifésto o mal estado que apresenta este tramo de autopista. "Se
non queremos utilízala autopista
ternos que dar un rodeo de 60
quilómetros -sinala. En Ferrol
existe-unha ponte gratuita que

facilita a comunicación coa comarca e en Santiago, sen ir
máis lonxe, vaise inaugurar unha circunvalación que atalla o
paso desde o aeroporto até o
outro extremo da cidade". ·
Máis de 10.000 veículos pasan
a diário polo peaxe do Morrazo
e tanto o BNG como o PSOE teñen apresentados iniciativas no
Parlamento e no que Congreso
en contra do pago neste tramo
que nunca foron aprobadas.•
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Máis sobre financiación
autonomica

ACIG chama amanifestarse opróximo dia 28 ,

Galiza apenas aproveitoo -a eufOria
económica dos . dous últimos anos
*M.V.

MANuELCAO

. Os encontros e dese_ncontros entre Galiza e Catalunya están a formar parte da dinámica e actualidade-política galega cada, vez con máis frecuéncia. Non acorre así en Cata,
lunya. E o certo que ás relacións dos grupos nacionalistas
sumóuse tamén d·ías atrás o novo Secretario Xeral do PSdeG-PSOE, E. PérezTouriño, realizando unha visita a Catalunya na que pareceu apoiar as políticas máis <;::atalanistas
do PSC marcando unha significativa diverxéncia a respeito do histórico dirixente socialista herculino, F. Vázquez.
Sen ir máis lonxe, estes días está a ser distribuida información estatística de fontes de toda solvéncia segundo as que
Catalunya estáse a beneficiar moito máis da c~sión do 30%
do IRPF que Galiza. Estas cifras recollidas nun estúdio uni~
vel'Sitário ratifican o que parecía previsíbel, a saber, que os
nacionalistas cataláns coñecen os seus intereses e son capaces de facelos valer con éxito crecente. Tal vez, estea no
ánimo dalgúns criar unha liorta continuada entre os intere~
ses de Galiza e os de Catalunya aproveitando ese substrato
anticatalán que se dá na maior parte do Estado e tamén en
Galiza. Convén sinalar que se comparamos á evolución e dinámica da sociedade catalana collendo calqueira indicador
atoparemos grandes diverxéncias, nalgúns pontos, crecentes,
pois non debemos esquecer que a economía catalana é unha
das mellar organizadas e con maiores posibilidades no mercado globaLde todas as españolas. Non por casualidade Catalunya forma parte dun grupo de catro rexións europeas
que se consideran motores económicos, é dicer, líderes. Por
agora, en Galiza on nosos líderes -son os do Celta de Vigo,
iso sí, cun plantel moi próprio da economía globalizada,
máis nos aspectos económicos principais os nosos éxitos demostra tamén son crecentes pero limitados.

A Confederación lntersindical Galega ven de dar a coñecer un informe en perspectiva da situación económica galega, con dados ·graves e
non rebatidos desde nengun
outro axente económico ou
guvernamental. A central nacionalista convoca unha manifestación en Sa_n tiago a celebrar o próximo dia 28. Os
seus lemas serán: poi a defensa dos sectores produtivos e os servizos públicos,
contra a p·recariedade e as
empresas de trabállo ·temporal e pola redución de >cornada e a prol dun salário soci~I.
Desde o in ícío da democrácia,
1976, perdéronse en Galiza
290.240 empregos e desde que

Manuel Fraga ocupa a presidéncia da Xunta hai 129.790 ocupados menos. A análise da CIG
aponta, en contrapartida que
Galiza chegou á transición ben
dotada de matérias primas e
enerxia, polo que non lle resu1-·
taria difícil a un governo cun
proxecto non hipotecado a directrices foráneas o iniciar'
despegue económico.

A claridade dos daros demosrra que o Govemo da Xunta
de Galiza é incapaz de rendabilizar a súa moi importante
aportación en votos e Deputados para a govemalidade do
Estado. O negócio para a sociedade galega, sobre todo, en
relación a Catalunya vai cada vez piór e correspóndelle ao
Executivo galega defender con vigor os nosos intereses,
pois para iso se lle paga e foi votado.

o

Os dados máis recentes tampouco infunden optimismo, máis
ben poñen de rnanifesto a coeréncia, vália a paradoxa, dun
declive anunciado. Segundo os
últimos dados do Instituto Na- cional de Estadística, que a CIG
reduza o paro. Os matices son de
recopila, desde Xuño de 1997
pequeno calado: en 1998, por .
ao mesmo mes deste ano o emvez primeira en duas décadas, .
- prego aumentou en Cantábria
medra a povoació_
n activa, pero
un 6,76%, en Madrid un 4,74%,
dun xeito tan cativo que so indica
etc. A média estatal mostra un
un estancamento.
aumento do 3,66%. Galiza quedou máis unha vez por baixo
cunha mellara de só o 2,25%. A este ritmo compririan
Galiza está a desaproveitar a
onda expansionista da-economia
da Unión Europea, pois se ben
viu mellorar o' séu eíf!pr-ego in~
dustrial nos dous últimos anos, o
crecemehto é moi pe~uer:io, pe
modo que a proporción de galegos empregados na indúsf.ria
respeito do · conxunto do Estado
españolé a mesma dé-hai nove
anos e menor á de 1976.

timos anos. Pasou de afectar ao
12 ,23 dos ocupados en 1981 a
situarse no 33,57% este ano.

Mália .as subvencións ás empresas para que criasen emprego
fixo, a eventualidade rnantense
en taxas moi altas, o que demostra que a xeración · de em30 ános para eliminar
prego pouco ten que ver coa flea eventualidade .
xibilidade laboral e a desregulación. No que vai de ano, SÓ un
.' Trabállar non é contado sinóni7,87% dos contratos asinados
mo de seg_uridade. Un 11 % da
tiña carácter -indefinido. A este . povoación ocupada traballa sen - ritmo far-ian falta 30 anos para
contrato. Ademais están os con- - . eliminar a eventualidade.
. tratos eventuais e os ~salariados
·
. que realizan máis horas das
Pero noo só se manten alt.? ~ t~- - : ··~
;'~~ pactadas palas que a empr~sa.
xa de eventualidade, senón qué
non cotiza; A precariedade afee- ,~ cada vez hai unha maior rotata máis ás mulleres e aos mozos .. ción, ou seña, que os contratos
e aumenta nas. zonas rurais_ou ·. son máis curtos, unha tendéncia
semirrurais . Ademais, a evenque se afortalou coas empresas
tualidade laboral medrou. nos úl- · de traballo temporal (ETis).•

Desde 1_9 76 o d~s~mprego multiplicouse nada n:ienos. que por
dez, de xeito q~e h,oxe unha de
cada cinco persoas que están
no mercado laboral non ten emprego. Durante o governo Fraga .
o paro medrou en _53.090 persoas. Por outra _parte, a caida de
•O paro enfre as _mulleres (23,1%) case duplica ao dos homes (12,8%}.
ocupación na indústria desminte
o argumento d~ que o medre do
• Entre 16 e 19 anos o.paro é do 40°/o e entre os 20 e 24 do 30%.
paro se debe en exclusiva á modernización do agro.

o aumento do paro chama máis
a atención ao tomar en canta que
a mocidade estuda agora máis
anos, que medr.ou a povoación
de máis de 65 anos e que hai miles de obreiros prexubilados en
empresas desmanteladas. É dicer que a baixa de povoación activa non é suficiente para que se

• O maior índice de paro dase entre as persoas con estudos médios.
• O 40% dos parados leva dous anos ou máis buscando traballo.
• A proteción económica só cubre ao 42% dos parados.
• En 1997 houbo 494 mil ofertas de traballo, pero as demandas de emprego foron 664 mil. É dicer: non é certo que haxa paro porque non
se quere traballar.
·

Jordi Pujol.

'O negócio para a sociedade
galega, en relación a Catalunya vai
cada vez .piar e correspóndelle ao
Executivo galega defender con
. os nasos intereses
.
"
vigor
Noutra orde de causas e <liante da tesitura previsíbel dun
novo cámbio no modelo de financiamento das CCAA que
avance, máis aínda, na corresponsabilidade fiscal e que limite as posibilidades de reparto de fondos de solidariedade
por auséncia de recursos disponíbeis; compre dicir que o
futuro non é alentador. Afeitas a pedir, os nasos dirixentes
· está mal preparados para unha nova etapa na que a <lepen~
déncia dos recursos próprios deberá suministrar o fluxo
principal de fondos para o autosostemento. ·
Doutra banda, o nacionalismo galega debería declarar, soster e defender con máis claridade as súas posicións en tema
tan fundamental e todo iso por médio dos seus principais
dirixentes e cargos públicos. Respeito da. financia~ión autonómica abonda a desinformación e a manipulación de
datos e sentimentos e por tratarse dun asunto de moi fácil
utilización política e eleitoral é necesário que as posicións . '
ben fundamentadas do nacionalismo aparezan profusa e
continuamente nos meios de comunicación de masas.•
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Ocobro do leite non está en perigo pero osector volta ae~tar. ameazado

Acrise·de Le}'ma
recla~a unha política decidida da Xunta

~

Os problemas do Grupo Lácteo Galego débense á si.la debilidade financeira. Asi o afirma o director xeral destituido,
Xosé Manuel Cruz, e así o
pensan tamén alguns rectores
das principais cooperativas
que o integran. Por esta vez
os produtores non sofreron
ainda directamente a crise
dunha das principais empresas galegas. Agora o que tratan os novos xestores e os directivos das cooperativas é
buscar un sócio que invista
capital e, se é galego, millor.

Para Xosé Manuel Cruz, o director xeral cesado hai tres semanas , o problema que ten hoxe
Leyma é a "falta de capitalización
suficiente", porque a ampliación
do grupo ff xose sen as aportacións do capital necesárias. Cruz
afirma que "non se pode mercar
só unha empresa con préstamos". Ainda asi, considera que o ·
endebedamento de 12.000 millóns "é a lon90 prazo e en moi
boas e ndicións". Para Cruz, o
Grupo ácteo Galega só ten un
ponto f ble, "a sua debilidade financeir ", pero ten moitos pontos fort s, "máis que a maioria
dos out os grupos lácteos". O ex
, director xeral de Leyma segue a
afirmar ue a merca de Láctária
constit iu unha boa operación
para o rupo Lácteo Galego.
Axuda l nancieira foi a que Leyma lle ediu ao conselleiro de
Econo ia Xosé António Orza
antes d verán, pero a Xunta negouse a concederlla. Cruz aprese ntou 11 un plano de futuro e
outro de relanzamento que foi rexeitado ola Xunta, que lle pediu
opinión Xavier del Moral, que,
agora, s rprendentemente ocupa
o posta ue deixou vacante o ex
director ral de Leyma.

Directiv s non executivos do
Grupo L cteo tamén intentaron
a procura ~dalgun sócio lácteo,
sobretodo na cornixa· cantábrica. Negociaron con Ctas, pero a
'

"'J.
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Galiza, penúlrima renda
por habitante
do Estado español

-0- A. EIRé:

A cantilena da Xunta de que xa
ternos o grupo lácteo galego, repetida coa profusión do Hey! de
Julio tglésias cada vez que desde o sector se reclamaba un
compromiso real da adm inistración galega, vai quedar rouca. O
Grupo Leyma era o exemplo de
que se estaban a cumprir as demandas. Pero, na práctica, só
era un xerme , porque a Xunta
non se aplicou decididamente no
seu apoio e desenvolvimento fuxindo de darlle un carácter público . A venta de Larsa a capital
francés impediu esta posibilidade
e a expansión de Leyma, mercando Lesa, fíxose sen as aportacións de capital suficiente para
que o grupo puidese asentarse
axeitadamente no mercado. A
falta de liquidez non só impediu a
·sua expansión axeitada senón
que trouxo consigo pardas de
800 millóns en 199f e 12.000 millóns de endebedaiiiento.

8~7

Os últimos dados aterecidos
pala axéncia europea
Eurostat, sobre rentas
rexionais; situan. a Gal iza ,
como per:iúltima comunidade
do Estado español. Tomando
a média europea como igual a
cen, Galiza quédase no
62,25%. Dentro ,do Estado
español, cuxa média é do
78,49%, só' Andalucia está por
baixo ca 57,39%. En cabeza
encóntrase Madrid co 99,61 %,
case representativo polo tanto
do nivel m_édio europeo. A
continuación situase Cataluña
co 98, 12°/o. Con estes dados,
e logo de 12 anos de
p_erténcia á Comunidade
Europea, ·Gal iza .continua
situada entre as áreas máis
empobrecidas de Eur_opa. As,
distáncias co resto,da UE non .
se acortaron. •

a

Traga-vOIVe afirmGr·

que se construirá
a regasificadora de Ferrol

O relanuunento de leyma non seria dificil.

central asturiana, que xa está
presente en Leyma (posue o
30%) negouse a chegar a acordos. T ampouco lparlat quixo entrar no capital.
Pero a solución da nova equipa
rectora semella ser idéntica a
expresada por Cruz Veira, segundo puido saber A Nosa Terra. A empresa segue na procura dun sócio capitalista e a Xunta está tamén disposta a axudala neste senso. Pero ao que o
conselleiro de Agricultura non
está disposto, segundo afirmou
no Parlamento a semana pasada, é a inxectarlle capital público ao Grupo Lácteo Galega, segundo veñen demandando as
cooperativas e os sindicatos. A
entrada de Sodiga ou unha
operación semellante á que salvou a Pescanova podía ser a
solución.
Ollando así as cousas, o relanzam ento de Leyma non semella
moi difícil. Tratariase de procurar
un sócio financeiro importante,

ANT

polo·oscurantismo 'na xestión de
Cruz pois atguns cooperativistas
consideran que non estiveron
informados a tempo da situación
e que non se convocou unha
xuntanza en todo· o ano . Hai
quen se laia de que, por segunda vez, deixan todo ,en mans de
xestores sen qu~ os dirixentes
das cooperativas se impltquen
directamente na xestión e na
marcha do grupo que funciona
con empresas intepostás.

millor galego ou do sector. Existen conversas con algun empresário galego para que aposte decididamente por este sector estratéxico, pero, '-6e momento, ainda non hai nada materializado.
Outro posibilidade é a de réducir
o tamaño do grupo, circuriscrigíndoo unicamente a Gc;tliza ao vender os centros que tiña tesa en
Catalunya e Andalucía. Aportarían diñeiro pero o grupo perdería
competividade e o sector galega
unha grande oportunidade.

Se esta podaría: ser unha e¡licación queda por aclarar o p el
da Xunta e da patronal láctea enit, sempre enfrontada aos lanas de Cruz Veira. Desde a aida da consellaria de Agricult ra
de Tomas Pérez Vida!, produdiuse un xiro- na política agrária ~a
administración autonómica. Nbn
se sabe se -pala ineficácia e d s.:
coñecimento do conselleiro ago e os seus máis directos co aboradores procedentes de urense, de sectores non relacio ados co lácteo, ou pola falta e
poder .Político qu~ os obrigou a
ásometerse ás directrices
o
MAPA e da grande patronal I' tea española e multinacional, c4n
e~orme peso no PP madrileñp.

Existe unha pergunta que sobrevoa estas explicacións. Se
os planos apresentados por
Cruz e por del Moral á Xunta
non difiren moito, porque as saidas tampouco son tantas, que
foi o que levou a que cesasen a
Cruz e á actual crise de Leyma?
Non hai nengunha explicación,
pero si algunha conxetura. A explfoacjón oficial é a perda de
confianza da directiva do Grupo
Lácteo en Cruz. Esta perda de
confianza viria dada, sobre todo,

--

Temor ao futuro
Os problemas financeiros polos que está a pasar Leyma teñen, no seu
lado positivo, que non existe crise de cobro para os pródutores lácteos,
entre outras razóns polo paraugas que exercen as cooperativas. Pero, ,
de seguir, os prezos do leite non tardarán en cair en ornee, como cada
vez que as indústrias lácteas transformadoras galegas atravesan dificul~
tades. O sector vais~ ir, pouco a pouco, se non se lle pon remédio xa,
debilitando, até, pala forza dos feitos, darUe unha nova navalladá que
lle merme a sua capacidade productiva. A crises do Grupo Lácteo Ga~
lego tamén ataca directamente a un dos elementos máis dinámicos do
sector lácteo: as cooperativas. Ainda que non todas están ao mesmo
nível, como se viu na posta en marcha do GLG, entre as tradicionais
ligadas a eeyma e as de Colaga, moito máis dinámicas estas últimas,
debilitanto a estas cooperativas están a eliminar de facto a un sector
conflitivo para os planos do MAPA de reducir a produción galega.
Algo que non conseguiron pesie as multiples embates desde hai unha
dúcia de anos. Hoxe non está en xogo só o Grupo Lácteo Galego, se~
nón que, máis unha vez, está ameazado todo o sector.+

~

Sexa como fose, a Fenil 'semp e
tentou destruir o Grupo Láct o
Galega e áo cooperativismo, pa
quedar sen competidores e deix
ao agro galega sen capacidad
de presión e mobilización. O G verno central poderia aplicar, de te xeito, a sua política de cuota
lácteas que, até de agora, fo~ i capaz de impoñer. A crise de Le ma seria un nove ·intento de g
ñarlle a batalla a un sector láct
como o galega que foron incapa
ces de desfacer. No sector exist
o temor que sexa Javier del Mor
o home indicado para rematar c
proxecto do Grupo Lácteo Galeg
á vista da sua traxectória, concre
tamente en Mafriesa, empresa ·
que liquidou mália a important
axuda oficial. +

O presidente da Xunta
volveu a realizar
declaracións aos meios de
comunicación asegurando,
cómo xa fixera semanas
atrás, q~e_ a regasificador~
de Ferrol será construida. '
Esta postura,fora rebatida
polos deputados do seu
próprio partido no
Congreso que votaron en
contra a unha proposta do
BNG neste.sentido. A vjsita
a Galiza, do presidente de
Endesa, Rodolfo Martin .
Villa, non serviu para
aclarar o futuro da planta,
pési~ a entrevistarse con
Fraga e o conselleiro de
lndústria, António
Couceiro. O ex-ministro do
Interior de UCD parece
desentenderse do proxecto
ao afirmar que a .
)'egasificadora de Ferrol
"queda en mans de
Toxeiro", empresário que
xam anifestara o seu
interese no proxecto.
Endesa, segundo Martín
Villa, só actuaria como
cliente.+

A~ireción da CRTVG
ásina un ,acordo
con USO de ai:npliación
d,xomada
A direción da Compañia de
Radio e Televisión de Galiza ,
ven de romper as
negociacións do convénio
colectivo ao non aceitar CIG,
CCOO e UGT a ampliaci(m da
xornada laboral que pretendia
a empresa. Ante a oposición
da maioria dos representantes
dós traballadores á sua
proposta a direción decidiu
asinar un acordo con USO,
central minoritária que
concorda coa postura da
empresa. A maioria dos
delegados, adcritos a CIG,
CCOO e UGT, critican tamén
"o emp'eño da empresa en
non convocar as perto de
cincuenta vacantes existentes
no actual catálogo ,de cadro
de persoal.+
•.. f. -
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Os traballadores protestan co~t~a areconversión do Sergas

ACoordenadOra de atención primária des.borda

aos Sindicatos da sanidade
,_
-0- tyl.Y.

As concentracións de traba. lladores todos os Martes
nos centros de atención primária e· a constitución dunha Coordenadora do sector
son o exponente do profundo malestar causado pola
iniciativa do Servizo Galego
de Saúde de sustituir as -urxéncias polos Pontos ·de_
Atención Continuada (PAC).

res até agora afectados, asinanúmero· de horas de garda e a · rosos traballádores que os sindiron . escritos de protesta e mobicatos polos que votaron asuman
solicitude de un dia de libranza,
lizáronse en contra da política
as suas reivindicacións.
na xornada seguinte á garda.
da Consellaria 546.
Con toc;fo, estas centrais opóA Coordenadora pensa increñense tallantamente ás revindiNa actualidade só a CIG apoia a
mentar as suas protestas nos
cacións dos traballadores que
próximos dias. Recentemente · maioria das reivindicacións da
agora se están a mobilizar.
co·ordenadora. A central naciona- presentaron a sua dimisión to1ista tampouco dera o seu visto
dos os responsábeis de atenA escisión er:itre sindicatos e
bó, no seu dia, ao decreto que leción primária da província de
afectados púxose de manifesto
galiza os PAC. O .sindicato de
Pontevedra. Dos 800 traballado~
esta semana ao reclamar nume-

, médicos e enfermeiras (Cemsatse ), ainda que apoiou.as medidas
oficiais, mantivo nos últimos días
unha postura equidistante e poderia comezar a distanciarse do
proxecto de reconversión.
O vindeiro Martes 24 repetiranse
as concentracións ás que está
previsto se vaian sumando máis
centros de atención primária. •

O Sergas viña anunciando desde hai vários meses, pero comezou a poñer en marcha efe-ctiva
e gradual o pasado dia 16, o
desmantelamento do sistema de
urxéncias en cidades e vilas, entre as cinco da tarde e as nove
da mañán. As novas PAC, que
veñan a remprazar a este sistema, serán atendidas através dun
incremento das gardas por parte
: dos traballadores que éubren o
turno de mañán . Moitos destes
empregados sanitários non facian gardas antes e, en todo caso, a remuneración dunha hora
de garda e un 50% inferior á de
unha hora normal de traballo.
Os traballadores dos centros de
· atención primária afectados,
potencialmente uns sete mil veñen de constituir unha Coordenadora para reclamar unha mellar
retribución, un incremento de médios e unha redución das horas
de garda establecidas polo decreto que agora se quere aplic_c:r.

Os sindicatos superados _
Os sindicatos UGTl CCOO,
.-cslF e Cemsats~, .- que-- aproA. PANARO
baron a reconversión, están a ·
negociar coa Coasellaria· de -SaManifestación contra a reconversión en Telefónica; O Sábado 14 de Novembro achegáronse até Santigo os traballadores de Telefónidade alguns pontos de mella- . níca para mobilizarse en contra da s·egregación dos seus servizos e na defensa do emprego digno dentro do grupo. Nun prazo breve de temra, como poden ser a baixa ·do
po prévese que de setenta mil traballadores que tiña inicialmente pase a ter vinte mil.•

1
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O AMI cámbia de estratéxia
O Acordo Multilateral de lnvestimentos
(AMI) sofría un sério estancamento no
marco no que se estaba a negociar: a oc~
DE. lste grupo de negociación, que abarca
aos 29 países máis ricos do mundo, decidiu
cambiar de estratéxia ante as críticas e as
trabas que o mundo en desenvolvemento
opuña~ lle ao AMI.

(OMC) e sacar ao AMI dun calexón sen
saída. Entre outras causas, porque na OC,
DE só os países desenvolvidos asinarian o
acordo. O resto de paí,
ses probes manifesta~
ron xa por distintas ví~
as que non ían a asinar
o documento. Precisa~
mente, son estos países
probes os que teñen
aínda máis atrancos
para os fluxos de in,
vestimentos. Atrancos
que o AMI qu_er esvae,
cer.

'O AMI busca

ampliar radicalmente
a marxe de liberdade
de movimento e
operación
dos investidores
extranxeiros e dos seus
O estado español fixo,
se eco da proposta
investimentos,
francesa. Máis dun .
e oferecer--lles niáis
50% .dos in ves timen~
tos externos españois
direitos"
concentran,se
en

A crise financeira internacional foco ain,
da máis evidente que o fluxo mundial de
investimentos especulativos non só non
debe liberalizarse, senón, pola contra,
controlarse máis duramente. Os movi,
mentos incoµtrolábeis de capitais espec~,
lativos teñen moito que ver co fundo da
crise financeira que están a sofrer or países
asiáticos, -latinoamericanos, de Europa do
Leste e a mesma Rúsia. Os países en de,
senvolmento non queren ouvir nada de }i,
beralización financeira, e moito menos no
caso dos investimentos especulativos de
carteira, demonizados hoxe coma nunca.

América Latina e o
Caribe.

Franza tomou a iniciativa·de propoñer un
cámbio de estratéxia. Consiste tal cámbio
en mudar o escenário das negociacións ca,
ra á Organización Mundial de Comércio
'

O que está claro ..é que no marco da
OMC os países ricos teñen maior capa,
cidade de presión. Os países da OCDE
J~

queren incluir as negociacións do AMI
beralización dos investimentos interna,
no Grupo de Traballo sobre Comércio e
cionais.
lnvestimentos, criado pola OMC na
reunión de Decem~
As negociacións que se abren serán, sen dú,
bro de 1996, en Sin,
bida, ásperas. Moi rudas, tomando en conta
gapur. A nova estra~
que para o ano 2000 é moi probábel que a
téxia consiste en
recesiqn estexa estendida por todo o plane,
buscar un consenso
ta. A OCDE apretará a gorxa dos países
mínimo _que permita
probes utilizando os mecanismos comerciais
introducir con vase,
como arma de presión para impoñer as no,
1ina as regras do · vas regras para os fluxos financeiros.
AMI. Franza propón
empezar a piscutir só
Chega con lembrar que o AMI busca am~
os chamados "inves,
pliar radicalmente a marxe de liberdade
timentos produ ti~
de moyimento e operación dos investido~
vos", deixando ao
res extranxeiros e dos seus investimentos,
marxe (polo momen~
e oferecer,Ues máis direitos. Restrinxe se,
to) os investímenrns
veramente os direitos dos estados para re,
de carteira (especula,
gular o ingreso, estabelecimento e as acti,
tivos), nos que hai
vidades das empresas estranxeiras e os seus
investimentos. Os países da OCDE come,
máis receo por parte
dos países pro bes. · O
zaron en Maio de 1995 as negociacións do
novo prazo formula~
AMI. A presión do,s países probes e discre~
páncias entre os países da OCDE retrasa,
do p_o los países da
OCDE remata no
ron os acordos e impediro'n cumprir os
ano 2000. Para esa data, aspiran os paí,
prazos estabeleeidos. A nova estratéxia
ses ricos ter armado un novo marco le~
pretende impoñer dunha boa vez os man,
gal internacional que regulamente a li,
datos do gran capital. •
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seu neno. Tareixa apoióuna
ainda que recoñ~ce que se deu ·
canta das dificultades que con. levaba. "Pero ~irei para diañ-te
\ porque: non éoido que a miña
tilla teña que pagar toda a sua
vida pgr ese erro'', comenta a
~ua nai, · mer:itres mira para Sa': rnuel ''que, éon. quince _mes~s,
non ten pa·rada. ·
·

Cinco anos censada ;

lt:is
:is

Comezaron a chamar a diferente·s po·rtas; i·ncluso ~ a- as.ociacións .como Adevida; que
prometen axuda con tal de que
se leve adiante o embarazo.
· Receberon como resposta únha
cesta con obxectos de limpeza
para o bebe, caducados. Tirárona ao sair do centro nunha papeleira. "A verdade é que nos
localizaron aquí en Redondela e
chamaron para perguntar que
tal lle tiña ido co pequeno. Ademais pediron unha foto de Samuel para colocar nun mural
que teñen a entrada do centro.
Non lla mandamos, non me
apetecía", di Tareixa.

".

o-

fo

;e
tá
1is

•
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1-

Tamén petaron no concello
"porque sei que existen axudas
para que a miña filia pod~ estudar e criar ao fillo". Pe r¡ o no
concello tamén lla negaron porque Berta non leva cinco anos
empadroada en Redondela, fáltanlle uns meses. "Tratamos de
explicarlle que levamos vindo
toda a vida, que Xosé é galega
e que é innumano que a miña
filia non teña posibilidades, pero discúlpanse, que o _sinten
moito, pero que non poden facer nada", canta Tareixa. Tampouco houbo fortuna coas axudas aos emigrantes retornados
porque Xosé, xubilado, mália
estar toda a vida fóra, non é
considerado como tal.

Tareixa Santos eXosé Lorenzo relatan como todas as portas se pecharon
desde que retornaron hai catro anos aGaliza

'A ver que quer estQ señora!'
-O- A. ESTÉVEZ

sua situación eccfoómica ~ -a~ p.i or que viviron desde que
casou con Tareixa, hai máis de vintecinco anos ..Todas
as portás se mellan estar pechadas -para eles,_" des-di{ as
do conc·e110 de Redondela,.onde viven, até. as da Xunta.

