~o

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

ARisga,

As dificultades das mulleres
para facer deporte
--'-~~~~1s~~~~~-

Críticas á precarización do emprego na
manifestación da CIG

Francisco Ferreiro:
"As farmácias
deben ser
un servizo público
regulado"

~~~~~13~~~~~-

---9---

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

a oposición dos pobres

------16-------

3DEDECEMBR0•1998•ANOXXl•IVXEIRA

SETEMBRO
Marta Dacosta
Premio Martín Codax
de Poesía 1998.

1 Leilía: "A canción galega
voltará a ser popular"

FUNDADO EN 1907

Cuiña xoga
co tren
no Parlamento
A finais do 95 o Parlamento
aprobaba por unanimidade o
"Plano Director de lnfraestruturas", através do que se chegaba ao compromiso de comezar
os trámites para iniciar as obras
de mellara e modernización da
rede de camiños de ferro do país. Transcorridos tres anos, o
próprio conselleiro de Política territorial, Xosé Guiña, recoñecia
que non se cumpriu nen o primeiro dos pontos recollidos nese
plano e mesmo apresentaba un
novo no que se reducen substancialmente as partidas orzamentárias previstas e retrasa en vários
anos o remate das obras. (Páx. 7)
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O Governo afirma non estar
disposto a cumprir a Lei
"O cumprimento da legalidade pala via do diálogo con todos os colecti,
vos". Con esta eufemística frase explica o Conselleiro de Educación,
Celso Currás, a negativa do Govemo autonómico a facer cumprir a le,
galidade en matéria de normalización lingüística. O diálogo, qúe afirma
aplicar como método o conselleiro, vai contra a própria legalidade. As
leis promúlganse para que se cumpran e o conselleiro, como os demais
membros do Govemo, xurou "cumprir e facer cumprir" esa normativa. .
Por iso son tan graves as suas manifestacións parlamentárias. Pero unha
afirmación que o levaría ao cese imediato se se tratara doutra matéria, é
apoiada polo seu grupo e esquecida socialmente porque se trata da
língua. Estas afirmacións prevaricadoras dan unha cabal idea da polí,
tica lingüística do Govemo do PP: Currás móstrase satifeito do incre,
mento da diglósia (quer dicer, do aumento social do español e do des,
censo do galega), mostrandose fachendoso de q\le cada vez rnáis "a prá,
tica monolíngüe é menos frecuente que a bilíngüe". A íso chámaselle
normalización lingüística. E como pór o raposo a gardar as galiñas. •
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ero houbo ben máis que iso. O
era que non ·59 trataba de técniorixinário da Coruña, Raúl Moracos constitucionalistas, ainda
do ten afirmado, por exemplo,
que a maioria gozasen de amna sua obra La
~-·
.ples· coñecemenTransición Polítit os legais. No
ca que "desde o
seü perfil sobranponto de vista 1
ceaba o seu cados resultados,
n mensaxeiro rácter de polítifoi positivo -que
cos e o proceso
anónimo
se mantivesen en
de debate, baixo
secreto os trabaa aura do conentregoulle
llos da ponéncia".
senso, adquiriu
Os ponentes ademoitas veces tounha nota aos
n os de contormais non levantaponentes
ron actas e nas
sión, amalgama
. reunións non estie secretismo, ·ficoa redación
nalmente exitoso.
veron presentes
De aí que hoxe
a minoría basca,
do
artigo
nen o grupo mixos textos de deto . . Os cinco urdireito constituciosegundo que
nal tachen a card o res do texto
debian aprobar, ta magna espaserian Manuel
ñola de "heteroFraga lribarne,
porque era .·
doxa" polo procepor Alianza Popude mento co que
lar, Miguel Herreunha cuestión
foi lograda.
. ro de Miñón, por
UCD,. Gregório
de Estado"
A reforma ·
Peces-Barba, pol 0 PSOE, Jordi
dasteis
Solé. Tura, polo
Fundamenta is
PCE-PSUC e Miguel Roca pala
do Movimento que
minoría catalana, acompañados
propugnaba Fraga
de perta por outros líderes como
Gabriel Cisneros ou Pérez LlorÁ marte de Franco, acaecida o 20
ca, tamén de UCD, o partido
de Novembro de 1975, e de acorvencedor das eleicións. A caracde coa Lei de Sucesión, establecíterística común de todos eles

,

.

'

da por el mesmo, asumiu a Xefatura do Estado o daquela príncipe
herdeiro Juan Carlos de Barbón,
quen nomeou primeiro·presidente
do Governo da Monarquía a Carlos Arias Navarro, ·coñecido palas
suas actividades no 36 co lacerante alcume de carnicerito de
Málaga. Arias nomeou un gabinete formado na sua totalidade por
membros provintes das filas do
franquismo e intentou "unha
acomodación das Leis Fundamentais da ditadura á nova si-

tuación", segundo Osear Alzaga.
Parte da oposición propugnaba
unha ruptura total co sistema, outra parte reclamaba cando menos
que a reforma non se fixese en
exclusiva desde o poder, senón
que se recoñecese o princípio de
soberanía popular expresada
através de eleicións libres. O plano daquel governo cuxas liñas se
debían, segundo Alzaga, "ao seu
Ministro da Governación, Manuel
Pasa á páxina seguinte

Cerimónia militar nos primeiros anos da transición. De esquerda a direita, o rei, os xe·
nerais Armada, e Coloma e o almirante Pita da Veiga.

-
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xitimidade para que as duas fortes de que comezase o proceso
Fraga", estaba condeado ao frazas máis votadas, UCD e .
de debate da nova Carta Magcaso. O Ministro que chegara de
na, propriamente dito. Morado
PSOE, fixesen valer un maior
Londres e convocara unha reufai partir o proceso constituciopeso dentro da comisión que
nión ces líderes económicos para
nal dos ''compromisos prévios · elaborou :a constitución.
falarlles da importáncia do franás eleicións do 15 de Xuño de
quismo sociolóxico
1977". En conAP, pela sua parte, despois do
como pilar da nova
creto, retírese
mal paso inicial do seu líder Masituación, tiña unha
''tanto aes acornuel Fraga, decidiuse a formar
parte da Ponéncia, ainda que, á
des das forzas
percepción da reali- I
democráticas
hora de votar o texto, o partido
dade equivocada.
oubo
"O continuismo
bifurcouse en dous grupos, un
entre si, como
un acorde prévio aos acordes deles, encabezado por Fraga,
mostrábase cada
semana máis inviáoptou polo si e o outro votou non.
explícitos ou táentre as
bel incluso na sua
citos, do GoverAdolfo Suárez.
versión aperturista,
Segundo
relata
Xacobe
Bastida,
no
coa
Oposiprincipais forzas ción, no seu xoven profesor de direito, autor do termo nacionalidade, por
e intentar ese camiño -destaca o mesde La nación española y el naconxunto, ou,
considerar que só habia unha
de non poñer
realidade nacional: a de Espamo Alzaga- era encionalismo constitucional, "Frasectorialmente,
a debate a
frentarse coa realiña". En palabras do líder de AP,
ga manifestou o rexeitamento
con determinadade de que máis
dos partidos
monarquia"
de média España
poi íticos; asi,
se situaria á mar><e
por exempl-o, a
do experimento e
cuestión da forestaba por ver se
ma de governo
enfrentada a el".
monárquica
"Cuestión ben distinta -engadesen referendum prévio".
é que aquel sistema, chegado o
dia das eleicións, lonxe de favoAquelas eleicións, nas que tanto
recer a Alianza Popular, grande
tivo que ver a participación exdetractora da representación protranxeira (o diseño da campaña
Carlos Mella, secretário de estado durante o franquismo
porciona I pura, beneficiou a
da UCD foi realizado nos Estae dirixente de UCD na transición, é unha testemuña de
UCD". Os candidatos de AP eran
d os Unidos, mentres que o
priviléxio á hora de enxuiciar o proceso aberto coa
"probabelmente máis coñecidos,
PSOE de Felipe González, que
Constitución, sobre todo
pero iso non operaba ao seu fase facia chamar renovado, para
no que respeita ao papel
vor ante un eleitorado arelante
diferencialo do histórico de Llodalguns
partidos. Nun redun amplo cámbio político".
pis, e ainda en pugna co PSP
cento artigo publicado na
de Tierno Galván, recibiu un forrevista Terra e Tempo,
Alguns compromisos
te apoio económico da socialdeMella sinala: "lndiscutíbel
mocráci a alemana através do
prévios
en AP, e moito máis matigrupo Flick) , aquelas eleicións,
Os compromisos iniciáronse andecimos, serviron de base de le- zada en UCD, a oposición
dos partidos estatais suOs ponentes da Constitución: Fraga, Cisneros, Peces Barba, Pérez Uorca, Solé Tura, Hepuxo un freo no desenvol~e~~
.
vimento de todo o proceso", sinala. "Todos os métodos semellaron bos; enlentecemento de transferéncias, dilación no proceso criando dazasete aufonomias, etc ... ".
Carios Mella.

Ven da pá.xina anterior

H

'Os partidos estatais frearon o
desenvolvimento da Cons~tución'

Mella engade que "o feito de que o partido socialista
cando chegou ao poder no Estado, utilizase as mesmas
técnicas de-control e retardamento do proceso, induce
a perguntarse encol da absoluta necesidade dun partido nacionalista para levar adiante un efectivo desenvolvemento dos preceptos constitucionais. Alomenos nas
nacionalidades históricas: de feíto, o freo e desvirtuación do proceso que se intentou desde o poder central
non foi máis aló pola afortunada circunstáncia de que,
nas dúas autonomías rnáis fortes, e con un sentimento
nacional máis arraigado, estaban governadas por forzas nacionalistas".•
·

logo PP, as nacionalidades non
eran máis que "reinos de Taifas"
que servirían só para a desintegración da única e verdadeira
nación española.

A estruturación nacional,
problema central
"Desde un comenzo, sinala Bastida, a estruturación nacional
planteouse como un dos pontos
cruciais do debate. A direita
frariquista facia da unidade da
nación española unha cuestión
innegociábel mentres que os
partidos españolistas da esquerda propugnaron nun princípio un
planteamento próximo ao Estado federal, ao igual que a exígua representación nacionalista.
A UCD, o partido do governo,
andaba a velas vir".
Segundo Bastida, o debate sofriu importantes interferéncias
extraparlamentares. "Despois
da presentación do primeiro borrador, no que se contemplaba
unha concepción máis ou menos federalizante, chegoulles
unha nota, via Moncloa, na que
se especificaba a redación do
artigo segundo. Nela, o direito
á autonomia, era algo simplesmente recoñecido polo Estado
e non fundamentaba a Constitución e, ao mesmo tempo, introducía o concepto de Nación
española e o de Pátría común e
indivisíbel. A proposta extraparlamentária, así o declararon os
ponentes de UCD e Solé Tura
que presidia a sesión no momento no que apareceu o anónimo mensaxeiro, non podia
ser alterada por representar unha cuestión de Estado. E, en
efecto, asi foi. Polo tanto, o artículo segundo ten unha orixe
claramente marcial".
A existéncia dunha intervención
exterior sobre os ponentes foi refrendad a por Xabier Arzallus
quen, en entrevista a A Nosa Terra, publicada o pasado 24 de
Setembro, sinalaba: "Esta Constitución fíxose nos tempos nos que
se fixo. Máis dun protagonista da·
Constitución tivo medo dos ruidos
de sables, das imposicións militares. Todos sabemos que o título
VIII foi unha imposición ou -aseguramento dos militares".•

Unha Constitución conxuntural

Compre ser conscentes de todo isto non para impugnar
todo o que de bon houbo nestes vinte anos, senón para
non colaborar na mitificación e sacralización dunha Leí
elaborada -como todas, por outra parte- baixo os
desígnios da coxuntura e da oportunidade.

O caso do nacionalismo galega é se cabe o máis
se fose pouco, en 1981, e despois da intentona
grave. Representado no proceso prévio (a comisión
golpista do 23 de Febreiro, o parlamento aprobou a Lei
· dos dez) por Valentín Paz Andrade, pagou o prezo
Orgánica de Armonización do Proceso Autonómico,
do desartellamento político levado a cabo por
máis tarde anulada polo Tribunal Constitucional, pero
Ramón Piñeiro. A discontinuidade do Partido
cuxa pegada deixou sinalada até hoxe a liña de por
Galeguista, entre 1936 e 1977, foi o que en maior
onde habia que transitar. Recentemente, o ponente
medida diferenciou a Galiza, de Cataluña e Euskadi.
constitución Miguel Herrero de Miñón, poñia en claro,
Se Paz Andrade conseguiu a categorización do naso
na sua obra Derechos históricos y constitución, o
"imperdonábel disparate do PSOE e UCD ao celebrar - país como nacionalidade histórica no texto
constitucional, conseguiuno en virtude de que Galiza
en 1981 un pacto autonómico sen os nacionalistas".
xa tiña un Estatuto de Autonomía aprobado na
República e cuxa lexitimidade lle debemos ao,
Todo o proceso de debate constitucional ·mostrou que
estarzo e a conciéncia histórica de Castelao. As
o arco de boveda do edifício legal do Estado era a
avesas, nen Paz Andrade, nen nengun outro
estruturación nacional. Sen embargo, hai que dicer
representante galega puido ter un papel máis
que os nacionalistas non interpretaron máis alá dun
destacado, porque o PG tora disolto. O autor de
magro papel en 1978. O PNV non participou no debate
Galiza lavra é! sua imaxe non representaba
e o nacionalismo galega estivo practicamente á marxe
democraticamente a ninguén e así resultou
de todo o proceso. Só os cataláns participaron na
doadamente abeirado no proceso posterior e '
ponéncia constitucional, dunha maneira que Bastida
fundamental.
califica de "exígua".

Que a lei non é sacra demóstrao o feito de que alguns
dos que a redactaron e votaron, fixérono só despois de
ter intentado prolongar o franquismo e·fracasar. Xa en
pleno debate e unha vez aberta -porque a sociedade
asi o demandaba- a caixa de pandera das eleicións
libres e da comisión constitucional, emanada dun
parlamento democrático, produciuse un intento de
reconducir o proceso, mediante unha nada
despreciábel intervención do poder fáctico militar na
redación do artículo que atinxia ás nacionalidades. Por

Pero o problema de fondo é sempre, como resalta
Herrero de Miñón, "a incomprensión españolista dos
nacionalismos interpretados, non como expresión de
lexítimas diferéncias, senón como meras anomalías".
Herrero, bon coñecedor de que esta incomprensión é
un fenómeno repetido que deixa sempre un ronsel de ·
inestabilidade que cohvirte o proceso nunha contínua
volta a empezar, lémbranos ademais o calote das
dazasete autonomias: "preténdese sempre -afirmanegar a condición diferencial pola viada xeralización".

Que a Constitución española ten unha orixe expúrea é
algo que poucos se atreven a discutir. Soe
argumentarse, máis ben, que, por pragmatismo e por
evitar unha nova confrontación, o consenso logrado ao
redor da actual lei máxima constituiu o único modo de
facer chegar a democrácia. En concreto, o
constitucionalista Xacobe Bastida afirma que "a
transición democrática levouse a cabo seguindo a
lexislación franquista. De feito, a Ley para Ja Reforma
Polftica non foi máis, desde o ponto de vista técnico,
que a octava lei fundamental do réxime". A
continuidade é polo demais ben visíbel na figura do
Rei, figura institucionalizada por Franc9 através dunha
lei anterior, a de Sucesión na Xefatura do Estado.

A división das forzas próprias galegas entre
nacionalistas (nados ex-nuovo e polo tanto inmaduros)
e o galeguismo (meritoriamente, pero tamén
exclusivamente, cultural) detúrpou e debilitou a
representatividade da nasa nación no Estado, ao
tempo que abriu unha porta para que franquistas,
tímidamente reformistas daquela, como Manuel Fraga,
acabasen por volta de vinte anos, lexitimándose como
galeguistas, piñeirismo ideolóxico, mediante.•
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¿A SANTA
CONSTITUCIÓN?
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Na democracia española, na que afortunadamente se pode falar case
de todos e de todo, hai dúas .cousas absolutamente intocables, coma
dous santos inmaculados: O San Xoán Carlos I, "Rei constitucional
de España", e a Santa Constitución, "prime ira constitución democráti,
ca aprobada por todos os españois". Ambos "santos" están intima,
mente vencellados, "pois seica o devandito monarca sacounos as cas,
tañas do lume cando estabamos a piques de volver á dictadurn; por
iso é apoiado ata polos republicanos do PC, amda que cando ousaron
dicir que, a pesar de todo, seguían senda republicanos, tiveron que
aturar o anatema dos demais "demócratas'', que non dubidaron en be,
rrarlles Goma nos vellos tempos: "Pauliña ós herexes !,, .
O proceso de canonización e subida ós altares da Constitución Es,
pañola de 1978, é un proceso chusco manifestado no mesmo santo,
ral, pois desprazou outros días san,
tos, co conseguinte cabreo de moi,
tos cidadáns. Nese proceso sacrali,
·zador da lei magna española, os
é
apoloxetas constitucionais non ce,
saron de atribuírlle numeroso mila,
gres e méritos sen canto, para subila
ós altares da democracia, e poñela
nun lu gar intocable, asentando
dogmaticamente a súa infalibilida,
de para sempre. A meirande des,
cualificación que pode recibir nin,
gún cidadán en público é: "Iso vai
c.ontra a Constitución!".

'Unha cousa

Paz Andrade formou parte da Comisión dos Dez representando a Gali:za.

XAN CARBALLA

celebrar, e outra
ben diferente

Valentin Paz Andrade

mitificar,

sacralizar e facelo
inmutable"

'Daquela content~monos con pouc9'
O avogado vigués e veterano gareguista, Valentín P~z Andrade,
formou parte da Comisión dos
dez, grupo que precedeu e que
preparou o labor dos ponentes da
Constitución. Nun libro recentemente publicaqo polo xornalista
de La Voz de Galicia lucho Calvo, Paz Andrade sinala que "nos
contentamos con pouco". "Eu teño a conciéncia tranquila nese
ponto -engade- porque serripte
propugnei que había que ir máis
ao fondo das cuestións. Pero tanto os comunistas como os socialistas, principalmente, o que querian era restablecer a democrácia
como fose, sen condicións respeito ao demais .. _ E entón quedaron
vivas as aderéncias do réxime anterior dentro dos ·princípios da democrácia. E claro, saiu un proxecto de Estado que-nen é autonomista, nen é centralista, nen ten
as ·condicións mínimas para funcionar razonabelmente".

S~gundo -

Paz Andrade, non se
pode dicer que es!a fórmula
constitucional sexa "absolutamente centralista, nen razonabelniente autonomista, porque é
un híbrido no que

~!n~~~ii'!~~s ~~
conservan
intactas dentro da
fachada -autonomista. E claro, é
unhá. contradición · interna radical
que á corta ou co
tempo ten que
esterrnzar ·a acción".

borbónico, cun Estado rexional.
Ese princípio adobouse dun
xeito adulterador no que as
províncias se conservan dentro
da organización
autonómica; hai
unha dtJplicación .
de gastos, curis
s estruturas
custos de administración fabucentralismo
losos".

IA

-.

do
consérvanse
intactas dentro
da fachada
auto'nomista"

Para o autor de
Castelao na luz e
na sombra, "unha das cousas
que nunca se discutiu até ago. ra é a incompatibilidade das
províncias, do réxime provincial

Paz
Andrade
apontaba tamén
outro erro que
foi o de xeralizar
a autonomía "a
aquelas rexións
que non teñen
porque tela. Hai
uns ingredentes
históricos e de
vontade popular que non se
poden inventar criando nacionalidades ditadas desde
Madrid".+

Certamente, un marco constitucio,
nal, aprobado democrática e maiori,
tariamente pala cidadanía, ten un
valor indubidable para unha convi,
vencía en liberdade, para non depender da arbitrariedade do gober,
nante de tumo.
Pero, a Santa Constitución_non está nos altares do meu santoral, aín,
da que faga ponte coa Inmaculada e algúns país lle puxeran tal nome
ás súas fillas. Penso que non é malo celebrar un evento importante
no nacemento da democracia, tras os corenta anos de dictadura; pero
unha causa é celebrar, e outra ben diferente mitificar, sacralizar e face,
lo inmutable.
¿Como non se vai poder cambiar por parte dos cidadáns dun estado, to,
das as veces que faga falla, un estatuto que foi feíto por eles mesmos?
¿Por que non se van poder sumar novas "pais da Constitución", os ve,
llos? O debate furibundo que houbo nos meses pasados preparando o
evento desta semana resulta hipócrita.
Na mesma lgrexa, a institución roáis dada a asentar dogmas intoca,
bles, acéptase a "evolución do dogma", como un proceso que permite
avanzar no camiño da verdade, descubrindo formulacións novas. ¿Van
ser "mais papista que o papa" os demócratas do PSOE e o PP? ¿Ou é
que lles pican as pretensións dos nacionalistas, e seguen a pensar
aquelo de : "Prefiero antes una España roja que una España rota"?•

O Bloque Nacional-Popular Galega convocou, naquelas datas, numerosos actos reclamando o voto negativo áo texto constitucional. Na imaxe da esquerda, cartaces nunha,paraede coa lenda "Contra a Constitución española
e colonial un non galega e papular,''. A direita, mintin en Santiag?.

Euskadi non cÍprobou a Constitución e Galiza abstívose.
A Constitución foi aprobada no total do Estado español cun 88% dos votos favorábeis e un
8% negativos. A participacion fof do 67, 11 %. As· éorñunidades que máis lonxe estiveron das

médias estatais foron Euskadi e Galiza. No Pais Basca só 34% dos votantes deron o si. O
50,43% abstívose (o PNV solicitara a abstención) e o 10,93% votou non. En Galiza a abstención foi a trunfadora rondando o 50% do censo. Os votos non (solicitados polo nacionalismo do BN-PG) chegaron ao 8%, supoñendo en cifras totais entre 60 e 70 mil sufráxio·s.+
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Primeira Liña celebra o seu primeiro
congreso os dias 5 e 6 de Decémbro

5

Primeirá Liña (Movimento de Libertazón Nacional) celebra ·os
próximos 5 e 6 de Decembro en Compostel? o seu primeiro
.·congreso. Esta orgánización comunista e· independentista e
integrada por militantes do BNG, debaterá tres ponéncias, a
primeira delas ideolóxica, a segunda política e a terceirá organizativa. Tamén está previsto escollér un comité central e
un secretário xeral -para os vindeiros .dous anos. Primeira Liña fundouse"o 1º de Maio de 1996 e até agora estivo centrada en tarefas de "expansión organizativa e territorial".+

Campaña para reivindica~ o·galega
nos entérros e noutras ceri•mónias

"Galegos de por vida" é o lema da campaña que .
impulsa un colectivo que reclama a presenza real do
galego en actos litúrxicos como o baptismo, a .
comuñón, o casamento e o funeral.
O primeiro acto da campaña celebrou.se o pasado Luns
30 de Novembro en san Domingos de Bonaval.
Os asistentes recebiron. como agasallo unha rosa ·
branca. e un exemplar do folleto "Esquelas e lápidas en
galegcf', que será entregado a todas as funerárias e
marmolarias do país. Están pre\{istas unha série de
actividades ao longo de dous anos, dentro do chamado
"Biénio lrmandiño", polo que pulan os cristiáns
galeguistas, que consideran que a sua relixión "non
entende de idiomas"~•

A. PANARO
.

Oveto no Senado eadesaparición das Deputacións van ser duas
das apostas nos próximos meses

O BNG pretende dar pasos graduais ·

na reforma constitucional ·
-.

-0- A. EIRÉ

Para o BNG a Constitución
está esgotada e chegou o
momento dunha reformulación na que se inclua o dereito efectivo de autodeterminación. Apostando por un estad o confedera!, pretende ir
dando pasos graduais na reforma constitucional situando ás forzas democráticas
españolas na mesma postura
política de antes. da Transición, cando os militares impuxeron o modelo continuista. Servíndose da Declaración
de Barcelona, os dous prlmeiros retos serán o recoñecimento a veto no Senado por
parte das nacionalidades e a
desaparición das Deputacións.

pois do golpe, tronchou ainda
máis o recoñecimento das nacionalidades históricas que aparecen na Constitución con estát us especial", afirma Encarna
Otero. Para o BNG a Constitución recoñece explícitamente o
feíto diferencial das tres nacionalidades históricas, pero, na
práctica política, "non nos permiten o autogoverno, nen tan sequer un tratamento diferenciado". As distintas senténcias do
Tribunal Constitucional fixeron
unha revisión restritiva dos estatutos e do papel das nacionalidades, afirman desde o ~NG.

Unhas condicións políticas
diferentes
Por vez primeira as tres nacións
periféricas do Estado non só están en condicións políticas de traballar conxuntamente (o nacionalismo galega non tiña daquela
apenas peso político, Euskadi
non participou nas negociacións
constitucipnais e Catalunya fíxoo
cunha cativa aportación), senón
que tomaron a decisión de coordena.rse, "para reformular o Esta-.
·do español e tamén o panorama
europeu"~ como se'recolle na De-

"Esta fase da Constitución está
esgotáda. É preciso paliar o déficit democrático que todo o
mundo recoñecia cando se promulgou", afirma a voceiro do
BNG Encarna Otero. O BNG re-clama que se recoñeza o dereito
de autodeterminación "mesmo
para poder exercelo xa": tal é
como propugnaban todas as fprzas .democráticas ibéricas até
claración de Barcelona.
197 4. Desaparecida a tutela militar e chegada unha nova etapa
coa remodelación xeopolítica · Desde o BNG afírmase .que es-europea, 9unha Eµ que acapara· tes cámbios non van ser instantáneos, que se precisa unha
a cada máis coiTipetértcias dos
concienéiación e unha negoestados, desde o BNG consideran qué xa chegou a hora "de . ciación coas demáis forzas . po!ídar un paso adiante e reformu[at ticas, pero que ~ai pasos . "que
xa podemos ir dando". En~ré ·
a Constitución".
eles estaria o instaurar o dereito
Para os nacionalistas galegos o
de veto no Senade para aquelas
déficit democrático a nivel de recuestións· que lles atañen prindcoñeciento nacional, débese a
palmente a calquer das nacióris
que a Constitución foi redactada
que conforman hoxe o Estado.
· baixo a presión dos militares. Un
Paralelamente tentaría pactar un
perigo iminente que se fixo
Tribunal Constitucional que sen-patente en 1981 co golpe de Es~éncie con ollada non restritiva.
tado. "Se ese perigo per-mitiu
Non hai que esquecer que
que os Estatutos resultasen catiPSOE e PP voltaron reedttar
vos e se instaurase o café para
en 1991 un pacto autonómico
todos, a l'...OAPA, imposta descontra os nacionalismos e que,
_..,di •);' ,,, 1,r,~ r _!'.< iJ::> Ai ¡r-A .:In ;t ,.- ii."" r, ·.1 .n "Y'.¡' ,r, ~'h :,.:. ~ .. ;-~

a

agora, existen chamamentos de
ambos os apar~tos e porlle car:icellas ao papel político de Catalunya, Euskadi ~ Gaiiza. .
Encarna Otero considera que._,é
moi ·importante conseguir este
veto e a preséncia de Galiza
nas negociacións europeas "para defender os nasos intereses,
porque existen sectores da nosa
economía que están maltratados
e imposibilitados de desenvolverse axeitadamerite, cando non
esfarelados adrede".
Desde o BNG tamén se considera como prioritário a modificación
do sistema fiscal e financeiro
que rexe actualmente no Estado
español; para poder controlar a
nosa capacidade de xerar recursos, tanto pola via dos impostas
como pola de pago dos trabucos
das empresas que están radkadas na nosa nación -(as principais) e tributan fóra dela. Outro
dos pontos principais a tratar ~e
ria o déficit de investimentos públicos que Galiza veu padecendo estes anos (a famosa débeda
histórica), que nunca foi devolta
nen sequer recoñedda -como tal.

Outr~ das prioridades . _do BNG.
para os próximos meses vai ser
a de incidir na desparición · das
Deputacións, "ainda que nós
cheguemos a- presidir algunha",
afirma En.cama, transferíndolle
. os seus recursos á Xu.nta e aos
. concellos. Asi mesmo, tratarán
de impulsar a eurorexión galega
até o Douro. A comunidad e· de
intereses na Galiza histórica, a
complementariedade das economías a ambos lados da raia, a
similitude do idioma, así como
as favorábeis comunicacións,
que non teñen nada que ver co·as que nos unen coa Meseta,
son circunstáncias que, para o
SNG, propícian o poder operar
conxuntamente con orzamentos
europeos.+
1~ - -
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Temor ao derrube do encaro do Umia
Un informe da Universidade de ,Vigo que difundiu a Coordenadora contra o Encaro do Umia denúncia unha série
de irregularidades no proxecto de construción da presa.
Segundo o estudo, o salto poderia derrubarse sobre a
~-povoación cunha avalancha de pedras e auga. O emprazamento da presa e do encaro foi decidido en ·base a un _
estudo xeolóxico e xeotéenico de só d~ pá:xinas, incluidas r,eferéncias, introdución e conclusións. Ademais do
proxécto incluir dados ·falsos ou erróneos, npn ten en
. co'nta ¡:i alta permeabilidade do xiapre sobre o que vai
asentado o encoro (que deberia. estar ubicado sobre gra. nito sen alterar). A Univerdade snUcitou que ~e realicen
"estudos séri9s e medidas correctoras apropriaaas, ·que
non figuran en nengunha parte da información exposta
ao público( ... ), a const[ución (... ) deberia representar unha
responsabilidade criminal das ·autoridades responsábeis". •

Nova mobilización en contra da reconversión
do profesorado de,Secundária
O profesorado de Secundária, convocado pola CIG,
UGT, STEG e a Coordenadora de Profesorado de
Ensino Secundário, concentrábase o 1 de Decembro
diante do Pazo de Congresos de san Lázaro, mentres
se celebrou a reunión do Consello Escolar de Galiza.
Ademais destes sindicatos, abandonaron a xuntanza os
representantes da AS-PG-, do Movime.nto-de
/
Renovación Pedagóxica, dos CAE, dos CAF e do Consello Escolar de Corcubión en protesta polo
proceso de adscrición do profesorado.+

Novos casos de enchufismo na Xunta e
·· na Deputación_de Ourense
Xosé Dubra Regueiro, tillo do alcalde popular de Trazo,
Xesus Dubra, é desde o primeiro de Setembro chófer do
presidente do Sergas, que non é outro que o consellelro
de Sanidade Xosé Maria Hernández CoGhón. · A sua·
·- contratació_n fíxose a cargo- do orzamento para persoal
deG-onfianza. Hernández Cachón· xa ten chófer oficial,
que pertence ao persoal laboral fixo da Xunta. A CIG~drñinisJración ven de _denunciar este ·contrato polo que
considera .unha duplicidade de "gasto inútil". O salário
d1.m condµtor da .Xunta é de '3 30.000 mH pesetas: Por
outra parte, o grupo do BNG da Deputación de Ourense
denunciou novos-casos de enchufismo .nunhas oposicións ¡;¡ auxiliar técnic.o de obras, nas que gañou a pra-:
za o fillo de Xosé Luis Valladares, alcalde de Cea polo
.PP e presidente da comisión de Cultura da Deputación. +

Protesta viciñal en Vigo
pola suba dos servizos públicos
A Federación de Asociación de Viciños "Eduardo Chao",
de Vigo, ten convocada unha manifestación para o vindeiro
Xoves 1Ode Decenibro motivada poi a suba.do recibo da
auga e do autobus urbano. Tamén denúncia a concesión
do lixo a unha soa empresa privada por importe de 50.000
millóns de pesetas. A manifestación ~ae ás oito do serán
da Via Norte e remata diante do concello. +
1) l
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OPt·N IÓN

·PINOCHET, O SEU
CUMPREANOS
.
E·O·NOSO PRESIDENTE
"

.

.

TORCUATO TEIXEIRA

"O com~dante en xefe dq Exército chileno,
xeneral Augusto Pinochet, celebrou onre cos
21 canonazos prometidos o décimo noveno
aniversário do golpe militar que o levou ao
poder o 11 de Seteinbro de 19 73, tras derrocar ao presidente constitucional Salvador
Allende. A detünación dos 21 canonazos realizouse na escola militar e foi aplaudida por ·
algunhas das decenas de persoas que se congregaron para saudar Gl.O xefe militar, acompañ::ido do persoal castrense" .(La Voz de Galieia, 12 de Setembro de 1992-}-

.

\
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V ALORIA

Coma nun chimpo, o cerdo destas noites previas ao Santo André, levounas
consigo, na escasa distancia dunhas horas: Maruxa Vllanueva e. Gloria Fuertes. ·
E a friaxe vai ser un pouco máis e costa
arriba. Cando a sensibilidade perde algunhas folla , a atmósfera do mundo
manda o aire eco, o da indiferencia ou
as navallas. Velaí o perigo das ausencias.

'·

deixase incólume a esa c~adrilla de delincuentes uniformados que. marcou' a vida de
No noso país o presidente da Xunt.a, desta- - milleirós de .persoas, e actuamos tamén sopounos o tarro das súas esénci_o,s políticas e
bre o futuro para que ditad~es e aventurei· xuríd.icas, facendo unha· defen$a da )nmuros teñan claro que o perd n e o esquecenidade do xeneraL Para aqueles qu~ 'teñen
mento non existe cando do ue falamos e de
· pouca memória histórica, lémprese que o
violacións de dereitos humanos, a non ser
Presidente é ante todo un home de estado,
que opten polo que fixo un ~neral español
· con moitas razóns de
que cando un sacerdote lle peata arrepentimento e perdqn· para os seus inimigos, este
estado e poucas razóns
contestoulle: "Padre non podo pedir perdón
de xustiza é de respeito polos dereitos hua9s meus inimigos". "Pero por qué xeneral?",
contestoulle o confesor. "Pois porque1xa
manos inerentes a to. presidente
do indiivíd~o, inclui-non teño inimigos, mateinos todos".
dos os' sospeitosos de
Agora teño diante oua unta,
comunismo. Fatar de
Os tiranos e criminais como . Pinochet 1tetro tity.lar que di: "Os
ñen que saber que :van ter á comunidade
lores entregan a .Pino- destapóunos o tarro das . soberanias, de perdóns
ou de respeito á tran- . enteira por implacábeis inimigos e que b
chet á xusdza". É este
un titulat épico e que
súas esénc1as políticas sición chilena, cando perdón pódello dar o seu confesor pero non
as súas vítimas que . non son só He~nán :
sen dúbida recorforta a
estamos· ante delictos
cometidos con alevo- · Yictor, Pablo ou Salvador, senón ~ comutodo ben naci~6 que se · : e.xun 1cas, acen o
.e
sia e da gr~vjdade que
nidade intetnacibnaf enteira. •
prece de pertehcer á es1
un a e1 ensa a
se describe no auto do
pécie humana:· nembargan tes r_epugna á
inmunidade
~uíz Garzón, nor: ~ un
r~zoamento xund1co,
conciéncia que aínda
senón
un argumento .
nas portas do século
do xeneral"
que agacha u~ pasado
vinteún sigamos esgri. e unha conciéncia
mindo razóns de estado
··dun presidente sobr~ o
ou ·como din, nas súas
que os seus ac@litos esalegacións contrárias á
. renden un tupido velo
apelación os lores Lord
todos os dias que só
SHynn e Lord Loyd,
deixa traslucir pequenas raiolas, que non
·funcións próprias da xefatura de estado, para
por pequenas deixan de_ser dunha enorme
. xustificar as violacións de dere.itos humanos.
clarividéncia sobre a perspectiva que o naso presidente ten sobre feítos coµio ·os que
. Na súa alegación favorábel á apelación
aconteceron en Chile que seguro q¡ue1 por
Lord Nicholls dí: "E apenas é necesário
semellanzas con outros que lle cae!\ moi
afirmar· que a tortura sf os seus próprios súbperto, sonlle moi familiares.
ditos, ou de estranxeiros, non poden ser
considerados como unha función de xefe
Non me oferece :n:engunha dúbida que só
. de estado segundo a lexislación internapoñendo anta a xustiza a© augusto · xeneral
cional, mágoa que o apenas non concorde
non só enxulgamos .feitos acorridos n6 pasacoa realidade, e que cada vez sexa máis nedo, senón que actuamos sob.re o presente das
cesário afirmar que conceptos como razóns
moitas vítimas e familiares dos desaparecide estado ou funcións próprias do xefe de
dos que albiscan a esperanza de que se poña
estado deben desaparecer cando do que se
fin á indignidade que supuxo que a xustiza
fala é de crirp.es contra a humanidade ou de
calquera violación 'de dereitos h~anos.
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MULLERES
XosÉ V ÁZQUEZ PINTOR

Cando eu lin esta notíéia xa haf m;ii~ de 6
anos, acababa de ler un estremecedor libro
sobre o ac"ontecido en Chile tralo golpe de
estado (oµ tamén chamado coa nova terminoloxia xurídica dos fiscais Cardenal e
Funganriño "suspensión transitória do orde .
constitucional") do 11 de Setembro de
19 73, ti tu lado Tejas verdes, diario de un
campo de concentración en Chile escrito por
Hemán Valdés, un novelisÚ que vivira a
experiéncia da represión golpista . Agora·
abrindo de novo este libro vexo que escribira na sqlapa o seguinte: "hoxe viña no
periódico que Pinochet celebrou o golpe de·
1973 con 21 canonazos; eu desde aquí agasálloo cun mundo de maldicións e a espe. ranza de que o próximo aniversário o celebre no zoolóxico (que perdoen os .animais
pero en algures hai que metelo)".