"Ás veces dame noxo pensar como me tratan na Gal iza", comenta desesperado Xosé Lorenzo. Desque retornou á sua terra hai catro anos, parece que unha
meiga mirou a sua famflia e, sen nengunha dúbida, a
Tareixa Santos ten a promesa
de Manuel Fraga dunha entrevista persoal. "Chamei cantos
de veces apesares de que non
podo permitirme esas facturas
de telefono. Penso que tivo curiosidade, ao final, de a ver que
quer esta señora. Puxéronme
con el pero só cruzou tres palabras conmigo, para dicerme
que si, que solicitara por fax
unha 'e ntrevista e que el ma
cpncederia. Non é que teña esperanzas en que me vaia solucionar a vida pero polo menos
vai escoitar a miña desesperación. Hai cousas que pasan na
Gpliza que son inconcebíbeis",
comenta Tareixa sentada ao
lado dunha mesa chea de cartas e de curriculums da sua. tilla Berta.
Xosé Lorenzo, o seu home, emigrou de Soutomaior cando era '
novo, pasou catorce anos traballando en Grécia e perto de vinte
en Madrid. Sempre tivo ci xusto
para vivir e un pouquiño máis
para pasar uns días coa sua família na Galiza. Polo menos, no
verán. "Eu dicialle pero chico
non podem0s ir coñecer Benidorm? Non, el- queria vir a s.ua
terra, senón . botá,base a ch.orar _
por non estar .aqui", comenta
Tareixa co seu acento cubaQo,
que non perde mália os a11os en
Grécia, Madrid e Galiza. E neta

de galegas emigrados a Cuba
pero non ten a queréncia polo
país do seu home, máximo ao ter-

lle só dado disgustos .o.retorno.-.
A situación ao chegar estaba
chea de estreiteces ainda que

se .i a amañando. P-ero Berta,
que agora ten dezasete anos,
quedou preñada e quixo ter o

~

'E que non hai humanidade?'
O cadro da casa de Xosé e
Tareixa complétase con Antonio Varón, un madrileño de
prixe andaluz que, ao e.star só,
foi acollido pala f~mília e decidiu virse a Galiza. Traballou
toda a sua vida, durante moito
tempo nas oficinas do Metrb
de Madric.t, pero só cobra unha
pensión de 39.o@o pesetas ..
"Estou deprimido porque non\
podo axudar en c~sa", di. Ta-·
mén ten out ras ~ausas para ·
estar triste: solicitaron ·á Xunta
unha axuda por tela, na casa .
e lla .negaron. Ademais, tén •
.cancro. "f?erguntei porque hola .
negaban ·t e dixéronme que me .
faltan seis meses de censo en
Galiza. É que non hai humanidade?", comenta.
Afeizoad9 ás tertúlias radiofónicas, AQtónio non pode aturar o .
.contraste' entre o que escoita e ·
_o que vive. O último _c apítulo
aconteceulle o 1O de Novem- .
bro. Tareixa e Xosé mir_árono
moi mal e chamaron á doutora,
que inmediatamente certificou

un volante e chamou á ambuláncia. Chegaron ao Hospita.1
Xeral de Vigo e tras receitarlle
unhas medicinas,
o médico deixounos nunha: sala.
"Tardaba moito,
·
botáronnos da
sala e p~dimos
que nos volveran
a levar a casa en
ambuláncia, que
Antonio non podia nén respirar.
A resposta foi
que aquí/o non
era unha casa de
beneficiéncla.
Chamamos á policía para que nos
levaran a casa e
non os fixeron
caso. Tiven que
levar a Antonio
como puiden até
a - .estación de
tren e, ali, esperar", lembra Xo- ·
.sé coas bágoas nos ollos.
·· ·

ninguén se rende. "~lgu'én terá q1.,1e escoitar e axudarnos",
di Tareixa. Esta ilusrbnada co
proxecto d~ Beatriz Ruiz, unha
s·aciólqga 1 de
. 1Madrid ' que leva
traballando dur¡ante o - úl,imo
· ano ·na Coruña
¡.t~collendo th.i stórias de vida
~e
mulleres
Eimigrantes ga(egas p'or euro- .
pa. Ta,rei~a é
dnha das seis
escollidas<e1vai1111e entregar a .
~!ua testem uña
ao -presidente
da Xunta cÜnha
~arta da sóció1.oga. " Non lle
~uero pedir na,
da a Fraga; só
qu~ro que a fo _
i ña fflla poda .
criar ao seu filio -sen pasar estas estreiteces e' que non se
teña que sentir condeada". •

A feizdadO

ás tertúlias
r.adiofcSnicas,·
António non
pode aturar
.o contraste
ehtre o que
escoita e
o que vive. :

Na casa de Xosé e Tareixa

Berta deixou cuarto da ESO no
instituto de Redondela e púxose a traballar. Resultáballe .deprimente non poder criar ao
nena, que teimara en ter. . Comezou a trabal.lar, ·a través do
-- INEM, en Sertin Company, unha .fábrica~ de textil de R-edondela. Tiña un · contrato de
aprendizaxe polo que gañaba
35.000 pesetas. "A piques de
.entrar no século ~X, a rnin, sabíame mal deixala ir á fábrica,
pero ela tiña tantas gañas de
traer cartas a casa que se erguia todos os dias ás cinco da
mañán e, incluso facia horas
extras, que llas pagaban a cincuenta pesetas, coa promesa
de que lle ian equiparar o salá' rio ao mínimo interprofesior;ial",
contan Xosé e Tareixa.
Daquela tamén desistiran de _
buscar piso de · aluguer coa
asistenta sogial "porque só nos
enviaba a vet casas de ·sesenta mil pesetas canqo sabe que
nos non ingresabamos (11áis de
setenta e -ctinco ao mes'.
Pero os disgustos e a !tensión ·
provocaron que ~osetivese un
infarto e que o repartd ,do traballo na casa tivese qu~ modificarse. qwrante tres diais Berta
non puid0 .ir ao taller pc¡:>rque tiña que coidar do tillo. Na fábrica no11 .ti'veron contemplacións
e botárona poi.as .faltas. "'O que
máis me frustra é que -tiña ·que
·estar co meu home· no hospital
e non~ puiden. ir a. poñ~los verdes. A miña filia afundírona'',
canta Tareixa, Aglora B~rta rematou ur.i . curso de xetiatria e
está comezando ¡• a 'enviar os
· seus dato.s ás residéncias as
que lle poda inte-resar a sua
experiéncia. •
1
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New Poi lanza
unha lavadora en galego
. A marca New Poi ven de
poñer á venda unha lavadora
coa boteira en galega. No
lanzamento do novo producto
indícase aos distribuidores
que poderán responder aos
clientes "sexan cales sexan as
suas necesidades". Mesmo se
prefiren "tace-la bogada",
apontan. Na promoción, xunto
coas características do
producto, engaden coma
vantaxe o "desenvolvemento
de ideas innovadoras".
Anunciándose como marca
líder, o que si é certo é que se
converte en pioneira no uso
do galego nun
electrodoméstico destas
condicións . •

Os amantes do lixo
falarán en Compostela
de reciclaxe e redución
O Depor de Djukic, Mauro Silva e Fran deu paso ao Celta vitorioso de Michel, Sánche:z: e Ma:z:inho. Na foto un enfrontamento do ano no que o Depor acariciou a liga.

Avitória da equipa.celeste sobre o Real Madrid dispara aeufória

Do·Super Depor ao Celtiña
-0- PUCHEIRO

ci~adá

Nas vidas paralelas do Deportivo da Coruña de hai catro tempadas e do Celt~ de Vigo da actual existe unha 'diferéncia sustancial: o Deportivo era para todos o Superdepor e o Celta é
tamén, para a a grande maioria, O Ce/tiña. Entre o superlativo e o diminutivo cariñoso pode estar o cerne do resultado
final acadado por un e outro.

O Celta non só gaña, senón que
xoga ben. Fai o mellar futbol da
Liga Española: orde, verticalidade, técnica e, sobre todo, equipa. O Celta, como aquel Deportivo de Mauro Silva, Fran e Bebeto, é unha equipa, xogan en conxunto, mesmo Mostovoi, e cada
un cumpre a sua función no
campo en relación ás posicións
e ás características dos demais,
partindo das suas condicións.

"E teñen que lanzar de tan perta ·
o penalti?", perguntábanse duas
profesoras ceando no Abrente.
Comezaran sen reparar na televisión falando das suas causas
na mesa do lado . Segundo ia
avanzando o partido, mesmo
que os presentes no local fosen
tamén comensais-espectadores
discretos , fóronse interesando
polo desenvolvimento do xogo.
Cando marcou Penev o primeiro
gol, perguntaron quen marcara.
Cando Makelele conseguiu o
segundo xa se aledaron con rexoubeo. Cando atacaba o -Madrid exclamaban un "mecachis
na mar", ou un "uf!", que de1·xaba fuxir a presión interior. Cando pitaron O penalti contra 0
Celta, protestaron ambas, afirmando que non habia tal. Cando fallou Sucker, meteron un pinote. Desde que marcou 0 Madrid deixaron de comer e comezaron a temer que 0 Celta perdese o partido. "Sempre pasa
igual, nunca podemos gañar",
decíalle unha a outra. Cando rematou aplausaron, fitáronse e a
das unllas azuis exclamou en alto: "nunca imaxeinei que ia estar
tan pendente dun partido de futbol!" "Que nos saquen º ·bailado", contestoulle a da chaqueta
rúbia, "vamos celebralo". .

na capital olívica.·

Pero existe unha diferéncia sustancial entre os vigueses e os coruñeses. Na Coruña, fachendosos e creidos, desde un comezo
debecian xa polo título. Cavilaban
que xa estaba nas suas mans.
Pensaban que non se podia escapar, que o merecian. Quen mellar ca eles? lmpuxérase o pensarnento coruñesista. Asi estiveron
até o partido final que, cando o ti-

ñan xa nas suas mans, entroulles
o tembleque, e non o deron dixerido: Djuckic fallou un penalti no
derradeiro minuto.
O celtismo é moi diferente do coruñesismo. A maioria dos siareiros . eren na sua equipa, pero teñen interiorizado que as causas
poden vir mal dadas e non queren marcarse metas que logo
non poden conseguir, por unha ·
causa ou por outra. Os vigueses
non deixan a xolda, as celebraci0ns para o final. Viven as vitórias dia a dia. Todos os partidos
son finais e todos os partidos son
campionatos gañados. A fonte
das Travesas agárdaos, o aeorporto convértese na capital da
movida futboleira. Tanto ten que
sexa á mañanciña como á mañá.
Alá van miles e a cafetaria fai horas extras. As nais e os pais
acompañan aos fillos. Os siareiros son cada vez máis novos.

No Deportivo non asumiron o
fracaso e, como crian que tiñan que ser os primeiros, foron contra Arsénio por tratar
de pór sentidiño, calificándoo
de paifoco e. aldeán. Trouxeron
ao pavo real de T oshack, para
xogar ao golf na Zapateira, coma Franco. Como non podia
ser menos, acabaron mal. No
Celta e no celtismo está a imperar todo o sentido do mundo, incluida na directiva. O fracaso non virá pala equipa , só
pode vir se agora o pelengrin
de Horácio Gómez osixena demasiado os bofes e, coa sua
capa, crese Supermán de tanto sair na portada de todos os
meios . A Lendoiro tamén o
atacou a mal da altura. De momento , a diferéncia entre Celta
e Deportivo está perfectamente especificada nos seus nomes: Superdepor e Ce/tiña , a
carricanta e a formiga . •
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tiago foi trasladado ao centro
hospitalário A Rosaleda. Tive,
ron que darlle sete pontos nun,
ha ferida, despois de que un pro,
fesor do centro, o cura Luis Pu,
d.
· 1
ras, o agre ira cun coite o na ca,
beza. Segundo conta R.V. na
hora do xantar, o profesor pe,
diulle o tique de pago da comida
e el fixo o amago de non darllo.
Puras pagoulle a brincadeira zos,
cándolle na cabeza coque tiña
na man, que para o caso cadrou
ser un coitelo.
Segundo se teñen informado
os pais do neno, non é pri,
meira vez que acontece algo si,
mi lar. En máis de unha oca,
sión os nenos tiveron que atu,
rar no corpo a pegada dun bº'
rrad or, d un manoxo d e c h aves
ou dun anel que este cura adoi,
ta ter a man. Incluso lembran
a existéncia dun xuizo anterior
por malos tratos a un rapaz, no
que foi declarado inocente por
falta de probas.

ª

Os pais de R.V. teñen apresen,
tado unha denúncia e están a
espera do xuizo. Namentras, o
profesor segue dando clase no
coléxio La Salle, centro ao que
tame'n acude a dt' a'ri·o R.V. A f:a,
mília recibiu a chamada da dire,
ción despois de ter posto a de,
núncia. Segundo conta Encarna,
a nai, queria "que retirásemos a
denúncia e chegar a un acordo,
porque iso ia ser o millor para
eles e para o neno". Negáronse
porque non están dacordo con
que Luis Puras siga traballando
cos ri.enos, pero para o director
"esa é unha decisión que debe
tomar 0 centro".

Xunto á recollida selectiva e
a reciclaxe, a redución dos
residuos será un dos piares
das xornadas que se
desenvolverán entre os dias
4 e 8 de Decembro en
Compostela. O XIV Encontro
de amantes do lixo xuntará
a grupos de todo o Estado e
de Portugal, cunha
importante preséncia de
asociacións ecoloxistas co
fin de analisar a situación
da xestión de resíduos
sólidos urbanos. Os
proxectos da Coruña e O
Morraxo, ademáis do plano
de Sogama, serán matéria
de reflexión xunto con
experiéncias como a da
compostaxe no meio rural
da llla de Arousa. Lugar
tamén de pasar vista ao
marco lexislativo, á
situación da educación
ambiental e ás expectativas
laborais dos recuperadores.
Porsegundavezteñenlugar
na Galiza estes encontros,
despois de que hai quince
anos inauguraran a sua
celebración en Oleiros.
Adega, promotora da
xuntanza, entande que
cómpre, ademáis da
recollida selectiva e da
reclclaxe, achegarse á
redución de residuos xa que
é un "obxectivo que se
xulga lmprescindíbel para
avanzar na reduclón do
impacto ambiental da nosa
sociedade". •

OConstitucional arquiva
o recurso da eutanasia
de Ramón Sampedro
O Tribunal Constitucional ven
de dictar un auto polo que
nega a Manuela Sanlés,
herdeira de Ramón
Sampedro, a posibilidade de
continuar co recurso de
amparo sobre o direito á
eutanásia que este
apresentara antes da sua
morte. Sampedro t1·n-a
solicitado o amparo do tribunal
diante das resolucións
xudiciais que lle negaban
unha morte asistida. As
razóns que dá 0
Constitucional para arquivar 0
recurso é que non se pode
pronunciar de maneira

Ao igual que a família, os Comi,
E o exemplo de auas de tantas
_,_ Estudantes, teñen
tés A bertos u.e
persoas.
que
comezan
a
vivir
a
d
exixi o a expu 1sión inmediata
, · d C
eu fona o· elta sen que
nunca
1
f
b
1
.
de
Luis Puras do ensino. Amo,
an tes se interesasen po o ut o .
o ambiente arrastra e posiciona
san tamén a sua respulsa cara ese
aos cidadáns vigueses e galegas.
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A FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLEIBOL VEN
DE APROBAR UNHA DECISIÓN POLA QUE OBRIGA
ÁS XOGADORAS A LEY AR .ROUPA· MÁIS AXUST A~

DA E SEN MANGAS, MULTANDO, ATÉ CON 425.000
PESETAS: ÁS XOGADORAS QUE NON o ·FAGAN. Q
MOTIVO:
"IMPULSAR O DEPORTE". A AUTORA·
DES,
.
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TE ARTIGO CRITICA ADEMAIS QUE OS MEIOS DE
COMUNICACIÓN TEÑAN POR COSTUME NON FA·.LAR DOS DEPORTES PRATICADOS ' POR MULLERES.

DEPORTE, SEXISMO, MISOXÍNIA E VlOLÉNCIA
LUÍSA SERTAL

O deporte é un recluto incuestionábel da viri~
lidade e do machismo máis virulento. Tanto
xogadores como adestr~dores, xomalistas,
presidentes de clubes, patrocinadores e demais homes relacionados co mundo do deporte, deféndense desesperadamente da presenza das mulleres desprezando, infravalorando, caricaturizando, ocultando e humillando
os deportes praticados por mulleres. Desde o
Comité Olímpico Internacional (un presidente, catro vicepresidentes: nengunha muller) colabórase activamente para ·m an ter a
hexemonia desa grande família masculina o
mái intacta po íbel. Non só a norma indumentária de levar roupa máis axustada, <litada
pola Federación Internacional Voleibol, non
foi cu tionada desde as máis altas instáncias
deportiva , enón que contra a opinión de
prcstixio as v es profisionais da xenética, da
endocrinoloxfa e da xinecoloxia, sen falar da
opinión das mulleres, as deportistas seguen
obrigadas polo COI a pasar as humillantes
probas de feminidade (proba de Barr, proba da
polirnerasa) para poderen competir. O que se
agacha detrás destas probas é o estendido
convencimento de que nengunha muller pode destacar nos deportes ou bater marcas porque as mulleres non poden, "de xeito natural
e por cuestións físicas", sobrepasar un certo
nível de éxito atlético. Do que se deduce que,
se as mulleres baten récords e destacan, hai
moitas posibilidades de que sexan homes dis~
frazadas. Logo hai que demostrar que se é muller. E, ainda asi, haberá que enfrentarse despois ás acusacións de usos de esteroides. A
cuestión é insistir na incapacidade, na im~
sibilidade, na antina.tumlidade dos éxitos deportivos das mulleres. Os homes, pola contra,
non verifican con proba nengunha a sua condición masculina. Son, por natureza, capaces.
E isto deféndese xusto nun ámbito onde os
corpo , o dele e os delas, non son naturais,
enón produto do adestramento e, no pior
do casos, de todo tipo de manipulación.

V ANTAXES? Ninguén pretend negar as diferéncias físicas entre os cordas muller
o homes. Pero si a surioridad masculina. Mentres a maior masa
mu cular u d env lven hom , a mai r
e altura
r tendón de xfxen , maior p
p den up r vantax en deportes como o
futbol, o baloncest u o voleibol, está dem trad que a maior flexibilidade das muller , a mell r ud ración p lo tanto a mellor
evaporación e lubricación que axudan a
mant r a temp ratura d corpo, o centro de
gravidade mái baixo, a maior cantidade de
graxa, up ñen vantaxes para as mulleres en
deportes como o ténis, o golf, o hóquei, o
béisbol, a ximnásia, o submarinism e na
carreiras de longa distáncia na auga e en terra. Pero estas nunca se a_tribuen á superioridade física das mulleres. E nas longas distáncias onde, nos campionatos mixtos, as mulleres son indiscutibelmente vencedoras. Mulleres como Ann T rasen, Helen Klein, Vicki
Keith, Penny Dean, Diana Nyad, Lynne Cox
ou Seana Hogan, campionas mundiais en
probas mixtas, algunhas imbatidas desde hai
anos, son atlete;s descoñecidas ou simples
anédotas dentro do mundo do deporte. E
cando a negación e a ocultación resultan xa
. imposíbeis, os comentários deportivos son do
tipo: Tamén a veloeista xamaicana Merlene OtDIFERÉNClA SI.

tey pasea ainda a sua beleza nun alarde insólito
de veterania ou a recentemente falecida Florence
Griffith foi un bon exemplo cos primeiros modelos raros e bikinis (Juan-José Fernández en El
País, Luns 9 de Novembro 1998). As marcas,
as suas carreiras deportivas, non cantan nen
merecen nen unha liña impresa.
DEPORTE, SEXISMO E VIOLÉNCIA. 0 Presidente da Federación de Voleibol xustificou a
sua decisión argumentado o maior aerodina~

mismo que se lograrla coa roupa axustada. O
Presidente é un home. As xogadoras son mulleres. Os xogadores seica son xeneticarnente
aerodinámicos. Non precisan cárnbios na indumentária. Chámanlle medida deportiva.
~os

homes, en xeral, gústanlle os deportes.
As mulleres en xeral, non. E non é por casualidad e. Os nenes
non nacen co instinto
de sentarse no sofá cos
seus país a ver os deportes na televisión, nen
desenvolven de xeito
natural a afeizón a leren xomais deportivos.
E as nenas non nacen
sen este instinto. Pero
¿que interese pode ter
para unha nena ver
compe::icións onde só
participan homes, ou
ler xornais enteiros onde non se menciona a
muller nengunha? ¿Que
referentes femininas
van ter coas que se
identificar e que·as animen a interesarse polo
deporte, como espectadoras e como futuras
deportistas? ¿Que símbolos deportivos? ¿Que
mensaxe, nada subtil,
se está a lanzar se non é
a de que os deportes
son causas de homes? Un círculo que os homes se empeñan en non deixar romper. No
resto das disciplinas e da vida, os homes xa
non se atreven a discutir e cuestionar abertamente a igualdade intelectual. Pero cando
o carpo ·é o instrumento., a superioridade, a
supremacia, o domínio, son termos habituais

cos que se tema argumentar e manter a sumasculinos, as irmás pequenas dos verdadeiros competidores. (Ver a carta sobre a
posta inferioridade "natural" das mulleres.
discriminación económica e informativa
Esquecen tamén que ademais do carpo, a
que sofre a equipa de fútbol-sala feminina
psique xoga un importante papel cando se
Meirás F.S .F.en ANT 855).
compite. As expresións homofóbicas, sexistas, racistas e violentas que moitos homes xa
non ousan facer publicamente son tolera- · Mariah Burton Nelson di tarnén, no seu libro Canto máis fartes ·son as mulleres máis
das, e mesmo aplaudidas, durante os enconadoran os homes o futbol: ''Nun país no que
tros deportivos. As
constantes referéncias . os políticos e os xuíces ·toman decisións
fundamentais sobre os nasos corpo·s e todas
sexuais e violentas da
nós somos alvo dos ataques da violéncia
linguaxe deportiva sinalan claramente a asomasculina, o simples acto das mulleres de
ciación que na mente
toqiar o control dos seus carpos -incluindo
á _saúde, o pracer e o poder- é un acto radidos homes existe entre
violéncia e sexo. Vio- . caL 'O control, por parte das mulleres, dos
léncia que se transpasa
se~s carpos - escrebeu a poeta Adrienne
ás relacións sexuais e
Rich en Nacida de muller- traerá á sociedade humana cámbios moit~ máis esenciais
persoa_is, superioridade
qüe pretenden impar, -· que o- control, por parte da clase traballapola forza, ao sairen do
dora, dos meios de produción."'
estádio. Di Mariah Burton Nelson, deportista
A decisión da Federación de Voleibol non é
unha simples anédota. Non é unha medida
profisional e única codeportiva nen é inocente. Non defende nen
lunis ta deportiva ri.os
EEUU, que "paradoxio voleibol nen o deporte feminino. Non é,
camente, tamén é nes- , cqmo din, U!J. cámbio ló?co acorde coa própria
tes mesmos encontros
evolución da sociedad.e . E un exemplo máis da ·
consideración que ten no mundo o deporte
onde os homes admiran
.feminino. Haberá quen s·e pergunte que
a outros homes, onde
os homes choran, se
máis queren agora· as mulleres. As mulleres
non queremos competir nen medimos cos
abrazan, se bican, se tihomes. Nós non o necesitamos. O que as
ran polo chan uns enrimulleres exiximos é que todas as actividades
ba dos outros, se dan
que desenvolvemos teñan o mesmo trato, a
palmadas de aprobamesma consideración, a mesma publicidade,
ción no cu. Fora deste
as mesmas páxinas impresas, o mesmo temcontexto, ¿onde, máis que nos bares gay, se
manifestan os homes des te xeito ?".
po na televisión e na rádio, o mesmo valor e
importáncia, o mesmo recoñecimento social
Ü , DEPORTE: PERPETUACIÓN DA DESI ..
e político, a mesma transcendéncia, os mesmos baremos, as mesmas oportunidades que
GUALDADE. No mundo do deporte as muteñen as actividades desenvolvidas polos
lleres non pasan de ser un obxecto que
adornar para entretimento de espectadores
homes. No deporte tarnén: •

'Paradoxicamente,

é nos deportes
onde os homes
admiran
a outros homes,
onde os homes choran,
abrázanse, bícanse e
tíranse polo chan
uns enriba
dos outros"
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Fala de China como un país
en ascenso que conserva a
fidelidade ao socialismo.
A diferéncia do que paso.u coa
Europa do Leste, o dé China é.
un caso exitoso mantendo a
idea da construcción do socialismo. O século XXI vai pasar
necesariamente por China que
será un vector fundamental,
con independéncia da sua evo1ución, polo ritmo de crecemento está chamada a ser unha poténcia '. !3conómica do próximo
século ,e isa xa non é discutíbel. Só un conflito . armado poderia fr ustrar esta aspiración, o
ponto máis delicado é o de Taiwan, pero nen China nen Estados Unidos eBtán por un enfrontam en to.
1
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longa travesia polo capitalismo .
para chegar ao socialismo, ainda que ben é certo que cunha
fórmula própria, tendo en ..conta
as suas características.

Xúlio Rios

Vostede aponta que o consumismo pode estar a ter efectos no modo de vida dos chineses.

'O crecemeíltb,chinés non d9pende ·d~':~fol8énte'

Percébese onde o nível de crecemento se disparou nos últimos tempos, onde se deu ta,mén a explosión do consumo. E
un fenómeno que vai asociado á
perda dos valores próprios. Por
isa tamén se advirte paralelamente unha intensificación do
discurso indicando á sociedade
que non dében perder as marcas de identidade que a fixeron
chegar até hoxe. Dase así un
proceso de recuperación das
orixes. En Tiannanmen hai
enormes colas de persoas que
visitan o mausoleo de Mao, que
contínua a ser o líder que os levou á prosperidade.

-0- CARME VIDAL ~' .'·

DIRECTOR DO INSTITUTO GALEGO DE ANÁ~ISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, XÚLIO RIOS_.TEN AFONDADO
NOS GRANDES CÁMBIDS QUE SE ESTÁN A DAR NO MUNDO DESDE O DERRUBE DA EUROPA DO LE.STE. CON CHINA
TEN UN ESPECIAL INTERESE . .ENTENDE QUE SERÁ UNHA DAS GRANDES POTÉNCIAS ECONÓMICAS NO PRÓXIMO
SÉCULO E VALORA QUE NINGUÉN PASE FAME NO PAÍS QUE TEN A QUINTA PARTE DA-POVOACIÓN MUNDIAL. VEN
DE PUBLICAR A CHINA POR DENTRO (XERAIS), A SUA PARr1cULAR,,.CRONICA DUNHA POTÉNCIA EMERXENTE.

Cunha povoación maiormente rural, o éxodo ás cidades
está a ser un fenómeno problemático?

:

< ••

~~

É un proceso xigantesco, o que
eles chaman a gaige e a kaifang, a reforma e a apertura. A
reforma iniciouse no campo, onde os niveis de vida eran baixos
e isa se transladou ás cidades.
Calcúlase que o proceso migratório afecta a uns 100 millóns de
chineses. Ali noí! se inauguran
ruas 01¡1 prazas, senón cidades
enteira$ e isa dá canta da magnitud e 'dun fenómeno que trae
consigct> grandes desequilíbrios
e problemas de adaptación. Es. tamos 1a talar dun país en vías
de desenvolvemento onde a cobertura! social está ainda nun nivel moi!deficitário.

A povoación como responde
a estas novas situacións?
Non existe nengun tipo de oposición organizada contra o sistema. Hai que decatarse de
que mesmo a de Tiannanmen
non foi unha manifestación
contra o sistema. Non hai que
esquecer que a pancarta que
levaban os estudantes na cabeza dicia "Viva o Partido Comunista, libre de corrupción ".
Ese era o sentido das mobilizacións. En canto ao sentir da povoación atópase unha certa
conformidade na medida en
que as causas van ben. Están
desfrutando duns niveis de benestar que non teñen comparanza con outras épocas e isa
dase nun contexto internacional
que favorece a emerxéncia de
China no exterior, cunha preséncia maior tamén do elemento nacionalista que favorece á
própria estabilidade criando unha perspectiva de ilusión. Ca
tempo terán que ir incorporando elementos da democrácia
formal -que xa están introducindo con eleición directa de representantes nos cantóns e aldeas, ainda que non nos niveis
máis altos- porque se ben é
verdade que non existe incom patibilidade entre socialismo e
mercado , tamén é certo que
non ten por que existir entre socialismo e democrácia.

Pásase fame?

Á vista sobre todo das desigualdades doutras zonas como
América Latina, é moi valorábel
que un país con grandes dificuldades e con 1200 millóns de
persoqs consiga que ninguén
pase fame e garanta un nível
mínimo de ensino. Son ·a quinta
parte da humanidade que se
ten que manter co 7% da sua
superfípie porque o resto é infértil. pticialmente asúmese
que a pobreza exis~. pero nos
último~· anos mesmo se experimento~ unha reducción importante. $e antes se talaba de 80
millón$ de pobres,· hoxe esta- .
rían na metade.
1

O torte investimento de capital estranxeiro está a mudar a
situaci~n económica do país?
Absorve un 15% do capital mundial, pero ese investimento está
mediatizado pala povoación de
orixe chinesa que vive fóra, por
iso a compoñente nacionalista é
importante. Discrepo das análises que vinculan o crecemento
económico co investimento exterior. A responsabilidade do
avance está nunha forma emerxente de organización que é a
propriedad e social, que é o motor do cámbio que se está ·producindo. Se analisamos os dados vemos que, de certo, existe
o mercado, o investimento e_
xte-rior, pero é a propriedáde social
a que desatou as estatística~.

se pode talar c:tun modelo pechado, pero si de caré!_cterísticas
próprias. Os dirixentes chineses
ace~tan o mercado, pero sen
Que ventaxas ten a propriedaeliminar a planificación. Os secde social? ·
_twes :bási.cos e neurálxicos es,
·~-·fát} ·controJados polo Estado.
E propriedade pública da que os '.<
... ·
·
;
titulf,lres son entidades sóciais;
Neste proceso de cámbio. mucama poden ser os s'lfldicatos. A \:d_a)) papel do Estado?administración é de carácter -colectivo e tamén os benefícios.
Falamos dun sistema onde non
As autoridades tiveron claro que
hai separación entre Estado e
estaban .pala tr8:nsformación,
Partido, e ainda indo máis alá
pero que a propriedade teria
poderiamos dicer que os dous
que seguir sendo estatal. Non
piares básicos do sistema son o

Entende que o que acontece
en China xunto coa India pode levar a falar de emerxéncia
de paises non aliñados?

:'5

~
;:s
z

~
partido e o exército. O Estado
non renúncia ao seu protagonismo, tendo ainda un papel máis
importante en certas cuestións
como son as de índole social.
A emerxéncia económi.ca pode ir emparellada con transformacións políticas?
Moitos autores occidentais interpretan que a economía de mercado levará parella unha democrácia de corte occidental. O
proceso non está claro. O que si
anúncian as autoridades chirre-

sas é que non van mudar, queren situarse no mundo dunha
maneira diferente, pero non van
asumir un proceso de tipo ocidental. Non cuestionan a orientación socialista, nen a preminencia do Partido Comunista en
todo o proceso. Na práctica o
que consta é que os membros
do partido asisten a cotio a cursos dé formación no que se fala
de maoisrno e marxismo-leninism o, non de nengunha outra
causa. Existe unha visión estratéxica, moi a longo prazo, que
entende que hai que facer unha

Son situacións moi desiguais e
a de China é máis ventaxosa,
pero comparten unha arde
mundial que non pasa por un
mundo hexemonizado polos
Estados Unidos senón por unha concepción multipolar das
relacións internacionais. Por
outra banda, China non aspira
a liderar nengun tipo de paises,
senón que a sua política exterior se basea no non aliñamento. Aspira, isa si, a que s·e leve
ao nivel internacional o mesmo
que se pide para as 'sociedades
nacionais, liberdade e democrácia. Sen unha relación privilexiada cos Estados Unidos o
problema de Taiwan non se soluciona e para a China de hoxe
é fundamental a reunificación e
a modernización, polo que non
fará nada que perxudique esa
estratéxia. Por isa tamén é primordial a componente nacionalistél:, máis ainda que o ideário
ma-eista e marxista.•
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Ofutbol na
sociedade ga.lega .·
ALFONSO EIRÉ
O futbol é cultura porque responde sempre a
un determinado xeito de ser. Os xogadores acwan non só como o -público exixe, senón que
interpretan un mundo real: no subconsciente
colectivo, de tal xeito que acaba parecéndose
ao lugar onde medra. ¿Que significa pois o
futbol na sociedade galega?
Alfonso Eiré analiza as claves da súa implantación e desenvolvemento en Galiza.
Os éxitos e os fracasos, as rivalidades e os
agravios. A reivindicación dunha selección nacional galega, o -fenómeno xuvenil dos siareiros, as solucións á violencia

e a intensa relación entre o mundo do
futbol e a política.

BIBLIOTECA A NOSA TERRA

-·
¡[

Crítica da
razón galega
MARCIAL

ONDAR

1.300 Pta.

Texto sobre
A rte galega e deseño
Luís EOANE
900 Pta .

Textos e
Crítica de arte

A evolución ideoló:xica
de Curros Enríquez

RAFAEL DIESTE

FRANCISCO RornúGUEZ

1.350 Pta.

1.350 Pta.

O pobo oculto. Pobreza, e Xentes do mar. Trabaacción social en Galicia llo, tradición e costumes
R.AMóN MUÑIZ
FRANCISCO CALO
1.350 Pta.
1.200 Pta.

Cantos do Valadouro
PISÓN-loURENZO-F'ERREIRA

1.250 Pta.
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Poboación .......... .................... . .. ............ ... . . .. .. .. .. ......... . . .. .

Provincia

PAGAMENTO DOMICILIADO

Banco/ Cabca de Aforras Conta ou libreta DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD
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DESEXÓ RECEBER
OS SEGUINTES 1ÍIULOS:

Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña contq, os recibos
que ao meu norrie lle sexan presentados por Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA).

Data .......... / .......... / ......... .

Sinatura

Remitir unha vez cuberto a ANOSA TElUlA. Apartado postal 1371 - 36200 VIGO
ou por fax ao 986 22 31 01. Máis información no teléfono 986 43 38 30

.'
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7 A A~ ~Tn~.to humillante
· .e n Alcampo besexo dar a coñecer o trató.
humillante aoque fun sometido
no hipermecado A/campo de Vigo (Avda. Madrid), onde mercaba habitualmente, por vixiantes
xurados de Prosegur, S.A.

O cantautor
catalán, Lluis
Llach di: "a arte só
me interesa se ten
sentido; actuar
unicamente como
exercício artístico -_
1
· é _algo que a cada
me interesa
menos". O
arquitecto galega
Cesar Portela,
defínese: "Somos
máis que
deseñadores. O
noso desafio é
conxuntar
construción e
de.seña con
verdade". A
identificación
destes dous
artistas co sentido
e coa verdade é
unha excepción. O
1 crítico García ·
. Posada afirma que
hoxe o que
prolifera é o
compromiso co
mercado.

Pór abrir un lateral do envase
de dous destornilladores para
comprobar a súa calidade (sen
sacalos do
blíster) e devolvelo logo á
estantería, Omeupaide
· fun gravado
en video, deti- avanzada idade
do á saí-da e era retido
rexistrado, e
diante da mi- pola forza nun
ña negativa a cuarto .
pagar igual
que se tivese
roubado as
ferramentas
que xámais sairon do establecem ento nen foron deterioradas, fun identificado e denunciado diante da Policía Nacional. Mentres, o meu pai de
avanzada idade era retido pala
forza nun cuarto por tres membros da citada empresa de seguridade.
Xamáis sofrira semellante vexame, aínda que segundo constatéi despoís non se trata, nas
grandes superfícies, dun feíto
aillado.
Os cidadáns deberíamos ser
conscentes do tr~to intimidatório que recibimos nos grandes
centros comerciais, onde a
cámbeo dunha praza de aparcamento hai máis cámaras e vixiantes que vendedores atendendo, onde somos menos ca
un número· e nada valemos individualmente (se non é para
sacar o noso diñeiro lonxe das
nosas cidades). Volvamos ao
pequeno comércio local, onde
xa nos atendían décadas antes
de que os "hiper" existisen, e
·onde se nos recoñece como
persoas con nome próprio, ao
tempo que contribuimos á prosperidade dos nasos concellos.

SE ME D.AIJ
PR.AZA IJ.A E SCOl-.A1
PoD.SRE'I .SSTuD.ARt SE o
M.Su P.Al IJOiJ P.SRDE' o
CHOio, IR.El .A uiJl\/.SRSID.AD.St
C.AiJDo .AC.AB.S, S.S O M.Su
TIO ME E'iJCHuf".A1 TER.El ulJ
TR.AB.Al-l-Oi COG PRIME'IROS
C.ARTOS GuE G.A.::ÍE
M.SRC.AR.SI uiJ
COCH.S-

Sobre unhas
declaracións
de Xavier Alcalá
Lin a semana pasada na prensa
unha notícia sobre o último libro
de Xavier Alcalá que fai referéncia a Cuba. Non tiven nas miñas
mans o libro, polo que vou talar
só das declaracións do autor.
Mentiría se dixese -que me surprenderon. Non é que esperase
outra causa.
O que me chama a atención é
que diga que un texto escrito
por alguén que tala da "corrupción moral na
que está montado o réxime
cubano", que Opollticamente

~~ qu;a:~~~~ incorrecto seria

cos que estivo dicer que en
en Cuba son
· Quizáis ·debería haber máis paranticastristas,
América,
.
ques
e
xardíns
e
menos
hiperTouriño,
mecados, pero aqueles non ·pa- · que o erro cu- ademáis de
bano foi que-candidato do
gan impostas ... +
rer deixar de desastres
PSdeG, vai a
X. ANDRÉ GASCA GABAS ser província naturais, hainos
E!Spañola, etc.
(PONTEVEDRA)
pasantía a
E "p o 1í ti e a - artificiais.
mente incorrecto". Non,
ho, non. Se
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
está na onda.
Non se preocupe o autor pala
COSMÉTICA E D,IET-ÉTIC~ ÑATURAIS
promoción. O políticamente in. BUSCA PERSOAS PARA A PROMOCIÓN,
correcto sería dicer que en
América, a máis de desastres
NUNHA .CAMPA_ÑA DE INFORMACIÓN, SOBRE
naturais, hainos artificiais, como
PRODUCTOS IMPORTADOS DE AL TA
son o expólio da súa produción
e os milicos e paramilitares que
CALIDADE. IDEAL PARA PERSOAS
asasinan a quen e$tá en contra,
INTRODUCIDAS ~O MUNDO DA MEDICIÑA
que en EE.UU. adestra aoa técnicos en colocar electrodos nos
NATURAL, A ECOLOXÍA E A VENDA POR
xenitais, que a burguesia vive
CATÁLOGO. COMPATÍBEL CON OUTRAS
moi ben a costa do povo, que
non
hai democrácia, poder poACTIVIDADES LABORAIS. NON É
pular, porque o sistema capitaIMPRESCINDÍBEL TER EXPERIENCIA.
lista monte as farsas eleitorais.
ENTREVISTAS LUNS, MARTES E XOVES,

23,

24 E 25 RESPEITIVAMENTE,
DE 17 A 19 HORAS NO CAFÉ FLAMINGO.
PRÍNCIPE 54. VIGO.

Seria políticamente incorrecto
denunciar o imperialismo e lembrar que a axuda do Estado español a Haití, serviu para montar unha cadea de máxima seguridade e que se lle dasen o
· 0,7% ao mellar montaban catro.

Falar de todo iso que non pasa
en Cuba. Pero non, talar en
contra da Revolución Cubana
non é políticamente incorrecto.
Tranquilo, seguro que o chaman
para as tertúlias, escribirá artigas de opinión, é un experto:
estivo dúas semanas en Cuba.
Ah! Se ten oportunidade de volver, pergunte por Pedro Trigo, é
galega, tamén cubano, participou no operativo do asalto ao
Moneada, no 53. Ven de estar
con nós, aquí. Leve papel e pluma. Pode falarlle dos galegas e
galegas revolucionários de Cuba. Son centos, pero non sei se
entendería algo.+
RAMON FERNANDEZ

(0 ROSAL)

Castelhanismos
flagrantes
Como leitor habitual do seu sem anário, devo lamentar a má
utilizac;ao que por vezes se fai
da bela e rica língua de Galiza
(e náo vou entrar agora na polémica ortográfi.ca). Falo de alguns castelhanismos flagrantes
que aparecem nos textos e que
seria doado evitar com um pouco
de
atenc;áo. Assim, no número 855 encontramos:
"A Utilizar apalavra
xent.e de África... pensa en pronto como
que pronto significado de
· haberá que
trazar de novo "aginha", "já",
as
froritei- "logo",
ras ... " (Pág
24, margem "depresa", "em
e s q u e·r d a ) . breve" etc.
"Se tal fose,
que pronto o parece
saberemos ... castelhanismo.
(Página 40,
no artigo sobre Pinochet).
Utilizar a palavra pronto com o
significado de "aginha", "já", "lago", "depresa", "em breve" etc
parece, castelhanismo: apesar

dos •últimos 500 anos de "evoluc;á~ natural" da língua de Galiza ( avería que dizer que tal
evol c;áo foi em direcc;áo á sua
mort ), um servidor ainda tivo a
sorte de conhecer urna língua
rela~vamente livre destas instrus es. E seria de desejar que
o vo so semanário nao colaborasse para o espalhamento de
tais ·agressóes ao corpus léxico
do nosso idioma, suficientemente amplo como para náo recorrer é\ estes "amáveis" empréstimos do espanhol (ou sao quic;á
um p~oduto dessa "evoluc;áo natural"'?).
Assu~to diferente seria utilizar
este \lOCábulo com o significado
de "djsposto, preparado", mais
harmonioso e respeitoso com as
carac~erística$ do nosso idioma.

Espe~ndo poder ter sido de algu n h ajuda para voces, recebam s cordiais cumprimentos
de urri leitor amigo seu e também dp nosso idioma.+
1

BIEITO SEIVANE TAPIA

(PADRÁO)

Vall~ e a

Voz

Como participante no maratón
de leit~ra de Valle-lnclán en galega ce!/ebrado o pasado Xoves,
dia 5, 11,0 Instituto que leva o nome do insigne literato, ao mesmo
tempo que se celebraba a representación en castelán por parte
do Centro Dramático Galega no
Auditóri~, fiquei moi sorprendido
ao ler o \titular da noticia coa que
La Voz
Galicia daba canta de
ambos os dous actos, e máis
que surprendido, abraiado, ao
continua:r len~o o carpo.

pe

Desta información despréndase
que o C~ntro Dramático Galega,
formadolpor profesionais do teatro, pold menos no sentido da
dedicaci~n exclusiva e remunerada, q~e investiu unha manchea de millóns nesta montaxe,
que dedicou meses á súa preparación, co concurso de profesionais d~ escenografía, a ilumi-

23
ANOSATERRA

19 DE NOVEMBRO DE 1998

nación, o vestiário, a maquillaxe, o son, a publicidade, etc.,
que dispuxo dos meios de comunicación, TV incluida, para
anunciar a todos os ventas o
seu espectáculo, que por riba,
anda a repartir invitacións a esgalla para que a xente asista ás
representacións, resulta que esta entidade debe sentirse altamente satisfeita de ter superado
a audiéncia dun acto manifestamente simbólico, realizado por
persoas alleas ao mundo
do teatro, na
dedicación e Comparar 0
no remunerativo, sen case número de
preparación
asistentes aun e
prévia, sen un
peso de in- aoutroacto
vesti mento ,
sen publicida- pode ser unha
de a penas e de tantas
sen máis pre- ofensas á
tens ións que
dei xar cons- intelixéncia coa
táncia pública
do direito que que nos
no s asist e a surprendea
que calquera
obra da litera- prensa cada día.
tura universal
poida ser traducida ao nos o idioma , e
da protesta pola traición que o
CDG fai á cultura galega e aos
seus próprios princípios fundaci onais. Pois ben , comparar o
número de asistentes a un e a
outro acto poderia ser só unha
de tantas ofensas á intelixéncia
coa que nos surprende a prensa
cada día, pero, máis alá diso,
vén explicar que, a estas alturas , o único que lles interesa
aos representantes do C DG é
calar as protestas e que calquera mísero trunfo coma o que comentamos -de seren certas as
cifras oficiais, que case nunca o
son- elles suficiente para xustificarse e ractificárense no seu
empeño.
Esta espécie de broma, porque
é preferíbel non tomalo como algo en sério, afóndase coa curiosa afirmación do señor concelleiro de Cultura do concello de
Pontevedra, que disque dixo
que trescentas persoas son case catrocentas trinta.
O asunto dá para bastante
máis, pola via da pobreza de argumentos, de ideas e de proxecto cultural. Pero esta nota
non ten a intención de afondar
na polémica, que a estas alturas
está suficientemente definida e
da que só queda o xuízo da história. Só busca unha reinvindicación da seriedade que se espera de persoas ás que a maioria dos votantes confiaron a direción dos asuntos de todos.
Con todo, e xa á marxe do tema
concreto que nos ocupa astes
días, quede claro que a ninguén
nos aleda que a xente non acuda, o,u que acuda pouco, ao teatro. E un síntoma de malformación cultural preocupante que
se manifesta paralelo a outros
síntomas e que ten que ver cunha realidade social e política na
que as institucións que nos governan teñen moita responsabilidade, e que, desde logo, iniciativas coma a tomada pola direción do CDG non axudan en absoluto a endereitar. +

M. LouRENZO GoNZÁLEZ

Mitch e
so lidariedade
O furacán Mitch xurdiu fronte
ás costas de Panamá coma unha onda tropical o 17-18 de Outub ro .. ., e de aí· até coller os
seus 430 km/h máximos como
"furacán'', pasou por ser clasificado como "distúrbio", logo como "depresión", despois como
"tormenta" ...
En poucos días pasaron xa demasiadas causas que un non
quixera crer. Resúltame curioso
que coa mesma palabra, inda
que con distinto sentido, se nos
poida designar a nós e ás persoas desa Centroamérica tan
sufrida: a palaba é "afectadas".
A nosa "afectación" é interior
quera dicer, non conleva nengunha desgrácia para nos, e
ponnos en disposición e afánanos en tentar axudar. Comprendemos inmediatamente o seu
sufrimento, do mesmo xeito que
nos gesta un alimento ou anexamos outro sen que sexa preciso ningún porqué explícito.
Estámonos organizando de distintas maneiras para mirar de
xuntar recursos que lles enviar
con urxéncia, e pergúntome se
todas están igual de ben, éticamente me retiro. Pensemos por
exemplo, nas firmas comerciais
que anúncian públicamente a
súa axuda: Semella que non só
a están "dando", senon que tamén a están "vendando". Unha
su rr ealista
mistura do
"comercial" co
''tráxico". Ten- As finnas
témo-las desc u l par pen- comerciais que
sando en dú- anúncian asua
as causas: 1ª,
que para esta axuda semella
inxente gavi- que non sóa
dade do que
ocorre, astes están "dando",
médios están senonque
xustificados
sobremaneira tamén aestán
(os fins xusti- "vendendo".
ficarian os
médios), e 2ª,
que este xeito
de obrar provén da súa mesma natureza
(trátase de "persoas xurídicas'',
ou sexa, esa é a "personalidade legal de toda empresa") que
ten como fin o negócio encamiñ ado ao lucro. Pero calquera
destas dúas razós vícia sen dúbida algunha a entrega incondicionada que promove, a tan repetida solidariedade. Eticamente, este comportamento interesado non pasa de ser, valla a
comparanza, unha "onda tropical" (metaforeando sobre os
"sentidos" que pode ter a axuda); namentas que en consonáncia coa devastación e impoténcia e dor e morte, que .deixou o furacán real, ten que ser
matizada e ben matizada toda
axuda.•

C. FERNÁNDEZ SANMARTIN
(LALIN)

Todo cambia,
Julio Camba
Que tempos aquelesl Se Julio
Camba levantase a cabeza e
ollase como cambiou o mundo

do o día rindo. A peseta xa non
viaxa, a ninguén se lle' ocorre if
a Berlín a comprar nada, non. E
mais barato "made in Taiwan".
Non é o mesrno pagarlle a un
traballador xermano que ~ un
que teña os ollas achinados.
Debe ser que como ao mellór
miran menos, claro, non merecen tanto. Tp.mén porque como
por Asia e Africa non teñen en
que gastar, non merece a pena .
darlle cartas para que os metan
debaixo da alm of ad a. Hoxe, un país
que non ten Agora, opolicia
bolsa é case
como o que internacional xa
chega tarde, non éInglaterra,
oen
misa
(promesas) coma nos seus
pero non co- tempos. Na
men carne. O
mundo deu segunda parte
moitas voltas do século, os
desde que
este magnífi- británicos
co xornalista estaban casos,
deixou
de
contalo, non coma no fútbol,
podo dicer eforon
cantas , pero
abofé que as subtltuídos polo
deu. Tantas,
"Capitán
que inventamos naves América".
para dar voltas arredor da
atmósfera, e
ainda asi , segue habendo xente que continúa sen comer carne,
Igual non o imaxinou don Julio,
pero incluso hai quen rumorea
(e non é Leticia Savater precisamente) que a Peseta vai desaparecer. Eu, ata que non o vexa
non mo creo almacéns Sanmateo .. . A democrácia xa non é un
soño, é unha realidade, así de
simple tanto, que agora todo o
mundo é de centro , debe ser
para que a terra non se incline
cara o sur máis do que está. Se
non fose por Newton e a súa
mazá, andaríamos todos os do
norte vagando polo espácio, de
tanto desequilíbrio que hai co
sur do planeta, pero somos do
centro. Non hai que ser pesimistas, en realidade, mantemos un
comércio contínuo con eles,
voulle a explicar a don Julio.
Agora, o polícia internacional xa
non é Inglaterra, como nos seus
tempos. Na segunda parte do
século, os británicos estaban
cansos, coma no fútbol, e foron
substituídos polo "Capitán América". Este san Pablo en versión
atómica, véndelle aos países do
sur os ditadores, e coa primeira
entrega, como nos fascículos de
promoción, as armas de regalo.
A cámbio, eses países só teñen
que poñer os seus recursos naturais e matérias primas a disposición do "papi" americano.
lso si, sabes que esta aí para
axudar no que -sexa preciso, e
para facer máis efectiva calquera intervención militar que se
precise. En eleicións presidenciais as bombas contra os árabes son "tiradas" de prezo. É
curioso o que acorre en "Disneylandia", pergúntome por que
todas as campañas eleitorais as
tan en lrak. Cada bombardeo
equivale a ir en taxi a Lugo, "son
dez mil'', pero en número de votos. Como dicía o arousán, a
democrácia é marabillosa, sobre
todo en ltália. Ese país do que
tanto nos falou nos seus libros
de viaxes, De feito, seica alÍ, tan

Catalunya, a
recebir oonsello
do PSC. Os
socialistas ,
periféricq>s están
quei,xosqs de que
os tres tenores
(Bono, l~arra e
Chaves) ~ máis a
direción bicéfala
1 pretendan facer un
coro para cantar o
hino-ranchera:
Guadalajara,
Guadalaji;J.ra ...
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seis meses cámbian de executivo, e incluso mírante mal se saben que nunca formaches parte
dalgún governo.
En Inglaterra, nada variou do
que contaba Julio nas súas viax es. A xente segue bebendo
moito por aló, pero eri España
non é moito mellar. De feito,
aquí podemos dicer que só hai
dous tipos de persoas: as que
beben e as que beben menos.
Tanto é así, que se nos coñece
polo mundo adiante como "os
peixes do vilancico". Si home,
ese no que beben e beben e
volven a beber. Agora, ternos
aínda un mal peor que seguramente non existía no seu tempo, os vícios secos, como drogas, tabaco, teleséries, videoxogos .. . e demais elementos psicoactivos que tanto odiaba unha
persoa como Julio, un mestre
do humor. Por riba, para rematar a faena, anda todo o mundo
a dicer que todos somos iguais
(non sei en que quedamos), que
vivimos nunha aldea global. Co
ben que estaba antes cada un
na súal+ _
RUBÉN

Hai dou$ tipos

••

V ALVERDE ALONSO

1

1
1

O trinque
do Covelo

1
1

Durante este verán vimos nos
meios de comunicación locais
diversas páxinas adicadas a
promocionar festas gastronómicas e pontos de interese turístico. O noso
concello ofertou a festa do
churrasco, a Estes trinques
praia de Maceira, as ca- ·véñense abaixo
sas de turis- cando vemos mo rural, -a
simpre vista, camiños cheos
grácias a es- deburacos
tes trinques
todo parece ir sen asfaltar.
ven. Desde
logo non se
pode negar
que venden
unha política dinámica e activa
do noso governo municipal co
alcalde á cabeza. Porén teño
que dicer que astes trinques
véñense abaixo no noso concello, cando vemos camiños cheos de buracos sen asfalt?r.

1
1
1
1
1

O seu trinque, señor alcal~e, in- ·

de poesiaen
Galiza: a que
ainda tala de
gacelas,
nenúfares e
lapislázuli e a que
se vulgariza con
tortillas, coloques
e neveiras vacias.
Cando está
previsto que naza
a terceira via?

,:

[
A renúncia de
ETA ao bombazo
está a prov,ocar
cámbios políticos
profundos. ·os
tertulianos de
Chamberí ·,
com_
ezaron ·por
descalificar:a
Arzallus coa
mesma voltaxe
que usaban p~ra
Josu Ternera.
Agora colocaron
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Organiza
A. C. A Estrada
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24
ANOSATERRA

Nº 857 - ANO XXI

: constitucional e
rreron as cidades de Composteza entre o xeneral fascista Muchese do fume dos montes do
1 ex-deputado
la, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ouñoz Grandes (vicepresidente do
noso concello, debido a unhaJarense e Vigo. As conferéncias
lla de política forestal axeitada- governo ·español) e o _emisário
1 conservador
correron a cargo do Profesor·de
ás necesidades das pari:óquias·· de Hassan 11, Ablal él Fassi (ide: Herrero de Miñón. que asi o demandan. O seu trin- ológo do grande Marrocos de Ciéncia Política Carlos Taibo,
especialista. nos Paises da EuTanxer ao _río Senegal). Na
que énchese dos montes e dos
1 O inxénuo del
ropa Central e Oriental.
mesma aceptouse o pri.ncípio pe
rios que estan cheos de verte1 anda a dicer que o doiros incontrolados. Penso .que soberania marroquí no Sahara, ·
Perta de 1.000 persoas 'particideberian de pór un cartel no que · o governo espáñol seguiría o
: nacionalismo vai
ponto de vista ,e as ordes dos
puxera "pechado por defunción",
paron desta campaña tanto
EUA, de favorecer a un estado
asistindo ás próprias conferéna defunción da sua política, que
1 en aumento e que leva
cias como aos actos de mobili. conservador no Mogreb, o cal
tempo ven morta. +
frearia a Alxéria e Líbia. Asi
zación na rua en solidariedade
1 todos ternos que
ROCHA DovAL
mesmo ternos que decatarnos· co povo Kosovar e de repulsa
; · 1 ·dialogar. Calquera
RESPONSÁBEL LOCAL DO BNG
da imposibilidade de aceitar a
ante a represión exercida polo
governo de S. Milosevic. Os aliindependéncia do Sahara polo
: · dia empezan 'a
cerces sobre -es que se susten· Estado español, pois poderia fa1 mallar no rei por
Qs ipinügos
·'<-';.,; ·vorecer aos nacionalistas e tou foron os seguintes:
,,
·. ·jndependentistas canarios. A
1 usar o catalán nun do Sahara:
.
.- , entrega do Sahara a Marrocos 1º.- Denunciar a represón do
·
..
·
·
·
·. meteu o mendo no corpo do poGoverno Sérvio neste território,
: discurso na
Kosova (que é o seu nome en
España
é
Ma.trocos
·
·.
:__· va canário· e fixo que moitos
.
· ·
·
amasasen submisión ao coloAlbanés frente a Kósovo que é o
1 Barceloneta ou
nome en Sérvio), onde desde
Na ind~pendénciá de~ 'Marrocos . nialismo español.
1 por poñerlle
1989 até hoxe a populazón albatres ian ser as forzas enfrontanesa, que suma un 90%, sofreu
: Froilán a un neto.
das: O imperialismo francés e - Para Marrocos a marcha verde
c •• •·

1
l.
1
1
1
1.
1
1

Hai diñeiro

negro,
traballadores sen
contrato, facturas
sen IVA. Estamos
: en Europa, pero
1 de perfil.
1

1
: As
1 macrodiscotecas
1 comarcais e
1 moitos
1
1 concesionários de
1 automóbeis viven
1 dos mozos que
1
1 gastan as
1 pensións dos
1 avós. Unha marte
1 moi doce ,para Uf]
1
1 país.
\.'. ) •

1
1
1
1

,.