O meu desexo non se viu cumprido ·de todo
nen moito menos, xa que houbo que espe- ·
rar seis anos, e non ternos o ditador no zoolóxico senón nun luxoso hospital con todas
as comodidades, incluida Internet, por suposto; ~ non o vixian precisamente coidadores d~ feras·, aínda que isto último pode
. converters~ en realidade se o xeneral segve
' perdendo a súa paciéncia, e nos -mosda o
atávico \comportamento que sen dú8ida
aniña nos seus xenes e que tan nen quedou
reflectidq na alocución d© seu filio 9 día en
que se s<bubo a "1infá·
mia" qu9 se cometera
co xeneral, precisa. men:te o día do seu oitenta cumpreanos.
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Maruxa, 92 ano de remonte a pral da Galicia ensoñada, teatro e alalá, queda na miña memoria coma rebelde, cabreada cos
espacio de festa e pr tocolo, in nn coa
mensaxe rosalián do retomo da poeta á terra de lria Flavia. Non morrerei tranquila e
non se cumpre o seu mandado. Non e cum,
pre. Pero Maruxa permanece na palabra
dos labregos de Cercio, aqueles que foron
alumnos seu , cando ela chegaba de de
Bos Aires, con Varela Buxán, louco do
Teatro, con a penas 45 anos, a colaborar
no oño dun verdadeiro Centro Dramático Galega, como Castelao lles pedira: no
retorno á T erra facede o imposible por este so.fu, polo naso orgullo. Non foi nin iquera
posible. E Maruxa, que alfabetizou a aldea
da acollida, que semeou fragancias, entrou
de vez na Casa da Matanza para estar, permanente, na reinvindicación da xustiza
pola man, que tanto recitaba, con énfase: a
rebeldía dramática na úa voz. Non me de,
an terra, senón cinsa, aire ... E voaron as
muxicas do seu corpo desde a curota. Eis a
súa intrascendente levedade. Non era nada, séndoo case todo."E foise. Cando as
novas xeracións de agradecidos albisquen
as primeiras encostas do egundo milenio,
alguén éadrará conforme en honrar, nun
outeiro central, a lembranza (carpo único
en granito rosa do país) dunha familia de
hon~stos obradores do Teatro Galega:
Maruxa Villanueva, Femando Iglesias,
Tacho/as, e Varela Buxán.
1

Gloritompfa os m~lde do arquitecto
do po a, dos clásicos sembradores do ritmo, d s cofrades das antolox(ps, dos trascendentes. As migallas do seu verso sobra,
ban da mesa e d sorri d perfectos, que
non a tiñan por modelo, nin seq~era por
rival: ¿que mundos podía reconquistar unha nena tan grande e tantas veces imples?
Pois recachounos a todos boca arriba e varreu a retórica dos labios, coma se os dandis pasaran. Escoitándoa, un escoita a sabi.duría que non cesa nas causas do común. E
foise. Canten, escenifiquen, reborden, definitivamente, as dúas en paz.•
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PARLAMENTO

Os grupos da oposición acusárono de apresentar acordes·'clandestinos'

Cuiñcí recoñece que se incumpriu o
Plano de lnfra~struturas aprobado.polo Parlamento
-0- P. CASTRO

1

~

A finais do ano 1995 os grupos parlamentários aprobaban por unanimidade o
chamado "Plano Director de
lnfraestruturas", através do
que se chegaba ao compromiso de comezar os trámites
necesários para iniciar as
obras de mellora e modernización da rede de camiños
de ferro do país. Transcorridos tres anos, o próprio conselle i ro de Política Territorial, Xosé Cuiña, non só recoñecia que non se cumpriu
nen o primeiro dos pontos
recollidos nese plano senón
que mesmo apresentaba un
novo no que se reducen substancialmente as partidas orzamentárias previstas daquela e
retrasa en vários anos o hipotético remate das obras.

Mália este anúncio, polo momento, só aparecen consignados, nos orzamentos xerais do
estado neste conceito, un total
de ·5.000 millóns de pesetas
para 1999. Unha cantidade que
semella ser insuficiente para
abordar o programa defendido
polo conselleiro , no que só para mellorar o tramo A CoruñaRed onde la precisaria de
16.400 millóns. Canto ao acordo asinado con Rente o deputado do BNG , Alfredo Süárez
Canal, o definia como "convénio clandestino" , á vista de que
nen sequer o ministério de Fomento sabe da sua existéncia.

O Plano Director de lnfraestruturas, aprobado en Decembro
de 1995, estimaba en 173.000
millóns de pesetas os investimentos necesários para modernizar a rede interior dos camiños de ferro e en 175.000
millóns os custes aproximados
da mbdernización e mellara da
rede exterior. Desas cantidades, , o governo gal ego non
cons~guiu que a administración central destinara nen a
primeira partida orzamentária e
o próprio Xosé Guiña recoñecia
o incumprimento dos compromisos adquiridos por unanimidade na cámara.
Alén diso, na vez de tratar de
negociar coa administración
central ese plano, o conselleiro
de Política Territorial apresentaba, o pasado Martes 1 de
Decembro, un novo plano bautizado co nome de "alternativo

polo Ministério de Fomento e. o
resto pala Xunta e outros
30.000 procedentes dun acorde asinado, segundo Guiña, o
3 de Agosto deste ano, entre a
Xunta e Rente.

O Conselleiro Xosé Cuiña apresentou un novo plano que reduce substancialmente as
partidas previstas e retrasa vários anos o remate das obras.
A.N .T

decenal" a pór en marcha en
duas fases . Para realizar as
primeiras actuacións, no pri-

meiro quinquénio (1998-2002)
contaríase con 30.000 millóns
de pesetas, 27.000 a aportar

Como ven sendo habitual cando se tala de modernizar as infraestruturas galegas, n.o debate volveu xurdir a discusión sobre a variante de Guadarrama.
Mentres que para Xosé Guiña
segue sendo fundamental porque "é o tramo máis difícil", o
deputado nacionalista insistia
na paradoxa de que "somos inc ap a ces de conseguir en 4
anos máls de 5.000 millóns e
apuntámonos _aos investimentos de 200.000 millóns para a
variante de Guadarrama". Pola
contra, a deputpda socialista
Maria Antónia Alvarez Yáñez
aseguraba que non se pode ir
en contra dese investimento
porque "xa está resultando moi
difícil sacalo adiante" e Anxo
Guerreiro, do grupo mixto, preferia apostar por un pcrsicionamento intermédio sen chegar a
posicionarse nen con uns nen
cos outros. +

AConsellaria de Educación avalia aeficácia do fomento do galega en partidas de subvencións

Currás satisfeito do incremento do bilingüismo·
"Bilingüismo limpo e harmónico.
Limpo porque fomenta a convivéncia das duas línguas cumprindo as leis . Harmónico porque se equilibra o seu uso". Con
esta afirmación que- ven reiterar
de novo o modelo de política lingüística defendido polo PP, comezaba o conselleiro de Educación, Celso Currás, unha comparecéncia parlamentária na
que tiña que explicar os eixos
nos que se basea ese modelo e
na que, pola contra, se limitou a
facer un relatório das liñas de
subvención, número de cursos e
convénios asinados.
Para os deputados non ter problemas de comprensión, repartíronse na Cámara, ademais das.
cópias en galega, cópias en castellano do discurso do Presidente da Xunta no debate sobre o
Estado da Autonomia, lembraba

a deputada do BNG, Pilar Garcia
Negro. Pola mesma razón, en
defensa do modelo de bilingüismo limpo e harmónico, "a administración segue emitindo unha
grande parte da sua documentación en español", a Delegación
do Governo SÓ emprega o castellano e este é tamén o idioma
preferido pola consellaria de
Presidéncia para enviarlles aos
deputados os convites.
Na mesma liña, a ·Confederación de Empresários recebe unha subvención cuantificada en
12.000 pesetas diárias para promover a normalización lingüística e publica un anúncio en español convocando o Encentro
de Empresários Galiza-Norte de
Portugal. Tamén/ apelando á legalidade,. o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza demanda a
traducci(m dos documentos que

pouco se cumpre no que respeita á toponímia e a maioria dos
concellos seguen emitindo a sua
documentación en castellano.
Mália estas denúncias que poñen en evidéncia, a dicer da
oposición parlamentária, o fracaso da Política Lingüística do PP,
o conselleiro de Educación reiteraba que se trata de "unha'visión
parcial e sesgada do que é a língua" . Segundo Cur'rás, para mudar a problemática dos topónimos e as prácticas lingüísticas
de organismos como o Rexistro
Mercantil da Coruña hai que fomentar o "cumprimento da legalidacle pola via dó diálogo con toCelso Currás.
dos os .coleitivos". Para o titular
de Epucación é un logro a conlle chegan en galega, -mália ter , clusión tirada polo Mapa Socioun servizo de normalización lin-, 1i ng ü ísti co se.gundo o que "a
güística próprio. A lexislación en.· . práctica monolíngüe é menos
matéria de normalización tamfrecuente que a bilíngüe". +

Cuiña
Copperfield
O conselleiro de Política Territorial lembraba, na sua intervención, o asombro que lle
produciu asistir á actuación
do mago David Copperfield.
Esta surprendente reflexión
viña a canto das autovias e
de como se fraguaron os proxectos para a sua posta en
marcha cando el trataba de
entrar en Compostela en carabana e decidiu que se precisaba dunha solución inmediata. "Algunhas persoas son
magos", dicia, "eu non, pero
me puxen a traballar de contado". Alfredo Suárez Canal
contestáballe asegurando
que non era Copperfield senón o vello usureiro de Oliver
Twist, que logo de maltratar
aos rapaces dáballes unha
esmola e pretendia o seu
agradecimento. "A ver se calle un tren e decide que ·ta- mén é necesário modernizalo", dicia Suárez Canal , porque "se houbo para ·autros lados, porqué ternos nós que
andar ainda en dilixéncia?" +

Calendário
fut'oolístico
Pór en dúbida que o futbol
provoca paixóns a estas alturas seria inxénuo. Por iso,
cando comeza a tempada
uns hosteleiros talan das perdas económicas que lles provocan os partidos televisados
e outros instalan grandes
pantallas para reter á forza
de imaxes e son estéreo á
clientela. O mesmo sistema
van ter que comezar a im plantar nci parlamento, ou se. nón, ter en canta o calendário futbolístico para planificar
as sesións plenárias. Só había que ver as bancadas semi-abandonadas dos grupos
parlamentários mentres se
xogaba o partido da final da
Copa lntercontinental entre o
Real Madrid e o Vasco de
. Gama. Polo menos os deputados non entraron na cámara vestidos de siareiros. +

Alarde
democrático
Ao portavoz do' grupo mixto,
Anxo Guerfieiro ocurríuselle
cuestionar a coeréncia do
conselleiro de Presidéncia,
Dositeo Rodríguez, por manter a sua carteira ao· tempo
que leva a caqo a sua precampaña eleitoral como candidato á alcaldia de Santiago
de Compostela. Nunca tal dix era. Por vez prinieira en
tempo, o alcaldábel da capital galega perdia a compostura e desde a tribuna, a viva
voz e con expresión despreciativa contestaba a Guerreiro que logo de ter feito ese
comentário non merecia sequer a sua contestación. E
non o fixo , pasou a outro portavoz e a outro tema'.+
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Axunta destinará perta de 3.000 mil.lóns. asufragar os gastos de Fundacións en 1999 · Existen
•
mecanismos
de control?
.

O prezo da 'administraCión paralela'
*TERESA VARELA

a adquisición de novas accións.

O governo galego volve a ser
xeneroso coas fundacións,
que en 1999 recibirán 2. 789
millóns de pesetas a través
dos Presupostos autonómi·
cos. Un ano máis, o Executivo
continúa a sufragar os gastos
destes en.tes que forman parte
destacada do que a oposición
parlamentária ten bautizado
como "administración paralela", en alusión á dificultade de
ser control~dos pola Cámara
pese a recibir cartos públicos.

Esta cuantia pode completarse
coque a Xunta destinou a sufragar recintos e certames feirais,
no senso xa indicado~ de que a
maioria por converterse en fundacións e outros van polo mesmo camiño. A esa finalidade o
Executivo adicou uns 6.300 millóns desde 1990, o que sumado
a cifra anterior supón que o Goberno leva gastado arredor de
25.000 millóns de pesetas en
fundacións e actividades feirais.

A Semana Verde á cabeza
As Fundacións que se repartirán
A lista das máis beneficiadas poo groso dos case 3.000 millóns
los sucesivos Governos de Fraga
de pesetas no vindeiro exercício
está encabezado pala Fundación
son a de Fomento da Calidade InSemana Verde de Galicia, constidustrial e Desenvolvemento Tecnolóxico, con 775 milóns; a Funtuída en 1991 para a promoción
de actividades comerciais, en pardación Semana Verde de Galicia,
ticular as agropecuárias, e que leque recibe 664, a Fundación A
va recibido 9.500 millóns dos OrCoruña para a construcción dun
recinto feiral, con 300 millóns e a
zamentos. Síguelle outra fundaFundación Feiras
ción feiral, nesta
e Exposicións de
caso a de Feiras e
Galicia (Fexdega),
Exposicións de
con 20b millóns de
Lugo, con 1.609
Conselleria
pesetas.
millóns; e a de Fomento da Calidade lndústria
Aínda que de mede Industrial e o
destina máis
. Desenvolvemento
nor cuantía, cabe
destacar os 50 miTecnolóxico, con
diñeiro
llóns que a Con1:570 millóns. O
selleria de Presiconxunto das 20
ás fundacións
entidades comardencia ten previsque a
cais levan acadatos para a Fundación Monte Casdo uns recursos
investimentos
tro!, destinados "a
superiores aos
potenciar o depor800
millóns de pereais
te do golf en Galisetas, e o_ranking
cia", segundo se
das mellar paraexplica nos prodas complétase
pios Orzamentos, ou os 60 micon outras cinco fundacións -A
llóns adicados a fundacións hosCoruña, Fexdega, San Rosando,
pitalárias, declara o Governo.
Feiras e Exposicións de Ourense
a Galicia-Europa- con asignaCoa chegada de Fraga á Presicións que rebasan os 500 millóns
de pesetas en cada caso.
déncia aumenta o número de fuAdacións nas que participa a Xunta
O principal benefactor destes
e que reciben recursos dos Presupostos: en 1990 só figuraba unentes é a Conselleria de 1ndúsha nas Cantas públicas, en 1994
tria, que cada ano lles tranfire
eran 36. Esta proliferación explícuantiosos recursos. En 1999 as
case grácias a qonstitución das
fundacións recibirán 1800 mi20 fundacións comarcais, pala
llóns do departamento que dirixe
conversión da maioria dos, antaAntonio Couciro, cantidade que
no, recinto feirais neste tipo de
supera nun 55% ao que destinainstitucións e pola creación das
rá a investimentos reais. Agriculfundacións sanitárias. Todas elas
tura e Presidéncia sos as outras
levan recibido do Governo autoconsellerias que máis aportan.
nómico unha cantidade que ronPrivatización encuber1a
da os 19.000 millóns de pta, incluíndo as aportacións iniciais ao
da sanid_a de
capital que en moitos casos son
ampliadas anualmente mediante
Mención aparte merecen as

A

fundacións de carácter sanitário, polo que supoñen de privatización dunha prestación social. Nacionalistas e socialistas
así o interpretan, e teñen denunciado dende a tribuna parlamentária que se trata dun primeiro pasa no camiño emprendido polo PP para privatizar a
sanidade. ·
·

fundación- senon quen a paga.
En calquer caso, aí está a Fundación Hospital de Verín, que
recibiu unha aportación inicial
de 100 millóns de pesetas: a
Fundación Centro de Transfusión de Galicia, á que a Xunta
contribuíu a crear con 215 millóns e a inicial de 25 millóns.
Todas elas fináncianse básicamente a través de millonarios
concertos de prestación de servicios có Servicio Galego de Saúde (Sergas). A éstas hai que
engadir as fundacións criadas
para xestionar os Hospitais de
Cee e do Bardanza. Todo indica
que no serán as últimas.•

Desde a Xunta, primeiro Romai Beccaria e agora o conselleiro' de Sanidade Xosé Maria
Hernández Cachón , apresúranse a desmentir á oposición,
argumentando que o importante non é quen xestiona a prestació.n -que pode ser unha

Gasto en fundacións en 1999
Fomento _Calidade lnd. e Desenvolvemento Tecnolóxico ..... ....... ... 755
Semana Verde de Galicia ............... ... ..... ..... .... ............. ...... .... .... .. ..664
A Coruña .... .. ............. ..... ................. .. .... ....... .................... ......... ... ... 300
FEXDEGA ......... .... ....................... ......... ............................. .... ..... .... 200
Comarcais ... .. ................................. .. ......................... .. .... ..... ........... 192
Fe iras e Exposicións de Lugo ..... .. ................................ ..... ......... .... 104
Feirais ....................................... .. ... ...... ....................... ...... .... .. ... ..... 100
Galicia-Europa ............... .. .. ..... .. ... .... ............................. ................. 98,2
Escola Galega de Adm. Sanitaria ............................ ......................... 71
Louza e Granito ................. :... .. .................... : . ~ ............ .. ... .... ........ ..... 60
Hospitalarias .... ............... ........ .... ............................ .... .. .. .. .... .... ..... ... 60
Monte Castro! .................... ... .. ....................... ...... .. .... .... .. ... ............... 50
Vários .. ...... .. ....... ............ ..... ....... ....................... .. ... ....... ........ .......... 135
Total .............................................................. .. ... .. .. .. ....... .. ..... ...... 2.789

,...,

¡

~rn

A capacidade do Parlamento
para fiscalizar o uso destes
cuantiosos recursos era casi
nula antes de 1997. Así o recoñecia daquela o parlamentário do PP Xesús Palmou,
agora conselleiro de Xustiza
é durante tempo asesor da
Fundación Semana Verde de
Galicia.
O Governo autonómico enviou a Cámara en Xaneiro de
1996 o proxecto de lei que
pretendia correxir esa situación, despois das reiteradas
críticas de opacidade da
oposición. A norma tarda case un ano en entrar en vigor,
tras ser publicada no DOG
do 20 de Novembro de 1996.

"';

Fonte: Proxecto de Orzamentos de 1999
Cifras en millóns de pesetas

As fundacións máis beneficiadas pola Xunta
Semana Verde de Galicia ... ............: ... :.......................... ........ .... .. 9.546
- Feiras e Exposicións de Lugo .... ... .... ......................... .... .............. 1.609
Fomento da Calidade Industrial e desenvol. Tecnoltjxico ... ......... 1.570
Interese Galego .. ...... ...... ...... .......... ........ ., .... ....... ... .. .... ................ 954<1>
Comarcais ... ........... ...... ....... ..... ..... .... ............................... ............... 849
Galicia-Europa ..... ........... ....... ........ ....... ... .... .. ....... ....... ... ......... ... .. .. 649
Fexdega .................... ... .... .. ...... .. .... ...... ................ ............ ............... 601
A Coruña ................... ....... .......... ............ .. ..... ................. ..... ...... ...... 560
San Rosendo .............. .... ... ...... .... ...... : ...... .. ....... .... ........ ................. 500
Sanitarias ................... ..... ... ............................ ................. ... ............. 460
Feiras e Exposicións de Ourense .... ...... .......... ........ ...... .. .... ..... : ..... 291
Feirais .... .-.................... ... .. ... ... ......................................... ................ 366
Rof Codina ................. ... ... ... .. .......................... ... .......... ...... ............. 255
Vários .. ........................... .. ... ...... .... .... ... .... ...... .. ... ......... .. ................. 548
Total ........................ ......... ...... ..... ...... ....... ...·....... .. ....... ............... 18.758
Cifras en millóns de pesetas
Fonte: Orzamentos autonómicos 1990-1994.
(1) Partida sen desglosar nos presupostos de 1995.

A Xunta destinou perto de 19.000 millóns dos Orzamentos cil fundacións. A maioria dese gasto con:esponde ao periodo 1993-1999
'

A leí introduce unha série de
medidas para gañar transparéncia na contratación do
persoal. Por exemplo, establece que a seleción de persoal das fundacións participadas pota Xunta deba efectuarse respeitando "os princípios de igualdade, mérito,
capacidade e publicidade",
condicións que, ainda que
soen a óbvias, non eran de
abrigado cumprimento antes
da norma. Igualmente especifícase que os contratos deben cumprir os requisitos de
"publicidade, concorréncia e
obxetividade" .
Amais, as suas contas estarán suxeitas ao control
financeiro da Intervención
Xeral da Comunidade e
serán fiscalizadas polo Consello de Contas. Cabe recordar que este organismo envía os seus traballos ao Parlamento, que se enteraria asi
da contabilidade das fundacións. Pero no último informe remitido á Cámara non
aparece ningunha
auditada.•

desde os círculos ben informados co poder, p<:1ra xustificar o
dispéndio: Hemández Cachón quere conductares de probada
lib~e designación. Os gabinetes dos conselleiros
confianza, non simpiemente chóferes de oficio e, menos ainda. ,
suman ~rea de duascentas persoas norrleadas directamen'sindicadas. É comprensíbel. Os Presidentes, os Conselleiros,
os Xenerales, os Directores, os Capataces, os Sarxentos da
te par:. funcións de estriro interese político ou particular
Guardia Civil e todo aquel que teña algo de poder necesita
do titplar. O entratp.ado/ complétase con médio milleiro
de pefsoas empregapas ~olo sistema de asistencias técnide persoal de confianza. Que os adule, que os sirva servilcas,. contratos de alta ditección en Fundacións e Sociedamente e que se manteña indiferente ante as posíbeis activides de Xestión e así ar'~ alcanzar cifras de vários miles de
dades fraudulentas, comentarios improcedentes e tramas
asaJariados con cargo aos orzamentos de Gali~a, que deconspirativas de parte contratante. Se todos podemos ser
}1en .o seu pecún.io men~ual a un nomeamento dixital. A
de confianza, mellar. O chófer, o vendedor do cupón, o retoritade- expresa, rotunda ;e in.transferíbel de poñerlle un
º
dactor da sección Galicia, a profesora, o que toca o bombo
_
CQ
e mais o gaiteiro. Os que non adquiren este status ao paro .
salário a unha persoa amiga, adicta e incondicional (isto
·_ ----,.------------''----~-------------'--Ou á marxinación social, ou as listas negras, ou simplesúltimo mentres cobre puntualmente).
.
mente gasealos.
Parece que a febre de cortrqtar a p~rsoas de confianza vai
empezar a afectar a todos os pastos db mrganigrama adminisClaro que despois de soltarlle cincoenta millóns dos fondos
de puxo ao seu servicio como chófer ao fillo do alcalde de
trativo, mesmo aque les que teñen un simple desempeño
públicos a unha empresária arruinada para que poicla mantero
Trazo, compañciro ademais de facción no PP. E ao módico
mecánico. O primeiro en facer uso da 5ua perrugativa a dismodus operandil que se gasta :,en que ninguén move e Ltn deprezo <le 330.000 pesetas memuais.
poñer dos fondos para contratar a quen lle pete e para o que
do, o do fillo de alcalde de Trazo é unha ínfima demostración
lle apeteza foi Hemández Cochón. O conselleiro de Sanidade amor platónico.•
O gracioso do a~unto son os argumentos que se manexan,

N

a actual administtación de Fraga Iribarne mil

A situación de falta de control das Fundacións intenta
agora ser correxida pota lei
que rixe as normas de persoal e contratación para os
entes e empresas participadas maioritariamente pola
Xunta, que entrou en vigor
en Novembro de 1996, seis
anos despois da chegada
de Fraga a Presidéncia, ao
longo dos cales houbo un
espectacular incremento
das fundacións que
obteñen recursos orzamentarios.

cent4 e·pico pos tos df! traballo están cubertos por
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En que modifica o Proxecto
de Lei de Farmácia a situación actual para provocar unha polémica como a que se
produciu nas últimas semanas entre o colectivo de farmacéuticos?
Prantexa un novo modelo que
antes non existia e que regulamenta a transmisión dos estebelecim entos farmacéuticos.
Antes podíanse transmitir sen
maiores problemas e agora
aparecen dous modelos: o primeiro que permitiría sempre a
transmisión, a venda, e outro
que seria por médio ·de concesión administrativa. lsto pon en
cuestión as pretensións da administración en canto que permite dous tipos de farmácia, co
conseguinte agrávio comparativo entre un e outro. Tamén
abre as portas a temas como é
o da mensaxeiria. Un dos princípios que ten o farmacéutico é
a tutela na dispensación de
medicamentos que o médico
prescribe. Con este modelo poderíase chamar por teléfono e
solicitar un envio a domicílio do
medicamento co que hai menos
garantías, porque se poden dar
erros ao limitarse a capacidade
de control. Dese ponto de vista
é bastante contraditório e, sobre todo, faculta a entrada das
grandes multinac ionais de
mensaxeiria. Unha farmácia, tal
e como está hoxe concebida ,
non se pode permitir o luxo de
levar os fármacos a domicílio.
A nasa crítica baséase na ambigüidade do texto, na falta de
seriedade do modelo, no perigo
da entrada dos servizos de
mensaxeiria e na desaparición
da figura do auxiliar de farmácia, que non aparece regulada
na lei.

O posicionamento dos titulares de farmácias difire dos
non titulares, en que se substáncia esta diferéncia?
A lei en si non é moi clara porque deixa moitos aspectos a un
desenvolvimento posterior . O
que subxaz é un conflito de in tereses . Non ten en canta aos
distintos colectivos e as suas
necesidades concretas . Aí atopamos a empresários de farmácia, farmacéuticos rurais , far macéuticos en paro, farmacéuticos en oficinas de farmácia,
auxiliares de farmácia ... e, conxugar todos eses intereses precisaba que , cando menos , se
estabelecera unha ponéncia,
uri documento base , através do
que os afectados puideran
aportar todas as suxeréncias
para poder harmonizar. Non é
o mesmo un empresário de farmácia, que ten garantidas as
suas posibilidades económicas
que un mozo que estudou a carreira e que non dispón dos
cartas necesários para montar
un estabelecimento. Haberia
que ter demonstrado a necesária serenidade e consenso para
emprazar a todos os colectivos
pero ao non facelo co que nos
atopamos é, por unha banda,
cunha actuación arrogante por
parte da administración, que
parte do princípio de que o colectivo está da sua parte e, pala
outra, coa actuación dun colectivo que trata de solventar os
seus problemas directamente
talando con Romay, con Raxoi
bu cos responsábeis nos corredores do parlamento.

Sen embargo, os contactos
cos representantes de Sanidade non surtiron os efeitos
desexados e se entrou nun-
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non ten comparanza co de outros sectores que se atopan
diante de conflitos laborais. Os
distintos colectivos sociais, cando sinten vulnerados os seus direitos, recurren a outros métodos de sensibilización e mobilización, basicamente porque non
dispoñen dos cartos necesários
para pór en marcha campañas
da dimensión da que puidemos
ver estes dias.

Francisco Ferreira Abelleira
'A farmácia ten que estar inexcusabelmente
dentro da rede pública'

Cal é a alternativa que defenden vostedes?

9* PAULA CASTRO

Haberia que ·harmonizar estfi situación regulamentando que en
DE MANIFESTO A EXISTÉNCIA DE INTERESES ENCONTRADOS NO SEO DO COLECTIVO D~ FARMACÉUTICO$, DO Q~E DEPEN·
función do volúme de ven'ciias as
farmácias. tiveran que co*ratar
DEN TODOS OS USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS. A ORIXE DO CONFUTO ÁCHASE Np CARÁCTER INTERVENCIONISTA DO
a farmacéuticos en paro, o que
ven sendo a figura dos farmaPROXECTO, QUE PREVÉ UNHA SÉRIE DE LIMITACIÓNS SOBRE A CAPACIDADE DE TRANSMISIÓN DOS ESTABELECIMENTOS
céuticos adxuntos. Partimos do
FARMACÉUTICOS. CO SEU POSICIONAMENTO, OS EMPRESÁRIOS TITULARES DE FABMÁCIAS ENFRÓNTANSE AOS TITULA· . princípio de que a farmácia ten
que estar inexcusabelmente
DOS NON PROPRIETÁRIOS OU EN PARO. FRANCISCO FERREIRA ABELLEIRA, DEPUTADO DO B.N.G. NO PARLAMENTO GALE·
dentro da rede pública, con inGO E RESPONSÁBEL DA ÁREA DE SANIDADE, ANALISA O PROXECTO E AS REPERCUSIÓNS QUE TERÁ PARA OS USUÁRIOS.
tervención da administración garanti ndo a universalidade e a
calidade do servizo e tendo en
cónta critérios como a dispersión da povoación para que todos os cidadáns teñan asegurada a cobertura duns direitos.
Non podemos pretender aplicar
un modelo de servizo farmacéutico na Galiza semellante ao de
Andalucía ou Castilla-La Mancha. De aí que demandemos a
devolución do proxecto para volver a comezar o Rroceso, atendendÓ a todas estas variábeis.
Tampouco ternos nengun rubor
á hora de denunciar as contradicións que existen dentro do próprio sector. Non é razoábel que
se poida transmitir de país a tillos as farmácias , pero ao entrarlle a ese tema tócaselle a 1
unha série d? direitos adquiridos . Teria que ser por 1 concesión administrativa e cun sistema que asegurase a igualdade
de oportunidades no acceso.
Tampouco estamos a favor da
libre apertura porque permitiría
a entrada das multinacionais,
como ocorre no caso das parafarmácias. En todo caso, prevemos un periodo transitório , para
que todas aquelas persoas que
teñen unha farmácia podan facer unha única fransmisión na
que o proprietário poria o prezo
e a administraciqn o tope.

O DEBATE SUSCITADO POLO PROXECTO DE LEI DE FARMÁCIA, APRESENTADO POLO P.P. NO PARLAMENTO GALEGO, PON

. . . O proxecto de Lei de Sanidade
anunciado polo PP ta.mé'n está
a provocar denúncias. desde ·
os sectores implicados<polo
seu carácter privatizador.

A. PANARO

ha campaña nos meios de
comunicación.
O que é preciso é regular o sector pero tamén tendo en conta
os seus posicionamentos. Efeiti-

vamente, entrouse nunha guerra mediática que denota unha
conceición de lobby de presión,
cunha campaña desafortunada,
de mal gusto e que de algunha
maneira é contestada con outra

campaña mediática por parte da
Xunta de Galiza. Esas campañas provocan o silenciamento
das nosas proposicións e .nos
situan diante dunha situación
·inédita, un comportamento que

Este proxecto anúnciase xusto
cando se está a piques de apresentar unha Iniciativa Lexislati-, va Popular através da que se
. reclama a regulamentación do
sector por leí e unha defen$a da
sanidade pública. O que pretende o PP -ét solapar todo o conflito que hai detrás. Hai tifl cuestionamento de, todo o que é a
rede pública, do proceso de privatizació ns qué defenden os.
tecnócratas que pretenden que
todo o lnsalud quede co'twertido
en Fundacións. O que subxace
é un modelo privatizador ql.fe
consagra a libre designación de
cárregos e unha delegación de
competéncias en matéria sanitária aos concellos que non vai
acompañada dos necesários
orzamentos , como é o caso
dos servizos mortuó (ios ou o
manten imento das e_quipas de
atención primária. A lei é jmprescindíbel , po rque somos a
única com unidade que ten_
transferidas as c_ornpeténcias
que ainda carece dela, pero
asegurando o sistema púb lico
e tendo en conta a opinión· dos
colectivos implicados. •
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Máis de mil docentes están desprazados arbitrariamente por este procedimento

OTribunal Superior falla en contra das comisións de servizos
cubrindo unha
praza meiante unh a comisión de
servizos en lugar
de ocuparse estes pastos através
do concurso de
traslados, que seria o proceder legal, ao xuízo do
Tribunal Superior.

-0- H.Y.

O pasado 24 de Novembro unha senténcia da sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior fallou en contra
dunha Orde da Consellaria de
Educación de Xaneiro de 1995
que ditaba a cobertura de distintos postos de traballo polo
procedimento da comisión de
servizos, "anulando a mesma
por non ser conforme· ao ordenamento xurídico", segundo
indica a mesma senténcia,
que se produce tras un recurso apresentado pola Confederación lntersindical Galega.
O Superior anula unhas prazas
cubertas en comisión de servizos.
Este procedimento consiste en
obviar o mecanimo legal do concurso de traslados dos funcionários para colocar a unha persoa
que designa a Administración sen
medidar unha convocatória pública. Nalgunhas ocasións, a comisión de servizos prolóngase durante anos sen nengunha razón
que o xustifique. Oeste xeito, danse casos de ensinantes con destino definitivo en lugares como A
Mariña que desde hai 14 anos están en comisión de servizos na
Inspección de Vigo, por exemplo.
O devandito fallo estabelece que
"as comisións de servizos confi-

Para a CIG este
fallo elimina a "arbitrariedade e a
discrecionalidade"
coa que viña operando a Administración. O sindicato, que foi quen
apresentou o recurso, habia tempo que denunciaba estas práticas
e mesmo chegara
Alguns mestres acadan recomendación para fuxir das suas pra:r:as na escola rural cara outros destinos
máis cómodos. Na foto, nenos dunha unitária na parróquia pontearán de Areas.
A.N .T a non informalas
nos órganos pregúranse como un sistema de
Relación de Postas de Traballo".
ceptivos en sinal de protesta.
provisión de natureza excepcio1
nal e de carácter temporal". AsiO Tribunal Superior deste xeito
Colocar por favor persoal 1
pon en entredito un sistema de
mesmo indica que "legalmente
cobertura de prazas que a Consenon é posíbel a adscripción dun
Para a central nacionalista, o profuncionário a un dete rmando . llaria de Educación se cadra emceder da Consellaria servia para
pasto senón é através dalgun
prega nunha porcentaxe de casos
"«colocar» en centros concretos
dos procedimentos legalmente
excepcional, segundo a CIG. Os
a unha série de profesores polo
estabelecidos". "Para cubrir os
dados que manexa este sindicato
procedimento de «favor persoal»,
pastos -abonda ·o fallo-, loxicaindican que superan os mil (sobre
respondendo moitas veces a crimente .deberia preceder unha
un carpo total de 28.000 ensinantérios clientelares, enchufismo e
convocatória e unha inclusión na
tes) os docentes que se atopan
á máis burda recomendación".

A senténcia emitida polo Tribunal
Superior anula a citada Orde e
contra ela non cabe recurso ordinário. Oeste xeito, a Consellaria
terá que revocar todas as comis i óns de servizos ditadas ao
abeiro da Orde do 4 de Xaneiro
de 1995, que foi a que apresentou recurso a CIG. No caso da
Administración non proceder a
revocar as comisións de servizos, a CIG está disposta a exixir
xudicialmente a execución da
senténcia. De todos xeitos, esta
central agarda que a partir de
agora o fallo ''teña repercusións
nas formulacións xurídicas das
comisións de servizos en todas
as Administracións". Asi, o sindicato ere que a Xunta debería de
deixar de recorrer masivamente
a este procedimento, coa consecuente "supresión daquelas [comisións de servizos] que non teñen nengun tipo de xustificación
legal". A partir de agora o sindicato que apresentou o recurso
vai empregar a via xudicial ante
calquer irregularidade, é dicer,
cando as comisións de servizos
non estexan amparadas pola leg alidade e, entroques, servan
para "colocar" aos amigos . A
CIG agarda que a nova situación
non só se estenda ao ensino, se. nón tamén aos outros departamentos da Administración, onde
tamén se observan numerosas
práticas deste tipo.+

TERRA E TEMPO Á VENDA EN:

VIGO:
ll"braña Ir Indo
Ubrarla Cartabón
Prensa Mumlial
Qulosque Raquel
AGUARDA
Quiosque Cucadas

REDONDELA
Libraña Retrinco

OUJIENSE
Ubraria Torga
A.C. Auriense

VllAGARCIA
Librarla Umfar

OCARBALLIÑO

Ubrarla Pampln

IJ"braria Epi

LUGO
Sorgatlelos
librarla Souto
11\raria Biblos
BURElA

Ubraria
Oberce das 11erbas

FOZ
11\raria Babia

Quiosque Artico

SANTIAGO

A CORUÑA

ll"brarla Couceiro
Ubraria Pedreiro
111'rarla Follas Novas

Librarla No11a Galizo
l.i"braria Coucelro
Librarla Queixame

Sargafflas
Librarla Gal/aedo

Ubrario ,,,,,,,
Ubruria OQulosque
Qviosque M,ry
Ubraria Mailcy
l.i"brarla Siaba
Lt"braria ACAB

RIBEIRA

Ubrarla Causas
FERROL
librarla Íntllce
Sargade/as

ASPONTES
lliraria Do

""'°

PONTEVEDRA
lilraria Paz

waLONA
Sargodelos

MADRID
Sargatle/os
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Se émuller epide traballo peña no curriculum só ainicial do seu neme

Adiscriminación laboral afecta incluso ás fillas de empresários
verán a Inglaterra a aprender Inglés", dixo, ainda que non aclarou como pode unha financiarse
unha estáncia en Inglaterra.

ante a xustiza son difíceis de
demostrar, tal como sucedeu
hai alguns anos cando se deA preséncia na empresa privanunciaron desigualdades no
da de directivas de éxito pareconvénio colectivo de Copo
ce meramente anecdótica visNa relidade, moitas das ponentos os dados: entre as 850
Ibérica. A experiéncia di que a
tes que acudiron as xornadas,
solución máis eficaz deberia
grandes compañias que opetodas con postos de responsabichegar a través das mesas de
ran no Estado español só hai
1idade, non talaban idiomas e ~ negociación colectiva, .pero, se- ·
23 mulleres directivas e destas
unha delas a directora da fundaguindo con Copo Ibérica, atomáis da metade teñen relación
pámonos con que o Comité esción Caixa Galicia, Mª Luisa Ande propriedade coas empresas
d ré, que se ocupa de labores
ta composto por oito homes
que dirixen. A situación das
culturais, recoñecia ter deixado a
frente a unha única muller e a
mulleres en postos de resescala na primária. Unha das
reivindicación queda postergaponsabilidade foi analisada
da ano tras ano.+
presentes lembrou tamén que o
nunha xornada en torno ao
deseñador Adolfo Dominguez se
proxecto DIVA (directivas váliaponta á necesidade de talar un
das) celebrada o pasado dia
correcto ingl.és. Nunha confe30 en Vigo. A organización do
réncia na facultada de económiacto correspondeu á Asociacas asegurou que el estaría disción de Mulleres Xóvenes Area.
posto a contratar a todos os presentes que tivesen rematado a
Patrícia Botín foi elexida polo
carreira e falesen inglés. Sen
seu pai para conducir o Banco
Santander, a pesar de ter vários
embargo, a el esa caréncia non
lle impediu alcanzar o éxito. E se
irmáns varóns , por estar mellor
cualificada. Pero as filias de ema cuestión dependese certamente do domínio de idiomas non tepresários non sempre se libran
ria problemas Sofia Codías que
da discriminación, Teresa Vidal ,
fala correctamenPresidenta da
te inglés e aleConfederación
mán, rematou a
de Empresárias
licenciatura en fide Galicia (CEG),
s 850 rnaiores
1o loxia , a diplocontaba como a
sua filla lle tora
matura en Relacornpañias do
cións Laborais,
arrebatado un
Estado só
pesto de direción
estúdia cuarto
curso de dereito
nunha coñecida
empregan a 25
e con só trinta e
multinacional por
un home con pior
mulleres directivas dous anos ten
curriculum.
unha experiéncia
laboral de dez.
Ela é a secretaria
As dificultades codun directivo que
as que se atopan
non tala idiomas
as mulleres non
e ten piar expeteñen relación
dente académico.
coa preparación xa que nas universidades, excluidas escolas técO ostáculo da maternidade
nicas, as mulleres conforman a
maioria da povoación estudantiL
Unha das razóns máis mencioSegundo Pilar López Vidal, direcnadas de que as mulleres se
tora da Escola de Empresariais
atopen con obstáculos á hora
de Vigo, tamén obteñen os mellode acceder a un posto de trabares expedentes, o que non impide
llo é a maternidade. Unha vez
que certos empresários sigan a
pasada a idade fertil , as dificulchamar a escola pedindo persoal
tades non desaparecen pero
exclusivamente masculino.
disminuen. Rosalia Portela, directora de Kimberly C/ark EspaSignificativo é o caso, contado
ña, afirma que chegou dez anos
pola presidenta da Confederamáis tarde a un pasto directivo·
ción de Empresárias, dunha
que se se tratase dun home en
moza con excelente curriculum
que a pesar de incluir licenciatuiguais condicións.
ra, posgrado e ingles, nunca
Cando se superan estas dificulconseguira ser entrevistada patades e se chega ao posta de
las empresas nas que solicitaba
traballo, as trabas non desapatraballo, xa cansa decidiu oculrecen, e non se trata só de
tar o seu nome e asinar E. Fercuestións subxetivas como as
nández, o que lle deu bo resulde que as opinións dunha muller
tado xa que poucos días despois era chamada por unha imteñan menos peso ou as de ver
como os compañeiros masculiportante firma que non daba
nos levan as gavanzas que lles
crédito a que E. significase Elecorreponderian a elas. Tamén
na. Ao princípio non parecían
existe unha discriminación mamoi receptivos, pero a moza
terial que se mide na nómina.
convenceunos de que a contraCarmen Muñiz, directiva da emtasen para facer prácticas, mospresa de traballo temporal Mantrándose incluso disposta a papower, parece asumilo:,, "polo
garse ela a Seguridade Social,
mesmo salário sempre se atopa
finalmente foi aceitada.
unha muller mellar formada".
*ANA MOSQUERA

A

Aprender inglés
A pesares disto, algunhas conferenciantes insistiron na importáncia da formación e sobre todo
no domínio de idiomas. Teresa
Vidal (CEG) reiteraba a pouco
novidosa idea da necesidade
que teñen as mulleres de ser
perseverantes e sacrificadas para alcanzar os obxetivos. "As xovenes de hoxe sodes moi cómodas e preferides disfroitar das
vacacións en vez de ir pasar o

A discriminación salarial escapa da lei, ben porque os homes
cobran complementos voluntários sobre a retribución básica
que lle son negados ás suas
compañeiras de traballo ou ben
porque os convénios colectivos
establecen para unha actividade idéntica distintas categorías,
dependendo na practica da
pertenéncia a un ou outro grupo do sexo. Estas situacións
ainda que se teñen denunciado
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Adega, As Brigadas-en DefenSa do Patrim~nio ,Ch;iirego eAuruxeir8 denúncian apolítica fo~estal da Xunta

Roteiro contra a eucaliptización
para celebrar o Dia Mundial do Bosque Autóctono
Cumprir o lexislado

Unha r.ota reivindicativa en defensa da vexetación autóctona
e en contra da eucaliptización,
protagonizou o pasado 29 de
Novembro a celebración no
país do Dia Mundial do Bosque. O roteiro de Lugo a Cervantes, organizado por Adega,
As Brigadas en· Defensa dq
Património Chairego e a aso...
ciació·n cultural Auruxei;a de·
Bretoña,, incluio visitas a Vi ..
lalba, Abadin, Pastoriza, Cas- tro de Reí, Meira, Baleira e
Cástroverde para repartir folle-· tos e carteis entre os viciños.
Aproveitando a data ·de_ celebración do ·Día Mundial a favor do
bósque e da vexetación autóc- .
tona, os convocantes quixeron
denunciar, unha vez máis, o
grave e acelerado retroceso que
está a sofrir a flora-própria. Esta
agresión ven a ser consecuéncia , segundo manifestan, de
concentracións parcelárias irracionalmente deseñadas, do progresivo e programado desmantel amento do mundo rural e
dunha política forestal conscientemente planificada a favor
dos intereses das celulosas e
das fábricas de taboleiros .
A xornada comezou ás nove da
mañá cunha plantación de eucaliptos diante das Consellarias
en Lugo. Despois de visitar
Abadin, Pastoriza e Castro de
Rei, os participantes adicáronlle
un tempo especial á localidade
de Meira por ser o centro dunha
ampla comarca na que, despois
da Mariña de Lugo, sen teñen
acadado os niveis máis preocupantes de eucaliptización.

Como reivindicación inmediata, Adega, as Brigadas e Auruxeira exixen "que se empece
por cumprir o pouco que até
agora hai lexislado ". Neste
sentido lembran que a Lei de
Concentración Parcelária de
Galiza abriga a tomar medidas
para a conservación de masas
forestais autóctonas, a Leí de
Regulamento de Pesca a conservar a vexetación e os bosques da ribeira e o Decreto
81 /1989, sobre regulación das
plantacións de eucalipto, non
permite a substitución de vexetación .
Asimesmo e á vista de cal está
senda durante os últimos anos a
evolución destas plantacións,
reclaman un cámbio radical na
política forestal promovida desde a Xunta. Este cámbio teria
que concretarse na revisión do
actual plano forestal e na elaboración, por parte da Consellaria
de Meio Ambiente, dunha rigurosa regulación das plantacións
de eucalipto.
Os participantes achegáronse até Meira, centro da comarca que, despois da Mariña, ten acodado os níveis máis preocupantes de
eucaliptización.
DELMI ÁlVAREZ / ARQUIVO

Lois Manuel Toirán, "denunciamos a irracionalidade dunha innecesária e nada urxente estrada e reivindicamos os valores
ambientais e de esparcimento
desta carballeira que está a ser
salvaxemente · mutilada para a
explanación de tal travesía".

Outra das citas cunha significa- ·
ción especial foi a de Castrover- ·
de. A vila ademais de padecer
desforestación de vexetación
autóctona e eucalíptización, está
a ser afectada pola construción
dunha estrada de circunvalación
que provoca a desaparición da
Carballeira de Lomba. Nesfe
sentido e segundo explicou o secretário local de Adega en Lugo,

O fin do traxecto estaba previsto
en Cervantes, nos Aneares, pe-
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ro o mal tempo impediu chegar
até ali. A visita estaba xustificada polas plantacións de eucaliptos que, en sustitución de importantes masas de vexetación autóctona, se teñen feíto nesta zona de montaña. Para os convocantes , trátase dun monte que
debera ser xa, ademais de reserva de caza, espácio natural
protexido.

"Hoxendia estas plantacións
ademais de un problema ambiental son un problema económico e social -comenta Lois
Manuel Toirán- A sua proliferación sen control de nengun
tipo, ademais de reducir a produtividade das parcelas colindantes, está a impedir que os
labregos adicados á agricultura e a gaderia poídan pensar
en aumentar a sua base de terra e en millorar as condicións
de vida".+

~

As axudas
do exterior

N2 859 . ANO XXI
DE DECEMBRO DE 1998

13

MANuELCAO

As políticas redistributivas son sempre un eixo fundamental
sobre o que xira o debate político e social. Así, por exemplo,
as reticéncias de Catalunya ou Alemánia para seguir sumí,
nistrando- fondos para as áreas ou sectores menos desenvolví,
dos non é máis que un caso concreto dunha tendéncia global
na disminución cuantitativa da axuda ao desenvolvemento.
lsto é importante e permite entender a razón de que sexa,
precisamente, o novo govemo verde e socialdemócrata ale,
mán ou o próprio Pujol apoiado por Maragall o que cuesti0'
ne a cuantía das aportacións e a eficácia das mesmas.
Estamos <liante do cuestionamento e redefinición dos me,
canismos de axuda ao desenvolvemento aplicados até ago,
ra e que, en moitos casos, non deron os resultados espera'.
dos aumentando ou manténdose o desnivel en grao de de,
senvolvemento e un igual ou pior nivel de pobreza e desi,
gualdade social. V elaC os últimos e disputados datos do Jn,
forme do Valedor do Pobo sobre a pobreza en Galiza.

MANUEL SENDÓN

Sobre as causas da pobreza e as formas de facerlle frente xa
non existe un consenso ídeolóxico, senón territorial, no que
aparecen agrupados e coaligados os que aportan, por un lado,
e os que piden e reciben, por outro. As diferéncias entre Kohl
e Schroder neste ponto desaparecen do mesmo xeito que xur,
den as coincidéncias entre Amar e Guterres. Este ponto de
ruptura é particularmente grave para a esquerda á hora de er,
guer e soster un discurso solidário concretado en medidas
prácticas. As diferéncias entre Rodríguez Ibarra e Maragall
nese aspecto non son de matiz, senón que a lóxica da estrutu,
ra económica e social do território que se representa e que se
pretende govemar condiciona o discurso e a práctica polftica
valeirando de contido real a coincidéncia ideolóxica que que,
da reducida a temas menores e sen trancendéncia económica,
facilmente asumibles polos competidores políticos.
Nun recente informe publicado polo Banco Mundial consi,
dérase que a eficácia da axuda exterior depende, basicamen,
te, do que denomina políticas e institucións axeitadas e non
tanto da cuantiadas axudas. Estas políticas axeitadas atinxi,
rian ao libre comércio, á proteción do direito á propriedade
privada, a auséncia de corrupción, ao respeito ao réxime de
direito, ás redes de seguridade social e á aplicación de políti,
cas macroeconómicas e financeiras acertadas. Velaí, a razón
de que nuns países as axudas do exterior acaden resultados
positivos mentras neutros todo parece estragarse por un saco
sen fondo. É ben ilustrativo o caso da catástrofe do furacán
Mitch en Centroamérica, no que o principal problema é co,
mo facer chegar a axuda realmente aos afectados <liante do
perigo de que sexa esterilizada no camiño.
Casos menos graves pero igualmente significativos poden
darse coas axudas na UE analizando a eficácia das mesmas
en Irlanda ou Portugal, Sul de ltália ou Gales, etc. Mesmo,
no caso de España podemos analizar o resultado· das políticas
de axuda e solidariedade na evolución e dinámica económi,
ca de Andalucía ou Extremadura. E aquí, convén interro,
garse sobre os elementos comúns dunha sociedade entretida
vitoreando vedas medievais mentras outros tratan de afron,
tar os continuos retos da globalización económica.•

'Este ponto de ruptura
é particularmente grave para
a esquerda á hora de erguer e soster
un discurso solidário"

A. PANARO

Lembran que oValedor do Povo
ven de certificar aexclusión social que padecen moitos cidadáns

A CIG maniféstase en Compostela

en demanda de cámbios no emprego
. . P.C.

balto social e cursos de formación, poderíanse erradicar as si-

por razóns de tipo estrutural, a.

Delegados e afiliados da CIG
percorreron o pasado dia 28 as
ruas da zona vella compostelana en demanda da xornada laboral de 35 horas semanais,
dun salário social para os parados, en contra da precariedade
laboral e por unha política económica que permita afortalar
os sectores produtivos. A mobilización sumáronse os traba11 ad o res de Gesrubber, que
aproveitaron para ,exixir da administración que se abran vias
que garantan a viabilidade da
empresa e o mantenimento
dos postos de traballo e representantes dos traballadores
da CTRVG, en protesta polo
acordo asinado entre a direción da compañia e o sindicato USO. Un acordo que vulnera o convénio láboral vixente.

tuacións de marxinación e exclusión social que padecen moitas das persoas ·que carecen de
fontes de ingresos.

Traballo Temporal e que se persega de ofício a todas aquetas
empresas que teñan a traballadores sen dar de alta na Seguridade Social ou realizando máis
horas das fixadas no contrato.

Unha das principais reclamaci6ns nas que ven incidindo a
CIG, eixo ademais desta mobilización, é na demanda, para todos os parados, dun salário social ou renda básica igual ao sa1ári o mínimo interprofisional.
Desde o sindicato nacionalista
enténdese -que con este salário,
que receberian os desempregados a cámbio de realizar un tra-

Mália terse levado ao parlamento, desde o PP vense negando
de forma reiterada esta demanda e mesmo a existéncia de galegas e galegas que se atopen
en situacións de precariedade
como as que denúncia a central
sindical. O presidente da CIG,
Manuel Mera, lembra que avalando as teses defendidas polo
sindicato, o próprio Valedor do
Povo facia público no seu informe anual, que na actualidade
na Galiza hai médio millón de
persoas que viven por baixo do
umbral da pobreza. Desde esta
institución ratificase ademais
que o desemprego pode desembocar en situacións de marxinalidade e exclusión social e de-

supresión das Empresas de

Defensa dos sectores
produtlvos
Os manifestantes tamén reclamaron unha defensa efeitiva dos
sectores produtivos, das empresas estratéxicas e a necesidade
de favorecer unha economia
máis diversificada. Estes aspectos adquiriron unha maior releváncia pola presenza na mobilización dos traballadores da empresa de Tui Gesrubber, que
atravesa unha situación de crise
que a poderia levar ao peche.
Outro dos conflitos laborais que
lembrou Manuel Mera na sua in-

mándase un salário social se-

tervención ao peche da mani-

mellante á RISGA.

festación, na praza das Praterias, foi o que se ven de producir na CTRVG logo de que a
Unión Sindical Obrera (USO),
asinara un acorde coa direción
da compañia polo que prevé a .
posibilidade de ampliar a xornada laboral, en contra do estabelecido no convénio coleitivo. +

Outro dos aspectos reivindicado
polos manifestantes foi o da redución da xornada laboral ás 35
horas semanais. o sindicato nacionalista considera imprescindí_bel que se elimLnen as horas
extra que non sexan necesárias
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D~ empresa dependen o80°/o dos empregos da localidade

Tui observa con inquietude a crise de Gesru&&er
*

M. VEIGA

Desde hai case tres meses os
traballadores da empresa Gesrubber veñen mobilizándose·
en demanda dunha solución
para a sua factoria que consideran rentábel e neste momento ten unha carteira de pedidos de trescentos millóns.
Gesrubberestá á beira do peche.
Os seus empregados veñen manifestándose tanto en Tui como
en Santiago. Nos últimos dias
curtaron o tráfico da ponte internacional e encadeáronse na delegación local de Facenda_ A manifestación que convocaron na
histórica cidade fronteiriza, unhas
das sete antigas capitais de Galiza; foi secündada por miles de viciños nun dos actos máis concurridos que se lenibran.

A solidariedade dos viciños é lóxi ca se se ten en canta que
Gesrubber con douscentos empregos directos e case outros
tantos indirectos proporciona o
80% dos empregos laborais de
Tui. A maiore-s haberia que contabilizar o efecto que a sua desaparición provocaría sobre o
pequeno comércío, xa dismii:iuido desde que se abriu a nova
ponte que comunica con Valen<;a do Minho e ~ortugaL · :-

Propriedade da familia ·· -.:~· ·
Gándara
Gesrubber dedícase á produción de bandas transportadores,
tanto metálicas como textís, encontrándose entre os primeiros
exportadores do Estado nesta
matéria. Tamén produce rodas
macizas, Sf?ctor no que é o único fabricante do Estado, mangueiras petrolíferas e todo tipo
de pezas de caucho.

A empresa naceu a finais de
1994, como consecuéncia da fusión de Gomi, Canfranc e Ban-

Os

trciballad~res cÍ~ Gesru&&er ~anifestáronse eñ Santia~ o pasado dia 28. _

A PANARO

-

das, factorías propriedade da faL >~u·~
de.: r}~didos ~egue
mília Gándara. Gesrubbé ioi" >senda amplia: ·
ciou ..:a·sua pndaina cun prox_ecto ~- . , ·
.
._.
A Xunta non quere apoiar. -.
de viabilidade ql:le prexubil.ou a
máis de c,incuen_ta, empregados
e comezoü a· ser administrada . A sua principal débeda é a contraída coa Seguridade Social e
por Xosé Carlos Rodríguez, ainda que a família Gándara ·non - Facenda. Os 'problemas de liquidez comezan a producir caréncia
abandonou as suas responsabide matérías primas e unha baixa
lidades na nova empresa,. Preciprogresiva da produción. Os trasamente o enfrentamento entre
balladores ·solicitaron a intervenos dous proprietários actuais
ción da administración autonómiparece estar na orixe desta crica que nun 'princípio ofereceuse
se que O$ traballadores atribuen
a mediar, coa colaboración do
unicamente á má xestión, ·pasto

_a·a,ct?:Í;a

IGAPE. Sen embargq ~ nun recente debate parlamentar, a Xunta
mostrou a sua postura· de non
· apoiar á empresa en .canto non
aparece un comprador, engadindo que dar diñeiro nas condicións
actuais seria "un parche".
Xosé Carlos Rodríguez ofereceu as suas accións a calqueira
comprador que desexe quedarse coa empresa. Un portavoz
dunha empresa de xestión que
xa se encarregara de elaborar
un plano de viabilidade ven de

manifestar que existen sete ou
oito empresários dispostos a facerse coa empresa.
O comité de empresa, formado
por seis representantes da CIG
e tres de UGT, pide que lle seña concedido un aval por valor
de 150 millóns que permita sair
da situación actual e reiniciar o
proceso de produción, cunha
nova xestión e cun novo plano
de viabilidade, dado que consideran á empresa perfectamente
rentábel.t

'*'·*311 1114
·'- -

-·":- . _

'. De novo .á Qmbulla bursátil

.

Qqe· a _B_olsa ·_ mit:i ,-.s"e_Ó.~·m~!go e que só

. A estr'ataxerrí'a. fund6nou ben dúranté
qüe ·se rríb'{e ._.d,eritrq 'dela é c~da ~- qo\1.s _meses: Per9. xa a fínais de N9~~in~
vez máiS -óbvio, tendo en . cÓnta a sensa,
bro,· o ésgotamet\to de tais mecatH~rn..os ·
ci~nai recup~;ació~ 'das. ~otizacións Iogo -· fíxo osc.ílat Ós índites.·bursátiles· ¿ém'-pf>
cos até dun ·g3 dun
do .'. 'cat~c;:~q.sk do pa$á.dp_~erao. Os espe,
culadores decidüon non facerlle caso ao
dia p_ara outro.
dec~ecemento contíµuo · e prü'gresivo da
"Recollida de benefí,
economia mundial e - aprov~itq.ron a baici,os", berraron os .
xa programada dos.. ,_tipos de xuro para in,
.
.
i ·
flar de novo a burbulla. bursátil e deixala
analistas dos medios
de comunicación pa,
a ·pi.ques d'e volver a.'estoupar como Deus
ra explicar as máis re,
manda .nest:es casos; :e como reza a expe~
riéncia histórica. · · centes caídas. Pero
trata-se de algo máis
fondo. Trata , se do
Estamos ás port<is dun· hovo "catacrash"
bursátil. Unh.a mestura-de páhico e codí,
mesmo mecanismo
cia fixo que os enxeneiros das finanzas
que fixo estoupar ás
puxeran en marcha· ·a partir'_ de Outubro
Bolsas de todo o
unha estratéxia de recupe.radón da con/
mundo durante o lon,
fianza dos in-Vestidores '9U sexa, eles
go e ardente verao ·
mesmos,, ben artellada cunha política
pasado.
comunicacional engraxada .con suficientes cartos e o apoio de todo o estabelece,
Trata,se de novo, ' e
mento político, empezando polo próprio
hai que decilo até o
governo central, empeñado en pintar o
cansanzo- de que as
país das marabillas cando fala da situacotizacións das principais empresas que
ción do estado españoL - ·· ' - - - X:ogan en Bo1sa non ·se corresponden cos
coti~a Q

nefícios para 1998. Europa no seu con,
xunto non crecerá máis alá do 2% para o
99. A economia norteamericana esgotou
Trata,se de nóvo de que a ecopomia bur, - o ºseu impulso éxpansivo: Alemaña xa
..
sátil constitue,se
non tira de Europa como neutros tem,
pos. A crise asiática non remite. Latino,
·::'··~
·.:·I firp._en..~L-~~sma, per,
américa afonda na recesión. As últimas
r:
estimacións coñecidas indican que Bra,
.que a burbulla fman,
sil, Venezuela , Colombia e México te ~
rán PIB negativos no 99.
ceira tenéle a 'inflar-se
permanentemente,
.n~ste último caso, es, Por-se fose pouco, o desemprego estende,
se polo mundó. Hai mil millóns de para,
timulada polos baixos
tipos de xuro, a falla
dos na economía globalizada, segundo os
últimos dados da OIT.
de alternativas a ren,
da variábel. para conCon tais perspectivas É práticamente im,
seguer altos benefíc;ios
e un último ponto que
posíbel que as Bolsas traten de manter por
moito tempo unha realidade firíanceira
trataremos aparte.
virtual, allea ao entorno real da economia.
A última ratio con,
siste en que o fantas,
O catacrash que ven será moi gordo. Non
círculos bursátiles sérios fala,se de que a
ma da recesión asoun casino" e que "a terceira
Bolsa "semella
mou as ventás das
1
economías desenvolonda de Elliot descargará toda a sua ira
vidas. As grandes empresas multina,
cando menos o espere o personal especu,
·
cionais mostrcin tinha -séfia caída 'de be, -!aclor": • - ·
benefícios teais das mesmas no seu negó,
cio concreto.

mm

,';,

>

'É praticam~~t'~· -~-

impbsíbel que ,
as Bolsas traten
·. .de manter por moito
temp'o unha real1'dade'
fin_ance ira virtual,
allea ªº entorno real
. ".
da economia

·;:~:~~:~:~~~~~~:~c:
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Denú~cian que ogrupo asturiano intr9duce os seus produtos no mercado galega amenor prezo.

Os traballadores de Larsa, contra a.·competéncia de Clas
. f

-0- A. ESTÉVEZ

Que os logures de Clas custen
23 pesetas e os de Larsa 36
preocupa aos traballadores da
factoria de Vilagarcia de Arousa. As duas marcas pertencen
ao mesmo grupo empresarial,
aos asturianos de Capsa {Corpo ración Alimentaria Peñasanta), quen aproveitan o mercado galega. para introducir
con forza os derivados lácteos
de Central Leiteira Asturiana. ·
Os 170 traballadores tiñan
convocada unha folga para os
dias 1 e 3 de Decembro, que
quedou desconvocada tras
unha reunión cos responsábeis da empresa en Ovieu. O
comité de empresa considera
que o máis importante é garantir o futuro da marca Larsa.

dea preferéncia aos
trab~lladores da factoria
A multinacional norteamericana do alumínio, con factoria en San Cibrao,_pretende •
reducir o absentismo laboral
negociando co Servizo Gale- .
go de Saude para que dea un
trato de prioridade aos seu$
traballadores. Un sindicalista
da CIG da factoria foi sancio.;
_ nado pota empresa con sete
dias de emprego e soldo por
dar a coñecer esta intención
da empresa a respeito do
Serg~s. Aleo.a aduce que o
.sindicalista difundiu un "documento interno'\•
·

oSindicato l.Qbrego
celebra o seu·congreso ·
'cos pés ·na terra' .

O convénio colectivo é outro ponto qu~ incidiu na ruptura das negociacións entre traballadores e
empresa, "ainda que a nós parecíanos máis importante garantir a
viabilídade da planta de Arousa.
Por iso pedimos retireadamente
un plan de invetsimentos para a
marca Larséi', comenta o delegado sindical da UGT. Cando se
convocou a folga, tampouco houbo acorde sobre os servizos mínimos, xa que os directivos asturianos exixian que trinta persoas cubriran este apartado. Ao cornité
parecéronlle demasiadas.

O Sindicato Labrego Galego .
celebrará o seu v Congreso en
Santiago de Compostela o vindeiro 19 de Decembro, baixo o
lema Cos pés na terra e aproveitará o acto para conmemorar o seu 25 aniversário. Con
este motivo, o mesmo día 19 o
sindicato realizará un acto de recoñecemento a todos aqueles que participaron na criación
do SLG en 1973. •

Altúrias está a ampliar a produción, coincidindo coa entrado no mercado galega.

.

Na tarde do Xoves dia 3,
_
CCOO e UGT mobilizarán aosseus delegados e simpatizan- ·
tes en ~antiago de Compostela en demanda dunha "maior
proteción económica das persbas en paro, a redución da
xornada á 35 horas para criar
emprego e en oposición á re- .
forma fiscal, por entendela perxudicial para as rer:idas máis
baixas. Mobilizacións similares
teran no lugar noutras moitas
cidades do Estado español.+

Alcoa pretende ·
que o Sergas

A convocatória de folga tiña a
sua razón de ser na competéncia
desleal entre marcas que se estaba facendo dentro dun mesmo
grupo empresarial. "lsto non é
bon nen para os traballadores
nen para a empresa, xa que os
queixos e iogures Larsa teñen un
prestíxio e son líderes de mercado na Galiza. Ademais, de que
non hai que circunscribir a sua ·
distribución ao país, senón que
se pode apostar por abrir novos
mercados", explica António Portas, da UGT, quen estivo presente na reunión en Ovieu. Este sindicato ten seis representantes no
comité de empresa, xunto a dous
de CCOO e un da CIG.

Pero na víspera do primeiro de
Decembro, os representantes
sindicais foron ctiamados a
Ovieu. Desde a empresa advertiuse que a folga puña en perigo
a aprobación dun orzamento
destinado a fábrica para o vindeiro ano. A reunión durou máis
de oito horas pero conseguiuse
un preacordo. "Enriba da mesa
estiveron os temas que nos pre-

CCOOeUGT maniféstanse en Santiago

ocupaban como o futuro da
marca. Eles comprométense a
potenciala e tamén a facer investimentos que melloren a produción. De calquer xeito, nós, a
partires de agora, estaremos
máis vixiantes", di Porteiro.
Desde que Capsa adquiriu a
marca Larsa, a introc;:iución dos

TINO v1z·1 ARQUIVO

Dos 170 traballadores de Vilaprodutos coa etiqueta Clas foi
garcia e das delegacións comasiva nos centros comerciais.
merciais en Ourense, Vigo, A
Os prezos comezaron baixar até
acadar diferéncias significativas
Coruña e Lugo, a maior parte
coa marca Larsa. Os traballado- · teñen contrato fixo. Segundo
explica Antonio Portas, na reures denunciaban que desde Asnión .de Ovieu .acordouse a esturias diversificarase a produtabilidade _laboral dos empregación -ampliándose aos derivados .que se atopan contratados
dos- coincidindo coa entrada no
. mercado galega.
temporalmente.+

A. E11n

O fracaso da política láctea_da Xunt~
Desde que comezaron ' as loitas labregas contra
da cuota láctea vimos afirmando que o que
pretenden as indústrias foráneas é faeerse co
noso mercado. Por iso apostamos polo apoio e
potenciación das indústrias. transformadoras
autóctonas e pola posta en marcha dun Grupo
Lácteo Galego forte ~ con participación do ca,
pital -público. A venda de Larsa imposibilitou
esa potenciación da indústria transformadora
autóctona ao tempo que, hoxe, estamos a com,
probar .as consecuéncias (concidentes co antes
afirmado: Clas introduce a babeo prezo os ~eus
produtos ·facéndolle competéncia desleal á 'sua
própria marca galega, Larsa).
·

A crise financeira, que non de mercado ou
de · capacidade transformadora) que vive
Leyma na actualidade, ven determinada po,
la política . agrária do PP. Fraga sempre se
negou a pór os médios necesários para
apontalar decididamente o Grupo Lácteo
Galego. As promesas ia .e. viñan segundo as ·
épocas eleitorais e os deseños financeiros
realizados por Xosé Manuel Cruz en Leyma,
chocaron contra as promesas incumpridas
da Xunta. Os directivos das cooperativas e
do mesmo Grupo Lácteo non só se fiaron
das previsións de Cruz,· senón que seguen
creendo ainda na · propaganda oficial da

Xunta que culpa de todos os males ás de,
ficiéncias estruturais do noso sector lácteo.
A merca ~e. Clesa por Parmalat non é máis
que outro 'paso no desmantelamento do
noso principal sector produtivo. Ao non
poder acabar con el por médio das ·cuotas,
estano a facer valéndose das indústrias
tra~sformadoras (como agoirábamos). A
mostra da política agrária da Xunta son as
declaracións do actual conselleiro do ramo,
Castor Gago, que avala o paso das nasas
principais indústrias ás empresas foráneas
competidoras.•

Inspector de Traballo
apartado das suas
funcións en Renfe .
A Xefatura da lnspeción de
Traballo decidiu apartar ao
Inspector Xosé António Pérez de León-das labores de
inspeción nas denúncias e
demais temas relacionados
con Renfe. Segundo fontes
do Sindicato Ferroviário da
CGT, esta central viña
observando "con
perplexidade'" como todas
as denúncias presentadas·
contra Renfe en matéria de
seguridade e saude laboral,
modificación das
·
·· condicións de t_raballo, vulneración de acordos cos
traballadores, etc., eran
re.iteradarnente ignoradas
polo Inspector de Jraballo
Xosé António Pérez.
Recentemente a CGT puido
comprobar que unha tilla do
mencionado inspector
traballaba para Rente sen
ser dada de alta na S,eguridade Social e en condición
de becária; segundo a
empresa.+
t
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OValedor do Pavo afirma que aRendá-de Integración Social só é'beneficiéncia'

.Só un de cada cuarenta .Pobres.recibe a R1sGA
-0- A. ESTÉVEZ

Xosé Cora estima en ao redor de 143.0ÓO galegas os que
padecen a pobreza se.vera ou extrema. Sen embargo, só
son beneficiários da Risg'a unhas tres mn persoas. No
ano que máis se extendeu, 1993, foron exactamente 3.437
as persoas que a percibiron.- Para o Vatedor, ·os 143.000
pobres merecen "prioridade absoluta" por parte da Administración. A Risga é un direito s~bxectivo ·.qu~ non pode
estar sometido a unha partida orzarrientária concreta. E,
seo embargo, aos asistentes sociais que as tramitan advírteselles que non hai diñeiro para to.d os os solicitantes.
Trátase dun salário·· de 37.280
Sinala o Valedor que .conceder
pesetas, que· vai aumentando
unha prestación como _a Risga
en relación ás persoas que se
sen ter un plano integral que
teñan a cargo. Pero non medra
axude aos beneficiários a ataproporcionalryiente, senón que
par un traballo non ten sentido.
polo primeiro filio danse cinqo
A percepción deste· salário remil, polo segundo catro mil,
vfsase cada doce meses e, na
etc. Se a solicitante limpa por- . maioria <;Jos casos, a situación
tais, por exemplo, na economía
económica segu_e senda a
sumerxida e cobra quince mil
mesma, e en boa parte deles,
pesetas, son_ descontadas da
a Risga serv_e para pagar o
sua pre.stación. Entón, cobraria _aluguer dunha ·vivenda. Asi
vinte duas mil. A maioria dos
non é .extraño que descargar
beneficiarios non declaran se . peixe, !impar casas ou a venda
tan algun "traballo", algo que
ambulante sexan a saida para
non surprende a nengun
poder sobrevivir.
asistente social. . Se se descobre que quen cobra a Risga · Parella . á Risga, levouse a ca"traballou" ~ pídeselle que debo o pasado ano o programa
volva o cobrado. A lei que a_re- ·de integración laboral ltinere,
gula é a única ·do Estado que
que incluia várias vil as e -ciaapersigue e>c;plicitamente a mend es. Os seus responsábeis •
dicidadé ·e a prostitución.
atopáronse con que non habia
moitos beneficiários da Risga
Se vostede convive con alguén
dispostos a perder horas en
que teña "capacidade legal ou
cursos de formacíón que non
posibilidade real de manutenfles reportaban un peso. Admición", xa non pode recibir este
tido o fracaso, desde a Xunta
salário. lsto quer dicer que se
explícase como "fraude". A reé muller, con fillos ao seu caralidade, coñecida polos asisgo, e vive cos seus pais ou irtentes sociais e agora denunmáns, ·non ten direito á Risga.
ciada polo Valedor; q"ue a xen~
O Valedor do Povo, Xosé Cate non pode vivir co_ri 37 .280
Conseguir a RtSGA exixe superar unha série de probas que convirten o trance nunha
ra, coas. suás denúncias, bota · peset?S ao mes. _+
·verdadeira "op0sición" para · ~s pobres.
XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO
abaixo o funcionamento jjesta
prestación ao sinalar que se
reduce a "beneficiéncia" e que
I
non cumpre ca seu obxectivo,. _
axudar a quen o precise 8: sair
proba que demonstre explicita,
ria Dolores resultou excluida da
da pobreza.
. .
DA
mente que o acoso sexa de na,
traída e o alcade dixo que se
TEIRA
tureza sexual.
querían auga, que ela fose a fa,
Chama a atenció"n que moitas
AftlAl.daADA
lar con 'eL
vilas grandes teñan· só tres ou
Maria Dolores é proprietária
catre beneficiários da Risga. A
dunha autoescola en Vigo, cicla,
Algo semellante ocorreu co no,
desinformación sobre a exisde na que reside. No pasado, até
vo alumeado público unha vez
téncia destas axudas ponse de_hai seis anos, Xúlio García
que os pai5 de Maria Dolores
manifesto. Ademais; é o conceLuengo acudía frecuentemente
. llo -e nas vilas pequenas o prótrasladáronse ao lugar de Amei,
p,rio _alcalde- o que emite e asiao lugar no que en Vigo se reali,
xeiras. No novo domicílio, no
na o informe que despois chezan os exames de carné de con,
ano 95 os país pediron unha li,
ga ás m_ans. dos asistentes so<lucir na busca de Maria Dolo,
céncia de obras nunha casa vella ·
ciais da Xunta ..
-res. Están á o~de do dia as peti,
que resultaron ser máis impor,
ción~ para acudir a cenar ou os
tantes do que figuraba na solici,
Cuartos de baño
oferecimentos de traballo ben
tude. Rematada a obra o alcalde
. para o rural
no concello ben nun restau ante
mandou demolela, ainda que a
que Garci.a Luengo dille qu.e po,
intermediación de Maria Dolo, '
A Risga contempla tre.s vérsue en Red6ndela.