Thatcher dixo

que a sociedade
1 non existia. Os
1 liberais españois
1
1 bótanlle agora aos
condutores todas
as culpas dos
acidentes de
tránsito e aos
traballadores toda
. a responsabilidade
·dos acidentes
laborais. Tamén
din que o país vai
ben, para que·
cada parado
pense que o sel)
problema é
persoal.+ .

os seus esbirros os paxás rea- · non foi unha improvisación senon unha operación coidadosacionários, o exército de liberame nte planificada até o máis
ción composto por labregos,
miudo (decenas de trens, 8000
montañeses do Rif e do Atlas a
camións, tonelapas de provisións
máis dunha
·
e auga para unhas 350.000 perguerrilla urbasoas, a maioría delas esfarrapana (en 1954
dos das cidades), por certo- que
levo u a cabo Name.ntres
os cartas para poñer en mov~
uns
2000
mento a Marcha Verde proviñan
atentados, in- talaban de
de Arábia Saudita. Se cadra a
cluído un condata clave do asunto, a preparatra do xeneral defender o
ción diplomática da guerra, foi o
en xefe fran- Sahara, polas
establecemento de relacións, cacés Guillautro anos antes, entre Marrocos e
me), a derra- costas
Mauritánia.
deira forza era preparabªn a
o rei Moha· En España ninguén se decatou
med V sostido fuxida da que
destes feítos e dedicáronse a fapola alta bur- semprese
celo parvo, sempre houbo moitiguesia, máis o
simos díxome-díxome de franapoio neoco- proclamou
quistas, tillos do podredoiro,
lon ial
dos "província
(Solis, Cortiña, Carro ... ) vendiEUA que dados aos suborn.os do rei Hassan
quelas dában- integrante da
11. Namentres talaban cfa dese níoita pre- nación .fender o Sahara, pelas costas
sa ·en substitraizoábase aos Saharauis natuír, en Indo- española".
mentres mandaban o "príncipe
china, ao imvalente"
palas costas preparaperialismo
ban a fuxida (operación andorifrancés
na
ña) da que sempre se proclaquimérica tamou "província integrante da narefa.de deter o avance do sociación española".
lismo e do nacion.alismo. -

Unha vez instalado no .trono de
Mohamed V, procedeu con celeridade a descabezar o EL, dando morte a uns 50. .dirixentes:
Drissil Charaibi, Laraki de Fez,
Silini, Messadi, etc., todos eles
irmandados coa loita revolut:ionária do FLN alxeriano, sendo o
EL substituido polas FAR (forzas armadas reais} que terian
como finalidade o expansionismo marroquí en Africa. A primeira vítima foi Alxéria (1963) pa:·
decendo na raia fronteiriza ininterrompidos asaltos.
Marrocos presenta duas facianas: unha falsa a dos fermosísimos pavillóns das mil e unha
noite na EXPO e outra verdadeira a dun povo mergullado na
máis lúgubre m.iséria, que se
amotina cada vez que suben os
prezos dos alimentos, sendo
cruelmente reprimido pola policía da monarquía. O autócrata
Hassan 11 montouse unha seudo
democracia moi do gusto do ocidente rico . .
Nos anos 71 e 72 os oficiais do
exército intentaron dous golpes
de estado para rematar coa infámia da monarquía, desgraciadamente fracasaron nos intentos, e Hassan .11. _dedicouse a
purgar aos militares .. mediarite
fusilamentos masivos e para impedir novos alzamentos revolucionarios meteu ao exército
nunha guerra, a do Sahara.
·*a..er1'~.Mi·tivo--.ltl§ar• a.~A1Q.N• · -

O povo Saharaui (FP) ia ser
sentenciado a padecer unha
g,uerra de extermínio (etnocídio).
Os beneficiários foron os mercad ores da morte, dos EUA e
Fráncia os cales venderon nestes anos armas ao despota que
vén aprazado, ano tras ano, o
famoso referendo do. Sahara. +

unha brutal represón cenificada
na proibizón de recibir educazón
na sua língua, a expulsón de
empregos públicos de mais de
200.000 persoas, e uns constantes ataques
xenófovos por
parte do governo de Bel- AANOC ven
grado que prod u ci ron mais denunciando o
de 1.000 mor- lavado de imaxe
tos e centos
de miles de re- que paraos
fuxiados. Esta exércltos
brutal operazón de lmpeza occidentais
étnica lembra
supoñenas
muito a acontecida en Bos- "intervenzóns
nia-Hercegohumanitárias".
vina en 1992
mas coa diferéncia fundamental de que
a populazón de Kosova é muito
mais uniforme na sua composizón étnica.

2ª.- Polo dereito de autodeterminación. A ANOC defende este
direito como fundamental, pois
non defende-lo seria defender a
exodeterminazón , e queremos
expresar ante a opinión pública
que non consideramos que todos os Estados reflexen unha
realidade natural exenta de tensóns e violéncia no seu mantenimento, polo que o direito de
autodeterminazón é o instrumento que permite a xente dun
determinado lugar a decidir libremente o seu futuro.

CJONZALO.BLANCO V ÁZQUEZ
(ÜURENSE)

O Governo Sérvio aboliu en
1989 a condizón de república
autónoma da Kosova, e a maioria das forzas kosovares defenden unha autoderminazón
A Asamblea Nacional de Obxecrespetuosa cos direitos da minozón de Consciéncia (ANOC) ven
ría sérvia asentada neste territó·de celebrar un ciclo de conferio, o 7% da populazón. Respeiréncias e mqbilizazóns que,, bai- · to que· se manifesta por unha
xo o lema Kosova S.O.S. percobanda nas aczóns do Exército

Kosova S.O.S

está aberta ás v.osas colaboracións, débense incluir o
nome e.apelidos. ·

Os textos non deben exceder as 45 liñas.
Agora tamén pode dirixir os envíos para esta sección polo
correo electrónico: antpcg@arrkis.es
Envios a:
A ALDEA GLOBAL

A _NOSA TERRA

. ,

Apart. 1.371 36200 Vigo ou atra-vés do Fax: 986 223 101
1:..¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡;a;;a¡¡¡;¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;a;¡¡¡;;¡¡¡&¡11ii01;11i1iii¡¡¡¡;a;;¡;¡¡¡¡¡¡1;;1;¡¡¡¡;;;;¡;;¡;¡¡;¡;¡;;a;¡¡¡;;;c;;a;a;¡;;g;;a;¡¡¡¡;¡¡;a;;:=i==m1:a;:a;;.;J
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de Liberazón Kosovar (UCK)
que desenvolve unha estFatéxia
de resisténcia frente á agresón
' do exército e policia sérvia, que
é considerada tan kosovar como a populazón albanesa. Por
outra banda o parlamento kosova( eleito na clandestinidade ten
reservados ese-anos para a minoría sérvia deste território.

3º.- Contra a intervenzón militar da OTAN. A ANOC como organizazón antimilitarista ven denunciando o lavado de imaxe
que para os exércitos occidentais supoñen as "intervenzóns
humanitáriás". A Comunidade
internacional ten manifestado
desde 1989 un profundo desinterese polos recortes de liberdades e polo xenocídio ao que era
sometida esta república dos
Balcáns. Só quand9 este conflito pode internacion~izar-se, pola desestabilazón d República
de Macedónia apos a chegada
de refuxiados decidEf actuar para solicitar que Kospva volte a
ser unha Rexión Autónoma dentro de Sérvia, é dizer, admitindo
que Kosova é un asunto interno
do Estado Xugoslavo. Esta comunidade internacional non parece disposta a plantar frente ao
Governo Milosevic pois este representa a garantia de estabilidade na zona, ademais de ser
un dos garantes do Tratado de
Dayton polo que se dividiu a
Bosnia Hercegovina, lexitimando as ilegais conquistas de território por parte dos Governos
Sérvio e Croata.

42 . - Por unha soluzón negociada. Unha soluzón que teña en
conta todo o expresado anteriormente e que sexa efectiva e respetuosa cos direitos dos povos e
das persoas. Desde a ANOC luitamos porque para solucionar os
conflitos non sexan necesárias
as intervenzóns militares, xa que
é a existéncia de exércitos a que
posibilita nunha grande medida
que estes conflitos teñan unha
dimensión tan brutal.
Os antimilitaristas galegas non
acreditamos na tan usada ideia
de que os exércitos son "Exércitos para a Paz'', idea que se nega en si mesma, pois os exércitos están concebidos como instituzóns para a guerra: para a
aczón, nunca para a reaczón.
Sobre estes catre alicerces
asenta a ANOC a sua actual
campaña sobre Kosova, campaña que se complementa coa
edizón de 2.000 postais de denúncia que están a ser enviadas
ás embaixadas xugoslavas de
Madrid e Lisboa como modo de
expresar que a sociedade galega non permanece alleia á problemática da guerra e da represón deseñada polo Governo de
Belgrado.
Finalmente, desde a Coordenadora Nacional da ANOG queremos expresar a nasa desagradável surpresa ao cons~atar como unha publicazón amiga do
antimilitarismo galego como é A
Nasa Terra teña esquecido esta
Campaña condenando-a ao
máis completo ostracismo . A
ANOC, os antimilitaristas galegas, ternos apostado, apostamos e apostaremos por este
meio de comunicazón, agardando que se poda converter nun
xornal diário, mas esperamos
sinceiramente que feítos como
es tes non volt en a acontecer. +
PEDRO

M. VILA T ABOAS

RESPONSÁVEL N AClONAl. DE
IMPRENTA DA ANOC

--·- G·· ·uieiro··_
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Fantasias
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Continental inaugura con Fisterra
.

~ VíTOR VAQUEIRO

.

a sua aposta pola dobraxe ao galega

~e~s

Wonfesarei aos
leitores e
leitoras que, dende hai anos, teño
unha fantasia que ten algo de
erótita. Antes dé relata-la
desexaria, corno cerros penecas,
dicer que, se con ela ofenda a
alguén que lea estas liñas, prego ser
perdonado. Na deyandita fantasia ·
revela-se-me o Real Madrid -que,
no tempo no que se desenvolve a
acción da fantasia, milita na
segunc;l.a división B, xogando,
despois dunha larnentábel
tempada, a liguilla pola
permanéncia na dita categoría. O
pajtido final, e decisivo para a
permanénda, xoga-o a equipa
"merengue" contra o Caselas, líder
do grupo galego da T erceira
División. Despois dunha pírrica
vitória no Santiago Bernabeu por
3-2, os brancas saen oleados do
campo de Salceda por un
contundente 5-0. O resultado é
. que o conxunto galega ascende a
Segunda A, mentras os madrileños.
deseen a T erceira División,
mergullando-se na crise máis
profunda de toda a súa história.

Para a produtora é 'unha decisión de mercado'
90- PAULA BERGANTIÑOS

O 8 de Xaneiro estrearase en
Galiza a película que dirixe Xa,
vier Villaverde, Fisterra. Des,
pois de decidir que a sua exibi,
ción no país sexa unicamente
en galego, a produtora Conti,
nental aposta por distribuir un
total de 9 cópias que, unha vez
chegadas ás sete cidades, viaxa,
rán até as salas de cine de vá,
rias vilas. Unha estrea de luxo,
para un filme que inclue na sua
banda onora dous temas do
grupo de pandereiteiras Leilia.
A aposta de Continental é forte.
Nove cópias é a cifra que manexan normalmente grandes produ,
cións norteamericanas corno Titanic. Convertirase asi na película do Estado español que máis fitas distribue nas salas do país. Pero é que o éxito parece estar asegurado. Se de Un amor por descubrir -o filme exibido recentemente só en galego nas nosas panta,
llas- chegaron inicialmente tres
cópias, a distribudora, Filmax,
viuse na obriga de sumar carro
máis pala demanda que a película estaba a xerar. O obxectivo de
Continental é colocar duas fitas
en Santiago e A Coruña e unha
en Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra e Ferrol. No resto do Esta,
do español, onde se estrea unha
semana máis tarde, distribuiranse
40 cópias en castelán.

O director, Xavier Villaverde cos actores Nacho Novo e Elena Anaya. Na foto de abalxo, Leilia, a sua música foi escollida para o
tema principal da película e o vídeo ~e· promoción.
.

Pancho Casal aponta que "polo
momento é moi dificil rodar en
galega pala falta dun cartel de actores coñecidos que atraian á inversión doutros coprodutores. Os
outros dous filmes que irnos filmar
integrarnente en Galiza e co noventa por cento de persoal galega
-engad~ serán O lapis do carpinteiro que vai dirixir Manuel Gutierrez Aragón e que queremos
que protagonice Javier Bardem e
Os anos barrados que dirixirá. Patrícia Ferreira. A versión orixinal

Para o seu produtor, Pancho Caal, a aposta polo dobraxe de
Fisterra "é unha decisión de
mercado". "Non é un xesto altruista - inala- Exibir en galega
sae caro. Cada cópia costa
250.000 pes tas e xisten cicla,
des e mo P ntevedra ou Ferrol
na que amortizar este ga to é
moi complicado. Hai que ter en
conta que de cada cen pesetas
que se recadan na sala o produt r recibe en torno a vinte.
Fronte a isto, tentaremos que es,
tas cintas teñan unha vida máis
longa procurando a sua distribu,
ción en vilas máis pequenas". O
produtor engade que é unha pelfcula dirixida fundamentalmente á xente moza, ao público que
segundo os estudos de mercado é
rnáis favorábel ao uso do galega
en todos os árnbetos.
O filme apresentouse o 25 de de
Outubro na Semana do Cine de
Va.lladolid e pechou a IIl edi~
ción do Festival Internacional
de Cine de Ourense o 14 de Novernbro. Para o video de promoción vaise utilizar a música de
Leilia, formación escollida para
incorporar dous temas na banda
sonora, un deles o principal.
Para o vindeiro ano un dos tres
novos proxectos de Continental é
producir un filme con versión ori~
xinal na língua própria. Sobre isto
....____________~_
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será en castelán pero tamén se
distribuirán en Galiza en galego".
A produtora de Casal tamén ven
de criar con Altafilms e con Tornasol Films unha empresa para disrribuir cine en América do Sul.
"Entendo que Altafilms d~cidiu
chegar aún acorde con nós por,
que se dan canta de que as películas galegas, como ocúrriu no 1990
con Continental e Sempre Xonxa
poden ter moi boa ac6llida ali".
Ao fio do anúncio da dobraxe de

Fisterra, Carlos Callón, da Mocidade da Mesa pala Normalización
Lingüística,Jernbra o rece.nte pase
da película dirixida por Pilar
·Sueiro.dobrago ao galego Cando
o inundo· se acabe seguireite aman,
C:lo. -~'Evidentemente estamos an~
te film~ de calidade dispar pero

· ll!lidos ~elizme;nte por un m~mo
nexo.que é a lín~a", sinala.
Para Carlos Callón de seguir esta tendérrcia o co véniÜ asinado
entre a TVG e Fil
para a dobraxe ao galega d seis películas
nun prazo de tres os, vai que~
dar rebasado axiñ . "Unha vez
que se lles deu ás_s . l.as a oportunidade de experilJl ntar sen medo a exibición dun ilme de calidade na nosa língu , a reticéncia non é a mesma ue a doutrora. Despois do éxito \de Un amor
por descubrir non µ~i salas que
pechen as portas ao galego". Para Callón o que se está a demonstrar novamente ·é que o uso
do <liorna próprio no mundo empresarial non penaliza senón que
incluso pode ser positivo.•

:·····································································································:

Chegan aos videoclubes
máis de 15 títulos _en galega
A medidados de Xaneiro es,
rries un feixe de títulos nos '
tréase Os padriños do noivo, o
videoclubes.
seg_u ndo filme que se dobra
ao galego dentro do acordo
Despois do éxito de Un amor
asinado entre Filmax e a
por descubrir no cinema, cheTVG. Os filmes en video do,
gan para ver na pantalla pe~
brados ao galega chegan máis · · quena Tomates verdes frios, To,
axiña. A distribuidora con
cando vento, Todo por un soño,
sede en Catalunya ten pre,
Círculo de amigos, O corredor
___;: visto colocar neste mesmo
da marte, O cuarto protocolo,
~

.
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Corina, Corina, A ~ite c~ sobre Manhatan, Prisioneiros do
ceo, Os fabulosos Baker Boys ,
Dame lume e O pico das viuvas.
Para os rnáis pequenos os fil,
mes de debuxos animados Luc...
ki Lucke, Asterix e ]ack, rei do
amazonas e as pelícuhjs Os cinco (1, II) e Napoleón, o ca4eliño
aventureiro •

· -••,................. . . · ----· .............. ~ ....,. . . ttt• •• .,.. . . . . . ... . .
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Womecei dicendo que era unha
fantasía porque, con efeito, sei que
esta situación acha-se afastada polo de agora- do que é a
realidade. Engadirei, tamén, que
non son futboleiro, mais, o pasado
sábado) feblezas dun humano,
gocei ao ver o Real Madrid caíndo
derrotado no seu próprio terreo
fronte o Celta. Bntendo que a
equipa de Vigo pouco ten de
galega. Ñela xogan··rusos,
non.iegtieses, israelís, brasileiros,
arxentin.Üs, portugu.eses,-bqsnios,
serbios, franc'eses~ españms e'
búlgaros -non sei se esquezo
~lgunha .nacionahdade..:·e tan só --..
un galegd. Sen .embargo,
reflectindo sobre a reacción·social
perante o resultado, o mesmo que
a acontecida uns poucos dias antes
co Astan Villa, lembrei atgunhas
cotisas. Lembrei, por pormos só un
exernplo, unha entrevista
aparecida neste mesmo xornal hai
~gún tempo con Vicente, ex ·
capitán do Celta, na que este se
laiaba de tempos nos que a afeizón
-ou, alomenos, unha parte
nntábel- volvía polo Madrid, ou
Barcelona, cando esas equipas .
xogaban fronte á equipa viguesa.
Compaiei, non tiña máis remédio,
os berros da mocidade que asiste
semanalmente a Balaídos -puchos,
bufandas, camisolas celestesreivindicando o carácter pt:óprio
da sua equipa, antepoñendo-a aos
clubes forasteiros. E posíbel que
unha parte importante desa
mocidade aínda descoñeza que
non é casual o feito das cores da
sua equipa coincidÚ-en coa da nasa
bandeira. En calquera caso o
proceso de autoestima, que
abranxe á cultura, ao idioma, a
nasa pátria toda, sernella que
comeza a atinxir tarnén ao futbol.

~ralrnente, todo o dita

poderla aplicar,se ao Depor ou ao
Hoxe, embora, é o Celta
quen está no candelabro, que diga
no candeeiro. •
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•Música.e teatro
no Porriñ.o en
solidariedade con
Centroamérica
1

Uxia, Xamaraina, Os Frangos,
Pancho Álvarez, Na Lua, Cantade!ras do Berbés, Muxicas, Tangara e Columna B (Cuba) son alguns dos músicos que porán os
seus sons a ·disposición da solidariedade cos afectados poló furacán Mitch o Sábado 21 ás 21 horas no Pavilló~ Municipal de Deportes do Porriño. Xunto a eles,
as compañias qe teatro T anxarina, Kaose Taller·António
Femández animarán ás ruas da
vila e convidarán a entrar no
concerto para que o festival sexa
un-éxito de público. Todo o que
se recade na billeteira -as entradas cuestarán 1000 ptsa.- irá a
parar a conta: de axuda de emerxéncia que a organización Entrepobos teñ aberra.no Banco Popular cta. cte. 0077 0128 8006
0050173 l. Cosal..e Entrepobos organizan este acto solidário e denúncian os imensos intereses da
débeda éxtema que os Estados
Centroamericanos teñen que pagar, o que lles impede inverter no
seu desenvolvemento, e afirman
'que "durante moito tempo necesitarán axuda para reconstruir as
. conchcións mínimas para poder
vivir. Que 1000 ptsa. e un bo
baile é pouco para todo ison. •

• Os artistas
plásticos apoian a
insubmisión
Unha manchea de artistas pláSticos veñen de doar obras co fin
de acadar apoio económico para
os dous insubmisos presos n:;i. cadea militar de Alcalá de Hena~
res, Elias Rozas e Ramiro Paz ; .
que nesta altura están en tercdro grao, á espera de ob~ter a
hberdade condicionada para ªr
sua volta ao pais. Os artistas que
cederon algunha da sua obra son
Xurxo Alonso, Sebas Anxo,
Manuel Busto, Xesu.s
· Carballido, Xaquin Chaves, Lois
Magariños, Saúl Otero, Anxo
Pastor, Xan Paz, Guillermo Pedrosa,J C Platis, Víctor Rua e
X. Manuel Toné. A exposición
inaugurarase o Sábado 28 de
Novembro ás 20.00 horas no
Café Rua Nova de Compostela e
permanecerá aberta até o 18 de
Decembro.•

• Teatro Buratini
estrea en
Cambados O

bosque animado
A compañia-Teatro Buratini pon
en escea un espectáculo de con-

//

r

• Huelva, o festival que olla América
,,

ANOSA TERRA
A

..............................................................................................................
• Berrogüeto gaña
o prémio europe u da música folk Eisemen Eversteiher
Despois da sua xira por Alemaña e Suiza, Berrogüeto regresa á
Galiza cun novo prémio euro,
peo·da música folk. Trátase do
Eisemen Eversteiner que outogar
~ Profolk, a asociación alemana máis .importante de world
music. O prémio foi outorgado
por unanimidade a Berrogüeto,
logo de ser selecionad6 de entre
unha lista de cen grupos que
deu paso a unha fase final con
oito formatións de paises c;:omo
China, Aústria, Inglaterra,
Checoslováquia ou Brasil. No
concerto e durante a xira, o ·
grupo galega interpreteu alguns
dos temas que incluira no disco
que empeza a gravar o JO de
Novembro e que rematrá a
finais de Decembro. Ademais
do prémio en metálico e o con-

certame. Non é a primeira vez
que os galegos son galardonados
en Alemaña. O Prémio Alemán
da Crítica foi concedido ao seu
disco N aviculária . •

vite a realizar novas xiras por
Alemaña, un tema de Berrogüeto estará incluido no CD que a
asociación Malzahaus edita cad-a catro anos cos gañadores do

•...........................................................................................................
tacontos baseado no libro de
W enceslao Femández Flórez O
bosque animado. Enmarañando
as histórias que acontecen arredor dq bosque, a compañia teatral compón unha montaxe na
que, amáis de divertir, busca
"contribuir ao proceso de
concienciación do respecto pola
natureza". Por iso propoñen tamén, mesturando realismo e
fantasia, unha série de activida,
des complementárias desenvolvidas nunha unidade
didáctica.•

baixo, Pedro Pascual no
bouzouki, Xavier Diaz no acordeón e Pablo Alonso no clarinete baixo acompañan a Bud iño na escea. Na actuación de
Madrid e Barcelona actuarán

como arti tas convidados Jacky
Molard (violín-Bretaña) e
Mercede Peón, e tando ainda
sen confirmar os que tocarán
xunto co grupo de Budiño en
Vigo .•

-0- FRAN ÁLVAREZ

O vindeiro dia 21comeza a XXIV edición do Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Un festival'que é un foro e escaparate único en Europa1 das incipientes cinematografias de Porto Rico,-Bolivia ou Uruguai
ou das ricas obras d~ .Brasil, Mexico, Arxentina1 Cuba e España, e que
xunto ás despuntantes cinemat9grafias de Venezilela, Peru, Chile ou Colombia conforman o groso das máis de cen películas .a proxectar nesta
edicción. Cabe sinalar os ciclos-homenaxes adicados á actriz arxentirn~
Cecilia Roth e a home orquesta español (director, productor, guionista,
actor, etc ... ) Femando Colomo, a sección Vision Europa (ponte de
unión entre a cinematografia europea e a iberoamericana), o Prémio
Ciudad de Huelva, (instituido por primeira vez) e que recaíµ nos actores Maria Conchita Alonso e Edward James Olmos (profesionais de orixé
hispano que triunfan en Hollywood), o Taquillazo (sección nova nas que
podense ver aquelas películas iberoamericanas de maior éxito -de público); o ciclo adicado ao cinema brasileño baixo o titulo de Resurgimimiento Del Cinema Brasileiro , a retrospectiva de cinema cubano (con motivo do centenario do 98) e a proxección na sesión.de clausura da película Yerma de Pi/.ar Távora, baseada nµnha obra de- Federico Garcia
Larca (con morivo do centenario do nacimento de Federico Garcia
. Lorca ) cons~itue o máis interesante que se pode ollar nesta edición.•
.

...

• Xosé Manuel
Budiño. actua en
Múrcia, ·Madrid, Barcelona e Vigo
O gaiteiro Xosé Manuel Budiño continua a sua xeira de actuacións neste caso pasando
por Múrcia --dia 20 de Novembro-, Madrid·-2 de Decernbro
na Sala "La Rihiera"-, Barcelo- .
na -3 de Decembro na Sala
Apolo- e xa no dia 22 de Decembro de volta ao pais para
tocar no Centro Cultural Caixavigo. Leandro Deltell nas
percusións, Xan Hemández no

Encontros de Xosé luí5 de Dios.

• Memória e vangarda
de oito pintores galegas en Porto Rico
Manuel R. Moldes, Darlo Álvarez Basso, Xosé Luis de Dios, Din Matamoro, Antón Mouzo, Cruz Pérez Rubido, Xaime Ques.sada e Manuel Quintana Martelo son os oito pintores que teñen a sua obra exposta na mostra
Memória e vangarda, aberra durante os meses de Novembro e Decembro
na Sala que o Banco Bilbao-Vizcaya ten en San Juan de Porto Rico.•

.

José Saramago clau~urará a XVI Semana G4lega de Filosofía
A Aula Castelao organiza unha xomada-para comemorar o 150 aniversário do Manifesto
O escritor portugués José S~ra
mago ven de confirmar a ·s ua
asisténcia á clausura da XVI
Semana Galega de Filosofía
que se celebrará en Pontevedra
dos dias 5 a 9 de Abril do próximo ano. O novo Nóhel de
Literatura respostou afirmativamente a pasada semana ao
convite que con anterioridade
lle tiña feito a Aula Castelao
de Filosofia. O escritor xa fora
invitado hai dez anos nas xornadas Portugal hoxe, organizadas por esta entidade. A Semana de Filosofía analisará
nesta decimosexta edición o
tema da autodeterminación
"reflexionando sobre conceitos

como o d~ identidade, o suxeito político, a cidadania ou as
definicións de povo, estado ou
nación, temas de grande actualidade que cómpre pensar desde Galiza". Amáis de Sarmago
teñen confirmada a sua asisténcia Michel Lowy, Ripalda, Eva
Forest e Javier Sádaba, entre
outros.

Actualid.ade de Marx
Para comemorar o 150 aniversário do Manifesto Comunista a
Aula Castelao organiza o Venres dia 20 de Novembro unha
xornada de ariálise na E. U. do
Profesorado de Pontevedra. O

Director da Fundación 1 2 de
Maio abrirá a sesión ás 12 horas
co relatório "Aíépoca ,na que· se
escribe o Manifi sto". A tarde, ás
17 horas, o eco omista e fundador da Asociación Europea para
unha -Economía Política Evolucionista, Xosé Pérez Oya falará
da actualidade do Manifesto na :
sociedade de hoxe mentras ás
20.00 horas o filósofo Francisco
Sampedro pechará a xornada
coa conferéncia "Significado actual do Manifesto Comunista".
A Asociación Galega de Profesores de Filosofía informará sobre a situación dos ensinantes
desta disciplina no remate da sesión de mañá, ás 13 .JO horas.•

Guieir·Q·
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canta de libros

Moita
parrocha e
pouca poesia
Título: Ferros e _ameixas.

Autor: Caries Bellsolá.
Editorial: Xerais, 1998

Alguns libros de poesia que hoxe se publican e que mesmo se
prémian poñen de manifesto
que a poesía social dos novísimos
e dalgúns outros poetas máis vellos non merecía a durísima crítica que recebeu, porque á luz de
poemários que agora están a
aparecer penso que hai que recoñecer que aqueles textos non
son tan pobres como pensabarno . Se a denominada poesia do
cotián ou do imediato seg ue
senda valorada tan positivamente vai haber que reconsiderar o
xuizo que tfñamos de determinadas obras da etapa do socialrealisrno. Vén isto a canto da
leitura de vários libros que sairon nos últimos tempos, e nomeadamente por Ferros e ameixas, do Catalán Carles Bellsolá.
Se é certo que a expresión poética ten que abran guer tamén o
cotián, o actual e o urbano -elementos estes que tanto predominan nesm poesía á que nos estemos a referir-, e tamén é verdade
que o poeta pode utilizar a palabra directa e coloquial, pero sempre, naturalmente, cun mínimo
de calidade literária, de imaxinación de talento criativo, de altura filo ófica. O que non podemo
comprender é como un libro como Ferros e ameixas logra un importante prémio en Barcelona e
con egue ademai er publicado
na colección Ablativo Absoluto de

Xerais. Estamos seguros de que
neste país ·hai máis de duas dúcias de poetas que teñen poemários inéditos dun extraordinário
valor e que, sen embargo, atopan
sérias dificultades para dar á luz
os seus poemas. Por suposto que
cada editorial é moi dona de publicar o que queira e a quen queira, pero non deixa de ser inxusto
que mentres as editoriais galegas
nos privan de tesauros ocultos
que ternos dentro da casa, esas
mesmas editoriais nos oferezan
aos leitores e ás leitoras textos
como o seguinte:

Son un gran fodedor, son un fenómeno
(mantéñenme ó verán
na costa as fodechinchos).
Son o rei da parrocha, son a hostia:
tanto cardar
que xa a teño irritada.
Raro noné:
simpatico, enxeñoso,
guapo que espanta, morenazo
(indiscutiblemente moi bo mozo),
son, en resumo, o rei do mambo.
Do libro de Carles Bellsolá o

único que se salva é a portada,_
certamente fermosa. O resto, é
dicer, o corpo, o que ven dentro,
é d€ peniña. Claro que a esta
nosa opinión o autor poderia
contestar cun verso que figura
case ao final
d
o
volurne:"importame un Do libro de
carallo, éche- Carles
me igual".