·
re~ -por demanda do próprio al,
tentes: o próprio salário social,
calde- deixou a casa en pé pero
axudas de emerxéncia e un
Pero
o
acoso
máis
constante
várias fiestras da vella casa hou,
plano de loita contra a pobreven
dado
aproveitando
·que
os
Desde
hai
catorce
anos,
Maria
~eron
taparse.
za, que debia abranguer ámbetpais de Maria Dolores viven en
. Dolores Pérez Rodríguez é víti,
to s como traballo,- vivenda,
ma de acoso por parte do alcal,
Crecente, co.ncello onde ela
O último suceso ten que ver con
saude e educación, que está
mesmo naceu. O akalde requi,
de· de Crecente, Xúlio César
outra obra presuntarbente ilegal
por desenvolver. No caso das
Garcia .Luengo (PP). Este últi,
re a presenza de Maria Dolores
na casa dos seus país, da que
axudas de erñerxéncia, consismo busca calquer e~cusa para -no concello para calquer asunto
Maria Dolores tivo aviso por
te nunha prestación pontual direlacionado cos pais., m~lia que
chamafa por teléfono ainda que
rixida esp~cialmente a ·mellorar
cert:ificado en Vigo mália non
na família hai máis peisoas que
as vivendas. Nun princípio · - a
non teña nada que ver con ela.
ser promietária da vivenda en
lei é de 1991- as máis das petiContodo, desque ela lle fixo sa, _poden ser dem?-ndadas para re,
Crecente. Está comunicación
ción s viñan do rural e máis
presen.talos ( ela é a menor de
· ber que dispón de gravacións
provocoulle. unha crise nervosa
concretamente da instalación
das chamadas telefónicas, em,
sete irmáns e o resto son todos · pola que houbo s~r atendida en
de auga corrente ·e cuartos de
prega, a funcionários como in,
homes), Antes, seus país vivían
Urxéncias.
baño dos que moitas casas
en Paredes, un lugar que ten
termediários para requerir a sua
ainda non dispuñan. Desde a
unhas pozas comunais das que o
presenza no concelllo para ós
En palabras de Maria Dolores,
Administración rematouse coa
má1s variados. asuntos. De to,
concello colleu auga para únha
"o que comezou como un ca,
emerxéncia dos cuartos de batraída para ese e qutros lugares.
dos xeitos, nas mans de Maria
pricho, rematou convertido en
ño; se até aquel momento non
PQiS ben, a casa dos pais de Ma,
ódio".•
·
Oolores
non
obra
nengunha
o tiveran, ben· podian pasar
seneL

-

~·

Acosada
polo alc<;ilde
d·e Crecente
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Reivindican
mellor atención
pará os enfer~os
no Día Mundial da SIDA
· A xornada do primeiro de
Decembro non ·só serviu para
oferecer información aos cidadáns sobre a prevención e tratamento da Sida, senón tamén
para que diferentes colectivos ·
reivindicasen un mellar
tratamento para os afectados
por esta doenza. Ademais de
reseñar a marxinación social
que sofren tanto enfermos como portadores do VIH, colectivos como Presos e o comité
Anti-sida de Compostela manifestáronse diante dos xulgados
de Fontíñas para chamar a
atención sobre a situación dos
réclusos.+

Bogavante,
U'1 proxecto para os
caboverdianos da Mariña
Cento cincuenta persoas
procedentes de Cabo Verde
viven na Mariña luguesa e
cara elas vai dirixido o proxecto Bogavante, deseñado
pola Rede Galega contra a
Pobreza e a Exclusión
Social (Regal). O plano foi
apresentado o 30 de novembro en Burela e conta con
apoio da UE para financiar
os seis millóns de pesetas
que custa. Os seus promotores explican que o obxectivo está en facilitar a
integración laboral e combatir o paro feminino. +

O Rexisto Mercan~I
tamén rexeita
as contas en galego
de Tempos Novas
Mália terse aprobado no Parlamento instar á Xunta a que se
dirixa ao Rexistro Mercantil da
.Coruña, este organismo ven
de rexeitar as cantas en galego
apresentadas pola revista
Tempos Novos. Primeiro, foron
rexeitas as da cooperativa "O
Mellor" e posteriormente as da
editorial Laiovento. Os responsábeis de Tempos Novos sina11an que "o rexistrador deman'da da sociedade editora que,
tanto a certificación de aprobación das cantas como a memó~ia e o informe de xestión,
terán que serlle apresentada'S
coa tradución ao castelán".+

Durmir na h!bitación
ANosa Terro
M'émana pa~da inaugurouse
en Adá, Chantada, na Aba do
monte Faro o tstabelecemento
de turismo rur~I "Casa do Portomeñe" con dei; cuartos que levan nomes rel~cionados co galeguismo. unr-.:i das habitacións
desta nova c~a de hospedaxe,
a que utilizan, ds propriétarios
para a publick:Jade, leva o nome
de A Nosa Terra. Nela o visitante pode atapar o semanário e
todas as publicacións
realizadas por A Nasa Terra asi
como retratos de persoeiros
vencellados ao periódico.•
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As tradicionais poxas.de peixe deixarán paso áinformatización que permitirá mercar desde acasa

Revolución nas lonxas
9* A . EIRÉ

"Apego á tradición e predisposición á novidade", asi califica o historiador Francisco
Calo ás xentes galegas do
mar. Términos contraditórios
que non son máis que o reflexo dunha realidade. O mariñeíro é conservador, pero
cando chega unha innovación
interesante a reacción ou
oposición que xera ao comezo, deixa paso moi logo a unha aceitación incondicional.
Asi o explica a hlstória. Agora
irnos asistir a un novo episódio: a informatización das Ionxas e a desaparición das poxas tradiclonais. Toda unha revolución na comercialización.

mente a este tradicional método
non lle queden moitos anos. A
Consellaria de Pesca tenta pór
en marcha un sistema de poxa
info~mático. Segundo Xoan Xosé Alvarez , secretário da Consellaria de Pesca, o que pretenden "é que os benefícios da
pesca vaian para quen a traballa, suprimindo, no que se poda,
aos intermediários".
A informatización das poxas supón, sobre todo , un cámbio de
mentalidade entre todas as xentes que viven, ou se aproveitan,
do mar. E non é tan fácil. Semella que se adaptan mellar aos
cámbios na produción que ás
modificacións na comercialización que é hoxe onde está o
verdadeiro cabalo de batalla e
as plusvalias. En 1993 a Cansellaria de Pesca xa intentou a
mecanización do sistema de poxas nalgunhas lonxas, como a
de Portonovo e Redondela. Non
tivo éxito. Poxadores, patróns,
armadores e compradores ollaban o novo sistema como algo
que lles viña complicar a vida.

Os subastadores semellan metralletas que cuspen números entre o salitre, a néboa da mañanciña e o rebúmbio dunha feira. Ao
berro de meu!, a algarabia para.
O lote pasa a mans do compradar. Pero a poxa segue de novo,
nunha batalla, non por mil veces
repetida menos emocionante, na
que mariñeiros e compradores se
están xogando os seus cartas.
Ambos dependen de múltiples
circunstáncias: da cantidade de
peixe, da calidade, da demanda
dos compradores, de se os barcos chegaron todos xuntos, de se
hai festas, vedas, baptizos ou
francachelas pagadas por un rica. A poxa nas lonxas galegas é
tan típica que aparecen en case
a totalidade dos folletos turísticos,
sobre todo as do Muro da Coruña
e as do Berbés de Vigo.

A informática avanza e experiéncias semella,ntes vanse
asentando en Holanda, Bruxelas, Euskadi e, mesmo, en Andalucia. O que tenta a Consellaria de Pesca é adaptar estes
sistemas "á realidade galega'',
pois hai que ter en canta que na
Galiza existe 68 lonxas nas que
descargan non só barcos de altura e baixura, senón que as espécies multiplícanse e os lotes
das subastas son moi dispares.

Pero os tempos cámbian e a
modernidade manda. Segura-

A Xunta pretende agora que os
xestores das lonxas se concién-

cien por si mesmos das vantaxes
deste sistema informático axeitado. Xa non vai tratar de "impoñelo", senón de que empresas, concesionários ou contrarias que xestionan as lonxas se convenzan
"de que eles van ser os beneficiados e os que terán que adoptar o
novo sistema se queren. Nós só
lle poñemos nas mans o sistema
informático, a bqse de dados", afirma Xoan Xosé Alvarez.
O prímeiro sistema, o mecánico,
é ben recibido por parte dalguns
poxadores e, tamén polos compradores. Enrique A. subastador
de Vigo, afirma que, ca sistema
electrónico, "aforrámonos moitos
problemas porque se dous berran ·meu ao mesmo tempo, tes
que llo dar a un e sempre hai
acusacións de amiguismo e follóns. Ca sistema informático só
recolle a un, ou non aparece ningun se pulsaron ªº unísono, polo que comezas de novo a poxa".

Tres fases no sistema
Este sistema que ideou a Cansellaria de Pesca ten tres fases. Na
primeira, que xa funciona en Celeiro, Cedeira e Cangas, trátase
da posibilidade de que, a través
do Servício de Información Pesqueira, os compradores, via lnternet, teñan acceso as previsións
de arribo dos distintos barcos a
cada lonxa. Saberán asi que espécies traen, cantos quilos e cantos lotes poden sair a subasta.
Os compradores aforrarán, deste xeito, múltiples viaxes en balde. "Necesito percebe de' pri.meira para un banquete. Vou a
Gorme pero, secadra, ese dia

non o hai,· ou só hai do pequesistema, os distintos operantes
no. Agora, via lnternet; _xa s·ei s·e
na poxa deberán de estar inforo vou ter ou non. Cando estematizados. Nas lonxas existirá
unha grande pantalla, semeñan todas as lonxas conectadas
xa- sei a onde teño que ir para · llarite á dos pavillóns poli- ·
conseguilo", afirma Pepe Calvo,
deportivos , onde irán apareun restaurador de Vigo que está
cendo os précios do lote con
a mercar no Berbés.
idéntica rapidez á que os diria
o poxador. Nos ordenadores
de cada quen ·reflexaranse os
A segunda fase é un paso ·máis
neste sistema de rhultieomunimesmos números. Os poxadores terán un mando a distáncia
· cación. Trátase de que se poda
realizar a compra sen ir á lonxa.
que será válido para todas as
Un pescadeiro ou un. restauralonxas e o poxador tamén terá
dor precisa, por exemplo, cuaun ordenador portátil desde onrenta kilos de merluza do pincho
de seguirá e ordenará as poda máis grande. Ten apalabraxas.
do un banquete a 5.000 pesetas
o prato. Mete unha arde de
Neste sistema, relativamente
barato, o que está palas nubes
compra cifrada no s.~u ordenaé a confianza. "Eu non merco o
dar (xa sabe que en tal lonxa vai
peixe se antes non lle miro á cahaber esa merluza) e, cando
ra. Os meus clientes non se tia'chegue esa ·poxa ao prezo que
el marcou, o sistema informático
rían de min se non vou eu directamente a buscalo", comentaba
para a poxa como se el estivese
Paco, pescadeiro de Chantada.
presente e adxudícalle o lote . .
"Teño que velo, tocalo, mirarlle
as engalas; o peixe é moi seu e
A fase terceira ten alguns probleeu son moi miña", deciame Conmas máis debido a deficiéncias
cha, unha peixeira do mercado
nas comunicacións. Trátase de
do Berbés:. "Confianza na clasififacer a poxa a tempo real, como
se o comprador· estivera na Ioncación e no tratamento do peixa. Na pantalla do ordenador
xe , por parte dos xestore~ da
lonxa. Os clientes, os compranon só aparecerán os distintos
prezos do peixe nas demáis Ion- - dores e tamén os vendedores ,
teñense que fiar das categorias
xas, as previsións ,de descargas
marcadas, senón será imposíbel
e os lotes que xa foron aloxados
(a oferta e a demanda), senón
o cámbio" , afirman desde a
Consellar!a.
que, dándolle a unha tecla, o
comprador poderá parar a poxa
Como se pode comprobar , a
e adxudicarse os lotes que queitécnica avanza , os sistemas
ra. Un mesmo comprador será
perfeccionánse, anóvanse, facicapaz, deste xeito, de mercar a
litan o traballo, pero, ao final, toun tempo en várias lonxas.
do depende das persoas para
Verlle a cara ao peixe
lograr os avances ao quedar reducido a unha mera "cuestión
Para poder abaratar con este
de confianza".+
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cional de Llodio, di que hai difemo o de unha rapaza que dá
clases particulares na Coruña e,
réncias entre os deportistas hoademais de ter que cambialas
me e as mulleres que nón son
para poder vir adestrar, non lle
nen moito menos naturais.
podemos nen pagar a gasolina",
di a presidenta. O clube ten un"O atletismo femínino está moi
desprestixiado; as mulleres esha equipa senior. e. outra sub-15,
tamos discrinaque xogan na
d as economizona de Ferrol,
camente en reademais da
lación aos hoequipa que lemes e isto cria
va once anos
un círculo no
na división de
que non ren Honra. Esta úlden igoal. Protima é a que
ten máis profe si on ali z arse ·
blemas.
Os
para unha mudesprazamenller é máis difítos a Elxe, Maci I porque os
drid, Sevilla ou
patrocinadores
Mallorca son
non ven rendimoi caros.
bi l i dad e
no
O Barcelona gañou a Liga e a
atletismo femiCopa na tempada pasada, pero
nino e non
"Ternos . que
os afeizoados non estaban le,
agradecer á
arriscan", di .
dos. Tiñan, na sua maioria, un
compañia de
sabucho amargo. Afírmase que
transportes
O interese ecoo que lle· fal tou ao Barcelona
nó
que nos ten
mí co do defoi praticar o bon futbol, ilusio,
porte é chave .
fiado ,
pero
nar. Esa é a palavra: ilusión !
houbo unha
"Cando irnos
Esa é a eiva do Bar~a, que ga,
viaxe a Mallorpedir
un ha
ñando xa non é triunfant. Van
ca que nos
axuda a unha
G aa l afirma que os meios de
custou medio
empresa , re non lle dan im,
comunicación
millón de pesexei t an
dala
portáncia aos trunfos e reflexan
tas . De onqe
porqu e somos
negaüvidade para coa equipa.
unh a e qu ipa
as sacamos?
Cal é a causa? Seguramente
Menos
mal
de f utbol d e
non existe só unha. O Barcelo,
mulleres. Todo
que nos convidou a xantar o , na actual, lesionado Guardiola,
son tra ba s e
está falto de referentes. O acles,
centro galega
co mo o n aso
da illa ". Pila r
trador holandés foinos cargan,
t r abal lo no n
canta que, tras
ten reflexo nos
do un a un, vendéndoos como
moito chorar ,
mei os de co a De la Peña ou Ferrer, ou dei,
conseguiu que
municación
xándoos no banco, mentres
pois é un circua Xunta lles
merca e promociona unha le,
outorgase un 1o pechado",
xión de holandeses, rúbios ou
ha subvención
comenta
Pilar.
pretos, o mesmo ten. O Bar~a
de un millón de
A sua situación
é máis ca unha empresa de es,
pesetas e a
ve se agravada
pectáculos e Núñez, o seu pre,
Deputación oupalas próprias
sidente, vai sempre a cambón
tro tanto. A do
circunstáncias
da sociedade catalana, beben,
ano pasado
sociais do baido ideolóxicamente no PP .
ainda está sen
rro de Meirás ,
Hoxe estase a dar unha batalla
pagar e, menonde algunhas
soterrada
polo control efectivo
tres , teñen que
das rapazas da
do Barcelon a, cunha liña au,
po ñer os carequipa padetóctona, converxente que eria
tas do seu pecen unha má
a de Cruyff e outra española, a
to. A outra casituación eco de N úñez e Van Gaal. Ao fi,
ra da moeda
nómica. "Vou á
nal, ainda q ue se empe rrenche
está
no
asistenta so Parrufo, unha
cial a ver se lle
Núñez e os res ul tados , van
equipa ferrolá
pode botar unm and ar os se n t im e n tos, a
de homes que
ha man para
identificación da masa ocial.
ven de asce nque veñen a
O s barcelonista non queren
de r ta mén á
adestrar e tes
títt~los , peden un referente.•
má xima cateque escoitar
goria. Ademais
que se están
de receber se- .
na equipa é
te veces máis da Deputación e
porque lles convén ".
de obter axuda do concello, os
seus desprazamen tos non taA alpinista de Vigo , Chus Lago,
ñen nada que ver co das xogaleva anos praticando este depordoras do Meirás.
te. A sua meta a curto prazo é
conseguir escalar o Everest sen
"Hai tempo que quera deixar de
oxí seno ; ven de intentalo sen
ser presidenta, pero quen vai
éxito. Seria a segunda muller en
acompañar ás rapazas? Quen
conseguir o cúmio nesas condiestá disposto a coller un auto cións. Agora está preparando o
bus a Málaga ás once da noite,
retorno. Aos problemas econóchegar, xogar, tomar un bocadimicos -"o alpinismo é un deporte
llo e voltar? Porque nos non temoi caro no que as institucións
mos cartas para faéer noite e,
teñen que arriscar"- engádensecando conseguimos alguns carlle outros. "Cando tes experiéntas , durmimos nun albergue.
cia de abondo para enfrentarte
Que equipa· de homes da diviaos montes importantes, xa tes
sión de honra ten que facer o
vintecinco anos, traballo, parella,
mesmo? Asi é imposíbel que as
unha casa e, ao mellar tillos .
rapazas se sintan motivadas. Xa
Deixaló todo é difícil".
non é que queran gañar nada
senón que polo menos non quePilar Rodríguez é .na maioria
ren perder cartas", canta Pilar.
das ocasións a única muller nas
reunións da federación de futbol
Desinterese
sala. · "Os directivos das outras
equipan -enténden a miña reivindos patrocinadores
dicación. Non poden negar que
estamos recebindo menos axu A sensación de discriminación
da por ser mulleres . Danse cannon só a sinten as rapazas de
Candeán e as do Meirás. Atleta de que as rapazas non ~aen
tas de elite como Xulía Vaquero
na prensa, nen na rádio. Pero a
reseñan o esforzo que lles cusque ten que dar guerra son eu,
. tou profesionalizarse. A corredoe o único que pido é que nos
ra da Guarda, que ven de queden o mesmo trato que as equi dar cuarta no Cross Internapas masculinas".+

Os
problemas
do Barcelona

·*

A. ESTÉVEZ

O Meirás Futbol Sala leva once anos na División de Honra. No seu cu rrículo consta ter
quedado subcampión da liga e gañar a copa da Reina. Tamén a Deputación da Coruña
lle deu unha mención. como mellares deportistas do ano. Pero, sen embargo, non teñen
un can . Algunhas. das xogadoras tiveron que abandoar a equipa nos últimos anos porque a directiva non lle pode pagar a gasolina para os desprazamentos. Elas explican a
·s ua.. s'ituación de maneira simples: "somos mulleres-' e o deporte feminino non interesa".
. ~Lévollo. ·dito na federación , na
Xunta. e onde faga falta. Son un
.!fiac.histas e os primeiros os políticos que, co reparto de axudas
económicas, son os que marcan
as diferéncias", ' comenta Pilar
R9dríguez, pres_
identa do clube
Meirás de Ferj ol. Hai outras
d~as ·equipas g11egas femininas
na División de Honra, na Coruña e Ourense. "Precisamente os
de Ourense veñen de levamos
a nosa porteira. E eu que lle ia
dicir? Marcha. Ali polo menos
teñen o apoio da Deputación",
engade Pilar.;
:

~.

'. Outras que denunciaron a sua
:penúria deportiva son as rapa'zas da equipa de futbol sala do
bairro vigués de Candeán . Hai
tres anos que montaron a equipa de rapazas por iniciativa própria e sen un peso. Foron "toleradas" polo Centro Deportivo e
Cultural do bairro pero sentian
que non as tomaban en sério.
Este ano a directiva sinaloulles
que tiñan que buscar cartas -pa-

ra pagar aos árbitros e alguén
que lles facilitase os chandals.
Despois de dar moitas voltas,
segundo cantan as rapazas de
entre quince e vinte anos, conseguiron que o proprietário do
Cosmopolitan Sex-Shop lles pagase a roupa. A cámbio, tañen
que levar o nome do estabele_cemento nas chaquetas. A directiva púxoas entre a espada e
a parede: ou rexeitaban a roupa
ou eran expulsadas da competición. Reunidas todas acordaron
que ian quedarse cos chandals
xa que nunca tiveran uns tan
bons e, en todo caso, conseguilos foi esforzo delas. Asi que
nun primeiro momento foron ex ~
pulsadas pala federación, que
lago rectificou e volveunas a admitir cambiando o nome da
equipa. Tamé n conseguiron o
apoio dos viciños, que consideran inxusta a postura da directiva do Centro Cultural.
No

c~so

do M&irás de Ferrol, a

directiva está composta por alguns, páis e nais das xogadoras. E o caso de p,ilar, a presidenta, que leva á frente da
equipa desde qu~ se formou.
"Hai catorce anos
nenas de
Meirás quixeron formar unha
equipa de futbol sala. Alguén
veunas xogar e animounas para que se apontaran nunha liga
de futbol. As miñas nenas tiñan
oito e catorce anos e devecian
por xogar. Eu, que acababa de
quedar viuva, encargueime de
desprazarme con elas. Tiña un
Seat Panda e ás veces ian todas dentro", lembra.

as

Un bocadillo e de volta
Susana, Verónica, Rosa, Cristina e Vanessa son algunhas das
xogadoras do Meirás. Adestran
tres ou catro veces á semana.
Todas estudan ou traballan. No
seu último encontro, que disputaron contra as madrileñas do
Alca-Sala, venceron por 2 goles
a 1. "Hai casos sangrantes co ! __________
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Rexeita amediación internacional para poder excluir os temas políticos

OGoverno central,utiliza
a dispersión dos presos no proceso de pacificación grado, que lles
posibilitaria sair
do cárcere polo
dia, segundo contempla a lexislación, ao ter cumplido . máis das
duas terceiras
partes da condena. Ao máis que
parece disposto
Aznar é a realizar
un novo traslado
dos presos máis
alonxados
de
Euskadi amparándose nas datas do Nadal.

-<>-A. EIRÉ

Os presos nacionalistas bas- '
cos están a ser utilizados polo Governo central no proceso de pacificación. Asi o denúncian tanto os familiares
como as or~anizacións sindicais e políticas bascas. Aznar,
pésie ao calendário acordado
co PNV, pretende utilizar o
achegamento dos presos e a
sua posta en libertada como
chantaxe, ao tempo que adia,
en todo o posíbel, calquer negociación política. É por iso
polo que se nega a calquer
intermediación internacional.
O 28 de Novembro tiña lugar
polas ruas de Bilbo unha manifestación multitudinária, convocada por Senideak (organización de familiares) , para pedir o
achegamento dos presos. Na
sua cabeza marchaban dirixentes políticos e sindicais nacionalistas, representantes de todas
as organizacións , incluida IU.
Numerosos dirixentes peneuvistas ocuparon lugar destacado
na marcha "a título individual",
pois o seu partido non apoiaba
"oficialmente" a manifestación.
Ao rematar esta o peneuvista,
José António Rubalcaba, presidente da comisión parlamentar
de Dereitos Humanos, declaraba que "despois de dous meses
de trégua, o Governo central
non ten disculpa. Se non toma
decisión rápidas , a próxima manifestación será ainda máis numerosa, ao ser apoiada por todos os partidos". O 31 de Decembro, Senideak, ten convocada un concentración silenciosa
diante dos distintos concellos de
Euskadi para reclamar que se
cumpla a lexislación , achegando
a uns presos a Euskadi e po ñendo en libertade aos que teñen cumpridas máis das duas
terceiras partes .
O voceiro de Senideak, Juan
António Madariaga, esixiu que
"o fin da dispersión dos presos
non se utilice como contrapartida no proceso de pacificación".
Desde que comezou a trégua
de ET A, as organizacións sociais bascas, co apoio dos partidos nacionalistas, teñen deseñado unha campaña para presionar que se cumpra a legalidade cos presos de ETA. Unha
campaña que desde Euskadi se
extenderá por todo o Estado,
implicando a personalidades relevantes e colectivos sociais.
Pero o Governo central pretende utilizar aos presos de ET A
como contrapartida no proceso
negociador. Demanda da organización etarra cesións contínuas nas suas posicións (nas
negociacións "non oficiais" que
recoñeceu Mariano Rajoi esta
mesma semana) a cámbio de
pingas no cámbio da situación
dos presos.
Desde o Governo central afírmase que non queren dar pasos
"que lago sexan irreversíbeis"
na situación dos presos, como

Alonxar
a negociación
política
Pero o que máis
preocupa ao Governo central é a
negociación política que sabe
que, antes ou
despois, se ten
que dar. Adiando
a resolución da
posta en libertada dos presos e
a negociación
con ETA, mentres esta manteña a trégua, non
se desgasta políticamente, podendo usar o
tempo en beneficio eleitoral. Ao
unísono tampouco afronta a negociación política.

Familiares de presas nun mitin en Silbo a prol do acercamento.

se ainda non confiaran que a
aposta de ETA pola paz vai en
sério . Segundo fontes nacionalistas bascas, as razóns de Aznar serian moi outras: sabedor
de que o proceso de pacificación vai en sério, tensar as relacións no colectivo de presos
para debilitar a sua forza, tratando de darlle solucións individuais que serian pedidas polos
próprios implicados.

M.

De ser así, a negociación con
ETA voltaríase máis doada para
o Governo central e non apareceria ante a opinión pública español a con tanto impacto, ao
deixar en libertada, despois do
acorde, a un número tan abultado de etarras.
Primeiramente lnstitucións Penitenciárias négase a que uns 200
presos de ETA pasen ao terceiro
VEIGA

A entrega das armas
Que a Asociación de Vítimas do Terrorismo se manteña acastelada
na postura de que sen prévia entrega das armas non debe haber diálogo resulta comprensíbel. Nada ten de estrano que o familiar de alguén asesinado ou mutilado se deixe arrastrar máis polos sentimentos que pola razón. Non é tan comprensíbel sen embargo que partidos políticos como o PSOE e o PP, desde a sua distáncia e responsabilidade, fagan frente común co mencionado grupo. Por certo que
non todos os membros desta asociación son contrários ao diálogo.
Unha persoa tan significada como Irene Villa, por exemplo, xa puxo
de manifesto a sua postura a prol da negociación. ·
A defensa da entrega de armas carece de todo sentido práctico. Armas
hainas á venda en todas partes. Abonda con visitar un bairro da periféria de Madrid para facerse nunha tarde con várias pistolas. O que hai
que conseguir é que. nengun mozo basca máis, nen mañá, nen pasado,
se sinta chamado a pasar á clandestinidade. Ao terrorismo hai que retirarlle os argumentos. É iso só se consegue cun diálogo político.+

Reivindican o
recoñecemento da língua
na Catalunya Norte
O Sábado 5 de Decembro ten
lugar en Perpinya unha
manifestación na que se exixe
do Estado francés a modificación do artigo 2 da Constitución
francesa que di que "a língua
da República é o francés". Con
esta protesta tamén se solicita
a ratificación da convención europea das línguas minoritárias.
Esta mobilización forma parte
dunha grande iniciativa que en
dias posteriores trasladará as
protestas a outras localidades
como Quimper, Tar~s. Baiona, Montpeller, Marsella, Montauban e Perigueux. Todo
aponta a que Lionel Jospin
apoiará a ratificación da
convención de línguas minoritárias, que piden o seu recoñecimento, pero sen revisar o artigo
2 da Constitución francesa. +

O PP evita oEstado
das Autonomias
no Senado para
non escoitar a Marqués
Segundo denunciou Juan José Laborda, portavoz socialista no Senado, o PP está a
evitar que se celebre o debate do Estado das
Autonomias na Cámara Altá
"entre outras razóns para
non ter .que escoitar a Sergio
Marqués". Marqués preside o
governo de Astúrias, ao que
acedeu nas filas populares,
que posteriormente abandonou empuxado por un
enfrentamento co vicepresidente o Governo central,
Francisco Álvarez Cascos,
hoxe caído en desgrácia:
Con esta postura o PP trataría de "evitar a circunstáncia
engorrosa de ter que escoitar
os problemas de família".+

Estas manobras
xa foron contempladas polos fir-mantes do Pacto de Lizarra. E se
a posta en marcha da presión
para o achegamento dos presos
e a sua posta en libertade xa estaba prevista, tamén decidiran
que este acorde debía de ser coñecido pola comunidade internacional.
XAN CARBALLA

Acordaron, deste xeito, pór en
marcha unha campaña diplomática de explicación do Acordo
de Lizarra por todo o mundo,
para contar co apoio de organizacións supranacionais e personalidades influintes. A presentación no Parlamento Europeo, a visita de Gerry Adams e
Francesco Cossiga a Euskadi,
as conversas coa ·Fundación
Carter e as próximas visitas á
ONU, parécenlle ap Governo
español "un xeito de presión
inadmisíbel". Aznar a · que pretende é que, finalmente, o conflito de Euskadi se resolva sen
unha verdadeira negociación
política que removería os baselares do Estado español, senón
con acordes e reformas progresivas da própria Constitución
seri,~ aparentemente, violentar' o
Estatuto. Pensa que, de acabarse a loita armada, a capacidade de presión de Euskadi vai
ser moito menor e que os nacionalistas minguarán nas suas
pretensións. +

Francesc Frutos.

Francesc Frutos perfilase
como sucesor de Anguita
O Comité Federal do Partido
Comunista de España do pasado Sábado 28 de Novembro
decidiu propor, por unanimidade, que o actual número dous
deste partido Francesc Frutos
sexa o sucesor de Julio Anguita
na secretaria Xeral do PCE. O
relevo ten que producirse no
decurso do XV Congreso do
PCE que se celebra o Sábado
5 e o Domingo 6 de Decembro.
Esta decisión coloca a Frutos
como tamén posíbel sucesor de
Anguita á frente da Presidéncia
de Izquierda Unida. Por outra
banda, o congreso comunista
defenderá o estabelecimento
dun Estado federal ,
plurinacional e repubricano. •
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Ofascícuios 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
f eita desde Galicia como centro
desde o que interrogar a historia,
ollar cómo realizamos na arte o
que somos e cómo os p_eríodos
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.
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Un grupo comand~do por Sáenz de Ynest.rillas lanzou gas lacrimóxeno sobre os asistentes

Aultradireita boicotea

a presentación do -Acordo de Lizarra en Madrid
Anunciado desde hai semanas
publicamente, o acto de apresentación do Acorde de Lizarra en Madrid, a tarde-noite do
2 de Decembro, contou coa
oportuna visita violenta de
Martín Saenz de Ynestrillas e
o seu grupo de ultradireitistas,
que foron controlados polo
servicio de arde da organización do acto, que non puideron impedir que lanzasen un
dispositivo de gas lacrimóxeno
que pairou sobre os a~istentes
e xornalistas que cobrian o
acto .
O acto estaba organizado polo
Foro de Madrid pala Paz, que
preside a ex-secretária do Interior, Margarita Robles , e no
que interviñan entre outros o
líder basca de IU, Javier Madraza , a senadora de EA, Inmaculada Boneta, dirixentes
do Sinn Feinn e Joseba Egibar
do PNV. O acto informativo celebrábase baixo o título "Tiempo de diálogo, De Irlanda a
Euskadi ", e foi interrompido
por vinte persoas que tentaron
entrar ao salón do hotel lanzando octavillas, berrando
consignas contra ETA e increpando aos asistentes chamándolles "Asesinos, asesinos".

O escritor uruguaio Eduardo Galeano declarou na apresentación
en Madrid do seu novo libro Patas Arriba, "até hai pouco tempo,
até que o xuiz Garzón conseguiu dar volta á história, Pinochet era un modelo mundial. Pinochet era unha das monstruosidades que xeneraron as ditad u ras invisíbeis que rexen o
mundo de fin de século ".
Galeano trozou un paralelismo
entre o Chile de Pinochet e a Inglaterra thatcheriana, "igual que
Margaret Thatcher o ditador chileno xenerou en Chile unha sociedade moi inxusta. Segundo os dados do Banco Mundial e de Nacións Unidas sobre distribución do
ingreso as sociedades británicas
e a chilena figuran entre as máis
inxustas do mundo, cunha brecha

Os indíxenas de San Juan Chamula, en Chiapás, boicotearon
o pasado 4 de Outubro as eleicións municipais na vila e amenazan con facer o mesmo o Domingo 6 de Decembro, data na
que se repiten. Os indíxenas
demandaban a liberación dos.
presos da sua comunidade e o
aceso dos índios á Administración local. Agora aAúncian que
non deixarán instalar as urnas
eleitorais na localidade xa que
non se cumpriron compromisos
como o de que alguns dirixentes índios entraran como representantes no concello.+

OPolisário aceita o plano

de Kofi Annan para
desbloquear o referendo

Jo.sebo Eguibar (PNV), era un dos convidados polo foro de Madrid que sufriu a agresión da ultradireita.

Xa expulsados os agresores
permaneceron concentrados

alguns mínutos nas aforas do
hotel antes de abandonar o lu-

XAN CARBALLA

gar, sen se producir detencións.+

Os pais políticos de Pinochet abandonan ao Ditador
-o-x.c.

lndíxenas non permiten
que se instalen urnas
para as eleicións
en Chiapas

máis fonda entre os que teñen e
os que necesitan".
O autor uruguiao, que analisou
as causas do golpe militar chileno na sua obra "As veas abertas
da América Latina", lembrou que
Pinochet era antes "o nena agarim ad o e agora resulta ser o
mónstruo pestilente. Resulta significativo que os Estados Unidos,
a decote os papás de Pinochet e
de moitos outros pinochets que
no mundo son ou teñan sido, calara tanto neste asunto".
Lembrou tamén que hai documentos nos que se di "con todas
as letras que a·palítica oficial do
governo dos Estados Unidos era
o golpe de Estado en Chile".

Desclasificación
Porén, o anúncio do governo

Clinton de desclasificar e pubírcar
os documentos oficiais sobre a
represión en Chile, poden servir
para dar unha volta de torca máis
ao futuro do ex-ditador. O xuizo
mundial parece xa realizado nos
meios de comunicaicón que non
paran de publicar, dia tras dia, as
lembranzas dos vitimados.
A pretensión de Pinochet de
manterse, contra vento e maré,
nun pasto de relevo institucional, e ostentar internacionalmente a impunidade, pode ser
o derradeiro xesto que lle permitan os seus mentores norteamericanos aos ex-ditadores
que promoveron anos atrás. A
Pinochet, en particular, pódenlle facer moito dano todas as
revelacións relativas á marte
de Orlando Letelier, ex-ministro
de exteriores de Allende, vítima
dun atentdo terorista con bom-

ba en Washington, en 1978.
"Pode ser o fin da impunidade
dos reximes de terror, impunidade sen excepcións en América
Latina", declarou Galeano. "Até
agora identificábase á estabilidade emocrática coa amnésia obrigatória, e se puxo tamén un signo de igual entre a xustiza e a desorde, a xustiza e o caos, a xustiza e a vinganza. O que agora sucede é unha enorme sacudida".
Respeito aos argumentos do ministro de exteriores chileno, lnsulza, que xira visita política a Inglaterra e Madrid, referiuse tamén
Galeano "agora pretenden facernos creer que Pinochet pode ser
xulgado no seu país, cando iso é
imposíbel porque o xeneral ditou
as leis para lograr a sua própria
impunidade. Tiveron 25 anos e
recén agora se decatan". +

MANUEL ALONSO

O axustado trunfo do Quebec
Durante as semanas prévias á convocatória
eleitoral no Québec, a prensa española ten
repetido até a saciedade a inminéncia da convocatória dun novo referendo para a independéncia respeito do Canadá desta nación
francófona. O axustado do resultado, coñecido de antemán polos inquéritos, serviu para
apresentar como unha sorte de fracaso do nacionalismo a mans do liberais que optan por
manter a federación no seu estado actual.
O resultado desta eleición supuxo unha

maioria folgada de escanos para o Partido
Quebequés, ainda que o número de votos
permanece empatado cos liberais (ambos
cun 43%). O líder quebequés Lucien Boúchard, que chegaba ás eleicións cunha boa traxectória de govemo, mantén que o referendo
se ha convocar no momento apropriadó nos
próximos anos. Contará no seu dia coa
alianza da Acción Democrática (ADQ), di~
rixida por un ex-liberal, Mario Dumont, que
apoiou o si na consulta de autodeterminación
de 1995, pero considera qu~ entre un e ouqp

referendo debe pasar un prazo de dez anos.
Paradoxicamente o 12 % de votos logrados por
ADQ só lle dá un deputado pala crueldade do
sistema maioritário, pero sumando porcentaxes
de votos as opcións a un si quebequés á independ éncia andan xa no 54% do eleitorado.
Como noutros conflitos nacionais, os quebequeses consideran que a decisión deben tomala eles, sen ter en canta a opinión do resto
da federación que sempre estaria á contra bloqueando o proceso de autodeterminación.•

As presións de Marrocqs an_te a ONU para incluir a 65.000
persoas no censo para o referendo de
autodeterminación do Sahara
Ocidental provocaron un retraso na convocatória desta
consulta até o ponto de que o
secretário xeral das Nacións
Unidas chegou a propor o
seu adiamento un ano. Ante
esta situación, o próprio Kofi
Annan pediu ao Polisário a
inclusión no censo desas
65.000 persoas, que forman
parte de tres tríbus que
Marrocos considera
saharauis pero non o Polisário. Cómpre ter en c·o nta que
nos campamentos de refuxiados viven 60.000 persoas e
que a inclusión no censo de
65.000 marroquinos poderia
desequilibrar o resultado do
referendo en favor de Marrocos. +

Femando de la Rua.