Bellsolá o
único que se
salva é a
portada,
certamente
fermosa.

A verdade é
que cada vez
entendemos
menos os critérios qué se
utilizan para
premiar e publicar os libros. Estamos
farros de ver obras finalistas dun
valor moi superior ás obras premiadas, coñecemos libros extraordinários que foron rexeitados
por vários selos editaríais e sabemos igualmente de valiosos traballos inéditos que non acaban de
ver a luz. Non é extraño que algunhas voces máis mozas se te-

ñan que agrupar en colectivos e
criar os seus próprios meios de expresión para dar a coñecer os seus
prime iros poemas. T atnpouco resulta raro que outra:s e outros teñan que optar pola edición de autor ou por gardar os seus versos
nunha carpeta durante anos e
anos. Todo is to é tristísimo.

Ferros e ameixas é á. expresión
d_un mozo de hoxe do médio urbano. Hai vodka e sexo, cine e
fritura, opresión e liberdade, gozo
e amargura, ilusión e desencanto.
Para l!ns será un libro ameno e
fresco, Para outros simplemente
pobre e vulgar. O que dubido é
que haxa alguén que atope aqui
poesia. Realmente para facer
este tipo de literatura non fai
falla ser escritor. Abonda con
saber escreber. •
MANUEL LOPEZ FOXO

Atese
do choque
de civilizacións
Título: El choque de las civilizaciones y la

reconfiguración del orden mundial /La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX.
A.u tor: Samuel P. Huntington.
Editorial: Paidos, 1997 / 1994. Orixinais en
inglés de 1996 / 1991.

Sarnuel P. Huntington propuxo
en 1996 a sua tese sobre "o choque de civilizacións" como un
auténtico paradigma kuhniana
(nunha interpretación notoriamente laxa e moi discutibelCorreira de camelos en Riod, Aróbio Saudi.

FRAN<;:OIS LOCHON

(Pasa á páxina seguinte)

Axendas XERAIS 1999
fl '" 911090
Axendas XERAIS:
1Oanos de normalización lingüí~tica .diaria·
~apa actualizado de estradas de Galicia,
40 páxinas de información xeral, teléfonos de interese e servicios:
Medios de Tr~sporte, Oficinas de Turismo, Teléfonos
de Urxencia, Concellos, Deputacións; Xunta, Universidades,
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,
Santoral, Fases .da Lúa.

Axenda Dietario Telflex (2.320 ptas.)
Axendf! Dietario Si~ilpel (4.000 ptas.)
Axenda Dietario Pel (9.164 ptas.)
Axenda Semanario Telflex. (1.740 ptas.)

X ERAIS

O peregrino
de Paulo Coelho
G¡,ilaxia edita en galega a obra que Paulo Coelho escrebeu despois de facer o
Camiño de Santiago en.1986,
O peregrino i
Compostela. Este

diario dun mago
conta a desposesión da sua condición máxica dun
membro da orde de
RAM, que ·para recuperar o seu póder
e a sua espada ten
que percorrer o roteiro que leva a Santiago. O camiño simboliza un encontro espiritual consigo mesmo do protagonista. En
Galaxia tamén está publicada outra
obra posterior do autor, O alquimista.+

Titulas coñecidos
para o peto
Son xa títulos editados por Xerais que
voltan agora ás librarlas na colección Peto. Algtms con tantos anos
como A morte de Frank
González, novela que foi
publicada por vez prirneira
en 1975 cun
protagonista
que tanto é
rancheiro,
xogadorde
canas e
bandoleiro
como
monxeou
xeneral
do exército.
Land Rover, de Suso
de Toro, e Tráiler, de
Fran Alonso, son outros dos títulos de peto. E por último; a Xerais tamén convida a
reler Sabor a ti, a novela
de Miguel Suárez Abel sobre a insatisfacción persoal dunha muller de clase media de corenta anos. +

Erofanias
de Yolanda Castaño
Pracer, voracidade sexual, rebelión.
Olga Novo é a encarregada
de introducir ao
leitor no segunda obra publicada de Yo landa
Castaño,
Vivimos no ciclo
das erofanías, coa
_ q_ue gaño~ o último prémio Johan
Carballeira do concello de Bueu. Para
a poeta, este novo
ciclo conleva ser
"antinmmal", protag_onizar uha P,aixón
cüxa foneza leva a Iolanda Castaño a
construir poemas que son explosións
dos sentidos.+

Inventario
da filmografia galega
O traballo Filmografia galega. Longametraxes de fi~ción é un volume que
recolle únha a unha as producións cinematográficas producidas no noso país-áo longo dos últimos cen anos. Son
. fichas que incluen os datos de cada unha destas fitas que foron rodadas total
ou ·parcialmente na Galiza ou financiadas por capital do país. Publicado polo Centro Ramón Piñeiro, o estudo
está coordenado
por Rita Martin
coa colaboración
de Xosé Nogueira, autor de O cine en Galicia, e
Rubén Rivas. +

-
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(Ven da páxina anterior)

mente lexitima do concepto).
Segundo esta tese, no mundo da
"posguerra fria" as distincións de
carácter ideolóxico; político ~
económico perden a sua perti,
· néncia para explicar os conflitos
intemacionais, e deben ser subs,
tituídas por distincións cultu,
rais. Curiosamente, este Hun,
tington é o mesmo que hai seis
anos presentara un libro no que
se pretendia probar a posibilida,
de de xeneralización a todo o
planeta da democracia segundo
o modelo Occidental. Pero da,
quela afirmaba que o futuro da
democracia dependía do desen,
volvimento económico e da ac,
titude das elites políticas, men,
tres que negaba importáncia ás
diferéncias culturais.

-
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Non sabemos que 'tipo de expe,
riéncias conduciron a este autor
a abandonar a sua visión diná,
mic::a dos feitos culturais para in,
terpretalos agora como identi,
dades determinantes das que
nen os individuos, nen os países,
son quen de escapar, de xeito
que o único dinamismo cultural
que agora recoñece é o da evo,
lución de cada cultura segundo
un esquema organicista que evo,
ca as concepcións historicistas
dun Spengler ou un T oynbee. O
"paradigma civilizatório", que el
propón, advirte en primeiro lu,
gar contra a idea da supremacía
de Ocddente. Occidente non é
máis que unha das sete ou oito
grandes civilizacións arredor das
cales se organizan as identidades
culturais da humanidade, e é
ademais unha civilización que
xa ten acadado o seu cúmio, po,
lo que caberia agardar unha ine,
vitábel decadéncia, respeito da
cal a penas compre outra. cousa
que tomar medidas para ·atenua,
la e atrasala.
Huntington desbota as ideas
dunha civilización universal
construída arredor dos valores de
Occidente (modernización, libre
mercado e democracia política).
Sinala dun xeito que certarnente
parece moi plausíbel, a posibili,
dade de que se produza o fenó,
meno d~ modernización (que im,
plica o desenvolvimento indus,
trial e científico, técnico) sen que
necesariamente teña que ir unido
cos ideais do liberalismo Occi,
dental. Pero a continuación tira
disto duas consecuéncias certa,
mente gravísimas: que a preten,
sión de espallar universalmente
os ideais democratizadores, in,
cluíndo a esixéncia de respeito
aos direitos humanos, constitue
un inxénuo intento de impor uns
valores próprios da cultura Occi,
dental ao resto das civilizacións,
e, como correlato disto, que, é
preciso aceptar as fronteiras civi,
lizatórias e prepararse para os
inevitáqeis "choques" que nelas
'
haberán de se producir.
O signo de ide_n tidade· funda~
mental das civilizacións é, segun,
do Huntington, a relixión e, en
consecuéncia, os grandes bloques ·
civilizatórios identifíca'nse co es,
pácio de dominación das grandes
relixións. Non se sabe moi ben
por qué, as fronteiras entre o pro,
testantismo e o catolicismo hoxe
xa non serian relevantes, de xei,
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to que Occidente estaría consti,
ruido pola suma de países "católi,
cos" e "protestantes" que consti,
tuen a Unión Europea, USA e
Canadá. Pero, en cámbio, o cris,
tianismo ortodoxo Oriental si
marca xa unha fronteira civiliza,
tória. Por iso, o paradigma civili,
' zatório proporciona unha respos,
ta clara á pergunta: onde termina
Europa? Europa termina onde
termma o cristianismo Occiden,
tal e comeza o islam e a ortodó,
xia. Esta é a resposta que os euro,
J?eus occidentais queren ouvir... ".
E doado deducir qué se deriva
disto unha le,
xitimación da
división se,
gundo funda, Baixo a capa
mentas cultu,
do respeito
ral,relixiosos
da ex,Jugoslá, á pluralidade
via e unha cultural
adverténcia a no planeta,
penas disimu,
lada contra o agacha unha
"erro" de per, esixéncia de.
mitir un en, rexeitamento
clave "islámi,
co" en plena da
Europa (Bos, diversidade ,
nia) .
cultural

en cada país.

Por suposto,
non se trata
de nega_r .que
as identidades
culturais
constituan un factor a tomar en
conta como posíbel causa de
conflitos entre países e grupos
étnicos. O grave da tese de Hun,
tington é a concepción subxa,
cente sobre as identidades cultu,
rais como eséncias que se sobre,
poñen a conciéncia dos indiví,
duos, e que convirte nun idealis,
mo inxénuo a pretensión ilustra,
da de universalización dos direi,
tos humanos e das institucións
políticas democráticas. Un libro
como este constitúe unha cha,
macla apenas disimulada á int6,
leráncia relixiosa e cultural. Bai,
xo a capa do respeito á pluralida,
de cultural no planeta, agacha
unha esixéncia de rexeitamento
da diversidade cultural en cada país. Baixo a capa do recoñeci,
mento da "decandéncia de Occi,
dente", nen sequer agacha unha
adverténcia contra a "inxenui,
dade" pacifista e unha demanda
explícita de rearme bélico, agora
que a fin da "guerra fria" seme,
Haba favorecer o desarme.
Spengler proclamou no primeiro
cuarto de século a decadéncia de
Occidente, apoiado nunha teo,
ria historicista e organicista do
desenvolvimento das civili,
zacións. Anos despois, alguns
leitores de Spengler puxeron en
marcha a loucura nazi e a Se,
gunda Guerra Mundial. Que
non poderán chegar a facer os
leitores de Huntington? Non es,
taria de máis ter en conta moi
seriamente alguns dados biográ,
ficos deste influinte politólogo,
en 197 4 foi asesor do governo
militar brasileiro, en 1976 im,
partia conferéncias a petición
dos dirixentes da CIA, entre
1977 e 1978 forrnou parte do
Consello de Seguridade Na,
cional da Casa Branca. Para to,
malo moi en sério ... •
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

Bill Bruford.

Nen tanto
nen tan pouco
B. Bruford e Earthworks
Auditório de Pontevedra, algo
máis de média entrada. 14 No,
vembro. Concerto de Bill Bru,
ford co seu cuarteto Earthworks.
Publicidade anterior ao concer,
to praticamente nula. Ninguén
dos que ali estabamos, creo que
os organizadores tampouco, sa,
biamos se aquilo ia ser un duo,
un quinteto ou unha família
numerosa. Nen carteis, nen Pª'
peliño de apresentación, nada.
Boca a boca. Neste país falamos
ou, morremos asfixiados. Fame
de música, como sempre.
Sentados nun cómodo e acolle,
dor auditório, esperando 'a saída
do grupo ~ escena, castigáron,
nos através dos altavoces da sa,
la co flaxelo vermusero de Gro,
ver Washington Jr. (o mesmo
sistema que utiliza o meu den,
tista para rebaixarme o nível de
sudoración). Tentan pasar esta
infámia como normal, proba,
belmente unha perversa táctica
de mercadotécnia, pesto que
calquer cousa que soe despois
de sacarnos isto dos ouvidos é
recibida con predisposición.
Ao 'molle ... este baterista adoi,
ta concebir o traballo musical
dun xeito homoxéneo, os temas
na sua relativa individualidade

atópanse encadeados como par,
tes dunha obra, como pincela,
das que só agrupadas cobran o
seu senso, lembramos discos de

Yes, King Crimson, Pink Floyd,
Genesis ... ? lsto evidentemente
comporta ris,
cos maiúscu,
los. Ainda
asi, e pésie a
que eu non
gosto moito
desta música
enfocada co,
mo corpus ou
conceito, o
concerto dis,
correu cun
bon ritmo
sen cair no
tédio e con
compenetra,
ción entre os
membros do
grupo.

Hamilton,
o teclista,
é quen de
modificar
o rumo,
introducir
aportes
criativos e
marcar a
diferéncia
entre comer
ou degostar.

Vamos por
partes, Pa,
trick Clahar,
o saxofonista, sopro limpo, em,
bocadura afinada, tentou arris,
car algo na improvisación pero
ten voo limitado. Mark Hodg,
son baixo acústico, un tanto
simples e cuh traballo decidi,
<lamente funky (máis polo que
se intuía que polo que se ouvia,
pois o técnico de mesa -apesar
de que xa no segundo tema
Bruford pedíulle que subise o
seu nível de saída-, decidiu si,
lencialo, el saberá o porqué). O
líder, agochado detrás da sua
enorme batería estivo pouco
criativo, grande técnica e pou,
co lume, dando textura, fome,
cendo o fondo sonoro e atento

aos pequenos cámbios que pu,
dese introducir co seu teclado
Steve Hamilton, o verdadeiro
chisqueiro do grupo. Un home
cun senso do espazo e o tempo
musical formidábel. Se hai al,
guén que poda modificar o ru,
mo, ou introducir aportes cría,
tivos neste grupo é el, capaz de
marcar a diferéncia entre co,
mer ou degostar. Un pensa ue
se este home ten un mal día a
cousa non funcionará.
Enfin, hora e média dunha mú,
sica moi rica en harmónicos,
con tempos complicados e va,
riados, ben resolta en conxunto
polos seus componentes, con
pouca marxe na improvisación
e na que, se fago caso ao meu
ouvido, encaixaria mellot un
baixo eléctrico que o acústico,
tanto polo aporte rítmico ao
grupo como polas características
do executante do instrumento.
Un concerto que, apontando as
suas debilidades e caréncias, só
alguns desde a má fe ou a inó,
pia tribalista, en defensa de
non se sabe que ortodóxia mu,
sical, poden denostar tan aci,
<lamente. Unha música capaz
de aglutinar ouvintes de diver,
sos xéneros musicais, con com,
posicións ben elaboradas e exe,
cutantes de bon nível agradé,
cese, sobretodo nestas terras
nas que parece que custa traba,
llo levar adiante as programa,
cións. Quizá aos da metrópole
bótanlle comida de máis ou,
como dicimos na miña aldea,
están cheos de vísio . •
C.SOAXE
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0 COQdeL
Unha
fronte ira
aínda lonxana
Título: Fronteira Sur.
Director: Gerardo Herrero.
Intérpretes: José Coronado, Maribel Verdú, Peter Lohmeyer, Federico Luppi, Laura
Novoa e Luis Brandoni.

Presentada sen moito éxito no
pasado Festival de Donostia,
Fronteira Sur pretendía ser nun
princípio "o inicio dun novo xénero, como fixeron os americanos
co western; un xénero do em igrante como aventureiro", segundo explicaba meses atrás Pancho
Casal, o productor de Continental, a mpresa galega que tomou
parte n te proxecto. Encomiábel
intención, en dúbida máxime
tendo en conta a tradicional imaxe do emigrante galego nas pantalla cinematográficas. Mais o
certo é que os resultados acadados
quedaron bastante lonxe dese obxectivo anunciado.

E, neste caso, non se pode argüír
tan sequera a socorrida desculpa
da falta de meios. Os cincocentos
millóns de orzamemo permitiron
contar cunhas bases de partida
que non incitaban nen moito meno ao pesimismo: o seu máximo
responsábel, Gerardo Herrero, director e productor da fita, é un auténtico home de cinema con anos
de experiencia en ambas as dúas
facetas (especialmente obranceira a da producción, con filmes
apreciábeis no eu haber de cineª ta como Ken Loach, Alain
T anner, Man 1de Oliveira, Felipe Vega ou Manuel Gutiérrez
Arag 'n, entre utr ; inalemo
de
qu a úa empr a, Toma1, tamén tá tras da produción
d Fi terra, n v filrr ..e d Xavi r
Vil1 v rd
piqu d
tr a).
Xunr a · l, r fe i nai da olv nci d Alfr d Maya n fi t grafía, de Luí acal v na mú ica
(aut r dunha carizada banda
n ra: a de El carrero de Ne:ruda) ou
de Carm n Fría na m ntaxe, a
máis dun coñecido elenco de intérpret , algúns de proxeción int maci nal, o cal está a indicar
non 6 a pre encía de meios senón tamén unhas boas posibilidade de explotac ión comercial
(avaladas por unha distribuidora
como Alta Films, unha das poucas
ás que, hoxe por hoxe, se pode
acoller unha fita con pretensións
de ser visionada nas salas comerciais sen apoio norteamericano}.
Finalmente, un impecábel material literário de partida, a novelario homónima coa que o escritor,
crítico literário e artículista arxentino de raigames galaicas (fillo e neto de galegos de Palas de
Rei e Traba da Laxe) Horado
Vázquez-Rial evocara as visicitudes da viaxe e asentamento na
Arxentina dos seus devanceiros.
El mesmo, ademais, encargouse
de convertir a súa Fronteira Sur ·
en guión cinematográfico en colaboración con Gerardo Herrero
(seica existiron tr~ce versións -

previas á definitiva). A opera~
cación de Ramón, o filio de Ro·ción consistíu básicamente en req úe e continuado-r da .,historia.
. <lucir a tra~a da novela orixinal
Unh!l_histori9- e un ·.exercicio de
( desenvolvida. ao longo· de tres
-tolerancia nos convulsos ·anos de
xeracións) ás dúas·derradeiraS défins do XIX. · Anos pkmeiros (piocadas do século pasado, momenneiros· cinem~tográficos, econóto no que Roque Díaz Ouro (José
micos, poboacioáis ... ) e· de transCoronado), un emigrante ·galego
fonnacións tecnolóxicas (o cinema, · a electricidade, o automóe viuvo, chega a Bos Aires no
ano 1880 acompañado do seu fibil...) así como político-económillo Ramón. Con eles desembarca
cas (ascensión do socialismo, purHermann/Germán Frisch (Peter
gas, migracións ... ). Todo íso está
Lohmeyer), un músico e tipográ- - tras dos feítos narrados e dos perfo alemán de conviccións sociasoµaxes que
listas que chega fuxindo da Coos encarnan.
muna de París, co que trabaran
amizade no bar"co.
Uns feitos que Ámetade
transcorren da metraxe
Unha historia interesante, unha
nunha cidade,
Bos Aires, que comeza
equipa envexábel e un reparto
atrainte cara á billeteira. Pois nen
está a receber un descenso
por esas. O filme, que se abre cuns
por
entón sostido,
fermosos títulos de crédito, posue
enormes con- no que
un arranque apreciábel que mantinxentes de
tén máis ou menos o seu interese
emigrantes, teñen boa
até a metade da metraxe aproxi'rnoitos deles parte de
galegos.
madamente, para logo comezar
E culpa certas
aquí xurden as
un descenso se non abrupto sí sostído até o remate, no que teñen
prime iras incoeréncias
cuestións pre- e arbitrarieboa parte de culpa as non poucas
incoeréncias e arbitrariedades que
ocupantes. dades.
poboan o seu discorrer. lsto é así,
¿Para que ir
e resulta innegábel que tal progrerodar a Bos
sión en negativo marca indefectiAires tal ecobelmente a valoración da fita por
mo está planiparte do espectador. Agora ben,
ficada a película? Porque resulta
que, en realidade, a cidade - teóride aí a ter que realizar a operación
de aniquilamento crítico do filme
co escenario do filme e dos feítos
levada a cabo pola meirande parte
que nel acontecen- é a grande audeses luminosos analistas radicados
sente. Non aparece por ningún laen Madrid ou Barcelona que
-cómo é sabido- practicamente monopolizan tal acti~
vidade no mercado (e que,
por outra banda, tan surprendentemente abertos e
receptivos se asoman con algunhas das xoias que veñen
de ofertar certos/as integrantes dese chamado "xove
cinema español"), media un
bó treito.
Limitarémonos aquí a apontar con erenidade e ánimo
constructivo unha serie de
cu tións que xurden tras do
vi i nado de Fronteira Sur.
E com cerno pala máis
atrainte . Porque atrainte é
un d pear narrativo sob r o que intenta vertebrars a narracción: a hisro~
ria da amizade entre Roque
H rmann (encarnado por
un Peter Lohmeyer que está
entre o mellor do filme},
dúas personalidades opostas
pero, ao cabo, complementarias. Roqu~, o emigrante
galego de escuro pasado, orgulloso, intelixente e em~
prendedor (si, si, leron ben),
que non dubida en recorrir
a todas as renarterias que lle
permite o capitalismo nacente e salvaxe dunha nación en formación para ascender na escala social (do
mercado negro á opuléncia,
poderiamos dicir para resumir a súa traxectoria). E
Hermann, o idealista, o artista, o solídário, o esquerdísta, o romántico tipógrafo
alemán que. se expresa a través da música. Ambos, personificacións de dúas ma~
neiras de entender e andar
polo mundo que se respetan, quérense e necesítanse,
e que van confluír na edu-

Federico Luppi
caracterizado
para o seu
personaxe en
Frontera Sur.

Andaina

do. As rúas, os interiores, os decorados, poderían estar en calquera
Revista Galega de
sitio. Esta é a primeíra grande eiva:
Pensamentq Feminista
-de Fronteira sur. De seguido fans~
presentes outras. No elenco: ¿coSegunda época. N2 21. 500 pta. Apdo. 1.058
mo crer a Piera/T eresa nas fac-Santiago de Compostela
cións de Maribel Verdú (que, dito
sexa de paso, faí o que pode)? E a
A revista súmase ás voces das mulleres para "denunciar a violéncia e aos seus cautodo isto, ¿por qué é o único persantes" e apresenta este número baixo o
sonaxe -non sendo Ciriaco Maiapelo de Miradas tras o velo. Nun cademo
dána, a pantasma (realismo máxico
monográfico incorpóranse os traballos
obriga) á que dá carpo ~uppí- que
"Mulleres en Alxéria'', "De
non envellece? Na estrutura naSáhara a Afganistán", "A
rrativa: as rutinarias elipses, a moi
cara oculta da
discutíbel opción elexida para remuller árabe" e
tirar a Sara Pose (Laura Novoa)
"O impacto da
do relato, a incoerente corporeicrise do golfo
dade/incorporeidade de Maidana
nas mulleres de
(pode atravesar portas e paredes,
Irak", elabqrados
por Laura
non pode matar ao seu executor
Gómez, Felícia
en vida, pode tocar o cu ás protitutas -algunha de Lugo, por certo: _ Estévez, Nawal
Al-Sa'Dawi e Bea outra faciana dunha emigración - la Bhatia, Mary
na que, por esta vez, non apareKaear e Mariam Sharin. Unha longa entrevista con Maruxa
cen almaceneiros). Estas e outras
Calvo Valdés marca o perfil dunha muller
eleccións -tan só compensadas en
nacida na Coruña -que vive na Habana
parte pola brillantez dalgunhas
desde a adolescéncia, onde desenvolveu a
ideas e secuéncias- condean ao
sua carreira artística. Moi recomendábeis
filme a reflectir unha sensación de
as seccións habituais da publicación, "Cedeixadez, de presa na realización,
lebridades", ''Referéncias de aqui e de acolá", ''Denúncias e comentos", "O falar non
de mecánica, de desatención, en
ten cancelas", unha chea de infonnacións
fin, que lastra o resultado final.
sobre mulleres e na vista das mulleres. +

Canto á aportadón galega: pois
ben, resulta óbvio afirmar que
Fronteira Sur dista moito de ser a

Xo!

"primeira gran coproducción do cine,
ma galego" que pomposamente

A voz que para as bestas

nos anunciaran. De entrada porque, máis que unha coproducción, estamos fronte a unha
mulri-producción desas que
tanto se levan en solo europeo (e que poucas veces resultan). Valla a enumeración dos implicados: Conti,
nental (Galiza), Tornasol
Films e Sogetel (España), Ro,
ad Movies Vierte Produktionen e Blue Dahlia (Alemaña), Aleph (Ar~entina), a
máis da participación dalgunha firma francesa, o Programa Media da Unión Europea, TVE,TVG e, por
pouéo, todo o que vostedes
queiran. lsto é, trátase dunha película, galego-francoarxentino-alemana, como
mínimo. Estamos con Pancho casal, de Continental
Producciones, en que un dos
vieiros para a consecución
dunha presencia galega no
cinema comercial vai polo
réxime de coproducción (si~
nalemos aquí o proxecto de
devandita productora para
sacar adiante unha ou dúas
películas propias anua ~s,
ademais doutros tantos proxectos intemacionais). Pero
isto parece excesivo. A
efectos prácticos, a aporta- ción galega aparenta terse
limitado a uriha breve aparición do gran Manquiña e
a.o compromiso de emisión
- -previa dobraxe ao galego- ·
por parte da TVG.

N 2 24. Novembro 1998. 200 pta:
Edita: Can sen dono.
Director: X.A. Suárez.

A teor do exposto, a fronteira para o desembarco da
feble industria audiovisual
galega no mercado cinematográfico aparece aínda
e polo de agora a unha
boa distáncia no horizonte. Haberá que seguir.
agardando.•
- XOSÉ NOGUEIRA.

Fraga acouga a Pinochet: "Tranquilo
meu xeneral, a sua exceléncia só respon derá ante Deus e a História". O dictador chileno
responde: "lso é
coñecer
ben o direito, güevón". Asi
comeza o
novo Xo!
que escolle
o tema da
capa de entre outros
moitos aos
que pasa revista nas páxinas interiores. Dentro, para dar canta da actualidade, un número
de Nuestro T erruño, con interesantes decla~acións como: !barra, "Zer epañó eh
una carrera, y no zerlo eh hazé la caye" /
Esperanza Aguirre: "España tiene selección y Cataluña no" . Especialistas en tirar puntas.+

-

Viento Sur
N º 40. Ano Vll. 900.pta.
Web: htrp://nodo50. ix.apc.org/viento_sur

.A declaración de Seneca Falls e a
relación das mulleres co movimento
obreiro levan a Lucía González a falar da
opresión das mulleres como un "esquecemento" do Manifesto Comunista, artigo
este apresentado
xlisto despois do
de Arantxa Rodríguez "O sexo
oculto do traballo
e a economía invisíbel". A situación
de Euskadi na chamada "segunda
transición" leva á
reflexión de José Ramón Castaños e Joxe
Iriarte. Carlos Gómez analisa as "l:.uces e
sombras da Lei de Cooperación Internacional para o desenvolvemento". Recortes da situación de Porto Rico, a penúltima folga da General Motors e da via do
olivo italiana, entre outros temas de interese como a "quebra do Estado" en Rúsia,
as guerras financieiras ou unha entrevista
a Fran~ois Chesnais. t
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E Presidente da Académia Basca,

Como valora a celebración dos
Galeuzcas? .

É un encontio cultural, máis an- .,•..

-

tigo que os políticos, para marcar que no ,Estado español hai.;:~
catro línguas. Levamos quinc~
anos celebr~do estas xunt~as
e, entre outras causas, serv.ijón
para trabar amizade entre .e$critores desde nós mesmo:§~· De
cando en vez ternos o i}fande
prémio, o naso fOi hai_4ez anos
con Bernardo Atxaga; i)ero, en
xeral, o recoñecem:lnto ven
sempre para a língúa•: ~spañola.

~ A -maioria "dos
;---~·

:::.- . "\ ~ _Jf::· .,,. .