Os radicais encabezarán
a opos1c1on
aos peronistas
nas·presidenciais de 1999
•• #

O intendente de Buenos Aires,
o radical Fernando de la Rua,
será o candidato da esquerda
arxentina nas eleicións
presidenciais de 1999, enfrentándose ao peronista Fernando
Duhalde, xa que Carlos Menem
non comparece tras agotar os
dous mandados que estabelece a Constitución -lago do próprio Menem modificar a Carta
Magna para ampliar de unha a
duas as posibilidades de mandado presidencial. Fernando de
la Rua proclamouse candidato
da esquerda nunhas eleicións
primárias celebradas o Domingo 29 de Novembro frente a
Graciela Fernández Meijide, da
Frente País Solidário.+
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Daniel

· é manifestamente
mellprábel

Non 11~ digas a
ninguén, película
peruana sobre dous
homosexuais de boa
família, arrasou nas
taquillas de Lima,
superando incluso ao
promocionado
espectáculo bélico
norteamericano

Salvar ao soldado
•• Ryan. Está
1
1 demostrado que, por
1 número, Hollywood
1
1 leva a maioria das
medallas. Pero máis
bronce que ouro.

1

·1
:

1

Finou Maruxa
Villanueva, a grande
actriz galega de
Buenos Aires, a que
até hoxe gardaba a
Casa de Rosalia en
Padrón. Era lesbiana.
Como Fole. Estás
cousas non se din.
Parece que non
estaba demostrado.
¿Como poderia
estala na noite do
franquismo que -se
negra era para a
maioria, ainda o era
máis para os que eles
denominaban
"desviados"? Maruxa
casara con Varela
Buxán, outro
argumento parvo que
usan para dicer de
alguén que non~é
homosexual. ¿Coma
se se poidese vivir
doutra maneira que
non fose gardarido as
apariéncias?

O PP de Madrid
descarta a alta

A Constitución non é o Corán,
nen a Bíblia, nen nengún compéndio _de textos sagrados: é o
traxe laico e dinámico para o
corpo (tamén laico e dinámico,
faltaría máis)_de leis e normas
que regulan e re@ularán a vida
das persoas e do_s póvos que
conforman o
Estado.
A
.Constitución ·
é : un traxe. Trátasede
Mutábel. Cotodas axeitar otraxe
mo
elas. Como
todos os corcorpo, non o
pos de leis e corpo traxe
normas de todos os estados. O corpo ·
de leis e normas que agora ternos, como a
vida mesma: mudará. E haberá
que mudarlle tamén ,o traxe. E
non pasará nada. E dicer, sí
pasará: mellorarase. Se se fai
como está mandado.

ªº

ªº

Foi menos fácil deseñar, cortar, aparar e .coser daquela o
traxe. E entre todos: logrado.
Aí está. Tocábel e retocábel,
claro. Os inmobilistas de entón
dician que España ia saltar er:i
pedazos. E non pasou nada. E
dicer, si pqsou: estamos mil
veces rriellor do que estabamos. Como Estado e como cidadáns. Como Estado adquirimos a prestáncia cívica debida
que non tiñamos e agora ternos e como cidadáns fixemos
cruz e raía cos tempos de abrir
a porta con desconfianza cada
vez que chamaban a ela de
madrugada, así fose o leiteiro
quen chamaba. Ou os rapaces,
que chegaban tarde.
Alarmas hai qué non nacen:
fanse. A esas: -maldito caso.
Modificar a_Constitución non
ten por ·que producir alarma.
Ningún tipo de alarma. Nen da
outra, nen paisana. A condición, claro está, de que se faga
co tente e o coidado co que se
fixo toda ela de novo en tempos de apandar. Se así se fai:
outra volta serán os inmobilistas os que fracasen. España
gañará. Cqmo Estado e como
cidadáns. A puñeta coas falsas
alarmas. Con todas as falsas
alarmas.
Trátase de adecuar o traxe ao
corpo, non o corpo ao traxe.
Fai falta. Ninguén negará que
unha necesidade satisfeita en~
xendra outra nova necesidade.
Ninguén negará que as necesidades dos povos son cambiantes. Obxectivamente cambiantes. E cando digo que hai que
adecuar o traxe ao corpo, estou aludindo a que hai que facelo a medida que o corpo ensanche e agrande. Nesa mesma medida. Nada máis. Non
estou talando de romper e rachar ao chou o traxe por onde
lle cadre e como lle cadre. Ao
contrário: estou talando de
adecualo. Nen máis, nen menos: adecualo.
Cada vez que escoito ou leo que
hai que protexer a Constitución
penso mal. Non podo evitalo.
. Porque é xusto ao revés: é ela a
nós a que ten que protexernos

como povos e como seres humanos. Mesmo se leo ou escoito
que' o dereito de autodeterminación non é o prioritário: idem de
lenzo, penso mal. E penso que é
para pensar. Porque ben pensado: prioritário, prioritário é o pan
que comemos, o auga que
bebemos, o aire co que alentamos. O resto non o é. E se o é:
non o é tanto. Pero conseguido
o pan: o compango é unha necesidade. Prioritária. Quen o negue ou é que é sonso ou é que
se fai. Penso, logo, falo, non podo evitalo.
Digo máis: son partidário dun
estado republicano, federal,
plurinacional, democrático e solidário: e levo vinte anos acatando e non conspirando. Agardo que cando sexamos maioria
os republicanos, acaten e non
conspiren contra a república os
monárquicos. Non pido máis.
Nen menos: é o que agardo. +
XESUS REDONDO A.BUIN
(COMPOSTELA)

Por Chile
Por Chile, por Quilapayun, por
Violeta Parra, por Pablo Neruda (hoxe "non me sinto canso
de ser home"), por Víctor Jara,
heroi da miña mocidade, ideal
escintilante que brilla aínda
con máís forza no firmamento
dos "bos e xenerosos", por
Allende e a súa transición pacífica ao socialismo, porque sigo
hoxe tendo dezaoito anos e
continúo afirmándome nos vellos princípios insubornábeis,
por "A deselambrar", por "Juan
sin . tierra", por Mónica que me
ensinou á guitarra aquilas lendárias cancións que talaban
dun mundo de xustiza e liberdade, porque hoxe sinto aberta
no corazón unha xanela á esperanza.+
VICENTE REBOLEIRO

(A CORUÑA)

Pureza Nacionalista
A ninguén se lle escapa o rápi-

do crecimento que o nacionalismo galega está a experimentar nos últimos tempos. Parella
a este ascenso do apoio ás teses da emancipación nacional
entre as galegas e galegas ,
dá-se tamén o auxe da figura
do ff!órico (Gardián da pureza
nacionalista) .
O teórieo e aquel que canto máis
aliado do povo se sinte, con mái~
forza barrita contra o mundo. E
aquel
que
canto máis referentes (sem- ·
pre externos,
claro) perde , Éaquelque
máis crece o canto máis povo
seu ódio cara
ao movimento aperta as ideas
patr iótico dq. do
sua nación. E
aquel
que nacionalismo,
canto máis po- pior se sinte.
vo aperta as
ideas do nacionalismo ,
pior se sinte ,
xa que para el a estética do elitismo marxinal é dogma de fe.
Afortunadamente , todas aquelas persoas que aspiren a acadar o recoñecimento de teórico
teñen-no agora máis doado, xa
que ven de sair á venda o Kit
"auténtico e verdadeiro", que
consta de:
1. O prestixioso título "Nacionalis ta Auténtico e Verdadeiro" ,
· expedido e certificado por CCC.

2. Unha caixa de pastillas antiácedo para aliviar as. consecuéncias da perda de referentes.

3. O livro de peto: Como converter-se nun teórico en 24h,
escrito polo voceiro asemblear
-bon ro/lito, fular e peta- do
Partido Máis Nacionalista e Radical que Xamais Existiu, co
que, en poucas horas, vostede
adquirirá os coñecementos suficientes como para, por exemplo, montar un auténtico e verdadeiro partido nacionalista ou
escreber unha carta á imprensa
denunciando que o BNG é un
invento da CIA, da equipa editorial do Alcázar e o Governo
de Taiwan, cuxos obxectivos
non son outros que frear o
avance do Nacionalismo Autén-

tico e Verdadeiro e colaborar
coa política do Governo central
e coa Internacional Fascista.
Unha vez que xa é vostede un
teórico, un Auténtico e Verda deiro Nacionalista, está preparado para propagar a verdade pola nación adiante . Fraga estará
orgulloso de vostede. •
Í RIA LOURIÑÁN ESTIVO
(DONIÑOS,fERROL)

Misérias
de La Haban a
Xabier Alcalá ven de sentar cátedra sobre cuestións galegohabaneras. Dez días en La Habana parécenlle dabondo a este olio clín ico da nosa literatura,
para converterse nun experto
en temas cubanos , máis alá
aínda da súa limitada experiéncia cun feixe de galegos que se
autodefinen revolucionários e
que el chama miserábeis (enténdese que viven na "absoluta
miséria"). Poucos estados hu manos hai máis alá da miséria
(a indixéncia quizais, pero a
fronteira e case imperceptíbel)
e sen embargo unha persoa tan
viaxada coma Xabier Alcalá ,
vai ter que inventar cualificati vos para descreber situacións
humanas en Centroamérica ou
en África, non comparábeis con
Cuba, aínda que eses países
non estean bloqueados financeiramente pola maior poténcia
imperialista da história.

É posíbel que o autor non lle perguntase a ningún dos seus protagonistas (ou quizais cale as
respostas) cantas veces pasaron
por un quirófano en Cuba -;-eles
ou algún familiar- en canto lles
custou; ou canto pagan pala súa
vivencia; ou como lles vai aos
seus netos e netas en idade escolar, e canto lles custa, etc.
A xente "moi significada dentro
da revolución" da que fala o noso autor, non pode vivir como "a
xente que está no poder", porque non pode acadar un dólar;
loados os que renúncian ao poder, aínda que despois
quei- .

se'
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xen. Será porque no poder hai
u~ "ditador socialista que só aspira a matar ao seu pavo de fame", que ademais é un inepto
porque en tanto tempo non cons e g u i u nada
semellante.

La Hábana Flash, apresureime
a mercalo para ilustrar os
meus recordos e nostálxias
para enriquecer as miñas vi~
véncias coas doutros viaxeiros, se cadra, máis arriscados
e sagaces ca mín.

Celebro a es- Éposíbel que o
pañol id ad e
de Xabier Al- autor non lle
calá, que a perguntase a
pesar de todo
non comparte ningún dos seus
con toureiros protagonistas
e folclóricas
(que casual- cantas veces
mente son pasaron por un
presentados
como esén- quirófano e
cia
des a canto lles
mesma españolidade en custou.
todos os médios que frecuenta o autor, e non me
refiro a La Habana); non sei
con quen a comparte entón.
Quizais con Fraga que, única
verdade indiscutíbel no texto
foi ministro de Franco.+
'

Per.o xa desde as primeiras
páx1nas do citado libro, deime
conta de que aquel escritor interpretaba a realidade da sociedade moi á lixeira. Por médio dunha viaxe turística das
máis tradicionais, e menos interesantes, (La Habana-Varadero) e a través dun par de semanas escaso, permitíase o
luxo de despotricar contra un
dos governos de Latinoamérica que, a pesar do brutal bloqueo ianqui, mantén un dos niveis de seguridade cidadán
sanidade e educación máis al~
tos. Na súa sesgada interpretación da real id ad e cubana
-cousa normal, pois é coma se
en Galiza visitase só A
Coruña
e
SanxenxoDeime conta de
só aporta o
coñecemento que aquel
e testemuña
de cidadáns escritor
desmoraliza- interpretaba a
dos e antisocialistas, só a realidadeda
descripción sociedade moi á
de nenos que
piden esmola lixeira.
e rapazas Jineteras.

lÑAKI

S.

COVELO

(VIGO)

Querida Cuba
Acabo de chegar de Cuba onde estiven traballando na donstitución dun convénio de cooperación en matéria de Educación Ambiental cun Parque Natural da província oriental de
Holguín. Como era a segunda
vez que estaba na illa polo
mesmo motivo, poiden establecer conversa amistosa con
moitos biólogos do Parque ,
profesores da Universidade de
Holguín e traballadores das
instalacións turísticas desta
fermosísima parte da illa. Xa
de volta na Habana, disfrutei
das maravillas dunha cidade
chea de vida e de história.
Cando voltas de Cuba, durante moitos días notas a compañia da luz do Caribe e as rúas
da Habana; dos risos dos cubanos e as interminábeis conversas . Por iso cando ollei
nunha libraría un libro titulado

É coma se
non existisen os meus amigos
do Parque Nacional "Al exandre Humboldt", ilusionados coa
posta en marcha dos proxectos de conservación que se están alaborando; coma se non
existisen os profesores da Escola "S alvador Allende ", que
can_?o os visitei estaban preparandose para recibir as posíbeis familias afectadas polo
paso do furacán; coma se non
existisen Roberto, Yolanda,
C?sme , Odalys , Osear, Fermin, e tantos outros cubanosas que me emocionaron coa
sua ilusión e a súa entrega na
defensa das conquistas sociais
acadadas.+
MANuEL

A.

FERNÁNDEZ
(SANTIAGO)
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díbel para os governantes e algún que outra "axente social". É
unha maria, a ministra dixit. As
probas están ben á vista. +

Profesores
de musica
Asistín ao concerto que deu o
Martes 24, no Conservatório de
P9ntevedra, un quinteto de meta1s. Formado por rapaces novas, tres varóns e dúas mulleres, vários deles en idade escolar. Alédame que se constitúan
grupos instrumentais como este.
Poderia salientar moitas virtudes e moitos defectos individuais e de conxunto. Pero sendo eles aínda estudiantes e nenas ou adolescentes seria menos oportuno
que nunca alimentar a súa
sobérbia ou Fal d
criticalos aceoe
damente.
presuntos
Só criticarei o músicos que so
programa, re- saben de
ducido á múmétodos,
sica actual.
En canto a es- pasadobles,
te e outros decharangas e
fectos, rapaces, a culpa música militar.
non é vosa. É
dos profesores que ternos
nos conservatórios e escolas de música, tamén dos directores das bandas. Que me perdoen as excepcións a esta regra. Falo de presuntos músicos
que non coñecen nen a música
do seu instrumento, que so saben de métodos, pasodobles,
charangas e música militar.
Presuntos músicos que olvidan
se 'é q~e o souberon algún día:
que os instrumentos de metal viviron a súa época dourada nos
séculos dezaseis e dezaséte
senda os trombóns tamén fre~
cuentes , por exemplo , nun tal
Mozart.
E aí nda soportamos conservatórios que conxugan dez profesores de piano cunha clase de
trombón impartida por un profesor de trompa. Ou mestres de
ensino primário que se fixeron
especialistas de música baixo
ameaza de traslado e que en
tres meses de cursiño non deron aprendido o indispensábel.
A educación musical é prescin-

Suso Sanmartin

A CONSTITUCIÓN
,
NON E UN TRAXE
ESTREITO E QUE
.HAI VINTE ANOS A
~

#

MODA ERA ASÍ.

I

CÉSAR SALGADO GARCIA
(PONTEVEDRA)

Llingua asturian
Muitas vecis ternos de detendernos escontra questions
~ue chegan de sopito, paecen
inesperadas mais non sonlo,
sen trampas, melrros, tragalladas de sempre d un sistema,
marallo, que trabaya escontra
a ~az~n. Ena comunidade dos
amma1s e certo que o superpoblamento xenera gresca, vioie:nza! guerras. lsts empezan
s1cas1 sempre na casa d un
sempre. As liortas primitivas ·
yeren isu liortas na tnais, grescas normais pa o esporpoye
defensas, lindeiros dos que o~
ornes .tiñan qui votar man. Ago~a a ~1olenza xa non e gresquina, sinon que as suas voltas
pasan per un proceso da internacionalización, melrro televisión, que a fan o que ei a sinrrazon das dictaduras. Uña dietadura e sempre sinrrazón e
_poñer de lado os ornes, as terras, as lingoas, facer un xogo
colo sentir, corazó, payar, trabayo poñendóo todo a porta
d~s "podres ... de diñeiro, que
s1 queren dan y senon tamen ...
e tan caridade a os chorones.
¿Ya cuais soun as violaciós feienos. ultimos tempos que
dein ma1s magoa, orripilan?
Pois o latrocinio da Chile Argentina, Granada, Guerr~ do
Golfo, Ruanda etc.

ta~

A consecuencia das dictaduras que teñen nas Gerras os finxos
quas identifican e solo pobreza.

Chamar Bable a
lallingoa
d'Asturiees eun .
entamu pa facer
analfabetismo
de lligüitica.

N'Asturies,
muitas cosas
mueren atención, pru uña
e principal, o
respeto, tratamento da . nusa
llingua 1 asturian, contrafeita,
arreboxada como nun bombo
pra unha especie da loteria,
que non ten en conta a hirmandade das lingoas do norte asturiana e galega per exe~plu.
E que nos lus asturian leyamos
en galego ya galegos nasturianu peme importanti paque non
desapaezcan llengües cultures
feites y arreches.
'

C_ham~r Bable a la llingoa
d Ast~riees e como o outro, jovellarns, daquei pseudocientifico, un entamu pa facer analfabetismo de lligüitica, perque a
fala qui adeprendese eno berce e todo bable, algamera da
que nos privan a los asturians
pol.íticos de tr~s al carta, per
mu1tos cartos que leven na filoxa. deles , dellus.

A violación da nusa llengua asturian e mais que feitu xa e tomadura do pelo per 'parti dellus.
Ten muitas variantes o asturian
dandoi illu "bixu". Ena Suiza territorialn:ienti asina comu Asturies alccontramos, tupamonos
c..v' ,.., . ...,/~."1.!'..1 ,...
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velocidade do
ferrocarril a Galiza.
Cuiña, debilmente
engatusador,
apóntase de contado
ao argumento do
BNG: "o importante
son as
comunicacións
interiores". Non
parece saber o de
Lalín que todos .os
tri/eros mudan cada
pouco de bairro,
porque lle descubren
o calote.

O diário El País

..

representa quizá a
perfeción de hoxendia
no moldeado de
notícias. Tratan os
holocaustos, as
crises de estado, as
corruptelas, como
plastilina informativa.
Endous dias
anunciaron que os
nacionalistas do
Quebec ian "arrasar".
Abonaron o terreo.
Ao terceiro dia estaba
fácil: "Os
independentistas
fracasaron".
Simplesmente porque
gañaron, pero non
por tanta diferéncia
como previa ... El

t

País.

Anúncio
institucional. O texto
incide en "recuperar o
Nadal". "Como se
logra? Adiantando o
ambiente navideño
na rua, nos
comércios, através
dos meios de
comunicación~ Asi se
mantén e amplia o
ciclo de
comercialización dos
produtos. Para
racionalizar o Nadal
hai que facer que
chegue antes". Asina:
a Direción General de
';._.! ~-·.=,
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Entre os activistas: as

as agrupacións -de

concellos.

1
1
1
1 Os· reporteiros
1 ocidentais entran
/

...

/

nos

1
••1

fogares· rusos. Falan

1
1
1
1

comida. Contan o

~

miden os metros

coa muller que fai a

salário segundo o
cámbio en dólares,

cadrados da vivencia,
meten o dedo na
pota e pergúntanlle á
filla maior se se
prostitue.

-·\

Al

cámaras de comércio,

. : . comerciantes, os

:' 1

3 DE DECEMBRO DE 1998

ANOSATERRA

É un

democrático tres lengpes; nAsturies sol~ castian, cfetellao -e
isu que haxi partidos- ¿Os partidos tanche palapeseta namais?. Nos quere9-ros L'asturin
o asturianu, llipgoa n' entamu
oficial. P-ru esin char pa un llau
r aliendu a mesma. Pra sair das
probezas, ente as que tai a cultural, llingüistica. Pru que ye, e
comu as demais sinrrazón das
dictaduras do melro, do canto.+
}ESUS FERNÁNDEZ
(ÜBIEO)

Mercantilis·mo
político
en Ponteareas
O panorama político en Po_nteareas por fin acaba de clarexarse. Xa só queda que o Pa'rtido
Popular dea a coñecer quen s·erá o cabeza de lista.

Tras eas especulacións que
houbo durante estes meses (reparadoxicamente non fírome a que si Castro eocabezaria a lista dos populares, que
tan nos seus próprios si o fariá como independente
quen será o candidato do PP,
paises. A bon seg u ro
que se lle ofereceron un posto
en Pescanova ao actual alcalde,
1 que encontrarían.
un coche con chófer, soldo de
1 sida, , menores
500.000 pesetas, que se Guiña
1
talara con Fraga, que se Fraga
1 peri~osamente
xa lle dixera a Guiña etc. etc,), a
primeira conclusión que un tira é
1 arm~dos, casas
' que non é de estranar que os ci.I · putrefactas. Pero
dadáns estean anexados da po1
lítica e máis da, maiória dos pró;;.
··
1 non,. ese xornafismo prios políticos: ·
non é para aqui.
Este desenlace era previsíbel xa
que o PP non aceitaría a única
sucesión que Castro estaba dispasto a admitir: é dicer,' a sucesión he~editária. Na política de
1 Citroen chama aos
renovación e xiro ao centro, .
1 seus traballadores a Castro
nor) cumpre _ningún dos
1
requisitos que ¡;¡gora esixe o partido para ~ero ríúm~~o 1 da lista. .
1 doar sangue. Xa se
1 sabe que cando' a
Chegados a este intre é cando o
PP galega trata de convencelo
dirección chama hai
1
para que non se presente debido á-süa situación xudicial.
1 que ir. Máxime
Diante· da negativa do alcalde, o
tratándose
de
algo
1
proceso entra na súa fase máis
1 asi. Unha ·
yergoñenta e denigrante, o PP
trata de subornalo cun feixe de
1
prebendas. Xa ven como enten1 metáfora.+
den o xeito ·de facer política os
1
'dirixentes do partido que nos
1
governa desde hai unha decada
con maioria absoluta!
·
1
xornalismo que

i

tan facilmente. O seu orgullo
desenvólvese nun clima tenso no
non lle permite aceitar as condique os fundamentalistas en vácións do partido. O filón d~ Ponrias ocasións increparon aos
teareas non hai nada que o pa-. meios de comunicación. Non me
gue, penso eu. Non se decata
quera imaxinar a reación daquede que lle están a facer agora (o· les se a é;ilgún meio de prensa se
suborno que supón enchufar a
lle acorre dicer: "que levanten a
alguén, a concesión de favores
man quen dos aquí presentes
a cámbio da submisión) o que finon deben algún tavof'.
xo durante tantos anos a moitísimas persoas para seguir manA loita Castro-PP non fixo máis
téndose no poder. Que llo fagan
do que comezar unha vez que
a el considérao unha humillase puxo ao descuberto ·a modus
ción, máis non ten ningún preoperandi do partido. O PP estará
xuizo en utilíagardando o intre axeitado para
contraatacar. Non se esquezan
zalo como a
súa principal
que está pendente o indulto e se
arma política Castro non se
chegaron tan baixo intentando
cos demais.
mercar a unha persoa, ¿porque
decata de que lle
non poden vengarse por non acCastro foi. utili- están a facer
ceder ao suborno?
. zado e esprimido até o últi- agora o que fixo
Ao alcqlde non lle conveñen os
mo momento.
enfrontamentos ca ex-governo
durante tantos
Nas autonómiamigo se quere salvar o pescozo.
Mais, polo de pronto nos
cas
non
se
anos
a
·
meios controlados polo PP xa
"t' ·
cuestionou o
labor do alcal- mol ISlmas
se empezou unha campaña de
desprestíxio contra Castro. Este
de, a pesares persoas para
defendese na RTMP , que será a
dos proble~as seguir
peza chave na súa campaña
coa xust1za.
eleitoral ante o recorte económie reuse que / ,manténdose no
co que lle supón ir coma inde~brir a car'i1p§l- pode~
pendente.
na de Pontea•
reas coa plana
As maquinacións maquiavélicas
maior do .Partido
supuña_
do PP non rematan aqui. Resulamasar un apoio diante da súa sita que en Ponteareas non hai
tuación xudicial. Ao PP dáballe
candidato para a lista popular
exactamente igu-9-1-, neses moporq1:1e ninguén quere enfrontarmentos a culpabilidade ou a ino- . se a Castro. O problema deciden resolvelo presionando a
céncia do alcalde, o importante
era asegurar os votos para Fraga.
unha persoa moi achegada ao
alcalde que traballa para un or"
Diante do intento de suborno
ganismo dependente da Xunta.
convócase unha rolda de prensa
onde se .pon ·aa -= descuberto as
Como observan a política e conartimañas- dos · populares para cebida coma un gran mercado
convencer a Castro de que non -0nde todo pode ser comprado
se presente as vindeiras eleiou vendido. Hai que erradicar
qións¡ A posta en escea, ao máis
canto antes estas prácticas merpuro ~stilo iraquiano, grandes fo:.
cantilistas (que allean ao pavo.e
que nada teñen que ver coa detos d'3 Castro por- tod_as partes,

l - .
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Castro, ha.me recto e cabal, non
ac~ita este intento de suborno:
nón ~st? disposto a claudicar

¡1,

.

eptá aberta ás vasas colaboracións, débense incluir o nome e apelidos.
Os textos non deben exceder as 45 liñas.

mocrácia) para lavar a imaxe da
política e que os cidadáns se '
sintan atraidos a participar nela,
que se impliquen' activamente,
que non se limiten a botar unha
papeleta nunha furna cada catro
anos. Hai que abandonar esa
deixadez e esa apatia porque
cando se actúa dese xeito afastam o nos da vida política dun
concello ou dun país deixando o
carreiro libre para que os mercaderes negocien co património
do pavo ás suas costas.+

XoAN

c. CABALLERO ALONSO
(PONTEAREAS)

Pandeiretas
.. a "Leilía" con agradecemento. ,

corazó~

Eran dez máis unha co
(unha gripe a deixara na cama).
Eran mozas, galegas, guerreira .
e poetas, que un día escoitaron
o lonxe talar o vento do deserto.
E o vento faloulles dos soño's
dunha nena que nunca vira a
sua terra, onde deéian se
ollaba o mar
que ela tamen As mozas
soñaba
na
gaiola do de- galegas ollaron
serto.
o trio ceo dunha
Díxolles
o
vento que as
oscuras metralletas amed o ñ aban día
tras día a
aqueles nenas do deserto, as mesmas que un
dia fixeran fux ir aos seus
país da terra
que os parira.

noltede

.·

Novembroe
quixeron loitar
baixoas
mesmas

estrelas.

E as mozas galegas aliaron o
fria ceo dunha noite de Novembro e armadas coas suas pandeiretas quixeron loitar baixo as
mesmas estrelas que ollaria a
nena do deserto.
Houbo un dia en Galiza que tal

vez recorden os nenas filias e
Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección polo correo electrónico: antpcg@arrkis.es
Envíos a:
A ALDEA GLOBAL

. A NOSA TERRA ·
Apart. 1.371 36200 Vigo ou através do Fax:
(986) 22 31 01

aqueles tillos do deserto no que
o son das pandeiretas das mozas galegas fixo que paseniño
fose silenciando por sempre o
asubio das metralletas, foi ise
día tal vez cando naceu a liberdade e se ceibaron os soños
dos nenas do deserto.+
ANXOMOURE
(MARJZ, CHANTADA)
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I é verdade i é mentira novo dis~o das pandereteiras.

Leilía

A luz

dunh,a

'Confiamos en que dentro de quincé anos a .música folk
volte ser algo espontáneo na xente'.

pantalla
Lors DIÉGUEZ

A

cidade de Lugo tiña, até
agora, duas televisións locais ben ,
diferentes na concepción do seu
traballo. Amáis ari.tiga e
consolidada, era algo así como o
escaparate da cidade onde se
reflectia o seu acontecer; veraz,
portanto, críbel, xusta na medida
en ·que non escolmaba notíéias sen
declaracións. Safan elas como
unha-ferv.enza natural dorio onde.
se producían. E en galega. O
idióma noso era; tamén, o oficial
da empresa, independentemente
das expresións individuais que os
-convidados ou directores de
programas concretos usaban. Á
al.tura de hoxe en que todo se
monopoliza, cando o control da
notícia e a intención que leva· é
guerra imperial dos aparatos
poderosos, sempre caciquis,
agradecía-se tanto tal dirección
que lugueses e luguesas tiñan como
referéncia da bóa noticia e da
credibilidade a TV mencionada.
·Era, sen. dúbida nengunha amáis
vista.

·~ais·as causas boas son,

-0- LUPE GÓMEZ

Xurdiron por orpre a, no ano
94, no disco Leilía. A ua música é alegr e violenta. Alegre
porque ergue o ánimo. Violenta
porque son distintas. A sua múica é un xeito de voltar a manchar, felizmente, os ollos e envolvemos de aturuxos e terra.

pa de rexurdir espiritual·, de
querer vivir máis a nosa própria paz. "A xente está cansada
de tanta modernidade absurda", pensan estas dúas irmás
unidas na música. Cando lles
pergunto se non corremos o perigo de que, por ser unha moda,
"pase de moda", e non perdure,
elas aseguran que, non. Que esta mú ica tén unhas bases moi
forres. Que a sua mellor baza é
que non é artifício, senón que
vai ao interior da xente, ao que
máis pracer dá ~ máis doe, aos
sentimentos. E unha música
que nace da natureza e que volta a ela, que por tanto non morre, non desaparece.

l é verdade i é mentira é unha
obra chea de música tradicional, pero que incorpora sons de
agora. "Queremos demostrar
que somos pandeireteiras que
fan música de raiz, pero que tamén sabemos facer música de
hoxe, de acorde cos tempos
que corren", sinalan duas das
compoñentes, Ana e Rosário
Unha canción:feminina
Rodríguez. Usan o bouzuki, o
saxo, a guitarra, o teclado e a
en segredo
gaita. Sempre respeitando o vello. Mimando con fraxilidade
Ana 'di que este rexurdir signifiiso que levamos desde sempre
ca que "Galiza está espertando
dentro . Nunha relación espeno petar da pandeireta". Explí;
cial con Leilía, os músicos Ancanme, mentres anoitece, que o
tón Seoane e Nando Casal,
tocar das pandeireteiras ten a
inspirábanse nas melodías r~co- · sua orixe nas mulleres de emillidas e deixaban a imaxinagran tes e mariñeiros, que se
ción libre.
· réunian nas ruadas, e que bailaban e cantaban. A pandeireDo folk pensan que está vivinta, como un agasallo de dia de
do' un boísimo momento. Asóreis, que se transmitia de avoa e
cian este fenómeno ao áuxe de
.nai a nena. Como unha canmovimentos como a ecoloxia.
ción feminina en segredo ao
Ollar outra vez para o campo.
longo do tempo-. Magdalena,
Tamén ·pensan que é unha etaunha compañeira miña, cónta-

desgraciadamente,, as que menos
duran. De súbito topamos coa
noticia de que Tele Lugo se une á.
·s egunda televisión local, Lugo
Visión. Non desenvolveu esta a
mesma história, nen no uso do
galega nen na coneepción da
información. Non aportaba a
realidade dunha· cidade plural nen
utiizaba con sentido de
normalización o noso idioma. Lugo
Visión era menos aprezada polos
tele-espectadores, se nos atemo.s ao
número de xente que seguía cada
unha delas. O poder económico
estaba, como sempre, máis da sua
parte. Acaso sexa esta a razón de
fondo pola que a in_formación
propiamente galega acaba con
estes resultados.
·

podes tocar, sentir ainda. · Pergúntolles se non estamos asistindo a unha descontextualizac ió n da tradición, ao meter
todo iso, tan vivo, en caixas
--cénarios, discos,
vídeo-. Elas opinan que é certo
que· hai unha
.
desnaturalización. Pero tamén ·
pensan que non
Naceron dun xei~
nos · queda outra
to natural. Asissaída se · o que
tían a clases pero ~
e~ig-rantes
queremos é recucando remataban
perar algo de
e empezaba .o vede
esa
tantísimo valor . . ' va1entia con que sempre actuou
rán elas querían
seguir facendo
Tele Lugo, non nos queda outro
T amén me di'n
música. E levan : i
anseio ciáis que o de agardar que a
que despóis .dos
dez anos xuntas.
nova TV resultante sexa herdeira
!
conc.ertos · hai
dese bon capítulo ao que nos
sempre unhas · afixeron. A notícia, gaste-lle ou
Vestir
reunións nas que
non a quen ten o tesauro colectivo
a tradición
todo é máis libre,
controlado nas caixas fortes do
cadaquén toca,
"seu" pazo, ha de carecer de
Os Domingos duas
baila, e canta ·o
censuras, e o debate nunca poderá
delas, Montse e
que quere. E·con- · prenscindir daqueles que o levan
Felisa, percorren
fian en que denarreo á nosa sociedade. Agardamas
as aldeias. Escoitro duns dez ou
que os novos directores, na sua
tan á xente maior.
.
quince anos a
xeira, se podan chufar
Gravan con vídeo e eón fita de
mÓsica folk volte a ser algo esprecisamente disto. Daquela,
casete. Logo escoitan unha e . pontáneo na xente.
Lugo, desfará outro espazo das suas
outra vez, para repetir, recriar,
terríbeis sombras góticas. E aqui;
Leilía naceu ·con fon;a e consolírevestir. Poñer vestidos a esa
necesita-se tanto como o ar que
dase con e~te disco novo. Déimúsica nua, tan transparente,
respiramos. •
xannos nunha grande sá para
tan vella, tan vivida.. Música
qµe é como as enrugas, algo que , bailar. Un grande campo.•
me con ollos ledos que a ela
agasallábana no N adal cunha
pandeireta os seus avós. O pacto en que o fan é
música de xénero.
"Nós non nacemos como Leilía,
nacemos como un
grupo de mulleres
ás que lles gastaba
tocar a pandeire"- ~
ta".

'O tocar

:. das
. pandeireteiras
.: ten- a súa orixe
nas mulleres
de
·e
. mariñeiros,
: que se reut).ian
: n.as ruadas"

Ag~ra, apar~e a~radecer
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• Ourense une
a obra de Blanco
Amor, Larca e
Guerra da Cal

tas .na Htetatura galega de transm"isión oral" e Ramón Sainero ·
repasou as "relacións atlánticas
na literatúra celta insular". Na
derradeii"a xornada, Martin Al. magro Garbea, ab~eu as sesións_ ·
con Orixe dos celtas na beira
Atlántica, s.egu'iulle José María
luzón Nogué, que falou sobre
"os elementos decorativos das
estelas do Noroeste". O irlandés
Peter Harbison.falou dos vínculos prehistóricos entre Irlanda e
Galiza e Fabien Regnier da "etn:icidade célt~ga". • ·

Revisar as voces de tres escritores
que tiveron intensas relacións.de
confraternidade é o obxectivo da
homenaxe que en Our~nse se lle
rendeu a Eduardo Blanco Amor,
Ernesto Guerra da Cal e Federico
García Lorca. "Tres personalida,
des significadas no seu nídio
compromiso polas liberdades do
home e ·a solidariedade cos trab·alladores e cos máis humildes,,. O
programa de actvidades comezou
o Luns 30 e remata o Sábado 5
de Decembro, co·patrocínio da
· Concelleria de Cultura. Ademais
de recitais e de proxe~ción de
documentais, o Venres 4 de DeO escultor Xuxo (Xesus V ázquez
cembro ten lugar unha mesa re,
Pardo) foi galardoado de noyo
donda coa participación.de Maeste ano pola Gal~ria de Arte do
ria do Carmo Enríquez, Xosé Lois
Casino Estorjl, que lle outorgou
Fran.co Grande e Bieito Iglesias,
unha mención d~ honra por un
coa moderación de Anselmo Ló,
. traballo titulado "Aldea
pez Morais. O dia 5 colocase unGlobal". O escultor xa levara o
ha placa na casa onde viviu
pasado ano o primeiro p~rémio
Blanco Amor nos seus últimos
Edinfor.de 8cultura entre os se,
anos en Ourense, no bairro das
senta artistas que concorreran á
Lagoas. Rematan as actividades
convocatória do casino.•
cun percorrido polo roteiro des~
crito na novela A Esmc;nga.

·•O escultor
pontevedrés ·
XÜ.Xo, .premiado
Estoril

en

~ }

Nesta homenaxe participan a ·
-AGAL, Ateneo de Ourense., Clube Cultural Alexandre Bóveda, a
· Deputación Provincial, o grupo
Dolmen, o Liceo Recreo Ourensán e a Universidade de Vigo.•

• 11 Congreso
de Cultura Celta
Baixo o título Os Celtas da Europa Atlántica os días 20, 21 e 22
de Novembro celebrouse en fe,
rrol o II Congreso so'bre Cultura
Celta que ~rganiza a Liga Céltica
Galaica: Na primeira xornada
participaron os lingüistas V enceslas Kruta, Ropartaz Onés,
Luis Mónteagudo, Juan José
.Moralejo e Eufogio Losada, o se,
gundo dia Miranda AdhouseGreen falou dos sacrifícios de se,
res humáns na idade de ferro na
EUropa Occidental e Femando
Alonso Romero analizou b
carrizo, unha caceria ancestral
afin a todos os paises celtas. Xa
pola tarde, Blanca García
Femández,Albalat disertou so,
bre as "ttadicións populares cel-

·• Festival de cine
celta na Coruña
Serx'io Pazos, Santiago Segura e
o Gran Wyoming foron os encarregados de abrjr a I Semana]ameson de Cine Celta, que se cele,
brou esta semana no Teatro Ro- .
salia de Castro da Coruña e pecha o Venres 4 de Decembrn. O"
festival estivo centrado nos
cinemas galega e irlandés, con
cinco curtametraxes do país e
catro irlandesas. Como ponto ,final, proxéctase a película de
Hector Carré, Dame algo.•

•En Ourense
r~pasan a história ·
da ·Cultura
O 14 de Decefhbro arrancan en
Ourense as XI Xornádas de His,
tória de Galiza, que promove a
.Deputación, e que se centran
desta vez Ra história da cultura.
Segun:do os orgfuüzadores "tráta,

br
pa
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A. PANARO

A Escala de Teatro Alternativo da Universidade de Santiago está a representar en várias faculdades a
montaxe O Pitufi-ReitO'!, unha farsa simbólica en clave cómica que pon de manifesto os -problemas de
nonn:alización dentro da use, os de liberdade de expresión, a necesidade de facer teatro en galega e
aqueles conflitos que aparecen na relación entre a política e a cultura. A ETA está formada por unha
comisión de grupos de teatro universitário que nacen para reivindicar a língua galega no ámbeto universitário e máis concretamente pór mor da última montaxe que a Aula de Teatro da Universidade de Santía,go está a ensaiar, La Cabeza del Dragón. Para os criadores do Pitufi-Reitor "a montaxe imposta polo
reitorado e levada a cabo en castelán rompe coa tradición monolíngue da Aula de Teatro e apoia a
montaxe en castelán que o CDG ven de estrear e que provocou un forte movimento de repulsa por parte
dos sectores culturais". 0 .27 de ~ovembro actuaron na Faculdade 1de Filoloxia e odia 1 en Maxistério.
A próxima representació~ será en Mediciña o Venres 4 de Decembro ás doce da mañá O acceso é libre para
todos os públicos e faise un chamamento especial a todos os cefitros de ensino médio que queiran asistir co alunado ás funcións. As reservas pódense realizar através do departamento de Lingua Galega do Concello de Santiago ?u directamente ·através dos grupos de teatro da Faculdade de Filoloxia. Asimesmo está a disposición do
profesorado unha l;lilidade didática baseada na representación, ao remate da cal faise un debate co público.•
se de examinar os diferen.tes niveis de expresión dµnha sociedade e de definir, aceptanc;lo a
inevitábel dose de vaguedade e
indeterminación deste proceso
de coñecimento na perspectiva
do fio condutor e a lenta muta. ción das categorías que conforman o móvimento da história".
Participan historiadores como
Anselmo López Carreira, Xesus
Blanco Rosas, Xusto González
Beramendi, Xosé Ramón Barreiro, Xulio Prada, Alberto Valin,
Xaviet Castro, Isidro Dubert .
máis Elíseo T rene, cl.a Universi- ·
dad e de· Reims e Jean-Frans:ois
Botrel, da Universidade de Ren· nes. Tamén se celebran mesas
redondas ªº t:edor da história da
cultura ourensá. O encontro re· mata o 18 de Decembro. e para
inscribirse pódese cqamar ao
Ateneo de Ourense cuxo telefono é o 9883 72075. •

.

• .Camiñadaa
Ortoño polo 75º
anivers.ário do
Seminário de .
Estt.1:dos Galegas
O 3 de Decembro o MEU celebra
o acto Camiñada a Ortoño polo

75 º aniversário do Seminário de Estudos Galegas. Saep. as doce da Fa-

culdade de História de Santiago e
ás duas farase leitura do Manifes,
to en favor do labor dÓ Seminário
diante da casa de Ro~alia de Castro en Ortoño. Despois do xantar
haberá unha mesa redonda no
instituto de Bertamiráns na que
participan Antón Fraguas, Isaac
Díaz Pardo, Alonso Montero e
Carlos García Martínez. •

•Centro
de Arte
Surrealista
en Internet

..

ca na época das Irmandades,

·

Xaime Illa Couto, membro das
Mocidades Galeguistas po 36 e
Mattiño Santos, secretário xe,
ral da organización de mocida,
dedoBNG.
.
.

Castro, recolle os libros de filiación do Partido Galeguista e
fainos. desaparecer impedindo
que caeran nas mans dos militares. Como soldado, pénsase
que foi denunciadó pol9 Servi,
zo de Información Militar por
manifestarse favorabelmente
sobre a capacidade produtiva
- de Galiza. Acusado de ter ·
co.metido "actos.atentatórios á
disciplina", con 24 anos, é
prendido no Castro e fusilado a
m;idr:ugada do 28 de OutÚbro
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ÍI Homenaxe a Xaquín Domínguez,
.. secretário de organizáción das-Mocidades Galeguistas
será o encargado de prop6rcionar a máquina multicopista e
outro material, valioso naquel
. tempo para a confección de cir,
culares e panfletos. Paiticipou
en charlas no instituto de Vigo,
no sindicato labrego de T eis e
Saináns, en mítines n0s cines
de Tamberlik e Odeón con
presema do próprio Castelao.
Canda ·se declara o Estado de
Guerra, Domínguez, destinado
como soldado no cuartel de·

br;
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Como membro das Mocidades •
Gáleguistas, Xaquin Domínguez,

in
en

dec
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O V enres 11 de Decembro na
Galería Sargadelos de Vigo
Galiza Nova homenaxea a Xa,
quin Domínguez, secretário de
:- organización das Mocidades
Galeguistas fusilado en Vigo no
• 1936. No acto falarán Manuel
: - Martínez Barreiro, que é histo: riador e autor de A prosa políti-

n

Cit

Através da páxina web da
Fundación Granell, o Centto
de Arte Surreali ta xa e tá
presente na Internet.
Na actualidade, todas as acti,
vidades, servizo e función
que oferece esta fundación xa
están presentes na rede con
exposicións virtuais. Móstran,
se cadros e documentación s ,
bre autores surrealistas,
difusión deste tipo de arte e
actividades pedagóxicas, entre
outros temas, coa pretensión
de que a páxina mostre todo o
material que posue o Museu. •

.
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canta de libros

Lois Tóbio
tradutor
de Goethe
Título: Fausto.
Autor: Goethe.
Edita: Laiovento.

Como ler Goethe? Quizá seguindo a recomendación de Otero Pedrayo aos rapaces das Mocidades
Galeguistas, cando, en 1934, ao
comemorar o centenário da ma rte
do autor de Werther, di: "... os libros de Goethe están en todas
partes e mái agora coas publicacións do centenario, e non h ai
outro cam iño, para vós, mociños
novo , que o de enfrentarse, sin
intérpretes nin prologuistas, coa
enorm bra do patriarca" ("Lembranza de Goethe" in Ensaios, Galaxia, Vigo, 1983 ). Q uizá don Ramón tiña razón, rnais hoxe fáisenos difícil enfrontárnos con Goethe sen antes --0u imediatarnente
despois- ler con paixón o que pode ser considerado como mellar
libro de G . Lukács, Goethe e o seu
cempo (edición catalana, Edicións
62, 1967). E logo de ler a Lukács,
ou quizá por mor do mercado do
libro actual, ler -porque non, estudar antes eses dous ensaios que
son un diálogo co húngaro : ''La
veracidad de Goethe", de Manuel
Sacristán, incluído no volume das
obras completas do filósofo dedicado a literatura, Lecturas, Icaria,
Barcelona, 1985 (sobre este ensaio, cando apareceu no seu día
en volume autónomo, con outro
dedicado a H eine, na ed itorial
Ciencia N ueva de Madrid, apareceu unha lúcida reseña en Faro de
Vigo, asinada por Luciano del Río.
Perdin o recorte e non podo dicir
a data); e esoutro, quizais máis li-

do que o de Sacristán, pero non
superior: "O Fausto de Goethe: a
traxédia do desenvolvemento", de
Marsall Berman, incluído en Todo
o estable evapórase (frase do Manif esto C omunista, versión de
Franck Meyer; na de Estravís dcilia
Todo o que é sólido se esvai) publicado por Siglo XXI, Madrid, 1998
(hai versión portuguesa, T eorema?). Cumpre, tamén, non esquecer os dous en saios de W alter
Benjamín publicados por Gedisa.
Un sobre Goethe en xeral, que

estaba destinado á Encidopedia
Soviética e que foi rexeitado por
"pouco" marxista. E o outro un
maravilloso traballo sobre esa
grande novela que é As afinidades
electivas. Un ensaio no q,ue Benjamin ve o mito como tese, a salvación como antítese e a espeianza
como síntese. Esa esperanza que
abrolla con forza na r~leitura que
da novela de Goethe fixo Xosé
Luís Méndez Ferrín no relato "A
quinta Velha do Arranhao", incluído en Arraianos (Xerais, Vigo, ·

1991)-; e que tamén aparece, con
matices, no poemário de Miro Villar Equinoccio de Prizn.avera (Esquío, Ferrol, r998). Mais, quizá,
sobren todos eses traballos (e cutres, como os do sobrevalorado
Curtius ou a introdución xeral de
Eugenio Trías) para entrar en Ooethe. Quizá Otero, como Mefistófeles nos contestarla o que este lle
di ao estudiante: · "Gr-is,
caro amigo é
toda teoría / e Se non .
verde a árbo- tivese escrito
re de ouro da
vida", Ou, As décadas de
simplemente, T.L., a
reproduciria tradución do
aquela resposta que o pró- Fausto é
prio Goethe motivo para
lle deu a Ec- que Tobio
k e r man n: entre con
"Ah, o público! -suspiro u letras de
Goethe,
/ ouro na
Non .será ne- história da
cesário -conti n u e i a di- literatura
cer- ·que se galega de
axudase á sua _ todos os
comprensión
mediante un- tempos.
has explicacións ( ... )?/
Non, non son
des a opinión - responde u- -( ... ) _
Unha poesia corñponse unicamente de palabras e unhas destruirian o efeito das out:ras; . Talvez, mais pensa un que Otero
amarla eses traballos. E o relato. de
Méndez Ferrín, e o poemário ·de
Miro Villar...
Todo este prolegómeno, no que
non se dixo nada, ven aqui para
falar dun libro publicado en 1997
por Edicións Laioven.to: a ttadución galega do Fausto, feita por
Lois T obio. En verso, como debe
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Axend~·s

XERAIS:
1Oanos de normalización lingüística.diaria

Axenda Semanario Telflex

(~.740

ptas.)

Retrato da China
de hoxendia
Partindo da base de que unha quinta
parte da humanidade vive govemada
por un partido comunista, Xulio Rios
construe un traballo ·
no que analisa a
China de hoxendia e as suas contradicións. A
China por dentro
nútrese de entrevistas a profesionais, academicos, .
especialistas ou
simplesmente cidadáns chinos, que se
foron recollendo durante as estáhcias do
autor naquelas ten:as.
Rios analisa se os cámbios económicos
van supor cámtiios máis fundos no sistema. +

Ao r~dor
da aulá virtlial

Características:

XERAIS

1

O xomalista de Vigo e correspondente
de El País., Alfonso Armada, ven de
publicar Cuadernos africanos, resultado de tres anos de experiéncias e rraballos neste continente. Son catro
cademos a xeito
de diário que
amosan a sua raiba ante as culturas
e pavos apaixoantes que padecen
unha máis que ~
xusta realidade. E
unha viaxe a Ruanda, Congo, Burundi,
Angola, Mozambique, Somalía,
Sudán, Liberia e Sudáfrica. Publícao a
editorial Península de Barcelona. +

Axendas XERAIS 1999

odelos:
Axenda Dietario Telflex (2.320 ptas.)
Axenda Dietario Similpel (4.000 ptas.)
· Axenda Dietario Pel (9.164 ptas.)

- Antón Lopo viaxa no seu novo poemário através de diversos nomes: o da mu. ller _que aprende a soedade, o da nena que se pinta
os beizos, o do
home que contempla a esposa
morta, o dos
defuntos... até o
de ·suáréz Picallo: "¿Lembras,
Suárer Picallo,/
os falanxistas baixar pola Gran
Vía/ como barcos
recén pintados de
azul r'. Pronomes é
o título desta pescuda
na identidade que consrruímos para
nós mesmos, dos espellos nos que n os
ollamos e das máscaras que adoptamos
para combatir o terror da soedade. Está
publicado en Espiral Maior. +

Alfonso Armada
olla a África

(Pasa á páxi~a seguinte)

Mapa acttializado de estradas d~ Galié:ia,
.40 páxinas de información xeral', teléfo~os de interese e servi~ios~
Medios de. Transporte, Oficinas de Turismo, Teléfonos
de Urxencia, Concellos, Deput<!cións, Xunta, Úniversidades,
Organizacións Sindicais, Médiós de Comunicación, etc. ·
Oito páxin~s a toda cor.sobre o Ano x;:cobeo, Efemérides,
Cultura Popular, Feiras e Festas L0cais,
Celebracións lnter~aci~mais, Calendario Fiscal,
Santoral, Fases da Lúa.

Os . nomes da poesia

·"

O labirinto virtual é un traballo colecti.v o sobre o papel que xogan as nqvas .
tecnoloxias no mundo da educación .
Publicado en Xerais, este traballo reco- .
lle as posibilidades
da aprendiza:xe
a rravés-da comunicación ·por
ordenador. Titorias, bibliotecas, seminários e
conversas poden
realizarse cos novos meios tecno.lóxicos coa avanta xe, na que acreditan os autores,
de vencer a sensación
de illamento. Clasificado como material didáctico, son os seus responsábeis
Charo Baleirón, Mónica Martfnez, Miguel Seoane, Andrés T arrio, Dario Janeiro e Enrique Nei.ra. t

'
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(Ven da páxina anterior)
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ser .. Non irnos adentrarnos no
Fausto. Nen explic~ de que vai-: é
un clásico universal que desde hai
pouco máis dun ano honra a li,
teratura galega. Queremos, iso si,
antes de falar da tradución de T º'
bio, transcreber unhas palabras da
nota introdutória, pequena, conci,
sa. Eis unha nota que amaria de
seguro o de T rasalba, porque non
é a nota un sesudo estudo sobre a
obra de Goethe, é un conxunto de
"iluminacións profanas'' que abren
perspectivas ¡:iara diversas leituras.
Nós, hoxe, quedariamos cunha
<lesas iluminacións, unha ilumina,
ción que, curiosamente? atravesa
o libro de memórias de Lois To-..
bio, As décadas de T .L. (Ediciós do
Castro, Sada, 1994), un dos máis
grandes libros da literatura galega
dos últimos tres decénios. Cal é,
xa que logo, esa iluminación?: a
muller. Escrebe Tobio na nota in,
trodutória: 'Un aspecto interesan,
te desta obra grandiosa, deste vas,
to fresco humano en que se reco,
llen tantos aspectos e situacións
El.o noso vivir, é o papel que nela
cumpre a muller. Na primeira par,
te é Margarida (... ). E na segunda
é Helena ( ... ). Podería dexergarse
logo aquí unha certa actitude fe,
minista avant la lettre que o remate
de cada unha das dúas partes da
obra viría confirmar: a salvación
de Margarida na primeira e a aco,
llida de Fausto por ela na segunda
con aquela fin que canta o Coro
Místico: Das Ewing, Weibliche /

Zieth uns hinan".

l

.:

.

herdada tanto do povo como dos
seus mestres, os homes de Nós,
que tan correxidos están a ser
agora nas edicións para o "grande
público". A língua usada por To,
bio na sua versión, como a usada
nos seus escritos, é un cordón um,
bilical que nos une coa língua dos
homes de Nós e do Seminário.
Unha língua que correxida, supo,
mos, ao longo dos anos que durou
a versión, mantén tanto o que ten
de oral como as "engádegas" tanto
dos devanditos homes de Nós e
do Seminário como tamén, as co,
rrixendas que inflixiron á língua
os do ILG. Nesa continuidade lin,
güística esta a historicidade da ·
tradución de T obio, a celebración
desas rdació!ls das que falaba
Meschonnic. A parte, o kitot po,
dera comprobar que como esta
tradución mantén ese ritmo in,
consciente que dicia Goeth~. Vé,
xase, senón, unha mostra. Eis un
dos fragmentos máis coñecidos,
ou citados, do Fausto:

FAUSTO:

Escrito está: "No comezo era oVerbo".
¡Aquí dubido xa! ¡Quen me aruda aseguir?
Eu non podo estimar tan alto oVerbo,
teño que traducilo doutro xeito
se do Espírito estou ben iluminado.
Escrito está: No comezo era aMente.
Medita ben sobre aprimeira liña,
¡que a túa pluma non se precipite!
i Será aMente oqtie todo fai ecrea?
Debía pórse: No comezo era aForza.
Pero namentres esto escribo
alguén me ad.vine que aí non vou quedar.
OEspírito ven na miña aruda evexo
asolución de súpeto, eseguro,
escribo: No comezo era aacción

O Fausto, unha das grandes obras
da literatura mundial é, en puri, ·
dade, unha obra de teatro, quizá
de difícil fnontaxe, mais, de segu,
O "tradutor" non só ten o xénio
ro, de bon resultado escénico -en
da língua, senón que tamén sabe
1984, Manuel Lourenzo montou
da "inconsciéncia" do ritmo. Lois
un Fausto, lenda áurea dos santos
T obio Fernández durante dez dé,
da montaña, segundo Goethe e
cadas da sua vida leu e foi tradu,
Marlowe. Hoxe, porén, é un libro
cindo, e supomos que correxindo,
de cabeceira que se le como unha
o Fausto de Goethe, unha das
novela ... ·escrita en verso. É unha
maiores obras da literatura uni,
desas obras que esixe múltiples re,
versal. Se Goethe non cria nas ¡¡,
leituras. Releituras que, evidente,
teraturas nacionais, <licia en 1927
mente, só se farán se non coñe,
que o conceito de literatura na,
cendo ·o idioma en que foi escrito
cional non tiña sentido, que co,
a tradución á língua propria invita
menzara a época da literatura uni,
a elas. lso acontece, en verdade,
coa versión de Lois T obio. Pódese
defender unha ou outra escolla lé,
xica. Ás veces pode non agradar a
colocación dun adxectivo, mais,
en conxunto, a versión do autor
de Valoración de Pondal mantén
non só a fidelidade ao dicer de
Goethe, senón, o que é máis im,
portante, o ritmo que demandaba
. o alemán á poesia. O ritmo, dicia,
procede cáseque sempre e dunha
maneira inconsciente do carácter
sério, polo miúdo, de todas as cua,
lidades expresivas da língua á que
traduce, e, tamén, dun sentido do
ritmo da língua própria. Sentido
que xa demostrara T obio non só
nas suas versións de Rilke e
Brecht, senón nos textos próprios.
Banqa sonora
Claro .que, e como afirmaba Stei,
ner, toda tradución é unha leitu,
Fisterre
ra. Xa que logo, a tradución do
Fausto por Tobio é unha leitura
de seu da obra do alemán. Mais a
Tllulo: Finisterre (BSO).
tradución non é só iso. A tracfo,
Autor: José Nieto e tenias de Mercedes Feción implica a celebración da re,
rrer, Rasha, Joanna Rubio e Kambala.
ladón entre língua e literatura,
Ecfita: Saimel.
língua e sociedade, e esta celebra,
Ainda qÚe tardará un mes máis en esción só pode ser histórica (Henri
trearse a fita de Xavier Villaverde p¡,
Meschonnic dixit). Esas relacións
nisterre, a sua banda sonora xa ten forestán presentes na tradución de
ma de compacto. Para esta historia un
T obio, que non renega da língua
pouco entolecida de dous irmáns, os
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Leituras
mo _momento do parto: "Nai pa,
riume á humildade de setembrd'.
"Setembro leva aíncla a dar que foi
do parto", di noutro poema. Fala

versal e que todos debian esforzar,
se para apresurar o seu advento
(ainda que avisaba aos escritores
alemáns que dos de fora só había
que tomar o que fose verdeira, ·
mente bon), hoxe, creamos ou
non nunha literat:\,lra nacionaI ou
nunha literatura universal, non se
pode negar que T obio fai entrar
na literatura galega un dos gran,
· des textos da literatura universal.
O Fausto marca tanto as mudan,
zas do seu autor como as mudan,
zas e transformacións da socieda,
de. A historicidade da sua poesia
está ai, sobre todo na segunda
paire, cando Fausto coñece unha
vida de accións e de obras, unha
vida política, a búsqueda da be,
leza, a colonización, transformación e fecundación da natureza
(e a explotación do home: "¡Co,
mo m~ agrada o rúfdo das aixa,
das! / E a xente que esta ao meu
servicio, / que reconcilia a terra
con ela mesma, /establece os
seus límites ás ondas / e cinxe o
mar cun vencello poderoso'', p,
492). Foi esta obra, a segunda
parte sobretodo, unha obra de
síntese e serenidade que Goethe
acaba no seu noventa aniversá,
rio. A tradución de T obio, que
aparece cando este cumpre 91
anos é, a parte da historicidade
da sua língua, tamén obra de síntese -da linguaxe que herdou, da
linguaxe que nace a cada dia- e
de serenidade. A serenidade que
lle ensinou o seu mestre: Johann
Wolfgang Goethe e que o leitor
pode apalpar nas suas memórias.

Todo opasaxeiro
ésoamente un símbolo;
oinacadable
aquí é un feito,
oindescriptible .
realízase aquí;
oeterno feminino
turra de nós para oalto.
Se non tivese escrito As décadas
·de T.L., haberla outro motivo pa,
ra que Lo is T obio entrase con le,
tras de ouro na história da litera,
tura galega de todos os tempos.•
X.G.G.

j conta

de discos

do parto, do que significa ser
muller, do esforzo que supón rea,
firmar e viver a condición feme,
nina, pero non se refire só a nai,
senón tamén a "Unha muller e
outra e tantas que non sei". É, por,
tanto, memória persoal, familiar
e colectiva, e a homenaxe á nai
e a todas as mulleres de todos os
tempos. O verbo, por veces, ad,
quire un ton reivindicativo:

Preciso esa machada eomartelo,
preciso as túas mans, nai, sobre todo,
eesa rabia que está no noso herdo.
Marta Dacosta.

A. PANARO

Ser mullere
dunha terra
Titulo: Setembro.
Autora: Marta Dacosta.
Edita: Galaxia.

Despois de Crear o mar en Com,
postela e Pel de ameixa, chega ás
nosas mans un novo poemário
da poeta viguesa Marta Dacosta,
Setembro, libro este co que gañou
o VII Prémio "Martin Codax".
A autora nesta sua terceira en,
trega poética, amorosa, máis un,
ha vez, unha poesía de raiz fon,
da e moi personal, unha palabra
que bebe da vida e da terra, que
nace da natureza, do amor, da
memória e da vivéncia máis ín,
tima. Se en Pel de ameixa Marta
Dacosta conducíanos desde a in,
fáncia á madurez , no presente
traballo a escritora vai á procura
da nai, da casa e a terra, regresa,
dalgún xeito, á realidade difícil
e dorosa da muller e ao espazo e
ás paisaxes da nenez.
A figura da nai está presente
desde o primeiro verso do poema
que abre o libro e desde o me5'

111-- -- -----

responsábeis da película encarregaron
ao compositor José Nieto a sua banda
sonora, que persigue os pasos dos pro,
tagonistas pola pantalla. Dous dos teni.as compostos por Nieto e que máis
significación teñen na história está interpretados polo grupo Leilia, Finisterre
e El naúfrago; outro, Donde el mundo
termina, é interpretado por Andrea
Bronston. Inclúense na banda sonora
outros temas que afondan na escurida,
de do guión escrito por Miguel Anxo
Murado, de Mercedes Ferrer á noctur,
nidade da música de Joanna Rubio pasando pola incríbel voz de Rasha. +

Caúcións da periféria
Tllulo: Danza de los nadie.
Grupo: Hechos contra el decoro.
Edita: Esan Ozenki.

A banda sonora de· Barrio, a película
de Femado León, era xa un adianto do
segundo disco de Hechos contra el De,
coro, que sen grandes variacións de estilo respeito ao primeiro, ancorase
máis no espazo que inspira e no que

fan música ons integrantes do grupo.
Xa o di o título Danza de los nadie,
pensada desde o que eles chaman "zo,
na vermella" de Vallecas. Novas ver,
sións das xa coñecidas La llave de mi
corazón, Canción prohibida e Dando
vueltas y vueltas máis outras proclamas
como Un mundo donde quepan muchos
mundos, Perro llorón ou a prosaica
Danza de los nadie na que berran "somos a mala herba que medra entre os
que nos prescriben e os que nos proiben, contratos, e ocio lixo e ETTs que
nos exprimen e ternos medo, claro, pero é un vello coñecido". Rap mestura,
do con salsa para espallar o mensaxe
de moitos bairros. +

Tema central na sua obra é, así
mesmo, a terra, onde a auga ten
unha importantísima presenza.
Os versos falan do mar, da chú,
via, dunha poza, do océano, do
rio, da marea,
das treobadas,
da neve, da
auga de mil Marta
anos ... Apa,
recen, igual, Dacosta
mente, moi, revela unha
tos
out ros forte pegada
elementos da
da natureza
natureza: o
sol, o campo, na sua vida.
ás árbores, o
vento, as he,
dras, os fen,
tos, os caracois ... A poeta reaffr,
mase nas raices e na terra:

onde son quen de ergur omundo
sen palabras, con terra, só con terra .
A lembranza é unha ameixeira ao
pé da casa a nai a roubar a froita
antes de tempo e a língua que e
fala sempre ali, ao pé da casa:

Había unha ameixeira ao pé da casa
árbore sempre verde que eu recordo,
emiña nai aroubar antes de tempo
aquel certo veludo que cegaba.
Había unha ameixeira ao pé da casa
en quen eu sen sabe, souben da lingua,
aquela que tiñamos agachada,
aínda que sempre alí, ao pé da casa.
Marta Dacosta fai un discurso
poético que revela unha forte
pegada da natureza na sua vida.
Nese sentido, e ainda que cada
un posúe o seu próprio mundo e
o seu estilo, a poesia desta auto,
ra ten moito en común coa obra
de Olga Novo, Medos Romero
ou Rafa Villar. Nengunha <lesas
voces se pode entende sen a vi, ·
véncia da terra.
Hai que salientar, por outra
parte, que se observa nos poe,
mas de Marta Dacosta un es,
forzo por facer unha poesia que
comunique, que transmita, que
emocione ou que faga pensar
ao leitor. E iso lógrao a escrito,
ra non unicamente através da
mensaxe do poema, senón ta,
mén coa transparéncia e coa
sinxeleza espresiva do texto.
Setembro é un bon exemplo de
como se pode facer unha poe,
sia que chegue ao público sen
renunciar á expuisitez e á bele:.
za. Marta Dacosta, mediante
unha aparente simplicidade,
entréganos un tr"a ballo dunha
grande riqueza e coidadosa,
mente elaborado.•
MANUEL LÓPEZ FOXO
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Tina Modotti,
fotógrafa
no México
revolucionário

volucionário cubano Julio Antonio Mella. Todo aponta a que
mandados do ditador Machado
asasínano no seu exílio mexicano, pero os meios de comunicación extenden a versión dun ho'"
rnicídio paixoal que culpa a Tina
Modotti. Un ano despois o Governo expúlsaa de México acusada de colaborar no atentado
contra o presidente Ortiz Rúbio.

Título: Mexicanidade.

Nunca máis voltaria a atoparse
como en México; nen en Alernaña, nen nas labores políticas
que lle son
en c·om en dadas
na .
Unión Sovié- Busca coa
tica, nen nas sua cámara
suas misión
na Franza. ás mulleres
Un días des- mexicanas,
pois de estou- traballando,
p ar a guerra
bañando aos
do 36, Tina
xa está en seus fillos ou
Madrid pres- indo ao
tando servi - mercado.
zos no Hospital Obreiro.
Durante os
case tres anos
que pasa en Madrid, Barcelona e
Valéncia, Robert Cappa e David
Seymour intentan que volte á
fotografía. Pero a Tina xa só lle ·
interesa a loita directa. Unha
das rnortes que rnáis lle van doer
é a de Antonio Machado, a
quen acompaña nos seus últimos
rnonentos en Franza. Voltará a
México, xa desenganada da liña
oficial do PC, onde vai rnorrer
en -1942 dun ataque cardíaco
que alguns transforman nun asesinato mandado .Por· Stalin. Antes, volta a collera cámara para
retratar a mulleres artesanas.

Autores: Tina Modotti e Edward W eston.
Lugar: Fundación Barrié de la Maza. A Co-

ruña. Até o LO de Xaneiro.

"O rostro de Tina é noble, maxestuoso, excitante. O rostro
dunha muller que sofriu, que coñeceu a morte e a desilusión, que
se vendeu aos ricos e se deu aos
pobre , cuxa nenez transcurriu
entre privacións e duro traballo,
cuxa madurez deriva da experiéncia amarga e ao mesmo tempo
doce de quen viviu dun.modo intenso, profundo e sen medo". O
fotógrafi Edward Weston describia asi os rasgos da sua compañeira Tina Modotti, rasgos solapados
durante anos polo prestíxio de
We ton, e que poden ser descubertos por quen visite a mostra
que aos dous artistas lle adica a
Fundación Barrié de la Maza.
Certo é que Tina Modotti é considerada fotógrafa grácias a México. Aprendeu o básico xunto a
Weston e, cando cruzaron a &onteira estadounidense en 1923, tiña autonomia de ahondo coa sua
cámara Karona para pausar o ollo
nas xentes do país. Instalada nun
bairro periférico de Cidade de
México, Tina recolle a vida cotiá
dos mexicanos, ou propriamente
dito, das mexicanas. Son as que
busca teimosa: as que traballan
no campo, as que se bañan no río
xunto aos seus fillos ou as que
van ao mercado portando olas
obre a ua cabeza. Mexicanidad é
o título da mostra cedida pola
Fundaci n Eastman e é o c ncept que movía a sociedade coa
u e at par n Weston e Modotti.
me m enciment que

Segura
Torrella,
a liberdade
para pintar
Lugar: Centro Cultural Carva lho Calero.

Ferro l.
Autor: Segura Torrella.
Data: Até o 7 de Decembro.

Segura Torrella (Ferrol, 1928),
despois da súa antolóxica de
Maio <leste mesmo ano, feíta polo
Ateneo ferrolán, volve a expoñer
a súa produción dos dous últimos
anos. Nestra mostra, colga cadros
nos que se aprécia a súa persoal
evolución, produto do ofício que
posue e que hoxe se pode concretar na verba liberdade. Liberdade
nas formas, liberdade, na cor e liberdade na pincelada.

inspiraba a pintura de Diego Rivera, con quen Tina compartiu
amizade e militáncia no Partido
Comunista mexicano, até que o
comité central botou ao pintor.
Ainda que nacida en Itália, criada en Austria, e emigrada a Estados Unidos -onde traballa primeiro como modista e despois como actriz de cine mudo en Hollywood-, Modotti está considerada
unha fotógrafa mexicana, condición da que non se dubida ao
ollar as suas imaxes. Se a Weston
o país revolucionário deulle as
chaves para se converter nun fotógrafo modemi ta -recriando a
cultura popular mexicana durante o tres ano de estáncia-, a Modotti convenceuna o ambente ar-

Segura Torrella non esquece as
suas orixes. Aquela pintura de
casais e paisaxes galegas que
adeprendera do seu mestre Bello
Piñeiro. Pero o noso autor valora canto de estético garda a vella arquitectura tradicional e a
sublima en formas e cores. De aí
a sua afeizón por repetir as paisaxes do Barqueiro ou de Doniños. Pero na súa estética non
busca o reproducir exactamente
a realidade. Está é a excusa para .
facer outra realidade que constrúe con cores primárias. Fundamentalmente o vermellón, o
branco os tonos verdes e azuis.
Estarnos a falar dun pintCJr que ,
sen deixar a realidade, trascéndea
{para buscar unha poética onde o
.· importante son as cores. Desbota
o debuxo por que l)On lle fai falta.
Todo é·cór. Eis o exempfo dos
Niños de paxaro que rozan a abstración. Mesmo ensa"ia neles as
distintas tonalidades, un en brancos e outro en terras.
'· ··-~~~

tístico que trasladaba a ideoloxia
de esquerdas ao papel, ás paredes,
ao lienzo. O seu compromiso sepáraa de W eston e achégaa primeiro aos estridentistas -novos valores que se rin dos vellos artistas- e, despois, ao PC.
Expón por primeira vez en 1924
e, desde aquela, vai dando a coñecer a sua fotografía por todo
México. Con Rivera, coincide
en "traballar para a revolución"
e, asi, as suas fotos, amosan ao
povo, pobre e, á vez fachendoso
da sua mexicanidade. T amén expon en Estados Unidos, coa mediación de Weston. O final da
sua estáncia en México, e tamén
da relación estábel coa cámara,
chega cando matan ao líder re-

T amén gosta de conseguir o volumen por medio da cor, para o
que as brancas casas do Barqueiro, sérvenlle de referéncia.
~ cómpre apreciar o xeito que
ten de dar a cor. Pinceladas
grosas que
non se maquillan, senón que, po- Segura
la abundán- Torrella
cia de empaste que o soubo
autor lle dá, construir
forman parte unha
da súa estétilinguaxe
ca.

nova, a base

Segura To- de cores moi
rrella soubo personais.
construir .unha linguaxe
nova, a base
de cores -mo1
personais, case sempre primários e con eles construir unha realidade a base dunha pin-

Neruda adicoulle un poema titulado Unha vida fráxil. "Son os teus,
irmá, os que hoxe din o teu norne
/os que de todas partes, da auga e
da terra / co teu norne outros nomes calamos e dicimos / Porque o
lume non morre". •
A.ESTÉVEZ

Terra e Tempo
Revista de información,
análise e interpretación
N 2 9-10. Abril 1998. 600 pta.
Edita: Unión do Pavo Galega.

Radiografía das organizacións que con
presenza hexemónica e decisiva na Galiza, actuaron no campo político e sindical
tendo "como marco o conceito de povo español".
Logoda introdución
O nascimento

das ideolo-

xias de Car-

los F. Velasco, Xusto
Beramendi
apresenta As

percepcións republicanas de
Galiza, Bieito
Alomo o socialismo, Dionísio Pereira a opción libertária, Bernardo Maiz o PCE,
Emílio Grandio A "Galicia" da direita da
II República, Xoan Carlos Garrido O galeguismo non nacionalista e Manuel Mera o
sindicalismo. O carlismo e o falanxismo,
asi como as posicións do PCG son analizadas por Xosé Ramón Hermida, Xosé
Enrique Acuña asina Daquela esquerda
que vivemos, Eduardo Gutierrez Unha encrucillada para o socialismo e Carlos Mella
achégase a UCD e AP na Transición. +

Obradoiro
Revista de arquitectura
Setembro 1998. 3.000 pta.
Director: Xosé Manuel Rey Pichel.
Edita: Coléxio Oficial de Arquitectos de Gallza.

Álvaro Siza explica en entrevista o Complexo parroquial do marco de Canaveces.
Nesta monografia da arquitectura
sanitária '
faise percorrido polos
centros de
saúde de Viveiro, Elviña, Vigo,
Perillo, Calo-Teo, Xunqueira de Espadañedo,
Monteporreiro, Castrillón,
Vilalba, a Faculdade de Ciéncias da Saude e os Hospii:ai~ d_e Oz~ e da Virxe da Xunqueira en
Cee. Tamén o arquitecto Manuel Gallego achégase da man do escritor Manuel
Rivas.+

celada moi solta. Másc(lras na

maleta, Máscaras con antifaces,
Autorretrato con pamela, son

Elipse

exemplo desta liberdade de cor
e do xeito de dato con esa grosa pincelada.

Revista galega
de banda deseñada

Non quixera rematar esta nova
sen comentar o que en todas as
obras de Segura T orrella, se pode apreciar, a vea surrealista.
Nalguns cadros máis que noutros·: N esta mostra apresenta
cadros cun aquel de .üónico,
nos que asócia o seu autorretrato a unha série de moscas -De~
lirium tremens- ou o Desnudo
con nécoras. Asociando imaxes
que chocan ao espectador porque non posuen nada en común.
Pero Segura T orrella sen renunciar as suas orixes fai unha
pintura dentro da plástica moi
actu8:1. •
XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO

Outubro 1998. 450 pta.
Director: Miguel Anxo Prado.
Edita: Coonselleria de Educación.

Sen a pretensión de solaparás editoriais
pero tomando a iniciativa, este proxecto
de Miguelanxo Prado ven a cubrir -ainda
que de xeito mínimo- o valeiro da banda
deseñada na Galiza. A
revista combina literatura
ecomic;
Agustin Fer- .
nández Paz reflexiona sobre
este meio "de
, orixinal capacidade para contar historias".