:.: ' ,)fit" ·_-

-.-1

A língua' basca está nun mo·<
mento de recuperación en canto ao seu u¿o?
No referente á .fala cotiá, non só
se mantén senón que progresa.
Hai unHa boa evolución grácias .
á autonomía. Os departamentos
de cultura e educación criados
dentro do govemo basco están
promovendo o ensino da lírigua
e a cultura. As cifras dan canta
deste proceso. No ensillo hai tres
modelos, un que escolariza en español coa asignatura de basca,
outro'' ·q ue é. todo en basca,
aprendendo famén o español, e
un terceiro que poideramos dicer
de "mefo e meio". Cando se con-.
templa a situación da língua no
priméiro ensino vemos que en
Guipúzcoa só un 4o/6-d6s:·cativos
se escolarizan en español ~fronte .
ao 96% que estudan todo en bas- -.
ce ou na terceira modalidad.e
con pre~éncia das du¡:is .línguas. : en todas as matérias. En Vizfáia
o ef1:.sino en español é dun 17% e
en Alava, que é a prnvíncia, por
asi dicer, menos basquista, é dun
23%. Todo isto demonstra que '
hai unha recuperación da língua
e os progresos notaranse máis
dentro de vinte anos.

J

.Jean Haritschelar
nen·os bascos comezan
a es~udar só en euSkera'
.
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É importante a preséncia de es-
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critores como membros da
- Académia?

-

É ~ ;~xto pr~side~te da Acadé~ia Base~ e prim~ir~ de c;madania francesa. Ca~edrático emérito
da Uni~ersidade de Burdeos, onde impartiu euskera dur-ante 17 anos, Jean Haritschelar ven de
asistir en Co~póstela. ~o fy.G~ca., encontros queJmsidera fundamentais no contacto das
tres línguas nacionais. Haritschefar .fala do proceso dé unificación do euskera nun momento
de avance da língua e fai fincapé no feito de ser a Ac.adémia un organismo "transfronteirizo".

' ""' I

.

Palas tarefas que estamos desenvolvendo hai máis investigadores
que escritores, de todas maneiras
somos metade e metade. O traballo organfzase en comisións, de
lexicoloxia, gramática, atlas lingüístico, onomástica e literatura.
Estamos elaborando un tratado de
estilística con exemplos tirados da
literatura basca, nun traballo no
que tamén citaría os etnotextos
que se recolleron nas 4000 horas
de recepción acadadas na elaboraJ
ción do atlas lingüístico.
Trátase, en todo caso, dun traballo de maior intensidade que
o das académias de línguas normalizadas?
Non se pode comparar. É un es,
forza enorme que pouco a pouco
vaise ir estabilizando. Ternos que
facer traballos importantes e imprescindíbeis de promoción da
língua pero, ao mesmo tempo,
queremos que a nosa língua sexa
unha, sen confuto. Desde logo
cada un falará o seu dialecto e as
variábeis seguirán existindo sen
que pase nada. O importante é
unificar a língua. Cando vou á
miña vila natal non falo no euskera unificado, escreber si.

Que papel ten a Académia nese
proceso?
Desde a sua criación no 1918 foi
unha académia transfronteriza
cun papel moi :importante a desenvolver. Sempre houbo membros da cidadania francesa porque a Académia representa todos
os dialectos da língua. Por iso tamén o sexto presidente é un cidadán francés. Desde os primei- ros tempos os académicos pensarqri facer un dkcionário, uñha'
gr~mática, un atlas lingüístico e . '
ctiar unha língua literária comun. Desde 1920 estes eran os
obxectivos que 'non se chegaron .
a desenvolver porque, tras a guerra civil, a Academia entrou nas
catacumbas. Só. resucitou arredor
de 1941, cando pasou de 12 a 18
membros ampliándose despois no
. 1960 a 24 que somos agora, 17 de
e se empezará a publicar en dous ·
cidadania española e 7 · francesa.
meses. A partir desta obra sabeEn que ponto están eses proremos onde se empregan as palaxectos~
bras. No tocante ás. cuestións,
unhas 2000 son·de léxico e serán
Estamos realizando o soño deses
primordiais -á hora de determinar
a escolla para a língua literária.
primeiros académicos. Dentro de
un mes sairá publicado o undéciEn Aránzazu decidimos hai trinmo volume dó diccionário xeral
ta anos acadar unha língua litebasco. Da gramática. 'remos feita
rária comun, comezando a trabaa morfoloxia e estamos traballar pola ortografía e seguindo
llando na sintaxe. En cantó. ao
coa morfoloxia. Dez anos desatlas lingüístico fixéronse enquipois, noutro congreso, vimos que
sas en 145 pontos do tertitório
a maioria dos escritores aceptabascófono -45 na parte francesa
ban o que a Académia ditaba e,
e 100 na española- e en cada unen canto máis novas, máis de
ha desas localizacións escollemos
acordo estaban.
unha testemuña á que se lle
apresentaron 2800 cuestións.
A situación da língua obrigaria
Trátase dun traballo enorme que
tamén a Académia a se ocupar
se comezou a facer hai sete anos
~e determinadas urxéncias.

e unha española e un dos primeiros traballos foi o de criar unha
ortografía unificada que se fixo en
dez anos. Neste momento se callemos o diário en basco, Egunkaria, e o semanário da parte fi-an- cesa vemos que a ortografia é a
mesma. Nas novas xeracións, esta
noirna. xa a aprenden na escala.
A normalización tamén .é iso, nós
damos ' as' normas e a aplicación
corresponde á administración.· O
proc.eso foi, de todos xeitos, da
máxima aceptación.

Cre que se está a dar un certo
re.xuvenecementodas Académias?
Cando vexo a acadérn ia francesa na que o membro máis novo
pasa dos sesenta anos e a comparo coa nosa que ten 8 entre 40
e 50 entendo que e e rexuvenecemento é tamén da idade, ademáis do labor de actualización
da própria língua. Estes últimos
trinta anos son dun cámbio xtraordinário, tamén no tema político coa recuperación da autonomia, e todo isto corresponde a
unha marcha cara o porvir n
que ternos moita fe.

A. PANARO

Asi foi, e como organismo asesor
en matéria da língua ocupámonos
do estudo da onomástica e a toponímia ademáis de determinar a
forma que debian adoptar en euskera os nomes de lugares de fóra,
moi importante para a unificación da língua. PtJblicamos tamén un libro de apelidos coa axuda do Ministério de Xustiza do
governo español. ' Está contemplado o direito de todo cidadán a
escreber o seu apelido na ortograf ia basca e é a Académia quén
ten que dicer como se debe escreber. O papel asesor é fundamental, desde o 26 de Febreiro de
1976 somos Real Académia da
Língua Basca, por decreto do govemo ~pañol reunido en Barcelona. E algo simbólico pero non

hai que esquecer que isto acontece só tres meses despois da marte .
de Franco e marcaba o desexo e a
necesidade de cámbios tamén na
língua. T eñen que aceitar mesmo
que eu sexa francés. Cando hai
cinco anos celebramos o 75 aniversário da criación da Académia
na recepción da Casa Real a raiña nun momento determinado
mirou para min e dixo: "E como
está a língua basca en Francia?".
Fala de língua comun, había :
distintas tendéncias de escreber
euskera?
O noso obxectivo fundamental é
a normativización, criar unha língua comun que non é imaxinada.
Tiñamos unha ortografía francesa

Tamén no tema presupostário,
considera o governo basco a
importáncia da Académia?
A Académia depende do Ministério de Cultura polo que a nosa
axuda financieira provén do govemo español, ainda que tamén
do govemo basca, do de Navarra
e das tres deputacións. Recebemos cartas tamén do Consello
Xeral dos Pirineos Atlánticos e
ternos promesas da rexión de
Aquitánia ainda que no meu interese está conseguir un maior
presuposto da parte francesa. O
govemo basco entende a importáncia da Académia porque tamén existimos no Estatuto como
organismo asesor. A sua importáncia queda á vista tamén na
preséncia que ten en todo o país,
estamos instalados en Bilbo pero
con delegacións en Donosti, Vi·tória, Pamplona e ·B.aiona. •
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Índices onomásticos,
·de ilustracións, mapas,
gráficos.

fascículos de 16 páxinas impresos a cor
en papel estucado arte de 130 g/m2 encuadernábeis en 7 tomos temáticos con entregas
quincenais de tres fascículos.

Unha Historia da Arte Galega
feita desde Galicia como centro
desde o que interrogar a historia,
ollar cómo realizamos na arte o
que somos e cómo os períodos
históricos dependen das dinámicas internas da propia Galicia.
Existe unha arte galega na que
está depositada a nosa memoria
histórica e social, a nosa identidade, a nosa interpretación do
devir, a nosa concepción do sagrado, etc.

Editada por ANOSA TERRA
coa colaboración da AS-PG.

Aforre 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 No~embro, data de saída da colección.
Qu~dan poneos días.

Oferta de lanzamento
Colaboradores:
Acuña, Xosé Enrique
Acuña Ca troviejo, Femando
Agrasar, Femando
Almuiña Díaz, Carlos
Arias, Felipe
Axeitos, Xosé L.
Baliñas, Cario
Barral, Dolores
Barriocanal, Yolanda
Barro, Pepe
Barro Lópcz, David
Bas López, Begoña
Bello Diéguez, f. Mª
Blanco, Paz
Bradley, Richard
Buján, Daniel
Caamaño, Manolo
Cabo Villavcrde, Xavier
Carballo Arcea, Lois Xulio
Carmena Badía, Xan
Casabella, Xan
Casal, Raquel
Casas, Arturo
Castelo, Bernardo
Castiñeiras, Manuel
Cavano, Ignacio
Cendán, Susana
Cendón González, Marta
Cerviño Lago, Xosefina
Comendador Rey, Beatriz
Conde Lourido, David
Corredoira, Pilar
Chao Castro, David
De la Peña Santos, Antonio
De la Puente Vaquero, Santiago
Díez Tie, Marta
Fábregas, Ramón
Femández Álvarez, Agustina
Fernández Maroño, Abel
Fernández Fernández, Xosé
Figueiras, Manuel
Franco, Camilo
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Fraga, Dolores
Gallego, Fina
García Alén, Luciano
García Filgueira, Marta
García Gómez, Javier
García Martínez, Carlos
Garrido, Xaime
González Pérez, Clodio
Hcrmida, Manuel
Herrero Pérez, Nieves
Izquierdo Peiro, Ramón
Leboreiro, Marian
Lema Suárez, X. Mª
Lizancos Mora, Plácido
Longueira, Silvia
López Carreira, Anselmo
López Piñeiro, Xesús
Llana, César
Manso, Carmen
Mariño Ferro, X. R.
Mariño, Beatriz
Martín García, Alfredo
Martín García, Ana
Martín Velázquez, Carmen
Martínez, X. L.
Méndez, Lourdes
Méndez, Rosa ·
Mera Álvarez, Rosario
Mosquera Cobián, Manuel
Nardiz, Carlos
Naveiro, Fernando
Obelleiro, Luís
Olveira Paz, Manuel
Pena, Carmen
Pereira, Dionísio
Pérez, Marta
Pérez Losada, Fermín
Pérez Rodríguez, Fernando
Pérez Rodríguez, Mª Antonia
Piñeiro, Xesús
Porta, Pablo
R~boredo, Nuria

Rey, Xosefa
Rivas, Rubén
Robés, Laureana
Rodríguez Losada, Esther
Rodríguez, Purificación
Rozas, Mercedes
Ruibal, Euloxio
Ruido, María
Ruiz de Samaniego, Alberto
Saavedra Rey, Segundo
Sánchez Ameijeiras, Rocío
Sarmiento, Rosario
Seoane, Enrique
Serrano, Nuria
Sierra, Xosé Carlos
Silva Hermo, Manu 1
Soto Arias, Purificación
Suárez, Esther
Suárez Otero, Xosé
Taín Guzmán, Miguel
Torres Regueiro, Xesus
Valencia Henschel, Carlos
Vázquez Castro, Julio
Vigo Trasancos, Al&edo
Vidal Pan, Eva
Vilar, Manuel
Vilaseco, Iñaki
Villanueva, Manolo
Xusto Rodríguez, Manuel

Coordenadores científicos
Ramón Fábregas Valcárcel
Lois Xulio Carballo Arceo
Fernando Acuña Castroviejo
Rocío Sánchez Amejeiras
Alfredo Vigo Trasancos
Carlos Almuiña Díaz
Mª Antonia Pérez Rodríguez
Begoña Bas López
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A sidra tamén é

nun ·comezo (repovoacións medievais) que o de viño.

un produto galega
-,1

ANOSA TERRA

Partes
dunha lagareta.

Trabe

A verba sidra procede do hebreo
sizra e os romanos den0minárona
sicera. Os antigos xeógrafos apuntaron tamén que na Galaecia ·
castrexá non se bebia viño senón
unha bebida fermentada chamada zythos que algúns relacionaron
coa cervexa pero que nós coidamos puidese ser mellar unha ·espécie de sidra, pois as mazás, por
princípio, danse ben na média
montaña como se acredita mesmo en xácegos palafíticos transalpinos, remontándonos aos primeiros datos sobre o tema.
As mazás xa eran froita moi apreciada polos romanos e tamén coñecían a sidra á que Plínio define
como vinum factum piris malorumque omnibus generibus. Amala Matiana ou simplesmente
Mattiana era considerada unha
das espécies máis finas de mazá e
segundo algúns pescudadores deben este nome a Caio Matius,
contemporáneo de Augusto.

Briseiras

Mallais e
Borróns

Grande produción
dos séculas X a XII
Turteiro

,,
9o-

J

XERARDO DAS AIRAS

No ámbito peninsular vénse relacionando desde
sernpre a sidra con Astúrias ainda que en Euscadi,
rnáis concretamente en Guipúzcoa, tarnén é este un
produto que goza de notoriedade. Na actualidade son os
EEUU querr abandeiran a produción de rnazá (a froita rnáis consumida no mundo con trinta
e cinco rnillóns de toneladas), introducindo mesmo en Europa e tarnén Galiza algunhas das
súas variedades de probado rendemento corno froi¡a de mesa. A N orrnandia e a Bretaña
francesas séguenlle en volurne de produción mundial, sendo rnoitos países con forte presión
das ligas antialcólicas os que optan tarnén polo cultivo de rnazás e a produción de sidra.

Sen embargo, non se debe ignorar que desde antigo, Galiza foi
un dos países con grande produción de mazás nas máis diversas
variedades e un importante exportador das mesmas (o Val do
· Ulla e zonas Lugo preferentemente) cara Astúrias. A abondos a toponímia aJusiva a plantacións de m,azás es~éndese por todo o noso ter.rúório podendo
acreditarse tamén a s9,a .proce- - déncia medieval a través .da do".cumentación. Os Pomifetis, Pa'- .
mar, Pumar, Pomarega, Pumarfu, :
Pumariño, Pumaratán, Pumedo
ou Pumadiño, sós ou adxectiva:dos, compárten ,numerosas alusións na nos? tqponímia cos Mazaeda, Manzaneda, Mac~eira, Má:.
ceira, Mazai-ra ou Mazairo, sobranceando en referéhcias as províncias da Con.iña e.Lugo_. As_numerosas variedades existentes~ en
Galiza tamén · acredit~ un amplo ·"
espectro relacionado coa súa manipulación ~o enxertado, ainda
que hoxe, como dixemos, se prefiran as procedentes de fóra. A
clasificación das mazás denota
desde vello en Galiza unha orixe
popular que alude ao tempo en
que se dan (de inverno, agustina
ou de agosto, de San Pedro, tem. perá, xoaneira ou de San Xoán ... ), á súa procedéncia (portu-

guesa, francesa ... ), ao sabor (de
laranxa, melapia, de canela, peraza, esprego.:.), á pel (de sapo,
cunqueira, de rato, de espiño ... ),
oú á forma (bicuda, buxia, bon, da ... ) entre outras posíbeis, mais
de agobiante enumeración. Nomes tan altisonantés como baronesa, camoesa, reineta, repinalda,
sontilória, fadiña ou tabardilla,
comparten definición específica
cos nomes. máis aparentes d_e·
branca, brava ou común. Se a
produción de mazás en Galiza
sempre foi considerábel tanto en
cualidade como en cantidade, caberia pois perguntarse porqué
-non se constar.a, xa que logo, unha forte tradición elaboradora da
sidra. Se recorremos aos docu-

mentos medievais referentes á
Galiza (incluído o norte portugués) podernos constatar neles a
existéncia de numerosas plantacións de mazairas nas cortiñas

"illa cortina integra cum suas mazanarias ... " ao pé dos casais dos colonos. Ante a abondáncia de referénci-as documentais, cabe pensar que a mazaira era a máis considerada das árbores fruteiras pois
é a que se cita con máis profusión
"larea cum XV mazanarias", II mazanarias cum suo terreno" . Es ta
importáncia viria dada en parte
polo próprio gasto da fruta ou pola súa capacidade de autoconservación, mais tamén pola súa $1pli. cación no fabrico do chamado viña de mazás ou sidra, máis común

Lagareta de Melide.

quinales de sicera et
uno quinal de uino",

-- ....
- - ---~

------~-

----

dra das peras nen a bebas, nen a deas, para darlle final a un atávico
costume popular.
Mais, entre os lugares que de vello sobrancearon na produción de
sidra, estaba a zona de Melide onde en lagaretas de madeira se machucaban as autóctonas mazás camoesas cun mazo ou mallo (de aí
mallar) para producir unha sidra
aceda que se suavizaba no paladar
coa mestura de peras. Xa que lago, e polo antedito, a tradición da
elaboración e degustación da idra ficou relegada en Galiza a
aquelas festas e romarfas ubicadas
en lugares onde non había viñ e
naquelas outras cuias datas cadraban no tempo da vendima, é dicer, cando o viño xa e cas aba e
o novo ainda estaba en facer.

Medra o interese no
Suleste de Pontevedra
Nos últimos tempos ténse notado
en diversas zonas de Galiza un
anovado e crecente intere e pola
elaboración da sidra, consecuéncia
quizais do notábel
incremento da
produción de mazás que se vén observando. No lavado, triturado
(mecanizado),
pren ado, fermentado, callado e envasado ( 1.000 kg.,
dan 300 litro ) da
sidra artesanal empréga e unha emana, senda as variedade golden e
starkin mesturadas
con outras d paf
(como a paceta de Cela) as clases
de mazá mái utilizadas.

Nos últimos
tempos ténse
notado en
diversas zonas
de Galiza un
crecente
interese pola
elaboración
da sidra.

demostrando a
predomináncia
que a sidra ainda
tiña sobre o viño
ao estar máis vulgarizado o cultivo
das mazanarias e
pomares. Durante o
século XI tamén se
acredita
unha
grande produción
desta bebida en
Lugo e en diversas
zonas da Coruña. Na altura do
ano 1138 e coincidindo co nacemento de Portugal, a sidra ainda
era de uso común, mais as viñas e
o viño alcanzaban xa grande predomináncia e comezaban a desprazar no consumo a aquela. A
inexisténcia do vocábulo sidra en
portugués (chamábanlle vinho de
mazás) demostra que desde a data
antes sinalada este· produto deixaría de ser de uso vulgar. Na Galiza, o seu consumo tamén se veria
desprazado polo do viño (en mans
dos mosteiros e señores preferentemente) e así, tamén no
ano 1138 (a ~oincidéncia coa in_depel'!.déncia portuguesa semella
paradoxal), en época de Xelmfrez
e a fin de protexer a venda de.vi- .
ño, emítense decretos en Santia- .
go para que- ninguén puidese abrir

tabernas ou baiucas para vender- sidra. Desde ~ta, a produción de si-·
IUI-----·- - -

Mallo

Nos anos que seguiron á e~pul
sión dos árabes alén da liña do
Douro, semella que a sidra alcanzou en Galiza unha produción a
grande escada. Por vários documentos (o máis
antigo do ano 965)
coñecemos como
certos bens computaban o seu prezo en "'XXX)( et V

co e miragoso viño de Caná ou do
eucarístico e ritual elemento da
derradeira cea, todo moi a pesar
da ominosa pítima da Noé. Embebido de falaces homilías arredor
disto, machucadas durante séculas, a gens galega, alleada xa ab
origi.nis, chega a sentenciar, como
en outros casos semellantes que
non é boa a sidra nen para os amigos, nen para a familia ou que a si-

dra ficaria reducida ao ámbito familiar e en zonas ae escasa produción de viño, adicando ' unha
grande porcentaxe da produción
das mazairas ao alimento dos porcos, alcanzando esta ftoita unha
escasa consideración. A parte disto caberia argumentar, mediando
preceptos bíblicos tan de moda
nesa época, que o referente da
mazá como froita pecatis origo tiña
todas as de perder <liante do bíbli-

Ainda que a pr ución d ta fr ita se espalla por tod o paf é na
zona uleste da província de Pontevedra onde detectamo unha
maior actividade neste sentido.
Mesmo desde hai un an unha
empresa ténse adicado á comercialización da sidra tanto engarrafada como en billa de presión. En
diversas festas, unhas xa de tradición como as de Candeán (festa
da Virxe das Dores ou dos pexegos) e Bueu ( 12 pos tos na Santa
lfixénia) ou máis novas como a de
San Esteva de Negros (Redondela), tamén se promociona anualmente este produto (dóce e acedo) ou se ensalzan as virtudes gastronómicas das mazás das que procede. Mostras e concursos, algúns
recentes como o celebrado en
Darbo-Cangas (romaría da Virxe
do Rosário), pretenden tamén
promocionar a mazá cuio cultivo
se está facendo xa importante en
moitas partes. A diversificación
dos produtos é cada vez maior e
xa se producen, ademáis das coñecidas tartas de mazá e compotas,
vinagres de sidra, zumos, marmeladas e mesmo augardentes que de
aquí a pouco competirán co coñecido calvados dos franceses. •
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Arte Barroca premiada no Festival de Vídeo de Canárias
Mellar CD--Rom do ano
para o traballo ·c a que a AS--PO ·se introduce nas novas tecnoloxias
de Internet a todos os centros
non deixan de ser manifesta,
cións para a galeria".

9* P. BERGANTIÑOS

O barroco ruso, austriaco ou
portugués son xunto co galego
alguns dos protagonistas do tra,
hallo co que a AS-PG se intro,
ducia hai un ano na edición de
matérial didático en CD-Rom.
Arte Barroca, que asi se chama,
está coproducido por Quenda
Comu nicación Dixital e Iris
Producións e ven de levar o
prémio ao mellor CD-Rom do
ano no VIII Festival Interna,
cional de V ídeo de Canárias.

Pero a iniciativa non só está di,
rixida ao público estudante.
"Todos aqueles que estexan
preocupados por coñecer esta
manifestación artística toparán
un corpus de información equivalen te a un gran manual", engade. Esta iniciativa, que xurde
do interese da AS-PO por introducirse no sector das novas
tecnoxias, te rá cont in uidade
cun novo CD-Rom sobre a catedral de Santiago.

Eduardo Álvarez, coordenador
de meios audiovisuais da Aso,
ciación Sócio, Pedagóxica Oa,
lega, explica os problemas para
sacar ao mercado un prosluto
destas caracter(sticas. "E un
traballo complicado que requi,
re de técnicos moi especializa,
dos. Teñen que estar familiari,
zados coa linguaxe e cos pro,
gramas informáticos deste soporte. Até o momento existen
moi poucas persoas con esta
preparación na Oaliza. Súmase
a isto a dificuldade de ter que
integrar e sincronizar textos,
fotografías, ilustracións, vfdeos
e infografias, nunha espécie de
árbore de navegación, que fun,
ciona corno eixo vertebral" .

Dez anos de vídeos
Non é a única oferta audiovi,
sual da asociación. Desde o ano
1988 traballan na elaboración
de vídeos didáticos e duran te
este tempo editaron 36 títulos
das matérias de arte, literatura,
língua, matemáticas, cién cias
naturais, física e música.
Por esta actividade levan recibidos galardóns como o primeiro prémio á mellar produ,
ción de vídeo di.ciático concedido polo Ministério de Ed ucación e Cultura no 1994, o pri,
meiro prémio tarnén do Con,
curso Público de Vídeos convo,
cado pola Secretaria Xeral para as Relacións coas Comuni,
dades A utónomas no 1990, o
Diploma de Honor da Universidade de Zaragoza na VII füe,
nal de Cine e Vídeo Científico e
un accesit no Certame Audiovi,
sual de Cine e Vídeo de Vilagar,
cía en 1998. +

Para a realización do CD-Rom
Arte Barroca, a AS-PO utilizou
como matéria prima a docu ,
mentación recompilada para un
vídeo de temática similar que a
asociación tiña editado. "lsto
facilitounos a tarefa. Contaba,
mos, por exemplo, cunha colee,
ción de 160 diapositivas nas que
se recollen todas as manifesta,
ciós da arce barroca na Oaliza
-comenta Á lvarez- O ttaballo
teórico e gráfico adaptado ao
novo soporte, enriqueceuse co
escudo de ta manifestación artística fóra do pafs".

Nome ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo .......................................................................... .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .

Un dos campos para os que está dirixido o CD,Rom é o ensi,
no. "É un material de traballo
mo i útil pa ra os es tudantes .
Ademais da información reco,
llida no texto, inclue 600 ilus,
t racións qu e se poden recu_perar a toda cor e co n moi boa
calidade". Outra das navidades
é a de tratar este tipo de arte
alén das manifestacións que ti,
vo en ltália ou no Estado espa,
ñol. "O barroco alemán, austiaco, ruso ou portugués igual que
o iberoamericano adoitan ser
esques;idos polos estudosos", si,
nala Alvarez.

Povoación ............................... N.l.F.
Província ................................ País. ................................
SUscrébome a A Nosa Tsrra (Incluidos os ca<Jemos de P8nSBITllHftO e CUitura)
por un anoisemestre ao prezo de:
Gallza/EstadolF'ortuga! ..•.......•.........••..•....•.•.. 9.000 ptaJano ••...•. 4.500 ptaJsemestre

--

a) SUbscricións para o Estado español
.

-- - - -

--- - - -- -

-- - -- - -

b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto

·o

O Talón bancérlo adxunto
O Reembolso (méls 130 pta.)

Xlro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.
Banco/Caixa de Aforros ··········.:·...........................'......•.........•....
Conta ou Libreta CJTTJ 1 1 1 1 1 ITJ
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1

Sen embargo, pésie a utilidade
didática, Eduardo Álvarez, sinala a dificuldade de integrar
este tipo de material nas aulas
porque non existe o matérial
necesário para poder utilízalo.
"Necesítanse ordenadores con
bastante memória e leitores de
CD-Rom. Os poucos que exis,
ten nos centros mén::anse por
iniciativa das APAS ou do
profesorado. As afirmacións da
Con sellaria de Educación de
que vai dotar de ordenadores e
1

Europa .......... ,.....•.............. ~mn--'1-0,920Amérlca e resto do mundo ......•.. 13.080

Titular .........................................................................................
....•••••.•••...••••.•.....•.....•.•••.....:......... Ng Sucursal ......•••.•.••••.•.••••.•
Povoación ... :•.............................. Província . .............................
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mlfla conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresenlados por Promocións Culturals
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)
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Viéitez
9<>-X.E.A.