Viñetas do próprio Miguelanxo
Prado, de Carlos
Portela e Femando
Iglesias, de Kiko da Silva e de Francisco
Bueno. Colaboran Eduardo Galán,
Iolanda Castaño e Suso de Toro.+
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Unha das estrelas das mostras
fotográficas é a recup~ración
de fondos históricos 'para o
grande público. Como mudaron as cousas desde 1984?

Antes de 1984 a fotografía .non
era considerada polas institu,
cións e de feito o proceso c;le to,
ma de conciéncia é paralelo a
todo o movemento de restauración cultural que· se viña dando
desde os anos 70. Neste campo
da fotografia colle intensidade
mediante actuacións indivi,
duais de xentes que non nos
moviamos precisamente dentro
do mundo oficial, tanto da Universidade como dos Museus. A
fotografia para a Universidade
en nengun caso era entendida
como arte nen como unha fonte
de documentación. Os museus
galegas mantiñan as suas esca,
sas coleccións descontextualizadas e desordenadas concedéndolle á fotografia só o cativo va,
lor de ilustración para as suas publicacións. Nen sequer sabían
os fundos fotográficos que man,
tiñan a fins dos anos 80. A fotografía chegara a cerros museus e
institucións a meio de fundos
privados e alguns <leste foron
dispersos e desposuidos da sua
unidade inicial.

Xosé Enrique Acuña
'Recuperando os no~os fotógrafos históricos
derrotamos a desmemória'
-0- XAN CARBALLA

A HISTÓRIA EMPEZA EN FEBREIRO DE

1984, CANDO XQSÉ ENRIQUE ACuNA ESCREBE EN A NOSA TE,

RRA UN PIONEIRO ARTIGO SOBRE A HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA GALEGA. DESDE ENTÓN O SEU TRABA,

LLO DE INVESTIGACIÓN, NO MEADAMENTE SOBRE AUTORES COMO PINT0 S, F ERRER, S UÁREZ OU VEIGA
ROEL TIÑEN SIDO APORTACIÓNS DE RELEVO NUN PROCESO DE RECUPERACIÓN DA NOSA MEMÓRIA
GRÁFICA QUE SEGUE A CONVOCAR MASIVAMENTE AO PÚBLICO EN MOSTRAS COMO A F OTOBIENAL
OU O ÜVTONO FOTOGRÁFICO. RECENTEMENJE PARTICIPOU COMO PONENTE NO ENCONTRO "A
FOTOGRAFIA COMO MEMÓRIA HISTÓRICA", ORGANIZADO POLO CONSELLO DA CULTURA G ALEGA.

Que estimula · a recuperación?

....

'''"

T iñamos conciéncia de que
através da fotografia recuperabamos unha parte importante dun,
ha memória que nos foi negada
durante toda a Ditadura. Cando
empezamos a navegar por arquivos e coleccións detectamos unha Galiza que se nos quixo ocul,
tar nos momentos do desenrolis,
mo. As primeiras exposicións tiveron que romp'tr o muro da in,
diferencia. e o descoñecemen to
absoluto.por parte dos directqres
de Museus e uns políticos que
temian que coa fo tografia anÜga
se dese unha visión do país que
entrara en co ntrad ició n ~o a
imaxe de "progreso" que tenta,
b3* ldar. A isto pódense engadtr
as Gifituldades nos próprios aspectos e:Xpositivo e edito~ial que
non estaban adecuados para di,
namizar a fotografia.

Arte e d0cumento
As 1 !otos dese tempo son pezas
artísticas pero tarnén- ~ocillll.en
- to. sqciolóxico. ·

Con fotógrafo~ desta caste chega
unha dqpla 'recuperaciqn: o seu
' papel como artistas e 'o ' eno~
v~lor ci.od 1mennil da .sua activi"- . dade "'gráfica. Situlan a Galiza-rto
contexto da história da1 fotog~a
fia mundial e, á vez, tbmarhos

,No caso de Pacheco en Vigo
ou Pintos en Pontevedra, pero
non só, eles mantiveron aber,
tos os estudos vendendo cópias
do arquivo.

Dase o paradoxo de que moitos
vellos estudos fotográficos can,
do menos podian servir cópias
dalgunhas das suas fotografías.
En canto son vendidos ás instituc ión s convértense , pouco
menos que en inacesíbeis a público e investigadores. Con cellos e Xunta mercaron arquivos
sen ter claro que tipo de xest ión profisional e de conservación tiñan que recibir. Me mo
o CGAI, que ten realizado cos
se us escasos fundos un labor
decisivo, necesitará co tempo
d un ha refu n dación a fin de
que nel poda concen trarse boa
parte do material que a inda
durme por colecións públicas e
privadas. Mália que do écu lo
pasado só se conserve menos
dun 5% do património fotográfico e <leste século pouco máis,
ainda quedan nichos de me,
mória sobre os que debemos de
insistir. A expo ición de Virxi,
l io Vieítez na Fotobienal de,
mostra que a obra de moitos
dos nasos fotógrafos, hoxe ainda anónimos, se se apresenta
escollia e en formatos próprios
da dinámica museística é quen
de desacomplexarnos ante a
própria história da fotografía
internacional.
As novas técnicas inciden a fa,
vor ou e contra da recuperación dos fondos gráficos?

Os custes de recuperación, restauración e arquivo, que hoxe
practicamente son inviábei
para a sociedade galega, poden
co tempo ofrir un se go po itivo ante as novas tecno loxia
dixitais que permitirán un tratamento de imax s capaz de dinamizar os arquivo . A informatización das co leción per,
mitirá sistematizar dados e pro,
cesar información s bre cada
unh a das imaxes de xeito c nstan te e interdisciplinar.

Cales foron as \exposicións pío,
neiras?

Certas actividades no Museu de
Pontevedra nos anos 80, tamén
desde o Arquivo de lmaxe ,e a
Fotobienal de Vigo, foron
abrindo camiños que serviron
de canle pedagóxica para que a
recuperación da fotografía ad,
quirise camiño de normalidade
e, sobretodo, que o público ao
acostumarse chegara a ciernan,
dar exposicións <leste tipo,---que
nalguns casos, como os de Pintos, Veiga Roel, Pacheco ou
Suárez, acadaron enorme éxito
e difusión. Mesmo en pequenas
vilas téñense realizado expe,
riéncias moi positivas.

placas de cristal ten enormes
problemas-e" a sua restauración
ten moitas complicacións téc,
·nicas. O futuro de calquer a·rquivo ten que vir dado pola sua
autofinanciación, aproveitando
a demanda que ·a própria sociedade ten pola memória de seu.

Vostede recuperpu a obra de
fotógrafos como Pintos, Zagala,
Fer:ter, Suárez, Buch, V eiga
Roel. Queda ainda moito por
reaparecer?

.

(

deles boa parte da nosa memó.ria
co ~ectiva. Puidemos acced_eti a
aspé Etos do movemento obreiro,
o deporte, ~.~sodacionismo,
do traxe popular; das agresións
urbanísticas,.... que se manti,
.ñan ocultos pola lous1 do tempo, praticamente esquencidos.
Como solventaron as institu,
cións o déficit de anos de es,
quencemento da f?tografia?

Na if(lensa maioria dos casos

XAN CARBAUA

cun voluntarismo que só foi cahi~tórica. Ainda se cofueteron
"{laz de incidir en aspectos· con,
rece~tern,,ente erras por parte
cretos e en recuperacións só li,
qe irlstitucións públicas, como
gadas ao feíto expositivo. Mesp·oñer carimbos nas , próprias
. mo o desconcerto entre a de,
imaxes de postais ou fotografias
manda da sociedade e a activie organ'izar mostras deseo idade que en relación á fotogradadas. Hai que transmitir á sofía mantiñan arquivos e museus
ciedade que a recupeilación e,
levou a que quixesen dar un
sobretodo, o mantemento de
-coleccións fotográficas ten im,
salto adiante, através de coml?ras de arquivos e r!fpertórios , portq.ntes custes económicos
gráficos, que non conseguiron
que son difú::e is de manter por
Óutra cousa que "encarecer" o
part~ das institucións. A sin¡imercado en torno á fotografía
ples conservación das antiguas

Moitas destas restauracións ti,
veron carácter de urxéncia. Foi
case arqueoloxia. H oxe poderia
facerse outra lectura e mesmo
necesitan dela. O caso de Pedro Ferrer é fundmental para a
fotografía galega, como o é ta,
mén o de devolvérmonos as
imaxes que fotógrafos non galegas fix~ron do país. A recen,
te revisión de Ruth Matilda
Anderson é unha vía na que
deberiamos insistir pois sabe-'
mos que ' outros fotógrafos ex,
tranxeiros retrataron o país
cunha visión diferente aos clá,
sicos da fotografía galega, e
neste terreo ainda queda moi,
to que investigar, non só sobre
a sua traxectória senón sobre o
seu corpus fotográfico .•

f -

\
1"

G~!J!O ·

ANOSA TERRA

3 DE DECEMBRO DE 1998 • N2 859

31

Catro décadas de fotografia en Lugo
Fonmiñá celebra cunha exposición os seus vinte anos de funcionamento
Fonmiñá é a agrupación fotográfi,

ca por exceléncia. Fundada en
1977, en paralelo á Agrupación
Fotográfica Lucense de Educación
e Descanso, fusiónase con esta en
1980. Fonmiñá nacera da man

das xeracións máis novas de
fotógrafos nun tempo de
mudanza política. Eduardo
Rodríguez Ochoa falaba de "ra,
char coas limitacións ( ... )
mediante unha sociedade inde,

pendente de institucións oficiais".
No libró,catálogo recén editado
para celebrar esta mostra de 18 fo,
tógtafos de e sobre Lugo, Isabel
Gómez Rivas percoI!e a história

do asociacionismo fotográfico na
cidade, especialmente coñecido
no estado mercé a certames como
o Folla de Carballo ou a I Bienal
de Fotografia Lucense de 1985.
Non tan en candeeiro como ou,

tras mostras do país o traballo da
Fonmiñá merece atención pola

sua fidelidade a unha actividade
que agrupa a vários centos de aso,
ciados e difunde a arte fotográfica
nacidade.+

+ Alfredo Bongianni.

+Toñi F. Ónega.
6t Carlos Valcárcel.
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leis inglesas arruinaron as indús,
trias do país, especialmente a da
lá". Alusións a este problema apa,
recerán logo no Ulises. T amén ex,
plica as fames irlandesas a canse,
cuéncia do problema da pataca,
causado pola "desídia inglesa" é
que levou a que "a mellar parte da
povoación morrese de fame". Con
ironía afirma entender a postura
do Reino Unido: "A sua postura é
léxica; non desexa que unha illa
rival viva independentemente
· perta de Inglaterra, ou que Irlan,
da valva exportar tabaco e bebi,
das, ou que os grandes portas das
costas irlandesas se convirtan en
bases navais inimigas baixo un
govemo independente ou un pro,
rectorado extranxeiro".

~

E

opinión xeralizada calificar
a James Joyce, o escritor ir,
landés que xunto con Mar,
cel Proust revolucionou a litera,
·tura contemporánea, de antina,
cionalista ou cando menos de
persoa totalmente allea ao movi,
mento que no seu país e no mo,
mento no que el escrebia loitaba
por 'independizarse do Reino
Unido. O especialista en Joyce,
José Maria Valverde, fala da sua
"falta de patriotismo irlandés" e o
encargado de redactar a sua rese,
ña para a prestixiosa enciclopédia
Universalis afirma: "Seria inútil
atribuir ao escritor irlandés unha
men~axe social". "Joyce -sinala,
por outra parte, o profesor de
Nottingham Richard Cardwellrefugou a sua vinculación cos
movememos autóctonos irlande,
ses aínda a pesar das peticións de
Yeats e outros escritores campa,
triotas". Esta constatación sérve,
lle ao estudoso británico para
mostrar a sua extrañeza polo feíto
de que Otero Pedrayo se tivese
preocupado de traducir a Joyce e
mesmo de facer que cando menos
alguns fragmentos do Ulises esti,
vesen vertidos antes ao noso idio,
ma que a calquera das outras lín,
guas peninsulares.
Seguindo esta liña -a do interese
dun nacionalista como Otero, por
un non nacionalista ou mesmo
por un antinacionalista como Joy,
ce- a prática totalidade da crítica
galega contemporánea -seña ou
non de carácter nacionalista- ten
coincidido en ver neste feíto un,
ha mostra do cosmopolitismo das
xentes da Xeneración Nós . Por ve,
ces mesmo dá a impresión de que
se Otero e os seus compañeiros de
xeneración merecen ser reivindi,
cados é máis polo seu vangardis,
mo que polo seu esforzo en presti,
xiar e desenvolver a cultura que
lles era própria, esforzo que, óbvio
é decilo, ocupou a meirande part'e
da sua vida. Perdóesenos a malícia
de imaxinar o que seria de Otero,
coas suas novelas realistas, os seus
ensaios sobre a aldea galega ou as
suas acedas críticas aos "castella,
nos" que comezaban a establecer,
se como comerciantes nas estra,
das que se abrian por Galiza, se
non chega a traducir ao autor que
levou ao seu cúmio a técnica no,
velística moderna do chamado
- fluxo interior da conciéncia. Al,
gun crítico mesmo culpou ao au;
tor de Os camiños da vida de non
aplicar nas suas obras os recursos
literários do irlandés, coñecéndo,
os como os debia coñecer.
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Joyce xustifica a animadversión
dos irlandeses por Cromwell un
"protector dos dereitos civis" en
Inglaterra, pero "unha besta sal,
vaxe" en Irlanda. Abomina do
catolicismo, pero tamén do pro,
testan tismo, e explica algo tan
coñecido para un irlandé , como
para un galega: a emigración. "A
pexorativa concepción de Irlan,
da queda desmen tida polo feito
de que os irlandeses, cando se
encontran forado seu país, nou,
tro ambi ente, convérten se de
cote en homes respeitábeis. As
circunstáncias económicas e in,
telectuais dominantes en Irlanda
non permiten o desenvolvemen,
to da própria individualidade. O
espíritu do país está debilitado
por séculas de loitas estéreis e
tratados incump ridos, e a in icia,
tiva individual está paralizada
pala influéncia e exortacións da
lgrexa, en canto o seu corpo está
esposado pala policía, os impos,
tos e o cuartel. Nengun irlandés
que se respeite a si mesmo per,
manece en Irlanda, senón que
fux.e dun país que recebeu a visi,
ta dun alporizado Xúpiter".
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u ·N NACIONALISTA IRLANDES
CHAMADO JAMES JOYCE
MANuEL VEIGA

ma. En todo caso, a sua é unha
perspectiva crítica desde dentro,
elemento que define ·a verdadeira
identificación dun autor coa sua
causa, máis alá da asunción for,
mal de calquer credo partidário.

UN NACIONALISTA NON MJLI..
T ANTE. Pero, era }oye~ en verda,
De Joyce pode afirmars~ que é un
de alleo á opresión que padecía o - nacionalista, ainda que non un
seu país e á virulenta lo ita.estable; , nacionalista militante, posto que
a ·sua vocación· é a escritura non a
cicla entre os seus compat:r;iotas
nacionalistas e cis forzas inglesas?
política. El sabe que a literatura é
un "terreo onde o principal é a
En primeiro lugar, hai que lem,
palabra escnta" e destaca serripre
que unha obra require, para ser
brar que case toda a sua obra está
tal, de :independéncia e unidade.
ubicada, mesmo de forma obsesi,
va, en Dublin, pésie a que Joyce -Pero ·o sentido profundo da 'rriellor
literatura' Jóyciana, o·. qu_e ·. fü~ .dá
viviu grande parte da sua vida fo,
pe.so filosófico, deriva _da sua ánsia
ra de Irlanda. Baixo a degradación
por éntender Irlanda, -a Irlanda
ou a anotación da vulgar vida co,
acomplexada, submisa, demencial
tidiana, Joyce transmite ao leitor
unha épica da cidade. Non pou,
e oprimida por Inglaterra. Indo
cas das difiéultades de compren,
máis alá, Joyce chega a criticar o
materialismo dos ingleses e a en,
sión que soen atribuirse ao Ulises
teñen que ver, por outra parte, co
salzar as vellas créncias do país,
descoñecemento por parte do lei,
mesmo as supersticiosas, e a fé en
tor da história da loita pala inde,
Irlanda. Percíbese con claridade o
pendéncia irlandesa. Joyce usa as
parentesco des tas ·ideas coas de
suas referéncias a esta loita con
Otero ou Risco, expostas nunha
irania ·e distáncia, pero sempre
época similar e numerosas veces
cun forte respeito de fondo á mes,
calificadas de tradicionalistas e de

nostálxicas do Antigo Réxime.
Nos seus escritos de crítica lite,
rária, Joyce ataca o folclorismo
dalguns autores irlandeses, o que
non representa un desprezo para
o país, senón a conciéncia de
que o folclorismo é moitas veces
unha malversación das boas in,
tencións patrióticas ou, ainda
con máis frecuéncia, un contra,
bando das ideas imperiais que
gardan a dignidade para a me,
trópoli e caricaturizan con falsos
estereotipos a cultura "local".
As quefxas contra os irlandeses
que Joyce manifesta durante a
sua estáncia en París non parten
dun idea superior ou exterior aos.
seus compatriotas, senón da
frustración, unha frustración
que ten paralelismo tamén en
culturas como a nosa, pénsese,
por exemplo, en cerros textos de
Celso Emílio Ferreiro.
Desde Trieste, Joyce, en cámbio,
escrebe (como sempre en tono
distante, pero non por iso menos
claro): "Paréceme un tanto inxé,

nuo acumular insultos sobre Ingla,
terra polas fechorias cometidas en
Irlanda. Os conquistadores non
poden ser pasivos, e durante sécu,
los os ingleses só fixeron en IrJan,
da aquelo que os belgas están a fa,
cer agora no Estado Libre do Con,
go, e o que o enano xaponés fará
mañán noutras terras". Alguns pá,
rrafos deste mesmo texto, datado
en. 1907, resultarán premonitórios:
"Inglaterra fomentou as disensións
dos irlandeses e apoderouse dos
seus tesauros (...). A sua principal
preocupación foi manter a Irlanda
dividida, e se un govemo liberal
inglés, gozando da plena confianza
do eleitorado, concedese cerra au,
tonomia a Irlanda, a prensa con,
servadora de Inglaterra comezaria
de contado a incitar á província
do Ulster para que se rebelase
contra a autoridade de Dublín".
En certos treitos, Joyce, descúbre,
se como analista social: "Agora os
ingleses desprezan aos irlandeses
polo seu éatolicismo, a sua pobre,
za e a sua ignoráncia. Sen embar,
go; non é doado xustificar tal des,
prezo. Irlanda é pobre porque as

Joyce explica asi o motivo de
que soldados irlandeses trunfen
como militares en vários exérci,
tos europeos, algo que tamén
ten claras concomitáncias para
nós: "N as actuais circunstáncias
irlandesas haberá algo de inibi,
tório, algo despótico, algo proi,
bitivo, xa que os seus fillos non
poden consagrar os eu e forzos
ao serv izo da sua própria pátria" .
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Textos coma este fan entender
descontento e a amargura de Joy,
ce con Irlanda, un desacougo que
non pode interpretarse como d ,
dén dirixido ao seu pafs, enón
como a conciéncia da sua grave
situación, causada por Inglaterra.
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DESACOUGO DUN PATRIOTA.

le·

Joyce atrévese a entrar na palé,
mica que manteñen os naciona,
listas parlamentaristas e os máis
radicais fenianos . Destes últimos
di que "sempre se negaron a en,
trar en tratos cos partidos políti,
cos ingleses e os parlamenrários
nacionalistas. Sosteñen (e nis to a
história dalles a razón), que can,
tas concesións fixo Inglaterra a
Irlanda foron outorgadas contra a
vontade dos ingleses, e, como soe
dicerse, co puñal no peito". O au,
tor do Ulises non deixa de lamen,
taro enfrentamento entre ambos
grupos: "Os fenianos e os na,
. cionalistas inxúrianse reciproca,
mente cos maiores escámios, uns
atribuindo a medida [refírese a
medidas a favor de Irlanda] ao
éxito das tácticas parlamentares,
e outros atribuíndoa ás proprieda,
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8* FRANCISCO CARBALLO

Nos dias 23-27 de Novembro o

Clube Cultural Alexandre Bó..
veda e o Liceo dedicarónlle en
Ourense, un ciclo de estúdios a
Basílio Alvarez. Este protagonista da vida ourensá de 1900 a
193 7 apresentouse de novo perante ao seus cidadáns grazas ás
investigacións de Villares, Cabo Vilaverde, F. Carballo e
Marcos Valcárcel. Os organiza..
d,ores intentan tamén que B.
Alvarez volte ser titular da rua
que lle dedicaran en 1928,
cando fora nominado tarnén fi ..
llo predilecto desta cidade, hoxe denominada Capitán Eloy.

Na ricaz galeria de personaxes
de princípios de século brilla
con luz própria Basílio Álvarez
Rodríguez, (1877,1943). O seu
iter foi tumultuoso, contraditó,
río e de radicalización progresi,
va. Nacera en Ourense, no
1877; despois de estudiar no Ins,
tituto, pasou ao Seminario
Maior de ~an Fernando, ordeán,
dose de presbítero en 1902.
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quia, é "suspendido a divinis", (X,
1914); así non pode cumprir co
ministério e voltB. a Madrid.
Viaxa a Buenos Aires (1915), licénciase en Dereito, e establece
un bufete de avogado, pero segue
a prestar atención á obra das so,
ciedades agrárias. Para iso edita
"La Zarpa"(1920), que traslada a
Ourense, (1922,1938). Desde a
sua tribuna de "La Zarpa" logra
que as sociedades agrárias se fe,
deren e asi sobrevivan á Ditadu,
ra de Primo de Rivera e á Repú,
blica ata 1936. O seu pensamen,
toé cada dia máis "socializante",
"dun socialismo avanzado" di el.
Republicano de sempre, atopa
no Partido Radical unha posibi,
lidade política. Deputado en
1931 e 1933, esixe liberdade Pª'
ra materializarse a sua simpatía
co galeguismo e a prol da auto,
nomia de Galiza. Mide a suas
forzas de polemista con Azaña
no debate da Constitución á que
reprocha o sectariSmo de discri,

minar o clero e ás comunidades
relixiosas. Abandona o P.R. e o
escano, cando este partido se
alia coa Dereita,CEDA.

Exilio
A derradeira participación ele{,
toral foi como candidato de Cen,
tro de Portela Valladares,
(1936); non obtivo acta e vivia
do seu traballo de avogado ao es,
toupar a sublevación de Xullo do
36. Apresentouse ao Governo
como voluntário; pero, envelle,
ciclo e diabético, contempla a re,
sistencia madrileña durante catro
meses, -mentres preparaba a sua
viaxe final : Buenos Aires, Chile,
Cuba, N. York, T ampa. Os emi,
grantes ,crearon a Comisión pro
Basilio Alvarez que atendeu con
grande solicitude e pago da resi,
déncia hospitalária durante vinte
meses; nese acougo popular mo,
rre en Tampa, (XI,1943). Elevá,
ronlle un fermoso sepulcro co
epitáfico laudatório como "lem,
branza dos amigos a quen 1_9itára

polo seu país e a humanidade".
En Buenos Aires publicou ''Espa,
ña en crisol", (1937); na p. 34 'es,
crebe: "tres anos cos campesiños
da miña terra galega nos anos
axitados da miña madurez turbu,
lenta, os únicos días fecundos da
rn'iña vida; grazas a esa loita pola
libertade os meus paisanos levá,
ronme ás Constituintes". Efecti,
varnente don Basilio foi brillante
xomalista, avogado eficaz, abade
benéfico, pero o seu corazón e a
sua cabeza estaban na loita a prol
dos labregos, do mundo campesi,
ño de Galiza con tantas posibili,
dades e con tantas obstruccións
daquela como hoxe . .
Se don Basílio empezou nun "ca,
tolicismo social" avanzado, se ca,
eu nos brazos dos republicanos de
P.R. tan incoherentes, soubo ba,
terse sempre a prol da xustiza e
morrer no exílio. Todo un respei, •
to para este loitador pala liberda,
de das clases oprimidas e polo res,
pecto ao seu povo discriminado.•

Trasladado a Madrid, traballa co,
mo xornalista, dirixe a revista
"Galicia" e o xornal "El Debate";
así te aos drculos culturais e político e bota a andar "Acción Gallega"(1910) en colaboración con
Alfredo V icenti e Portela Valla,
dares. A petición de Vales Failde
escrebe "El libro del periodista",
pr xecto fundante dunha arelada
Facultade Católica social.
Volta a Ourense e inícia a loita
agrária coa "Liga de Acción Ga,
llega". O hispo E. Ilundain aceitao
como abade de Santa Olalla de
Beiro (1912); desde esta parró,
quia próxima á cidade ourensá,
recorre o agro galego denuncian,
do o sisema foral e instaurando
sociedades agrárias: Nunha viaxe
fulgurante a La Habana edita alí
"Abriendo el surco" (19i3), co,
lección dos seus discursos agrários
e das conferéncias aos emigrantes.
• Don Basílio. entende que os sindi,
catos deben ser libre5, non confe,
s'ionais, que a loita contra a co,
rrupción caciquil é prévia a toda
organización e adopta "baterse
carpo a corpo" na denúncia per,
soal e nas masivas concentracións
de campesiños aos que arenga na
lo ita liberadora. Todo isto créalle
a desconfianza do bispo e dos ere,
gos submisos. Á vez Canalejas, o
seu protector desde o Governo de
Madrid, falece nun atentado. O
complot anti, Basilio aumenta.
Despofs de catro meses de "adverténcias", e baixo o pre[exto de
que falta á residéncia na parró-

Os parágrafos aquí entrecom illados
pertencen, na sua maior parte, á obra Escrítos
ní11cos, es, 1lm::i de artigas e confer.:ncia de
Jame· Joyce, publicada pota e<liwrial Lumen.
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Xa de seminarista editou con A.
Rei Soto "La galera" de curta vi,
da. Abade de Parada do Laviote,
no Irixo, colabora en diversos
médios da cidade ourertsá v.g.
no Eco de Ourense de Lamas
Carvajal. Frecuentaba o "Círcu,
lo Católico de Obreiros" funda,
do en 1900; no 1904 publica ''El
cura rural", alegato a prol das
oblatas como axuda á situación
de pobreza do clero das aldeas.

Non é difícil encontrar en Joyce
as razón que levaron a Otero Pe,
drayo a traducir fragmentos do
Ulises. En 1893, Brañas xa trazara
nun discurso en Barcelona o para,
lelismo entre as loitas de Galiza e
Irlanda e de Cataluña e Polónia.
Esa idea foi seguida polo nacionalismo galega posterior, sobre todo
despois de que Irlanda dese o pri,
meiro paso cara a independéncia
plena, através do tratado de 1921.
Deixando á marxe os textos máis
directamente políticos de Joyce,
sobre o nacionalismo e os proble,
mas de Irlanda, aqui reseñados,
parece adecuado ·pensar que Ote,
ro escolleu a tradución de Joyce
non só polos seus achádegos lite,
rários, senón polo fondo que ex,
presaba a sua literatura, polos pa,
ralelismos entre a loita irlandesa,
daquela no seu apoxeo, e o que
Otero desexaba para Galiza. •

-
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Queren restaurar o seu home nunha rua ·¿e ·o urense

O drama xeral de Irlanda, antes
da independéncia, queda reflexa,
do, por outra parte, neste párrafo
de 1910: "O feíto de que Irlanda
non experimente o menor desexo
de facer causa cornun coa dem°'
crácia británica non pode sur,
prender nen persuadir a ninguén.
Durante sete séculos, nunca foi
fidel súbdito de Inglaterra. Por
outra parte, tampouco foi fidel a
si mesma. Entrou nos dom(nios
ingleses sen chegar a formar parte
integral do me mos. Irlanda
abandonou case totalmente o eu
idioma e aceptou o idioma do
conqui tador, en asimilar a ua
cultura nen adaptarse á mentalidade da que te idioma é veícu,
lo. Irlanda traicionou aos eus her i , empre n momento diff,
cei e empre en recebir recom,
p n a. Irlanda nvi u ao exíli
eu cri d r espirituai , e 1 ,
g en rgulleceu e d le .
erviu
fielmcnt a un único eñor, a
Igrexa Católica, que, mália i o,
sempre pag u a ua fidelidade
con rec mpen as a longo praz ".

-
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Homenaxe ao agrarista Basílio Alvarez

"Tivo este século -afirma, resu,
mindo as loitas nacionalistasª bendición de seis movementos
revolucionários irlandeses que,
mediante a dinamita, a retórica,
o boicot, o obstrucionismo, o al,
zamento armado e o asesinato
político , conseguiron manter
desperta a lenta e senil concién,
cia do liberalismo inglés".
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Joyce non deixa de anotar os in,
tereses económiéos comuns do
proletariado e a nobreza inglesa,
respeito de Irlanda; a responsabi,
lidade tanto do liberalismo como
do conservadurismo e, en xeral,
da democrácia inglesa, que en Ir,
landa nunca terá reflexo. O autor
de Dublineses pon de manifesto
con crueza "os dous espectros
presentes en todo fogar irlandés,
a tuberculose e a loucura" e ob,
serva con interese a evolución
dos fenianos que, sen renunciar
ao separatismo, deixan de lado a
violéncia e acaban gañando posi,
cións, frente á decadéncia do
partido parlamentário irlandés.
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des persuasivas do puñal e a bom,
ba. E como telón de fondo desta
triste comédia, vemos a unha po,
voación que diminue ano tras
ano con matemática regularida,
de, grácias á constante emigra,
ción dos irlandeses aos Estados
Unidos ou a Europa".
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Bieito Femández,
homenaxe a un nacionalista
da Sociedade Pondal
Galiza Nova organizou actos en LQgb coincidindo
co aniversário do Manifesto de Lugo
-0- XOSÉ R. HERMIDA MEILÁN

Coincidindo co 80 aniversário do Manifesto Naciona.ista de Lugo, Bieito Fernándei, o veterano nacionalista da Sociedade Nazonalista Pondal, ven =de ser homenaxeado en Lugo por
Galiza Nova. Seguen asi unha liñá iniciada en Xullo de 1997 cando outro pondalián, Ernesto Atanécio O Corcheiro, foi bomenaxeado no Ciarballiño nas Xornadas da Mocidade.

Blei_to Femández é i;nembro do
grjupo, formand0 parte de várías
x$ntas directivas e ocupando a
Presidéncia entre Abril de 1934
1935, a actívidade central da '
Sociedade Nacionalista Pondal
sdgue a ser a edición de A .Fouce.
S n abondosas as colaboracións
e as temáticas: tocadas por Bieito
F máfidez nas páxínas deste xor- ·
n 1foran co seu nome real, coas
· iciais engadindo-lle o nome da
e a "do Palleíro" ou co seudóni. mo de "Heraldo". Nos seus máis
d~ 25 artigas atopamos a retrane a protesta rexa naqules asi·nados corno "Heraldo", a preocupación pala prQblernática agrária,
a defensa da ribsa língua e rnanifestacións artísticas "Defendamos
a muiñeira", a denúnci? da prynsa cipaía, a necesída1e do acne1 gamento a Portugal, I a.negación
da españolídade de G~liza...

e

1
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Particular atención m~recen o
grupo de traballos diríxidos á rnOcidade na que os Pondaliáns tiñan centrado as esperanzas da
pátria. Así en 1934 Bieito escrevia: "Cando a un movimento razonalista ou sirnpremente político lle fallaba o calor da xuventude, ise movimento está irremesiblemente condenado ao fracaso"
afirmando neutro momento: "... a
Federazón de Mocedades Galeguistas, na que están agrupados
os máis e os millores dos xóvenes
galegas, darán o paso que compre
urxentemente que dean, p\oclamando ante todos os pov<l>s do
mundo a nacesidade imperiosa
de que Galiza se constitua en estado completamente libre ... '1• ParafraseaQdo ao própio Bieito¡ Fernández, no limiar que redixe \para
unha edición fascimíl d'e A
Fouce, non_se trata de requ.ihtedades pezas literárias, máís sí ben
--.razoados-e vali~ntes artigas na
defensa dos nasos díreitos .á lilJertade plena de
Galiza:
1

Regreso á

terr~

A meados de 1935 volta a tern\,
, ' t;as un xantar de despedida
"Cafetería Real" de Bos Aires
onde farian, entre outros, uso da
palabra Vicente B'arro, Moi~és
Dapresa, Lomas Barreiro e Xosé
Abraira. Asentando na sua parróquia de Grou entr:a en cpntacto co grupo das Mocidades
Galeguistas de Celanova, daquela auténtica avangarda de
movimento xuvenil patriótico,
remitindo alguns dos seus dirixentes (Xosé Velo, Celso Emilio
Ferreiro, etc ... ) artigas e listados
de suscritores de A Fouce. Paralelamente Bíeito Femández permanecerá en contacto coa militancia de Pondal, transmitinddo-les información sobre a situación política no País e redixíndo
crónicas para o voceiro do grupo. A presenza de Bieíto na Galíza permitirá unha visión máis
axeitada da realidade da nación
aos núcleos Pondáliáns asi como
un Íflcremento nas relacións e
coñecimento máis preciso entre
estese as persoas da FMG .

na

. A.N.T.

Bieito ~ández Álv¡are~ naceu
no~ ?-úcleos p~trió~ico.·s·q~e ~iñap.. ' / a~~ío -~ difere.ntes íni~ia~ivas soen 19q9 en, Sílvart:s de Grol¡l 1. ed1tando a .revista A Fouce .
·
ciais e culturais (recolltda de fon(corif~Jlo d'~ Lóbibs) 1pasarfd6
.: ·.- ¡ . ;: ' .
: dos Pa[a a Residénda d~ ~tu~ro1
con'j~Cl ~os. a cursar, pm un pra-. / .. A S-?qecüul.e lf'lacionalzsta Pondal, • tes de Compostela, suscnpc1ons
w d.ddous, estudos nos Escolápíos -composta por'ajballadores na sua' . económicas Ja bdnefício d~ SEG,
no 'Mosteiro de' C~lanova. Tras
venda de libros de Nós ... ); os difu·case totalidade-e que nunca exceampliar a sua formación na Acaderá os 100 afiliados, vai' desen"
sión da cultura galega e dos ídeais
démia Villar de Ourense onde
volver na Arxentina de finais. do~
nacionalistas no reto da Comuniten a Bóveda como profesor e re20 e primeiros trinta -desaparece
dade emigrada. A este respeito
alizar diferentes traballos como
formalmente en 1942- unh? indestacar a doazón de libros galeempregado de várias ferreterías,
xente aáividade;' fundamengos á Biblioteca Racional Arxenemigra a Bos Aires ·e n· 1926.
talrtiente, esta cóncretaba-se ·na
tina así como os actos propaganA través de "Céltiga", dalguns
defen·sa da dignidade qe Galiza
dísticos do '25 de Xullo e do 17 de
textos das Edítorais Nós e Lar e
(boicot a obras de teatro nas que
Nadal "Día de Pardo de Cela" .
especialmente da "História Sintése bµrlaban dos ribsos éompatriotica de Galiza" de R. Villar Ponte
tas, denúncia das ~titudes españoLabor de proselitismo
e da "Teoría do Nacionalismo"
lizadoras dos profesores da Unid~ V. Risco, achegase en 1927
vers idade Co-mpostelá ... ); rfü". Ao longo dos orto anos nos que

Apesar da posición anti-autonomista defendida nun princípio
pola militáncia da Sociedade
Nacionalista Pondal estes remataran por saudar o Estatuto na
última editorial de A Fouce como paso para a plena liberaade
de Galíza. De xeito semellante
Bieito Fernández que xa en
1930 explicaba no xornal "El
Correo de Galicia": "Non son

. partidario da autonomía'', cola.borará na campaña. do plebiscito
conservando-se un fermoso dis-.
curso de apr~sentación de Bóveda en Xuño de 1936: "Chámannos tolos, en fin, porque queremos que Galiza .deíxe de ser unha colonía1 de Hespaña para se
convertir nul).ha nazónJibre".
O alzamento militar vai-no sorprender na sua parróquia natal,
o que non quita que o 25 de Xullo de 1936 difunda unha
volnantina dirixida "Ao povo -.
de Grou" co remate de "Viva a
República Galega" para celebrar
o Dia da Pátria. Tentando evitar
ser mobiliz~do, cos da q~inta do
30, inicia unha fuxfda a Portugal entre Marzo e Abril de 1937
recollida nun bonito texto "Memoria dun fuxido galega" onde
recolle ,as suas andanzas de escapado no país irmán.

Resisténcia no franquismo
Após 20 meses no frente de
combate, maiormente en T eruel,
volta a Ouren e rematada a
Guerra Civil aprobando uhhas
oposicións !de Garda Bosques polo que se traslada a Viveiro. En
Xullo de 1943 vai participar na
asamblea do Partido Galeguísta ·
en Coruxo onde se sentan as ba$ para a reorganización do PG
no interior. A pesar de que algµnha bibliografía o sítua vencellado a este aré a sua liquidación
formal trátase dun suposto que o
proprio Bieito non confirma.