"

Naceron para ser levadas na carteira nun ir e vir de lembranzas.
Ocuparon o interior de sacas de
correspondéncia con destino
noutras terras. Elas facian chegar a festa maior e a roupa dos
domingos. Os bailes de mozas '
casadeiras, os nenos e os
eivados, as vodas e os veloiros.
O caso era transferir a terra, a
ca,sa e a herdanza. E que todo
seguia igual.
Hoxe móstranse nun trance renovado. Achéganse ~ nós nunha leitura amplificada própria
das claves expositivas do último arte contemporáneo.
Daquelas pequenas cópias troqueladas cunha tesoura de fio
quebrado pouco queda. As vellas placas de Virxílio Viéitez
víranse homologadas nas
ampliacións, que a conto da
Fotobienal de Vigo, manufacturáronse desde o laboratório
de Queta Viéitez.
Deixan de ser aqueles retratos
humildes colocados, e~tre o marco e o cristal, nos cadros dunha
sala de respeito de calquer casa
de aldea na postguerra. Participan dun espectácmlo conceptual
qué as recupera desvestíndoas de
;- ~tetiores soportes, modas e li'·,mj.picións. Aparecen despr9vistás das-taréncias e encadres obri.. ·· ~dos· da profisión ambulante.
~~Wfe~en penduradas e forma• 'féadaS at> xeito e ao modo da ac-tiYfdade museística. Xa non són
aquelas cópias, máis que respetáveis pero cativa8, limitadás entre
cantoneiras no álbum familiar.
Móstranse nos hábitos e usos
da arte contemporánea aqueles
. _negativos que naceron en lindeiros artesanais décadas antes.
Pando Virxilio Viéitez só procuraba os labores usuais do re.. tratista máis solicitado dunha
Terra de Móntes que el tanto
coñecia desde o seu cargo polí. <. tico. Para dicer que ali habia
· Vespas e Lambrettas, que cir_::
culaban Chevrolet e gue ·ó
indiano puxéralle ramo a sua
opulenta mansión.
Fóra de ~omplexos a sua filia
Queta creu nel e reparou nas
imaxes do pai fotógrafo. Desde
hai anos andaba na teima de
revivilas. E agora recuncan· sen
desaliños cunha mistura entre a
normalidade da nostálxia e Ufü
ha linguaxe que quere beber na
história da fotografia. Adecuando un::Cen~ri~. no que se ofertan
-':" magruficadas e relidas para
-ad'ap-~as áos' x_e itos act_uais de. ·
ver::e inter¡jretar a criación fo..: .
tográfica •.+
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·A viaxe está servida
Imaxinación, debate e humor ao redor das imaxes da Fotobienal de Vigo
9* MARTA FILGUEIRA

Unha oportunidade única de
ontemplar o mellar da fotografia <le t d o tempo e paí e ,
que e repite cada dou ano . A
Fotobienal de Vigo chega á sua
oitava edición: o 'acontecemento" propriamente fotográfico inclue expo ición varias coa viaxe
tratada de de diferente ponto
de vi ta; como e tudo ocial -o
qu levar n a cabo os fotógrafo
n rtemaricano no anos trinta
por encargo da Farm Security
Administration-, como nece idade -o traballo de Manuel Ferrol
en 1957-, como ocio -fotógrafos
accidental ou implesmente turi ras- e a viaxe e a sua relación
coa fotografía contemporánea.

dura no seu país no 1976, cando
eran pouco máis que adolescentes. Brodsky conecta co tema
central de ta Fotobienal, pensando que o do seu irmán foi tamén
unha viaxe, ainda que non precisamente de pracer.

Na imaxe superior
unha cópia chorro
de tinta de
DANIEL CANOGAR.

Á esquerda,
na foto pequena,
un bromuro de
MICHAEL
ACKERMAN.

Máis morbosa quizáis foi a explicación que da sua obra fixo
Cristina Núñez, que apresenta
un traballo sobre o sufrimento
xudeu, que consiste en retratos
actuai de upervivintes confrontados con imaxes en branco e negro do que queda dos
campos de extermínio. A análise incidiu no sentimentalismo
e nun simplismo, ás veces difícil de evitar, cando se trata
dun tema tan manido.

A carón, outro
bromuro de
RUSSELL LEE.

Fóra. complexos

ito ~ t grafi participan ne te
último apartado, no que d taca
hum r e a par dia tant na
obra da alemana Dagmar Sippel,
que coloca o scu rostro en monumentos recoñecfbeis para o e pectador, ou no traballo de Martín Parr, cuxo fio conductor é o
próprio turista que resulta, ás veces, o elemento máis exótico nas
paisaxes e lugares que este visita
coa intención, precisamente, de
buscar o exotismo fuxindo de sí
mesmo e dos que son como el.

Abstración, aluncinación, paródia, engano
visual, xogo co espectador. .. predominan na seción que recolle os traballos feitos polos estudantes da Faculdade de
Belas Artes de Ponteved ra. é a primeira vez que
se inclue este apartado.
A investigacións aqui
apresentadas foron realizada sen cámara, ou en
todo caso, con cámaras
non convencionais, com a e ten peic"as. Moi
experimental, liberada
de complexidades conceptual e completamante á marxe do tema central da

Fowbienal.

O arxentino Marcelo Brodsky
non só expon na Fotobienal se-

Ade~ais das Vigovisións, olladas
dos visitantes foráneos sobre o
Vigo caótico, a sección Bolsas
inclue os traballos de fotógrafos
becados pola organización. Aqui
falta un denominador comun,
xa que a viaxe non está presente
máis que de refilón en dous dos
autores. A ironía do traballo de
Lalo R.Villar, que conta·a.história dun teléfono móbil esquecido e a posterior viaxe que o teléfono fai no autobus,· é do máis
saÜentákiel deste apartado.

nón que a visitou para explicar
o seu traballo .•O seu é un inte.nto de recuperar a própria memoria persoal, pero tamén a colectiva. O traballo ten como tema
a evocación da figura do .seu irmán ·e ·Outros compañeiros da
irifáncia, desaparecidos na dita-

Variedade, pluralidade, imaxinación, debate e humor son as
mellares virtudes da Fotobienal,
que nos ·permite, outra volta, ·
mergullamos qe forma crítica e
a pracer, nas cbntradicións vitais da linguaxe das imaxes. •
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CULTURAL

B<)ROBÓ

¡Soberanía para os nasos martas!
Quºedábame por escribir .ao terminar o anaco precedente, sobre
A causa xeral. .. que quedou por
facer, que para suplir a ista, dun
xeito histórico, cal unha xustiza
póstuma e xa forzosa e felizmente incruenta, estaría ben que se
fixese a lista completa e perfecta
dos galeguistas e demais vítimas
do terror nacional (españoleiro)
· na Galiza. Co gallo, ben triste,
de que a un dos escritores vil- .
mente cuneteados, Roberto
Blanco Torres, adicaráselle a
próxima Feta das Letras Galegas.

T

iña, ademais, que insistir na
particularidade de que na
recíproca degolina que se
executou en ambas retagardas
da Guerra de España, douse a
circunstancia de que absolutamente todas as vítimas da criminalidade política na Gali~a
foron republicanas e vermellas.
Polo tanto a aclaración <leste
fenómeno, a constancia histórica cliso, é o que debe interesar
máis ao s investigadores da
maior traxedia da nosa Edade
Contemporánea. Horríbel relación que se cadra está composta

cénal dos Escritores Galegas Antifeixisias (como reza o subtítulo)

xa, pero cotno a miña información biobibliográfica é moi escasa, eu iñoro que exista a O!f tra
cara da Causa Xeral franquista.

fundado por Castelao en Barcelo~a (5-IV-1937). Logo Castela<D deixará a súa dirección a
Todo is to quedábame por decir
Rafael Dieste. Cunha lupa conno intre en que chegou, pala
sigo distinguir ,os nomes de Raposta, ás miñas mans un flamanmón Piñeiro, Anxel Fole, e don .
Armando Peñamaría (o médico
te e nutri.:lo volume La UGT de
e patricio de Fon·sagrada a quen
Vigo , una aproximación hist6rica.
Portela Valladares fixera gober1898-1998, orixinal de Antonio
Manuel Chaves Cuiñas, editado . nador) e dalgún out ro lugués,
pala Fundación Luis Tilve. Obra
incluidos por predpitada e errónea . información na tráxica lisque á vezjé unha documentada
ta. ~xcepcións na arrepiante
biografía ~e Enrique Heraclio Botana, fun&ulor da UGT en Vigo, · nómina dos verda:deiramente
como se expresa no subtítulo. _
mortos; a cal continuou nos se. guintes números de Nova
ois l;ien, ao follear as suas
Galiza; tal como indica Claudia
Rodríguez Fer no seu exahustipáxiJnas topeime de seguida, no Anexo Documental,
vo libro, A literatura galega duca .facsímil dunha plana do nQ 2
rante a Guerra Civil.
de Nova Galiza, titulada así: ¡Loitan na nasa terra! As vítimas da
n troques, non hai erro ninbarbarie feixista. Encabezando ungún, a meu ver con lupa, na
ha longa relación distas, cunha
lista referente a Vigo, Tui,
etc. que é a que roáis atañe ao
letra moi miuda que ocupa todo
o espacio da páxina; agás a· frase
tema do volume de Chaves
que remata a <lúas columnas: ¡SoCuiñas. Empeza cos nomes do
alcalde socialista de Vigo, Emiberanía para os nosos martas!
lio Martínez Garrido, e do viceNova Galiza foi o Boletín Quinpresidente da Deputación pon-

D

1

E

tevedresa, Wal~ Gil Santostegui, seguido' de Enrique Heraclio Botana, qutoi sen dúbida
o Pablo Iglesias vz és, anque nado en Ponte;ved a: Continuan' do polo de Antionio Bilbatúa
Zubeldia e os de (!)utros catro dirixe~tes da UGT, que antecedeu ao de Uxío Arbones·Castellonzuelo. Ou s,exa, a plana
maior do sociallsmo olívico,
que foi fusilada; case íntegra,
nas tapias do cementerio de PereirÓ, na terríbel amañecida do
27 de Agosto de 1936.
endo os máis conspicuos
dos que quedaban vivos,
paseados de ~ anove día
despois, na curva pe Puxeiros,
naquel fatídico am:encer do 15
de Setembro. Entre eles o Dr.
Arbones, o prestixi so tocólogo
da burguesí<l viguesf e tan querido das mulleres da, cidade que
el atendía xenerosamente. Que
fora co seu incondicional compañeiro, Heraclio Botana, deputado nas Cortes Constituíntes da República. Baldón infamante naqueles días das espantosas madrugadas. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

As lavand·eiras
a unha vedña, para
casar con e1 na volta de seis meses, e
sabendo taJén que
contra os maos ollos
unha pinga de orguU o e presunción
. axuda a .manter as
envexas un pouco
arredadas, coas pequenas ostentacións
que se podía permitir non? dubidaba en
expoñer as súas mellares prendas .no pilón, tratando pe demostr.ar que n~n lle
roubara o mozo a

As máquinas lavadoras, ademais
de aportar un alto grado de comodidade, tamén viñeron a acentuar
a intimidade das persoas.

AB lavadoras suprimiron a escrci~
vitude de sair de madrugada para
pasar o día lavando e volver lago, na caída 'da tarde, coa roupa
limpa pero mallada, que pesaba e
destrozaba á xa cansa columna
vertebral das mulleres, despois de
tantas horas axeonlladas, eslombadas e coas mans na friaxe .
Sen embargo, os lavadoiros seguen. usándose, xa sexa por non
perder unha construcción popular, para lavar o que non pode ir
á lavadora ou porque ao concello lle é máis barato reconstruílos que poñerlle a auga da traída a cada casa.

A

estancia das lavandeiras no
·río non daba para festas,
·
pero si para momentos de
ameno acougo, de bromas, cantos e picardías mentres a roupa
-branquexaba ao sol, ou na hora
do xantar ou da merenda. Pero
tamén, e esta é a outra cara da
rnoeda, os lavadoiros eran unha
ágora non. sempre pracenteira.
As regras de colocación no pilón non estaban ligadas, unica~
mente, á arde de chegada das
lavandeiras. Evidentemente, a
primeira que cheg,aba podía es~
· coller sitio, polo xeral ao lado
da fonte, no "olló _do galoi', por
onde entraba a auga: clara, e onde a situación lle permitía ver
ás demais desde un plano supe,

!~~~~~~li.tiidlli'.i~~~2,J~ikt~d:fi~~~~~[I~
· · ·.

:..:

rior; mentres que as outras se
ían poñendo, segundo chegab?ri, por debaixo dela, _no sentido do decorrer da corrente.
entro· desta norma xeral,
había as excepcións, pois
era aconsellábel, como
principio de urbanidade e boa
veciñanza, que o lugar de de saugue fose ocupado por quen
tiña a roupa máis lixosa, roupas
de meniños ou de vellos acamados, mentres que os postas da
cabeceira quedaban para aclarar
o xabrón ou para a branca .•

O

'

Pero corno sempre que se dictan
leis aparece quen quere transg.redilas amparándose en recursos de comenencia, os lavadoiros tamén _foron foco de grandes
disputas," onde ademais das roupas se lavaban as vergoñas.

Alí facíanse , tremendos descu- .
brimentos segundo as manchas
e as prendas: "o escandaloso
verde da herba na roupa interior". E só había que ollar as peZ?S para ver as marcas acusadoras. O visto non necesita explicacións nin é necesario gardalo
como proba de ningunha infamia. Os roupeiros galegas semp.re gardaron roupa limpa.
~ro as lavandeiras, s·a bendo que eran elas quen sacaban á visfa da vecindade as interioridades da familia,
procuraban amasar sempr,e o
máis lucido.

D

Sabendo destas regras da convivencia, Carmiña, quen aos
dous meses de volver de servir
na capital, gañara sana por sacarlle un mozo de moitos anos

ninguén, senón que
el a escolle u a ela
porque lle edchía
roáis o olla o seu garbo le bo
gusto. E lavaba, fachend~sa, ,a
roupa herdada da "señon( da
casa onde servira de sól~eira.
1

1

·ando lle tocou sacar a~
pezas brancas, a máis
próxima a ela gabou a
boa feitura dos' bordados e das
puntillas, e todas asentaron
que eran dun labor moi delicado e de moito gusto. Pero a
que non puidera ser sogra do
seu home, mirando as .elaboradas pezas de esguello, con furia
contida afirmou desde unha
esquina:

º

-Esas puntillas non son de
muller decente.
·
E todas baixaron a vista. Ac\abábase de facer unha declarp.ción de guerra.•

Anxo Cerviño
'Cada vez
hai menos pintores'
Estou a ler as memórias de G orge
Gro z.
Que recomenda?

Bajo el volcán, de Malcolm L wr ,
que veño de reler.
Ven de gañar o prémio do Salón
de Outono de Pintura da Deputa,
ción da Coruña.

É importante no aspecto económico porque me permitirá pa ar un
ano pintando e tamén polo recoñecemento que supón. De todos
xeitos, os prémio on como unha
lotería e están á marxe ·do valor artístico das obras.
A sua é unha pintura conceptual?

O pintor conceptual i;náis importante é V elazquez e iso 1compróbase
ao ver que ainda se discute o significado das Meninas. Falar de arte
conceptual implicou en certa altura
que o concepto pasa e a primeiro
plano e a calidade formal quedase
relegada. Defendo que unha obra
de arte ten empre un valor plástico
e entendo, á vez, que é importante
ter en canta a mirada do espectador
que se cruza coa do aut r.

Doble Oh, Oh!, a obra premiada
ten rasgo figurativo , ai e tá a
imaxe dun combate de loita libre.

Esto u a empregar unha técnica na
que traballo con siluetas rec rta,
das en planchas de ferro que logo
de tratalas se estampan c óxid
na tea. Os temas s n recurrente ,
ás veces penso que mesmo te cli,
xen a ti. Cos loitadores traballei
hai moitos anos, en formato pequeno, e volven de novo, talvez
tam~n porque a vida está chea de
contrários e tensións.

O seu é unha aposta pela pintura.
Son pintor cando cada vez hai
menos. Abondan os instaladores,
fotógrafos pero os pintores dismi,
nuen. O ensino rodea aos rapaces
de aparellos, entre eles o ordenador, e, en cámbio, non se enslna
a pintar. Parece como se a pin~u,
ra non fose políticamente corr~c
ta cando ainda está viva. Sbn
simplesmente linguaxes distin~as
e tamén se pode facer · arte ccmtemporánea cun lapis e un pap~l.
Con vídeo, ás veces, se está a facer unha arte máis vella. Cómpre
separar o instrumento ·do val'p r
da obra.•
Pintor. Lezoze (Sárria), l956.

-
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O Trinque
. ., poe""tº',1co
F uracan
En ben poucos anos, a editorial
Espiral Maior foi quen de
publicar 80 obras poéticas, na
sua principal coleción, que hoxe
compoñen xa un fondo - serva o
tópico--;- imprescindíbel. Os

últimos e-ainda quentes títulos
corresponden a Leopardi,
Ana Romanf, Yo landa Castaño
e Antón Lapo. A mesma
editorial canta coa coleción de
peto IllaVerde. +

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contemporáneos de
El Paso,
denomínase
a exposición
de 15
pintores que
podemos
ollar na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

A direita,
Descampado,
de Femando
Zóbel.

Burela
• CONFERÉNCIAS
MESAS INFORMATIVAS

O Colectivo Cultural Buril
organiza o VI ciclo de Mesas
informativas, que da comezo
o Venres 20 ás 20, 30 h na
Sala de Conferéncias Municipal, con O lixo un proble-

ma cotián , Unha so lución
ecolóxica por José A. González Ferreira, director do
plan do Morrazo. A seguinte conferéncia terá lugar o
Venres 27, Un Estada pluri-

nacional; a Constitución a debate, polos representantes
en Madrid das forzas nacionalistas máis representativas de Cacalunya Euskalherria e Galiza.
Kazan (USA, 1963), o Mér-

•MÚSICA

A

MÚSICA DO CINEMA

Espectáculo musical e visua l por Noelia Santos e
Toni Torres, realizan unha escolma dos mellares temas e imaxes que inmonalizou o cinema. O Xoves 19
ás 22,30 h, na Zaranda.

Cambados
•TEATRO

Ü BO QUE ANLMADO
Teatro Buratini estrea O
bosque animado o Domingo
22 ás 20 horas na ociedade
Cultural.

cores 25 con novo pase o
Xoves 26. As fitas son en
versión orixinal con subtitulas en castelán. O prezo da
entrada é de 200 pta, hai
deseamos para estudantes e
un abono para dez sesións
por 1.500 pta. As proxección realízanse na sala do
CGAI (Durán Loriga, 10) ás
20,15 h.

O Xoves 19 terá lugar no
Museu de Belas Artes a
ina uguración da mostra
de pintura A mirada
compracida, a mirada in·
queda, que pre tende
"analisar a obra dos pintores galegas de fin de século".

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

CONTEMPORÁNEOS
DE EL PASO

ZION HARMONIZERS

Traballos de escultura e
pinrura de quince contemporáneo do grupo El Paso,
pero non pertencentes ao
mesmo, como Chillida,
Tapie , Monpó e Ferreras,
entre outro exibense na

Dentro da xira de swing,
organizada pola Fundación
Caixa Galicia, actua o Sá- ,.,.
bado 21, no centro de estudos Caixa Galicia (Ronda
de Nelle, 31), o grupo de
New Orleans Zion Harmonizers, ás 20 h.

Fundación Barrié.
Continuo na
Fundación
Luís Seoane
a mostTa
cartel is rica
do coñec:ido
pintQr,
ensaista e
deseñador
9alego.
Á direita un
carta:z: con
motivo
dunha
exposición
na Calouste
Gulbellcian.

A Capela

A MIRADA INQUEDA

~

~

~·

..

o SHOW DE TRUMAN: ' A vi(fü{'aun:.:'

~ home, retransmitida en dire~to durarrte as
víntecatro horas, é o maiot. é:iüto da telévisión.
Pew el nori o sabe:Jim Can:ey está,,por unha vez
no seu papel ~ Recomendábel.

~UN éRiME PERFECTO.

uri hÓme

· (Michel Douglas) contrata ao amante ,da
sua rnuller para que a mate. Reediciqn dun clásico para entreter e olvidar.. : ;; ··
· \:

~ MARARIA. Fita' de extre{na uax:édi.a
que provoca tensión nos espectadores. No

~

O HOME QUE Mi\R.MuRABA NO
. .. ·.·.·. OUVIDO DOS CABAtOS. Tremenda
' hisr6tia ~~ amor éori transfondÓ db grandes paísa,
XeS nortéamenC:arias. Robétt R.edford, cabalas fo;
t~g¡;afados como nunca e bágoa8'. a;:mantenta para
unha película con sabor de antes:•

Marisa Marimón. Pódese
contemplar de Luns a Sábado de 12 a 14h, e de 18 a
21 h, até o 5 de Decembro.
•MÚSICA
THECHAMPS

O Xoves 19 ás 23 h, actua
no Café Latino, o trio de
jazz The Champs, unha das
bandas máis consolidadas
nó panorama de jazz. actual
Xa actuaron G cuarteto The
Terell Stafford e Lactcho
Drom co seu tributo a
Stephane Grapelli e Django Reinhardt. O último
concerto, que pecha o festival, terá lugar nos dias 25
e 26, con Dennis Rowland
& his quartet. O prezo da
.entrada é de 1.000 pta.

•TEATRO
PARANENOS

•TEATRO
BURATlNl

T arr Buratini apre enta,
o Veru · 20, A gaita que fa·
cia a 10das bailar, co n tos
m:d r da lareira, na Ca a
da ultura ás 15, O.

Cervo
• EXPOSICIÓNS

Ü VELL

EM INÁR!O
E EsTUDO GALEGO

Derradeira semana da mostra cronolóxica do vello

A MIRADA COMPRAODA,

Se-

minário de Estud s Galegas
(1923-1936), que traballou
para logra r a coordenación
de todos os estudos e investigacións sobre o país desde
unha óp tica multidisciplinar, Aberta na Casa de Administración de Sargadelos.

A Coruña
•CINEMA

Luí

SEOANE

Durante os meses de Novembro e Decembro o Forum Metropolitano acolle a
grupos de teatro infantil de
múltiples paises. Nesta semana actua o grupo Theatre Beyona Words de Canadá coa obra Nancy vai á
escala, o Sábado e Domingo 21 e 22. A próxima actuación será o 28 e 29 co
grupo Teatro Drack da República Checa. O prezo da
entrada por actuación é de
600 pta, tamén está á venda un abono por 2.400 pta.

A Fundación Luís Seoane
adica unha masera de carcaces e litografías ao artista
que lle dá nome. Comprende desde traballos do 36,
cartaces a favor do Estatuto
até unha litografia de 1977.

A

ARTE NA CENA

O Kiosko Alfonso aco lle a
mostra A arte na cena, na
que se amasan máis de no- venta obras, coreografias,
vestiarios e cenografias de
ópera e teatro.

CGAI

GRACIELA lTÚRBIDE

O Centro Galega de Artes
da 1maxe ten prevista para
esta semana a proxección
das seguintes fitas: o Xoves
19, Le noite Bianche de Luchino Visconti {Italia/Francia , 1957) . O Venres 20,
Todas hieren de Pablo
Llorca (España, 1998) . O
Martes 24, ciclo adicado a
Pilar Miró con Beltenebros.
América, América de Elia

Até o 30 de Novembro está aberta a mostra de fotografía de Graciela Itúrbide,
a primeira mostra antolóxica apresentada no Estado
español da fotógrafa mexicana. Pódese ollar de Luns
a Sábado de 12 a 14h, e de
18 a 21 h, Domingos e fes tivos de 12 a 14 h, na sala
de exposicións da Funda-

ción Caixa Galicia.

Moaña
•CINEMA

Lugo
•MÚSICA
ZION HARMONIZERS

O Xoves 19, ás oito do serán, terá lugar no Círculo
das Artes a actuación do
grupo de swing, Zion Harmonizers, dentro do ciclo
organizado pola Fundación
Caixa Galicia.

Segue
na 9aleria
Visol de
OURENSE

a exposición
de J.
Carrero.
Áesquerda,
Estudo
depés.

Aindia,
pórtico do
Norteé a
exposición
que se pode
contemplar
no Auditório
de Galiza en
SANTIAGO.

ras, Xosé L. Sierra "Pilo",
guitarra acústica e voz, estará no Café-Teatro do
Real. Entrada libre.

XúLIA
O Venres 20 ás 22,30 h, o
Cin~ Clube Alexandre Cribeiro proxecta, no Centro

Cultural Daniel Castelao, a·
fita Xúlia.
•MÚSICA
PILO

O Sábado 21, ás 23,30 ho-

Oure.nse
• EXPOSICIÓNS

J. CARRERO
El tiempo detenido é o título
da mostra de pintura de
Enrique ] iménez Carrero
aberta na galería de arte
Visol (San Domingos 33).
Pódese ollar de Luns a Sábado de 19 a 21,30 h, até o
28 de Novembro.
EXTERIORIDADES
ÍNTIMAS

Julia Ventura e Luís Palma
exiben conxuntamente as
suas fotografías baiJ50 o título Exterioridades Intimas.
A mostra <lestes dous portugueses dalle continuidade ao proxecto Unha pelí•
cula de pel, chegando á sua
cuarta edición na galería

Zion
Harmonizers
andan de
xira polo
país.
Podémolos
escoitar en
LUGO,
A CORUÑA e
VIGO.

[
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Pontevedra

Convocatórias

• EXPOSICIÓNS
CuRSOS AURÉLIO AGUIRRE
FRANCISCO LLORÉNS
O Centro Sociocultural de Conxo, en
Santiago, ten aberto o prazo de matricula para os cursos de ioga, relaxación
e control de stress, patronaxe e deseño,
iniciación á fotografia e decoración e
interiorismo. Para máis información
chamar ao teléfono 981 522 999.

Debuxos de Francisco Lloréns exíbense no Museu de
Pontevedra (Edificio Sarmiento).

o Pordño
•MÚSICA
EMERXÉNCIA MITCH
As ONG Entrepobos e Coo Ateneo Redo,idelán, a
Asociación Cultural Eliseo
Alonso e máis a Asociación
Cultural do Lauro organizan
un grande concerto denominado Emerxéncia Micht a celebrar o· Sábado 21 ás 21 horas no Pavillón de Deportes.
Uxia, Na Lua, Xurxo Souto, Xamaraina, Os Frangos,
Pancho Álvarez, Cantadeiras do Berbés, Muxicas,
Tangata, Chus Testa, Mensaka e Columna B amasarán
o seu corazón solidário e farán gratuitamente o mellar
do seu traballo. Os grupos de
teatro Tanxarina e Kaos
contribuirán con animación
de rua pala tardiña e na entrada do concerto. A recadación, entrada a 1.000 pta.,
vai destina á conta de axuda
de Entrepobos no Banco Popular cta. cte. 0075 0128
8006 00501731 onde tamén
se poden ingresar os cartas
que se consideren oportunos.
SAL,

Festival de
apoio aos
poíses
afectados
polo
furacán
Mikh no
PORRIÑO,

con
numerosa
participacián,

entre eles,
Xurxo
Souto, na
fotografía

CONCURSO LITERÁRIO A. CASAL

(Rua do Vilar, 46, 3º - 15705 Santiago). O prazo de admisión dos traballos
remata en Abril de 1999. Maior información no teléfono 981564003.

ÜBRAOOIROS
DE AUTOESTIMA LILITH
A Asociación Lilith convoca vários
obradoiros que proporcionan ás mulleres espazos de coñecimento e desenvolvimento persoal; para reflexionar e
redescubrirse, para comunicarse e
compartir. A duración destes obradoiros será dun mínimo de 12 h, e un máximo de 32 h, podendo ser redeseñados e organizados temporalmente segundo as necesidades e posibilidades
do grupo ao que vaian dirixidos. Maior
informacic?n no teléfono 981 589 667.

O Concello de San,tiago convoca o IV
concurso literário Anxel Casal. Poderán concorrer a este concurso, alunos
de ensino secundário a partir dos 14
anos. Os traballos inéditos e de tema libre, terán unha extensión mínima de
100 versos en poesia e de 10 páxinas,
escritas a duplo espazo, na modalidade
de conto. Para poesia e canto estabeléCONCURSO NACIONAL
cese un primeiro prémio de 150.000
pta. e un segundo de.100.000 pta. Os
DE POESlA Ü PACHO
traballos apresentados asinaranse baixo
seudónimo, cada traballo apresenqrrase
A Agrupación Cultural O Pacho convoacompañados dun sobre pechado onde - _ca o XX Concurso Nacional de Poesía.
figurarán os dados persoais do auto.r,
Poderán concursar todos aqueles autopor correio certificado no Departamenres, sen límite de idade, que non teñan
to de Cultura do Concello de Santiago
publicado un libro poético individual

Eva Perón de Juan Carlos
Desanzo; Pequenos milagr~ de Eliseo Subiela; Hana-Bi de Takeshi Kitano;
Mi eoniotita ke mia mera
(A'eternidade nun dia) , de
Théo Angelopoulos; Lluvia
en los zapatos de M.µ1a Ripoll. O Venres 20, Osear e
Lucinda de Gillian Annstrong e On connait chan·
son de Alain Resnais. Para

en galega. Os traballos serán de tema libre, inéditos e en galega. Sen límites de
extensión, un máximo de 5 poemas por
concursante e mecanografados a duplo
espazo. Os orixinais remitiranse, por
cuatriplicado, con lema e baixo plica, á
Agrupación Cultural O Facho (Federico T ápia, 12-1 °), ou ao Apdo. 46 da
Coruña, antes do 15 de Febreiro de
1999. O Concurso está dotado cun único prémio de 50.000 pta. O . fallo será
dado polos meios de comunicación a
partir da segunda quincena de Marzo.

(Rua Nova, 32-2º, 15705 Santiago.
Apdo. 637, 15780 Santiago, ou en calquer das oficinas de Obras Sociais de
Caixa Galicia en Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra Ferrol ou Vigo. O primeiro prémio constará dunha
dotación de 250.000 pta, e a publicación do texto na colección Nova 33. O
accésit conlevará a publicación do texto na mesma colección. Maior información no teléfono 981584436.

PRÉMios RuA NovA

O Centro de iniciativas para a mocidade convoca o m Certame contra o desemprego, aberro para todos os interesados. O contido dos traballos pode
versar en proxectos empresariais inovadores ou con posibilidades reais de xeración de pastos de traballo, ou iniciativas ou ideas suficientemente desenvolvidas que aporten solucións ao problema do desemprego. A dotación do
certame é de 100.000 pta. Os traballos,
dunha extensión máxima de 10 follas,
apresentaranse baixo plica en CIMO,
Curros Enríquez, 19. 32.003 Ourense,
antes do 19 de Febreiro de 1999. +

A Fundación Caixa Galicia convoca o
Xll Prémio de narracións xuvenís. Po-

derán participar todos os/as xóvenes
que non teñan feitos os 18 anos o dia 1
de Abril de 1999. A extensión dos traballos non excederá das 125 follas e será superior ás 25. Os traballos apresentaranse por quintuplicado. Farase constar nome, enderezo, teléfono, fotocopia do DNJ ou do libro de Famflia. O
prazo de admisión dos traballos remata
odia 1 de Marzo de 1999. Entregaranse ou enviaranse a: Biblioteca Nova 33

dollhouese de Todd Solond:z. Mércores 25, Twenty
.four seven de Shane Meadows e Idoterne de Lars
Voin Trier. E o Xoves 26,
de Raúl Ruíz. Os visionados serán ás 12, ás 16 , ás
18,15. ás 20,30, 22,45, e
0,45 h.

miere ten prevista a proxecc i ó n , o Luns 23, de Na
compaña de homes de Neil
Labute (USA, 1997); o
Luns 30 Perdición de Billy
Wilder (USA, 1994) . As
proxeccións son ás 20,30 h,
no Auditório Caixavigo, a
entrada custa 300 pta. Hai
un abono mensal por 1.000.

• EXPOSICIÓNS

• CONFERÉNCIAS

Genealogías de un crimen

A

ÍNDIA,
PÓRTICO DO NORTE

Outono F'otográfico

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

ALBERTO BARREIRO

Pequena viaxe a un mesmo, de Chema de Luelmo.

Unha ano máis a Casa da Xuventude de Ourense coor5Íena o Outono fotográfico. Están abenas as mostras individuais de Javier Alvarez Soto, titulada E;_scapdrates e que se exíbe nos trinques da rua do Paseo de OURENSE,
até o 22 de Novembro. Fotohomenajes de Plácido L. Rodríguez composta
por trinta fotografías, até o 30 no Liceu de OURENSE. Xan Rodríguez
Puentes, amasa as posibeis imaxes dun obxecto, na mostra Variacións arredor dun vello Renault, aberta no Museu Municipal de PONTEAREAS até o
30. Nubes é o título da mostra de António Piñeiro, aberta na cafetería
América de CELANOVA até o 30. Carmen Pérez exíbe a sua mostra, De
Turquia ao Nepal, na sala Studio 34 de OURENSE. Paisaxes e rostros da comarca verinense de Beni Lorenzo abre até o 30 na Casa da Xuventude de
VERIN. Na Casa da Cultura de CANGAS, pódese ollar a partir do Venres
201 amostra de X. Maria Pérez Santoro, titulada Fotografia experimental e
criativa. Tamén están abertas mostras colectivas como: O país flutuante
f9tOS do Brasil que resumen a má situación do país, até o 30 no Museu Municipal de ÜURENSE, amostra do primeiro prémio de ·fotografia humanitária Luis Valtueña, tamén até o 30 no Museu Principal de ÜURENSE. Imágenes j00enes 1997 abre até o 29 na Casa Grande de Viloira do BARCO DE
V ALDEORRAS. A rodaxe de A língua das volvaretas, aberta até o 29 en A
Fábrica en OURENSE, ou o prémio de criación fotográfica Luis Ksado aberra: na Casa das Palmeiras de NEDA, até 22 de Novembro. O Outono fotografico oferece tamén concursos e.cursos. En dias alternos fará proxeccións
de diapositivas. Ainda quedan moitas mostras abertas, consultar na Libra·
ria Torga (Paz, 12) de Ourense, ou nos números anteriores do Lecer.+

San.ti.ago •CINEMA
CINEUROPA
O Teatro Principal acolle o
ciclo de cinema Cineuropa
98: que se desenvolve durante este mes no que se
proxectan máis de sesenta
películas e vinte 'primícias.
Ncsta semana pódese ollar:
o X oves 19, Gods and
monsters de Bill Condon:

o Sábado 21, Tea and
symthy, The bad and the
beautiful e Two weeks in
mwther town de Vicente
Minnelli; Cada un busca o
seu gato de Cédrich Kapisch. O Domingo 22, Alice
et Martín de André T échiné; Place V endOme de Nicole García e The Tango
lesson de Sally Potter. Luns
23 Vigo de Julien Temple.
Martes 24, Mi desconfiada
esposa
de
Vicente
Min n elli; Tress louge de
SIPvP R.,.....,,.,,,¡ P w,,¡/Y'l'l'1P tn th"

CONTRA O DESEMPREGO

Titula Una simple cuestión de
combinatoria a mostra aberta
na galeria Sargadelos, na que
todas as obras están construidas a partir de matrices
dun número determinado
de puntos brancas e pretos.
Até o 10 de Decembro.
'

]. GALÁN CARVAJAL
O Sanatório de Oza na Coruña, de Andrés Reboredo
e Albert de Pineda, a reabili tación do Claustro de
San Francisco en Ponte~e
dra, de Celestino García
Braña, son alguns dos prémios do Julio Galán Carva-

jal de Arquitectura 1997,
que se exiben na Casa da
Conga (Praza da Quintana,
3 ). Até Decembro.

FERVOR DAOÁ
A colección Fervór Dadá,
de Ernst Schwister, comprende case un cento de
obras, desde Fernand Léger, Picasso ou Joan Miró
até Kurt Schwister, testimónio único de vangarda
dos anos vinte e trinta na
Europa e Rúsia, no momento que a arte rompe cos xei. t.os tradiciona:is. No Centro
Galega de Arte Contemporánea de Martes a Sábado
de 11 a 20 h. Domingos e
Luns pechado pala tarde,
até Xaneiro. Ademais no
CGAC, podemos contemp lar a pintura de .Carlos
Alcolea, á colección da
Fundación ARco asi como
tamén o Taller de Criarión A rtlstir~

n~'"~

nPnn.__

XosÉCASTRO

•TEATRO

Pintura e gravados, até o
11 de Decembro, na galería
Citania (Algália de Abaixo
39). Aberto de Luns a Sábado de 18,30 a 21,30 h.

CAMBALEO TEATRO
O Xoves, Venres e Sábado,
26, 27 e 28 respeitivamente, o grupo de Aranjuez,
Cambaleo teatro, representará RastTos de Carlos Sarrió na sala Galán. A actuación deste grupo inclúese no circuito de intersalas
de todo o Estado. As acruacións terán lugar ás 22 h .

MÚSICA PARA VER
Nesta mostra, aberta no
Museu do Pavo Galego,
pódense ollar máis de 400
instrumentos de case todas
as culturas. Tamén abre
neste Museu a mostra Al·
fonso XIII e a sua época; a
exposición do pintor Ramón Vázquez Mole:zun,
até o 28 de Novembro; Os
caprichos de Goya, e os
Fondos etnográficos mafs
recentes do próprio museu.

DOENTES
Até o 27 de Novembro, en
funcións de Luns a Sábado
o grupo Teatro do Aquí,
apresenta na sala NASA a
sua versión para cenários
múltiples de Doentes de
Roberto Vidal Bolaño. De
Luns a Xoves ás 20 h, Venres e Sábados ás 22 h.

GRANELL

Na Escola Oficial de Idiomas (Avda Martínez Garrido 17), Robert Omnes, da
Universidade da Bretaña
Occidental, da unha charla
sobre as lendas galegas e bretonas o Xoves 26 ás 20 h .

• EXPOSfCIÓNS

ÁS r:x:x::E,
CENIClENTA

É o título da mostra colectiva na que participan Ángeles Pillado, Ruth Yebra,
Maite Rigueira, Elena Vitoria e Carmen Nogueira.
Organizada polo Centro Vi-

ciñal e Cultural de Valadares,
pódese ollar até o 10 de Decembro na galeria Artefacto
(Alfonso XII 3 ).

FoTOBlENAL

ha grande galeria de arte,
exibe nas xanelas da Funda·
ción Granell, grandes reproducións, en branca e preto
de debuxos do próprio pintor surrealista.

A Casa Galega da Cultura,
Caixavigo, Casa das Artes,
Fundación Gaixa Galicia e a
Sala dos Peiraos acollen até o

.

Na sala de exposicións dó

Colexio Oficial de Arquitectos (Quintana, 3), está
aberta a mostra de pintura
de Jorge Cabezas que leva
por título Cabezas: pinturas.

Tui

VALLE lNCLÁN

• EXPOSICIÓNS

Até o 1Ode Xaneiro, podemos contemplar na lgrexia
da Universidade, a exposición adicada a Valle Inclán
1866-1898.

ABREU BASTOS

Camiños andados, mostra de
pintura de Antón Abreu,
aberta na galería Trisquel e
Medúlio. De Luns a Sábado de
10,30 a 13 h, e de 17 a 21 h.'

•MÚSICA]OAN M. SERRAT

Vigo

O Domingo 22 de Novembro o trovador catalán Joan
Manuel Serrat apresenta,
no Pazo de Congresos, o seu
último traballo Sombras de
la China. Terá lugar ás 22 h .
Pr,,.~r. .~n irr.

1 ()()()
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& CINEMA
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SANTIAGO

os proximos
dias 26, 27
e 28.

LENDAS GALEGAS E
BRETONAS

A Praza do Toral, coma un-

CABEZAS: PINTURAS

Os de
Cambaleo
Teatro están
na sala
Galán de

20 de Decembro as mostras
da Fotobienal. Na sala de arte da Fundación Caixa Galicia está aberta a mostra colectiva No.,as criacións,
imaxes realizadas con cámaras non convencionais. Na
Casa das Artes, pódese ollar
a mostra de Manuel Ferrol e
catro mostras colectivas, y¡. .
govisións, F.S.A. a Viaxe
como estrulo social, a Viaxe
coma ócio, e a Viaxe e a fo. .
tografia contemporánea. O
Centro Cultural Caixavigo
acolle a mostra de Virxilio
Viéitez, fotografias realizadas
nas Terras de Montes entre
1955 e 1965. E na Casa da
Cultura Galega, está aberta
a mostra colectiva Bolsas, na
que participan Lalo R. Villar, Carmen Nogueira,
Maria Piñeiro e Pablo Sanchez Corral.

MÚSICA

LUMIERE

ZION HARMON IZERS

Nesta mes o Cineclube Lu-

O grlmo de swine: de N ew

Exposkión
•Antón
Abreu
lastos na
sala Trisque/

eMedúlio

•ru1.

ret
da
SI

•

-
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ANOSATERRA
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Anúncios de balde
• San~tana Dhar~a. Clases de ioga en Vigo (Bouzas), Marin, Moaña e
Cangas. As persoas interesadas poden chamar ao telf. 986 304 357 a
partir das 20 horas.
• Busco quen me venda, lote de discos single do método antigQ de Assimil de inglés, con ou sen libro de
seguimento. Perguntar por Maria Xosé no 986 236 706.
•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte
natural, viña, frutais. As persoas interesadas poden chamar ao telf. 986
202 486.
• Necesitase moza que tale e escreba en galego correctamente,
Windows'95 e coñecimentos de administración. Traballo de media xornada na Coruña. Teléfono 981 213
717.De9a10h.
•Tente porme en contacto coa Asociación pola Defensa do Cannabis
e o seu cultivo da Coruña. Se podes
axudarme chámame ao 981 347 060 .
Perguntar por André.
• Véndese piano Offberg . En moi
bon estado de conservación. Teléfono 986 270 417

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.
• Gostaria receber toda a información que teñades (se é de orixe oral
mellor) no tocante a seres sobrenaturais da mitiloxia galega. Escribide a
Xan Teixeiro. Estrada de Catabais,
106-108, 2 2 8 , 15.404 Ferrol.
•Vendo Bouzouki Musikalia, totalmente novo, con funda e pestilla
shaller. 40.000 pta. Perguntar por
Xan no teléfono 981 316 543.
• Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ ,
do ano 90 . Teléfono 986 21 O 055.
• Aluga-se praza de garaxe en Vigo. Económica. Praza Camelias. Teléfono 986 232 380.

.http: www . ge~cities.com/Eurek~En
terprises/5441 /index.html .
• Restauramos calquer cousa 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
nojte. Perguntar por Clara a partir da
15 h. Teléfono 986 421 526.
• Véndese artesanía feita con frores
para comercializar fora de Galiza(diademas , coleteiras , pasadores, pinzas ... ). Telf. 986 541 163, polas noites
desdB as 22 h. Perguntar por Elisa.

• Grupo independentista basco vende 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.

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

• Desexaria intercambiar correspondéncia para amizade e obter
axuda humanitária Jorge Armas Caraballoso. Apartado 5.316 Camagüey
3, código postal 70300 Cuba.

• Alugo piso económico en Vigo a
familia ou estudantes. Amoblado.
Telefono 986 375 575.

• Alúgase apartamento amoblado
perta do Hospital xeral-Cies de Vigo.
Un dormitório, 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 ínglés-francés-galego-español. Telf 981 573 584.
• Xevale vende "Bono-árbores" a
Fotografia
de Dagmar

Sippel,
participante
na
Fotobienaf
de VIGO.

Orlean chega a con erva tór io Martin Códax o
Venr 20 ás 20,30 h, dentro da x1ra rganizada pola

Fundación Caixa Galicia .

CIS MADEIRA
www.clsrnadera.com

O Centro de Innovación e Servizos da
M¡;ideira na sua páxina informa sobre os
obxectivos, a sua situación, a organización, os seivizos que oferece, as publicácións e os cursos que imparte. Tamén
hai posibilidade de ligazóns. Este centro,
ubicado en Ferrol, depende da CornieI~
rla de Indústria. •

'SINFONIETfA
DE ISRAEL
Urs Schneider dirixe a Sinfonietta de Israel que actua o
Martes 24 ás 20,30 h, no
Caixavigo. No programa
Respighi, Mendelssohn e
Shostakovich. Localidades
no telf. 986 238 051 .

• 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 ,

• Merca-se ou aluga-se piano de
segunda man en Santiago: Teléfono
981 897 048. perguntar por Ana

• Está na rua o número tres do
boletin poético PolpA, do Colectivo Humilladoiro, adicado á poesía
feita polas mulleres e que canta 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 it es , Os Olmos , 2036.630 Cambados. Contra reembolso de 750 pta .•

Até ecembro t d o ábad ás 18 h, na Praza da
Princ a, de cho ver, na ede da Federación das AA
de Viciñ s na Praza da
Prin e a, d envólv se o
Titiriceatro de Oucono, apreentado polo Mago Cali. O
Sábado 21, Tanxarina
apresenta Contaloucos,
dous conco narrados por
tres tolos con siluetas de
bonecos de vara.
ÜUTONO TEATRAL

Fu/ano , MenganÓ & Citano
apresenta na. A W Val do
Fragoso a seu esP.ect~c ulo
Cheira de ,Estrelas, o Sábado 21 ás 20 h . O mesmo dia
pero ás 22 h, e n o Auditório
Municipal Máscara produc·
cións, representará a obra, de
Alfonso Sastre Máis se perdeu en Cuba. Q Domingo
22, Teatro Avento, apresenta na A W de Cabral, a
sua obra, Quen matou a
Man Lauri, ás 20,30 h.

Vilagarda
• EXPOSICIÓNS

ASTROIANAS

Na galeira Arcana, pódese
ollar até o 23 de N ovembro, a mostra de debux.os

1 a, 910111213
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HORIZONTAL

l. Salouco, xemido - Inicio, comezo de algo. 2 lnscrición que figuraba na cruz de Cristo - Peitos. 3 Confianza moi grande - Que
aman - Expresa con palabras, 4 Río afluente do Ulla pala marxe
dereita - Século do Rexurdimento. 5 Arbusto de follas pegañentas, flores brancas, rosas Ou amarelas e olor forte - Peza saínte que
teñen algúns obxectos e serve para collelos - Barco que se usa para
facer viaxes de diversión. 6 Nome de <lúas constelacións do hemisferio Norte. - Finaliza, remata - Río e montes de Cantabria. 7
Tubo empregado para conducir líquidos ou gases - Oso. 8 Coñew
- Concello da Coruña, entre Ordes e Santiago - Muller ou femia
que tivo un ou máis filias. 9 Bote ar polo nariz con fo~ para !impar os mocos - O que está encarregado de educar nenos de xente
rica - Auga das nubes que cae en forma de folerpas. 10 Pasan a
vista sobre un texto - Ao revés, cabeza .de gando. 11 Carta da barralla - Considérase como certo - Que non ten compañía. 12 De
prezo elevado - Que ten capacidade para facer algo. 13 Acabarlle
coa paciencia a alguén - Falta ?e auga ou humidade.
VERTICAL

1 Elemento que colocado <letras da raíz dunha palabra a converte
neutra ou lle dá un determinado valor - Comida que se fai con varios vexetais, como leiruga, cebola, tomate, etc. Acompañados de
sal, aceite e vinagre. 2 Demostrativo feminino plural - Demostrativo, no plural. 3 En números romanos, cincuenta e un - Rezo,
prece - Parte final do intestino. 4 Nome de muller - Río que pasa
por Padrón. 5 Que ten os mesmos país - Parte final do intestino Resistente, d.uradeira. 6 Concello de Pontevedra que ten un mosteiro cistercense - Afoga, suf0:ase - Colocar, dispar. 7 Da nasa
propiedade - Sete máis un. 8 E, en ladn - Tomo en exceso - Ao
revés, que non ten enfermidade. 9 Berren as ovellas - Argola - Tira a roupa. 10 Colocas nun sitio - Abreviatura de et caetera. 11
Ao revés, _igrexa episcopal - Orixinario do Xapón - Conxunción
que presenta <lúas cousas ou posibilidades entre as que hai que escoller. 12 Boa sorte ou felicid~de - Anirñais que teñen o coipo cuberto de plumas. 13 No plural, pricipio de algo ou momento en
que algo comeza -· Ao revés, escultor galega.+

Caldo de letras
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UTONO

BANDIN

O grupo Espello cóncavo

• Inglés por nativa licenciada. Clases/traducións. Teléfono 986 436 521.

apresenta As troiana.s de Eurípides no Auditório Caixavigo, o Mércores e Xoves,
25 e 26, ás 20,30 h. Versión
de Manuel Lourenzo, dirección de Arturo López.

•TEATRO

Sherman en
,LISBOA.

• Restauración de móbeis, traballos de carpintaria, talla, tarimas ...
Moncho Piñeiro, ruado Vilar 24 Santiago. Telf 981 581 055.

TÍTERES DE

A Rede

Most1·a
retrospectiva
da fotógrafa
Cindy

• Eis! 200 exemplares vendidos
em dous meses , sem subsídios,
sem marketing, acessíbel e autodidáctica, sem profissionalismos e sem
tabus: Manual de lniciac;om a Língua 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.

XOAN COSTA

• Arréndase piso en Vigo. Razón
no telf. 930 400 925

• Galiza Nova da Mariña, acaba de

editar unha camisola, coa tace de
Rosalia, e a landa, "somentes cantos de independéncia e liberdade
balbuciaron os meus labios". Catro
cores, 1 .300 pta. Pago contra-reembolso, encomendas no apdo. 6,
27760. Lourenzá.
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en branco e preto de Bad inDe Luns a Venres de
17 ,30 a 20,30 h, até o 23
de Novembro.

Lisboa
• EXPOSICIÓNS
CINDY SHERMAN

•MÚSICA

Dos CANCIONEIROS
ÁS MONDINHAS
O Venres 20 ás 21,30 h, terá lugar na l grexa Parroquial de Valen~a do Minh o, o concerto Dos Cancioneiros ás Mondinhas, con Maria
Repas Gon~al
ves, Kenneth
Frazer e Pedro
Caldeira Cabra!.
Representaranse
obras de Martin
Códax, Afonso
X, Dom Dinis,
Luís de Cam6es e
Jo sé Maurício
entre outros.
\
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Por vez primeira en Portugal a mostra retrospectiva
da fotógrafa americana
Cindy Sherman. Vinte
anos de traballo desta autora que acostuma a retratarse a si mesma de forma crítica e provocadora. Aberta
na galeria das Naus até o 3
de Xaheiro.+
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AGestapo de Franco contra as mulleres caídas
XüSÉ
*A. ESTÉVEZ

-·

A partir da vitória franquista,
espallouse a expresión "muller perdida" para referirse ·a
todas aquelas que non seguían as consignas do réxime. Aquelas que quedaban
preñadas sen ter casado, as
que exercian a prostitución ou
simplesmente as que escoman unha forma vida fóra do
ámbeto familiar, eran merecedoras deste alcume. Os escrúpulos dos ideólogos do fascismo chegaban ao ponto de
proibir o ofício cJe comadronas ás mulleres menores de
vintetres anos ou, indo máis
alá, de deter e recluir a aquélas rapazas sen domicilie;> fixo.

volución marxista" favorecia manifestación s de criminais, que
pretendian a ''taiga de ventres",
dician para referirse ás peticións
de aborto libre. Os membros do
Patronato encirraban na policia
enviando cuestionários ás comisarias sobre honestidade da muller con perguntas tales corno:
. Hai amancebamentos publicamente coñecidos? Son disculpados socialmente? Refléxase ou
afiánzase o concepto de honra
da muller? Abundan as caidas
de solteiras? -eufemismo de ser
11ai solteira-, Cunde· a malícia en arde a evitar o embarazo? -rodeo para referirse ao aborto-.

Os primeiros_anos foron decisivos _para fixar as bases morais
do franquismo: vixiár e castigar
Lendo Mujeres para ·despues de
eran a báse desta persecución,
una guerra, da especialista en tecuxas vítimas remataban en
mas de comunicación Assumpta _ moitos casos ~n centros destiRoura, un asómbrase de cantos
nados -a red.imilas ou, ,separadas
dos preceptos morais inventados
dos seus..fillos. A Coruña é unha
polo franquismo para construir un
das províncias que ·máis preocunovo comportamento, e de paso,
pa -ao Patronato pola sua "granunha muller que se adaptase ao
de inmoralidade, unha conxéniréxime do medo, pervive~ ho,xe,
ta, J?.rqp.rie da zona rural, e outra
ainda na mente de moitas_ A auadquirida". A primeira· 11ímoralitora centra o seu estudo nunha
dade era a que- afectaba ás nais
institución criada especiafmente . sel.teiras "que .teñen -fillos sen
para implantar as normas dun
que se considere esta grave falta como deshonra polas famílias
comportamento especificamente
e viciños". Lugo, sen embargo,
feminino: o. Patronato para la
Proteción de la Mujer. Depengozaba dun ambiente profunda.dente do Ministério de Xustiza,
mente católico que enorgullecia
foi constituído en 1942 para comao Patronato; se ben os seus
batir o ambiente inmoral, sobre
membros estaban preocupados
todo nas grandes cidades. Coñepor que os viciños aproveitaban
cido tamén como Obra españolías marxes do ria Miño para basima, estaba presidido por Carñars_e, satisfacíaos "a limitadísimen Polo, a muller do ditador.
ma repugnante dexeneración da
Todas as vocalias deste organishomosexualidade nesta -provinmo foron ocupadas por homes
cia, dandose só un caso de deque, ademais de perseguir a portención este ano 1952".
. nografia, regulamentar os traxes
de baño e amonestar a quen se
Entre os intentos de esquecer ao
bicase nun café pretendian "deter
home morto no bando republicaás mulleres de mala vida que
no e os de sobrevivir coa cartilla .
provoquen escándalos coa sua
de racionamento n_a man, Asatitude en lugares públicos, para
sunipta Roura canta como padeseren internadas nas l?risións esceron as mulleres a posguerra.
peciais de mulleres caidas".
Como o medo e as necesidades
urxentes e elementais recluíroOs arquivos c;fo Patronato, que
nas· na casa. Sesenta anos desAssumpta Roura transcribe · é
pois, a autora homenaxea, non
analiza, _amosan como o orgasó as que tiveron que mq.rchar,
nismo foi exténdose por todo o · senón- as que quedaron comba- .
Estado coa teima de rematar cos
tindo a miséria e sometidas a unpasos que as mulleres deran en
has normas absurdas que, non
canto á independéncia e dignipoucas, remataron por aceitar
dade durante a República. A "recomo naturais.
. -- +
~
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ecordo aquel intento
de institucionalizar o
princípio de "café para
todos" coa Lei Orgánica de
Harmonización do Proceso
Autonómico (LOHAPA) ,
- anulada polo Tribunal Constitucional. Recordo que a famosa Lei Corcuera (a da "patada na porta") foi tamén
anulada polo mesmo alto tribunal. E recordo como, non
hai tanto tempo, os requerimentos de Anguita a cumprir
a Constitución no referente a
planificación democrática da
economía eran saudados por
algúns (os dos partido
maioritários) con sorrisos
conmiserativos, como se perdoasen a vida dun insensato
que pensa que a Constitución
está para ser cumprida.
Agora mesmo, o próprio Tribunal Constitucional está ao
borde do colapso porque eses
partidos maioritários son incapaces de chegar ao consenso
que exixe a Constitución para
renovar aos seus membros.
Recordo e asómbrome de que
os mesmos que practican a indiferéncia -nalgúns casos, case a hostilidade- ante a Constitución emprendan agora unha cruzada de fundamemalismo constitucionalista precisamente en momentos que se
poderian considerar axeitados
ás reformas e ás flexibilidades,
e non só porque os nacionalistas de Galeusca prantexen
a necesidade de renegociar a
configuración do E tado (para
que non prosperen novas manobras de "café para todos")
ou porque a trégua de ET A
abre unha nova etapa de conv ivéncia, senón tamén p r,
que a Unión Europea e á a
piques de iniciar novas e decisivas etapas nun camiño
quizais confederal.

lmaxe tomada en Barcelona nos anos cincuenta.

JOAN COLOM

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS

Cando o liberais españois do
XIX berraban o de "Constitución ou morte", estaban a
arriscar as suas vidas frente a
represións absolutistas. Estes
"constitucionalistas" de agora, en cámbio, parecen ameazar cunha nova represión inmobilista. •

IDA E VOLTA
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Baltimore ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 87.000 pta.
Miami ••••••••••••••••••• ;....................... 89.000 pta.
Dayton .••. : .•••••••••.•••••••.••••••••••••••• 114.000 pta.
Honululu •••..•••.••.•••••••••••.•••••••.•••• 173.000 pta.
NEWYORK .••.••••••••••••••••••••..•••.••••• 77.000 pta.
lndianapolis ................................ 114.000 pta.
Singapor~ .................................~. 119.000 pta.
Bogotá .......................................... 98.000 pta.
Quito •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••• 124.000 pta.
Montevideo ••.•••••••••••••••••••.•••.••••• - 134~000 ptá.
Santiago de Chile •••••••••••••••••••••.• 112.000 pta.
BUENOS AIRES ••••••••••..••••••. ;•••••..• 112.000 pta.
Sofia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81.000 pta.
Johannesburg ............................. 117.000 pta.
Sao Paulo •••••.••.••••••••••.•••••••••.•.•••.. 95.000 pta.
Rio de Janeiro ••••••••••••••_••••••••.•••••••• 95.000 pta.
Lo~d.on ••••.••••.••.••••••••.••.••••.••..••..••• 36.000 pta.
Mex1co •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.• 99.900 pta.
Guayaquil ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124.ooo pta.

Toronto ........................................
Milano .•••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••.•.
Amsterdam ••••••••••••••••••••••••••••.•••••
Berlin •••••••••••••••••••••••••••••.••.••.•••••••

75.000
66.000
55.000
63.000

pta.
pta.
pta.
pta.

CARACAS ·······•······························ 98.000 pta.
Copenhagen ................................ ; 62.000 pta.
Edinburgh ••••••: •••••••••••••••••••••••••••••_67.000 pta.
Helsinki ......................................... 62.000 pta.
Guadalaiara, México ·cidade, Tampico, Vera~
cruz, NassCiu, Guatemala _cidade, Managua,
Panamá cidade, San José de Costa Rica, San
Salvador, Lima, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, via New York -~ 117.000 pta.

VOLVER AO REGO

/;r~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
~

SAIDASD~ PORTO

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

Q

uen está mellor informado dos grandes temas que afectan á
do país e á vida das
persoas: a muller que fai cola
no médico, a nai que busca .
praza escolar para o seu fillo, ·;
o home que compara os benef ícios do seu negócio c9s do
mesmo mes do ·ano anterior
ou o cidadán que está suscrito
a canal plus, le prensa económica de Madrid e sintoniza
aos tertulianos?•