Críticas coa pasividade' da direceión e con política de alianza
das duas fraccíóns nas que se escindira o galeguismo no interior,
-eonforme a dialéétíca de guerra
fria, Bieito Femández, Xosé Velo, Remfxio C. Gándara xunto a
outros van artellar o comité
Arreqista Revolucioná,rio Gallego (<tRGA). Este Comité-de vida efémera, polas dificultades
qve 1a ~lapdestinídade impuña e
pola f~lta de ad~tes, vai-'ie
dar a coñecer atr~vés dun manifesto. ~ublicado en Pát:ria Galega
en A~ríl de 194 7, animado po
B. Fe~ández co seudónimo de
B. de Silvaros. Ne/1 critica-se a
políti~a qe "panifie)s quente de
certos galeguistas" afirmando.se
posteriormente qub. é necesário
"tronzar todo-los vencellos que
nos xurden con Hespaña e con
todol-os selis partidos políticos"
para rematar "a confianza dos
galegos en Hespaña e no seus
homes foi perdida xa totalmente
e o noso povo so alenta a espranza de ser libre da cruel tirania hispana, chamase ela Monarquia, Republica ou Falange".
Durante o Franquismo Bieito
Fernández mantera-se en contacto ecos diferentes grupos do
exílío, relacionando-se non só
cos vellos irmáns de Pondal
.agora integrados na Irmaridade
Galega. Dapresa visita -o na Galiza en 1951-, senón tarríén coas
xentes de Patria Galega de La
Habana, co PC e o Padroado do
México. Asemade terá contactos con aqueloutros galeguistas
do interior apartados e "olvidados" por discrepar ao co piñeirismo {García Barros, ... ), abrindolle a porta de novas leituras ás
persoas das novas xeracións e
colaborando na articulación do
novo asociacionismo cultural,
nomeadamente a fundación da
A.C: Auriense.+
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Alguns dos protagonistas d~s re, ·
latos son Marica dq. Fame, que
vive nUnha cabana escondida .no
máis profundo da fraga, ós seus
fillos Fuco e Pilar, moi traveso o ·
primeiro e moi· liraballadora a se',
guuda, o señor O' Abando, amo
do pazo, e outros como o Loco
· de Vos, A Moucha, Hermelinda
e Geraldo, "Ün só ;:ictor é o que
recrea aos diferentes persol).axes
-explica o seu director Pa~.lo
Suárez- Un anaco de madeira
convírtese nun barco e un saco
nun fantasmá. Cunha escenogra,
fia mo.i simple conseguimos que
os diferentes obxectos inanima,
dós se enchan de vida".
Pablo Suárez e Larraitz Urruzola
· formaron Teatro Buratini en Maio
de 1996,' depois de sete anos fa,
cendo teatro po/a nenos en dife,
rentes compafüas. A partir de
Xullo dese mesmo ano percorren
o país -coa peza. ambientada r:io
mundo árabe Histária do pequero ·
Muck. En Maio de 1997, no colé,
xio As Revoltas de Cabana de
Bergantiños. estrenan A gaita que
facia a_wdas bCcilar, un espectáculo
- no que a señora F101.:a conta arre,
dor da lareira alguns dos contos
que lei;nbra da sua· iiúáncia.

A compañia Teatro Buratini está· apresentando en diferentes vilas
o espectáculo O bosque animado. Con esta cita cos contacontos,
·baseada na novela de Wencelao Fernández Flórez, os seus criadores tratan de conscienciar ao público no respeito pola natureza.
Para chamar á atención sobre a que se conv:irte en verdadeira
protagonista, a posta en escena conxúgase cunha série de actividades complementárias que se desenyolven nunha unidade didácti~a.

O bandido Fendétestas, interpre, ·- rias. que acontecen no corazón da
tado pala actriz narradora La, · · fraga e 'relata 3 dos 16 cantos· que
apareeen na novela, A a1ma en
rraitz UrruzolrJ., leva moitos anos
es.condidos no bosque_. Escurrin~
pena de Fiz -Cotovelo, ,Os tr.aballos
do a sua soidade, aproveita cal,
de Pilara e O clan dos gatos. Creri~
quer e·ncontro para falar, ainda
zas galegas, como a Santa Coffi;'
p~a, enchen está peza ·co ·realis,
que sexa coas vítimas das suas
desfeit_as. Coñece todas as· histó,
mo ~ a fantasía do texto orixmal. ~

Bespois de acruar en Novembro
nos coricellos da Capela, Camba,
dos e Aranga, Teatro Buratini le,
vará O bosque animado o 3 de De,
cembro ao Ateneo Ferrolán, o 22 .
.ªº pa~illón municipal d~ Aranga,
·o 23 a Cangél,>Ye :0.29 a Bergondo.
Sadá, Arteixo, Porriño, entre ou,
tras vilas, ·soh as. ettas programaef.as·
para o vindeiro ano.: Asimesnjio
do 4 ao 11 de_Decembro-parttq:i,
. pqn nunha campaña de anim!a,
_ción á leitura en Saritiago eón A

gaita que facia a todas bailar. •

Traü;ao gaña en Huelva
amasando a recuperación cio cine· bfasileiro
O nível de calidade descendeu pala esixéncia de películas ~néditas en Europa
* F . ÁLVAREZ I HUELVA-

A XXIV ed ic~ón do fe ti val de ci,
ne iberuamericano de Huelva
caracterizouse polo rumo anovador marcado polos novas organí,
zadores do festival no sentido de
· convcrter a competición d fe tival nun pase de películas inédi, tas no vello continente, polo
que participaron na seccion ofi,
1
cial a concurso once películas
'non vistas en Europa (tres delas
1
en riguroso estrea mundial). Un,
ha idea que con leva un grande
. risco de descenso da calidade,
pero é á sua vez unha necesária
aposta palas depauperradas e
crecentes cinerrwtografias dos
paises ib~roamerican9s .
Por todo isto nesta edicíón con,
vén salientar o baixo nível das
películas a concurso. Houbo
unanimidade por parte da prensa
acreditada e público en que as
mellores películas vistas forma,
ban parte das distintas seccións
non competitivas do festival, La

vendedora de rosas (Colombia
1997) (Sección Las dos arillas) de
Víctor Gavíria, duro retrato .da
xuventude da cidade de Medellin.
La sonámbula (Arxentina) de F&' .
nando Spiner, película- fu.turista

que contou coa preséncia do ac,
to.r español Eusebio Poncela nos
pa,peis principais. La vita é ~lla
(Italia, 1998. Sección visión Europa) de Roberto Benigni, a maxistral tragicomedia sobre o holo,
causto xudeo. Les vie revée des

· anges (A vida soñado dos anxos)
Francia 1998. (Sección visión Europa) de Eric Zanca, realista e so,
brecogedor acercamiento ao
mundo dos solitarios. Idioteme
(Os idiotas, Dinamarca, 1998.
Sección visión Europa) de Lars
von Trip", a polémica e irreverente película· dq xenial director di,
namarques.
A nova organización cometeu
vellos erros (tardanza na apari,
ción do catálogo do festival,
cámbeos de última hora, mala
planificación e desinfomJ.ación
nos puntos informativos). Asi
mesmo destacar a declaración
feíta publica e 'e nviada aos me,
dios de comunicacions polos
participantes, mediante a firma
dunha carta de agradecimento
á camcfta·dos lores ingleses pola
decisión de retirar a inmunida, ..
de polit:ica a Augusto Pinochet
. (converteuse no día de Chile
no festival). Tamén cumpre si,

nalar o convenio de colabora,
ción firinado polos festivales de
Viña del Mar (Chile) e Huelva
(:&pafia); intercambio d.ei infor, ..
mació'n, programación
sec,
cions-€-OIÚuns e ·unha maior
' presénci? ~ peso dos dous Jestivai en Arpérica e Eu~opa.. -

ae

~~ ~alardÓns nes~a .edicio~-fo

rón : Colón de Ouro ao longa,
metraxe e Premio do \urado xuv eni l a Traiq:ao (Brasil) ·de

Arthur Fontes, Claudia Torres é
· José Henrique Fonseca. Coli5n
de Ouro á curtametraxe e Premio do público ao curtametrnx.e
a Sin Sostén (México) de René
Castillo e Antonio Urrutia. Pre,
. tnio do público ·ao longametraxe
a Coraje (Peru) de Alberto Durant. Premio "Manuel Barba"
ao melloi g~ión, (outorgado po,
la asociación da prensa de ·
Huelva) .., Premio "Radio Exterior _de España" e Premio "Ase-

can!"

ªº

mellar longametraxe

(Otorgado pala asociación de
escritore's. cinematograficos de
Andalucía) a Amaneció de
Golpe de Carlos Azpurúa. Pre-

mio '!Asecan" ao mellar curtam~traxe a Yul (España) de Ro,
drigo Cortés. •

/
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A presidencia dn Seminario
vio A estadea de D. Ramón Ore- . "dos dez eruditos da singular estadea": Vicente Risco, Florentiro Pedrayo, qu~ p~la súa co'nta
no López Cuevillas, Xosé Filgueititula Pranto polo Seminario de
ra Valverde, Fermín Bauza Brey,
Estudos Galega. O que trato soaXesús Carro, Luís Iglesias, Isidro
mente é de explicar a conducta,
Parg~ Pondal, Xoaquín Lorenzo,
,un tanto incerta, de varios dos
propio Otero e Antonio Iglesia
dez ilustres investigadores do
Vilarelle. Non é posible, pero inSeminario a quen Otero consatentarei romper unha lanza, ou
gra o seu inédito, ata agora-, e xa
trum primus illan lapidem millat.
histórico poema; incluido entre · unha cana, pola ·memoria de D.
Luis Iglesias . Braga, a quen D.
iles o mesmo Don Ramón.
Ramóñretrata así:
iña ser unha advertencia
pra cantos indaguen ou es~
dos iles estaban, naquil. tráico setembro de 1936, na
Lois Iglesias maxina bolboreuis
peculen sobre o comportanos fuxidíos xogos do luar
·
España nacional e foron
mento dos nasos persoeiros due lepidopterizando nas cretas .
rante o franquismo. Pois non
practicamerite escollidos .por Pe·drayo entre os membros do Seconvén, sin máis, guindar a prisoi9 atopa dos yermes o brilar
minario "de perfil conservador",
meira pedra riba de calquer 'va-:
ntecedera Lois Iglesias a
rón conspícu(); xa que pode surexeitando outros que menciona
Otero Pedrayo na presidenceder que algún dos homes máis
Alonso Montero; aigúns .i nexcia do Seminario. Foi o· seu
plicablemente como os cregos
admirados e louvados polo reeterceiro presidente, ao morrer D.
don Paulina Pedret e D. Ramón
to indagador, ou especulador,
Mª Aller; pero outros con moito
Salvador Cabeza de León; quen
claudicara nun dramático intre
da súa vida, ou se adaptar-a, _ motiv9. Lémbrense, verbigracia,
sucedera ao primeiro, D. Arde que o arqueólogo Don Angel
mando Cotarelo Valledor cando
transcurridos os anos, aos hábidel Castillo fara feito por Casaiste se foi de catedrático da Unitos franquistas. E moito debería
versidade Central e académico
enterarse', quizaves, que tal . res Quiroga gobernador civil de
Pontev.e dra e que D. Manuel
claudicante momentáneo, ou
da Real Española de la Lengua.
tardío adaptado, era-o avó, ou . Gómez Román foi o único seun tío, ou o mesmo pai do· pro· "D. Ramón Otero accede á preiicretario xeral que tivo o Partido
Galeguista.
·
pio investigador.
dencia da institución -informa
Alonso- a primeiros de Xuño de
Non me refii-o heste senso a Xe1936, cargo no que sucede ao caNon é posible segul.r aquí o ron-.
sú,s Alonso, moi lonxe de tal sitedrático de Bioloxía da Universisel franquisteiro dos compoñentes
tuación, ao facer o Estudio predad~ :ae Santiago Ltüs Iglesias,.
do .decálogo poético <?ter~ano,
T erffiinaba. o anterior anaco traducindo ao galego·as Divinas Palabras pronunciadas en latín polo
sacristán Pedro Gaio -"1a célebre .
e ¿bárbara? comedia de Valle-Inclán-, para impresionar máis aos
airados .labregos que tentaban afdraxar á quente Mari Gaila, súa
muller: Que sine pecato est ves-

V

.o

Ti

A

moi contestado polo gµleguismo .
radical des?e había algún tempo".

E

stüdiaba eu naquiles agoirentos días na Faculdade de
Letras, foco do galeguismo
na Minerva compostelá, e non
re~ordo que houbera tal contestación. Polo contrario , cantos
catedráticos de esquerda había
na Universidade, acababan de
votar a don Luis para rector, sucedendo á D. Ricardo Montegui
que tamén se fora pra Central.
Vencerq. o austero profesor Iglesias, que xa era vicerrector,
nunha elección claustral clara e
· limpa, ao Decano de Medicina,
Dr. Novo Campelo, de pomposa e anecdótica persoalidade.
Era lóxico, pois, que o novo
rector deixara a presiden,cia do
Seminario, pra que así puidera
ocupala Otero Pedrayo . Quen
se consagraría desde ise posta a
desenrolar a cultura do país;
abandonando a acción política
no seu partido, que levaba un
rumo que lle disgustaba. Ata
que ás poucas semanas, tanto
Iglesias coma Pedrayo foron
destituidos e depurados polo
.... "Glorioso Movimiento Nacional".+

FRANCISCO

A.

VIDAL

A Casa .Catalana
Ha_i ·250 arios, ao amp~ro da ''Lei
de Matrícula del Mar" ( 1748),
os cataláns éhegaran á beiramar
galega como uns emigrantes
temporais. Viñan nos meses de
outono e inverno, para mercar
·sardiña e vender os seus viñas e
teas, 'vivindo durante ese tempo
en choupanas que construían
nos arrabaldes das vilas.

búen os pilos do prensado, o
almacén e outras dependencias
fabrís.
A porta de entrada a todo o
complexo, situábase á esquerda
da fachada principal, dando paso
a un corredor lousado' de pedra
que comunica directamente ·co
almacén e a factoría, coa oficina
do encargado nesa fiestra illada
da esquerda, e a vivencia; estendida ao longo de .tres ou catro
· fiesttaS á dereita. E todas as casas
seguindo ó mesmo esquema.

C

<

ando o aumento do negocio lles esixiu a permflnencia aquí, os fomenta;
dores, que non eran agricultores, instq.laron as siJas casas e os
pilos da salmoira has areeiros,
onde nin sequera nacían cardos,
en terreas baratos e arreciados
.. do c~ntro parroquial, 0 que:fadá
· rir aos -paisanos, qu·e tanto p.pre.cian b valor cla terra de auga.
.
.
Aq~é!'es · prímeiros emigrantes
sentíanse alleos, e arredábanse
dos nativos, mantendo o seu
idioma, os seus costu~es -e a
precaución de non ·emparentar
cos indíxenas.
T a<;:hados de trafiCantes-e moinantes sen relevancia social polos galegas da época, eran rexeitados polo clero, porque non pagaban os dezmas, e polos mareantes porque esquilmaban o mar
e impoñían novas e devastadoras
técnicas de traballo, artes de pesca e sistemas de salgado; pero, sobre todo, _porque convertían aos
pescas en asalariados, provocando a desaparición dos gremios.

Mercaban· a madeira dos ·bosques. para construír os seus
propios barcos e empregar neles aos mariñeiros que xa non
tiñan _que preocuparse de ter
unha dorniña propia; e pouco
a pouco, toda a sociedade da
beiramar acabou dependendo
do sistema que eles impuxeron. Ata as mulleres, empre. gadas nas salgadeiras-, entraro'1 a formar parte da sociedade proletarizada.
mén os, ilus:ra~os critic~
on ~ suas tecmcas e_agotaron unha crise social e
. económic~- prov:ocada pala esquilma que facían do mar, pero,
dado que eran os únicos que
mercaban todo o peixe que se.
lles vendía, todos se viron abrigados a facer tratos con eles.

Ti

Os terreas ventados e areosos,
que para a economía mixta dos
paisanos. non valían nada, seguiron sel)do as terras preferidas
polos ~ataláns, onde· antes tiñan alpendres e casoupas, cando o negado com~zaba ·a medrar, asentaron as súas casas~ ·
fa~toría, de acordo coas necesidades da industria implantada.

e

A.

fachada destas _casas, 'desafiando os cos-tumes "
co·n structivos dos galegas,
ábrese ao mar, aos lugares ventados polo sur e o oeste, de onde ·ven o temido vendaval', co
seu peirao á fronte, a onde
atracaban as domas e lanchas
de sardiña ou os bous que eles
introduciron; e por detrás da
casa, nun cerco amurallado,
está a factoría, onde se distri-

A

o longo de todo o skulo
XJX, a Casa Catalana marcou a economía da beiramar galega, e coa entrada no XX,
os cataláns xa estenderan as súas
posesións sobre terreas máis valios'os e perderan toda noción do
idioma dos seus antepasados-.
Melloraron as súas propiedades
.e os-seus apelidos asociáronse
aos dos grandes industriais, políticos e avogados de sana, e daquela os nativos ricos xa procu. raban mesturarse con eles, que
· eran a nova elite social.
Nos felices arios vinte, coa expansión das conservas e p auxe
do modernismo, as Casas Catalanas amasaron o esplendor 'dos.
seus moradores, cobraron riqueza decorativa, aumentaron o
número d~ pisos e abrirpn balcóns e míradoiros sobre os areeiros doutrora, en primeira liña
de praia. +
·

.,
.-

RamónMuñiz
'O autoconsumo
no agro é a
expresión da pobreza'
Todos os nomes de Jo é Saramago.
Que recomenda ler?
Para aqueles que querian fortalecer
o espíritu recomendo O revolucio-

A Fu¡

ac

nário místico. Diário íntimo da doenza final de Mancho Valcarce.

COR
eltf

fotc

Ten publicado o libro sobre po;
breza e acción social en Galiza, O
pobo oculto. Como valora as de ..
claracións do Valedor do Povo a
respeito deste tema?

M
1

'

É un aldagonazo nas consciéncias
dos nosos políticos. Coñezo o
texto pala prensa, pero seria
interesante que se divulgase o
máis posíbel. Os dados que aporta eran xa coñecidos, pero ten
moita importáncia que os diga
esta persona, unha figura consesuada e cuxa .opinión e situación
non é partidista. A mesma Xunta
coñece a situación. Nun informe
elaborado polo Exetutivo hai
tempo, falábase xa da .existéncia
de perta de 400.000 pobres . O
dados están hai e a RISGA, de de o ano 1992, ainda non se modificou. Hai xente que cobra 500
pesetas. Está ben que o Valedor
diga que non se pode abrigar a
esta xente a deixar a mendicidade ou a prostitución porque considera que os carto que lle dan
son insuficientes.
Afirma no seu libro que a pobreza
agrária segue sendo o principal si..
nal de identidade do noso· atraso.
O desmantelamento rural e· unha
evidéncia e tamén o éxodo de mozos cara á cidade, para converterse
en carne de paro. O que pasa e que
. existen máis defensas porque se recurre ao autoconsumo como extra-·
téxia de supervivéncia, ao autoabastecemen to para poder viver
cun mínimo de dignidade. O que
hai que dicer é que precisamente
este atitoconsurno é a expresión da
pobreza. Esta pobreza no agro é
·máis xeralizada e difusa, unha pobreza de bens e de servizos". A escasez de información, de cultura, de
electricidade, leva a un empobrecimento de todo tipo e a unha exclusión xeneralizada do campo.
Sen embargo na cidade a exclusión e máis individualizada.•
·
1942. Ourense

Obrc1s: O pobo oculto. Pobreza e acción social
en Galicia; e un estudo sobre a muller na sociedade agrária galega.
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Altern.ativa para a árbore de Nadal
Non é necesário para nada
arrincar piñeiros ou acibros
(que ademais está proibido)
para facer árbores de N adal.
Podando unhas polas de

-
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O Trinque
mazaira ou carballo, sácanse
unhas-ramas secas que
cumpren a mesma función,
quedan tan ou máis xeitosas
e duran todo o ano. +
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• PÁXINÁS COORDENADAS PORANDRÉ LUCA •
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Burela
• CONFERÉNCIAS
A ORGANIZACIÓN
DO SOLO
O Colectivo Buril organiza
as mesas informativas que se
desenvolven na sala de
Conferéncias Municipal. Esta semana rematan, o Venres 4 ás 20,30 h, con Urbanisrrw. A arganización do solo
na que figuran como ponentes Enrique Seoane, Benig- .
no Mon e Xan Casabella.

• EXPOSICIÓNS
RENATA ÜTERO
Gañadora do Prémio Novas
Valores 98, apresenta na Zaranda o último traballo, unA Fundación

A ·tariz

• EXPOSICIÓNS

&arrié

acolle, na
CORUÑA, a
exposición
fotográfka
denna
Modotti e
Edward
Weston.

ARTEOO

•MÚSICA

Interpretan un variado repertório na Casa da Cultura, este Domingo 6, ás sete
e média do serán.

O Martes, 2 de Decembro,
inaugurouse na Sala de
Exposicións da Fábrica, a
mostra adicada á colección de arte relativa á comemoración do centenário ollmpico.

lf!lr EVE'S BAYOU. Traxédia que se desenvolve no
seo dunha família acomodada de
cor no estado norte-amerciano de
Luisiana. Ali, as relaci6ns entre o
pai, a sua m.uller e as suas filias teñen e.un futal de.<;enlac:e. Non falta o vudu nun filme un chisco
lento pero de moi boa fotografía.

dar unha película. o último filme
de T rueba abala entre a comédia
e a traxédía sen perder o equilibrio. A pelkula resulta eo.ttetida,
mália que António Resines e Jorge Sanz oc.upen un papel estelar.
~

OLLOS DE SERPE.

Trama tópica para un filme que pretende ser de acción.
O papel de Nicolas Cage, detective que topa coa traición do
seu amigo da infáncia, ao resolver o asasinato que se produce
durante un combate de boxeo,
nen sequer axuda a esquecer os
carros da entrada.
~ALGO

~

ANTZ (FORMIGAZ).

Cando unha formiga individualista quer sairse da comuna ás veces pode alterarse a
orde social. Debuxos animados
para adultos que se abordan con
ironía a vida gregária destes insectos. Película de tinte socializan.tes cunhas conclusións
aplicábeis ás persoas.
~

NON LJ.,O DIGAS A
NINGUítN. Filme de

PASA CON
MARY. C.Omédia de enredo protagonizada por Cameron
Diaz. Moi recomendábel para
xente nova, pero tamén acta
para maiores, polo seu atrevemento. C.Ontén duas ou tres cenas de excelente humor. É a
primeira vez (se algun erudito
non o rectifica) que unha película norteamericana, moi comercial, mostra semen en pa:ntalla.

~O AVÓ. 'A ob¡a de
Lombardi no que un mozo perua·
Galdós serve de ha.se pa,ra
no de boa família descubre que
esta fita ambientada en Astúrias
lle goscan os homes. Durante os
e co interese sociolóxico carac·
seus anos de universidade, o xoterístico das obras· do autor caven dedicase máis a incurnprit ás
leis que a estudalas. Magnifico
fresco dQS hipocresi~ e ai:oiu:aPe· ..
dad~

da .Uta sociedade,timeña. ,

· ~O MEU NOME É JO'E.
•

Un ex;-alcólico

llo entra en

sen

rela~ión

traba·

ci,tn.ha
asistente sap.itári<:!. El, Joe,¡in,ténta a~udai ~ unha patella,de

CERTAME ÜALEGO
DE ARTES PLÁSTICAS
Os traballos gañadores do
Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 98,
exíbense na Casa da Xuventude (Valle Inclán,
24). Un total de 66 obras
das que 36 foron premiadas. Até o 4 de Decembro.

Xll

A Coruña

•TEATRO

MOOOTTI E WESTON

& SISTERS

Os Magical Brothers apresentan na Z.aranda o espectáculo de rnáxia Iight & pheromone magic xunto coas Riva-

Carteleira
~ A ARBORE DAS e&
REOCAS. Película caralana ambientada nunha pequena
vila de Alicante. Pésie á credibilidade que logran os personaxes,
grácias sobre todo ás suas poucas
palabras, a obra non consegue
gafiar o interese do espectador

• .EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

BROTHERS

voca tensión nos especradores.
No pecbadó. amtiieñte
illa de'"'
Lanzamte dos 'anos trinta; un
triángulo paíx:onal desemboca
nun drama no que a morte pasa
a ser a protagonista. Exéesiva,
pero cunha boa interpretación
de Carmelo G6mez. e M.irtha
Ibárra e unha recriación da pai-saxe que paga a pena.

aa

Continua
no Pazo de
Congresos ·
coruñés o
supermercado
da arte.
Á esquerda,
un cadro
de Ceesepe.

Ca.rba.llo

ha colección de gravados
onde mistura textos, fotografias e collage. Até Xaneiro.

CENTENÁRIO OLÍMPICO

CAMERATA
ADLIBITUM

dávia Sisters que cenifican a
peza de Brech, Os sete pecados capitais dos pequeno-burgueses. Xoves 3 ás 12,30 h.

Comisariada polo Museu
Internacional de· Fotografía
e Cine George Eastman
House e co apoio da Fundación Gannett, pódes.e
ollar na Fundación Barrié,
a mostra titúlada mexicanidade, destes dous fotógrafos estadounidenses, exclusiva no Estado.

Farum Metropolitano a actuación do grupo Teatro
Paraíso que porá en cena
a sua obra Estrelas. Entradas a 600 pta.

SUPERMERCADO
DE ARTE .
Até o 10 de Xaneiro, con
obras de máis de trescentos
artistas, un total de vintec inco mil Obras expostas
para a sua venda, con prezo s que varían entre as
9.000 e as 27.000 pta. No
Pazo de Congresos.

• EXPOSICIÓNS

CONTEMPORÁNEOS DE

•TEATRO

as vintecatro horas, é o maior
éxito da televisión. Pero el non o
sabe. Jim Carrey está, por un.ha
vez no seu papel. Recomendábel.
~ NEGOCIADOR. On
policia eKperto na negpciación in situ de secuestrbS con
reféns é vífuna. dun compló que '
o involucr~ non asasinato e·;
para resolvelo1 el mesmo leva
adia:nte outro sec~estrq. Cine: ."
ma de consumo.

EL PASO
A Fundación Barrié acolle a mostra titulada Contemporáneos de El Paso, na
que se exibcn obras de
quince contemporáneos
do grupo El Paso, como
poden ser entre outros,
Chillida, Tapies, Monpó
e Ferreras.

Luís SEOANE
Todo o traballo de Luís Seoane, en cartaces e litografias, exíbese na fundación
que leva o seu nome. Desde os do Estatuto do 36 até
unha litografía do 77.

A MIRADA
COMPRACID A
A MIRADA INQUEDA .

• EXPOSICIÓNS

J. GONZÁLEZ ASENJO
Pódense ollar, na Casa
Charry, vinte exemplos de

MANUEL pAT.INHA
Gravados e esculturas do
ferrolán Manuel Patinha
na galería Sargadelos. Até o
12 de Decembro.

~

O SHOW DE TRUMAN. A vida dun. home,
retransmitida en directo durante

Oleiros

Ü BoSQUE ANIMADO
O grupo de teatro Buratirii
actua, o Xoves 3, no Ateneo co seu espectáculo O ·
Bosque animado . Podereqios disfrutar del a partir
das.20 h.

Lalin

•

r¡

acuarelas e acrílicos de fac- tura realista da man de Javier González Asenjo. Até
o 5 de Decembro.

Ourense
• EXPOSIC:IÓNS
FERNANDO VILLAPOL
As esculturas de Fernando Villapol pódense ollar
durante esta semana no
Ateneo .

AUGARDENTE
A galeriq. de arte Visol acolle, até o 15 de Decmbro, a
mostra de José W Larrondo. De Luns a Sábado de
19 a 21,30 h.

As
esculturas
de
Encamación
Penelas
pódense
ollar en
VIGO.

• EXPOSICIÓNS
GOYA

Los caprichos de Goya, poder anse ver, no Museu
Municipal -Ramón Mª
Aller, a partir do V enres 4
de Decembro.

Moañ'a

Até f(aneiro pódese ·ollar
no M~eu de Belas Artes esta · mostra. que pretende
• CONFERÉNCIAS
analísar aos· pintores galegas de fin de século no de- " CAR.A UN NOVO
bate entre a tradición e a
MODELO DE EsrAOO
modernidade. Até Xaneiro.

•MÚSICA
CECILIAANN
O Sábado 5, ás 22,30 h, actua no pub Garufa, o grupo
de pop Cecilia Ann. O prezo da eJ;l.trada é de 700 pta.

•TEATRO
PARANENOS
O Sáb~do 5 terá lugar no

Dentro do espazo. "Colóq u ios Nacionalistas", o
BNG organiza a conferéncia, que terá lugar o Venres 4 no Café do Real ás
20,30 h., baixo o título
Cara un novo modelo de
Estado. O deputado no
Parlamento galego Xesus
Vega Buxán, abordará os
acordes entre galegas,
bascas e catalán-s alcanzados nos encontros· de Barcelona, Gasteiz e Compostela.

•.
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EXTERIORIDADES
ÍNTIMAS
O dia 5 pecha a mostra de
fotografia, incluida no Outono Fotográfico, de Julia
Ventura e Luís Palma
aberta
galería Marisa Marimón. De Luns a Sábados
de 12 a 14 e de 18 até 21 h.

na

Pontevedra
•CINEMA

Con vocatórias
CERTAME MANUEL MURGUIA
O Concello de Arteixo convoca o
Certame de Narracións Breves Manuel
Murguiana sua oitava edición. Estabelécese un único prémio de 400.000 pta.
Poderán concorrer a el todas as persoas
que o desexen con unha única obra de
tema libre. Os orixinais, inéditos, terán
unha extensión de entre 15 e 30 fólios,
apresentaranse por cadriplicado, meéanografados a duplo espazo, por unha só
cara e no que unicamente constará o
título da obra. O traballo irá acompañado dun sobre pechado onde figurarán o título, nome e dados persoais do
autor. As obras remitiranse antes do 1
de Marzo de 1999 ao Concello de Arteixo, Praza Alcalde R. Dopico, nº 1,
15.142, facendo constar no sobre "VIII
Certame Manuel Murguia dé"' Narra- .
cións Breves". O fallo do certame farase público no mes de Maio.
CERTAME DE ARTE

]OSÉ DOMÍNGUEZ
O Centro Cultural José Damfnguez Guizán de Begonte convoca o Certame de

_,

- Arte, dotado con 250.000 pta. Poden
optár ao prémio obras de pintores galegas, con tema libre, e con tamafio máximo de l,5xl m, con ou sen marco.Ca-

Adicado á
xuventude,
o cine clube
de
PONTEVEDRA
organiza un
ciclo sobre
violéncia,
guerra e
poesia.

VIOLÉNCIA, GUERRA E
POESIA
Baixo este lema, o Cine
Clube Pontevedra organiza
un ciclo adicado·á xuventude. Par.a a semana que ven,
o Mércores 16 no Pazo de
Congresos, remata o ciclo
coa fita Os prisioneiros das
montañas de Sergei Bodrov
(Rusia-Kazajistan, 1995).
Ainda asi o Cine Clube
continua co seu programa
habitual. N esta semana
Max e a Quinina, con rótulos en francés, proxectarase
o M_ércores 9 ás 19;30 e ás
22,15 h, en Caja Madrid.

• EXPOSICIONS
CARLOS RIAL
O Venres 4 inaugúrase, na
Sala de Arte Caja Madri, a
exposición de Carlos Rial,
un dos máis representativos criadores da plástica
galega dos últimos anos.
Escolma de esculturas realizadas durante os últimos
meses, a grande maioria a
pé feito para esta mostra.
Até o vinte deste mes.

da autor poclerá apresentar un máximo
de duas obras, acompafiadas dos dados
identificativos do autor. As obras.
apresentaranse debidamente protexidas
no Centro Cultural de Begonte até o 25
de Decembro. O Centro, co gallo do
Nadal tamén convoca o C értame Nacional de Poesia sobre o N adal. Poden
participar todos os poetas que o desexen. O tema dos traballo será o Nadal,
desde calquer ponto de vista. A construción dos poemas e as medidas dos
versos é libre. O Certame otorga un primeiro prémio de 100.000 e un segundo
de 50.000 pta. Os orixinais presentaranse por triplicado e baixo plica facendo
constar os dados persoais do autor, no
Centro Cultural de Begonte (Lugo),
antes do 6 de Xaneiro de 1999. Maior
información no teléfono 982 294 238.
INVESTIGACIÓN APLICADA
A EMPRESAS COOPERATIVAS
A Escala Universitária de Estudos Empresariais, en colaboración coa Asociación Para a Economia Social e a
Federación de Cooperativas Sinerxia,
organiza o Simposium Internacional
de Investigación Acción Participativa
Aplicada a Empresas Cooperativas ,
que terá lugar do 10 ao 12 de Decembro na Escala de Empresariais de Vigo.

sas, templos, prazas e enclaves da cultura indu. De
Luns a Venres de 12 a 14 h.
e de 18,30 a 21 h.

O Simposium contará coas ponéncias
de expertos de Holanda e México,
ademais da presentación dunha experiéncia do IAP na Cooperativa Pagar
de Mondragón. Tamén se presentarán
como comunicacións outras experiéncias práticas e propostas teóricas e metodolóxicas de Grande Bretaña, USA,
e moitas cidades do Estado. O prezo da
inscrición é de 10.000 pta., estudantes
e parados 5.000. Máis información no
teléfono 986 813 717 .

·e outros dous de 600 euros para menores de 30 anos. O prazo de apresentación dos traballos remata o 15 de Xaneiro. A entrega dos prémios e inauguración da exposición itinerante palas 18 cidades do Eixo Atlántico, terá
luagr o 4 de Febreiro, na cidade de
Bragan~a. Máis información no teléfono 986 810 178.

EsCOLA DE FORMACIÓN
DE MEDIADORES

O Círculo Recriativo Cultural de
Chan.tada convoca a m edición do certame poético Xohan de Requeixo, no
que se premiarán tres poemas, de tema
e métricas libres. Cada autor poderá
remitir tantos traballos como desexe,
sempre que sexan orixinais e inéditos.
Apresentaranse nun sobre pechado,
sen identificación, baixo tftulo ou lema, noutro sobre irán os dados persoais
do autor. O certame oferece un primeiro prémio de 25.000 pta. e un segundo
de 10.000. Os traballos remitiranse por
triplicada, antes do 20 de Decembro,
ao Círculo Recriativo e Cultural de
Chantada, Praza de Bon Xesus 5,
27.500 Chantada (Lugo). O fallo do
concurso darase a coñecer o 8 de Maio
de 1999 na N Festa da Poesia. Máis información no teléfono 986 440 070. t

O Consello de Xuventude de Galicia,
organiza a Escala de formación de mediadores xuvenis que interveñen en
promoción da saúde. A Escala de formación celebrarase entre os dias 14 e
19 de Decembro, na Escala Galega de
Administración Pública. O prazo de
matricula, de balde, está aberto até o
10 de Decembro. Maior información
no teléfono 981 563 488.
PRÉMIO DE PINTURA
Erxo ATLÁNTICO
O Eixo Atlántico convoca a lII edición do Prémio de pintura. Canta con
dous prémios de 3.000 euros cada un,

número determinado de
pontos brancas e pretos. Até
o 10 de Decembro.
FRAN THIEL

Porto do Son

A fotografía do alemán
Frank Thiel pódese ollar
no CGAC. Ademais, neste
centro, podemos contemplar a matra Fervor dadá
de Ernst Schwister, e a de
pintura de Carlos Alcolea.
Aberro de Martes a Domingo de 11a20 h .

•TEATRO
PARAONADAL
Do 5 ao 2 7, desenvólvese,
na Casa da Cultura, o programa de Teatro no Nadal
no que participarán case
unha decena de grupos. O
Sábado 5 e Domingo 6,
están os grupos Riola, co
seu espectáculo A conquista da cripta e Antoxo, con
O enterro barato. O Luns 7
Martes 8, tócalle a
e
Avelaíña coa obra O Documento, e ·a Charamus·
cas con !Ai, que demo de
Farruco! As representacións teñen lugar na Casa
da Cultura ás 20 h.

o

A ÍNDIA,
PÓRTICO DO NORTE

• EXPOSICIÓNS

Pinturas e esculturas en
moi diversos tamaños e
aplicacións, arte ritual e saero, pódense ollar no Aiuü,
tório de Galiza, até o 10 de
Xaneiro, de 12 a 20 h .

ÜALICIA EN FOCO

ALBERTO BARREIRO

A Asociación da Prensa organiza a mostra de fotografia, aberra no Museu do Po-

Na galería Sargadelos está
aberta a mostra de Alberto
Barreiro titulada Un.1ia simple
cuestión de combinatória, na
que as obras están construidas a partir de matrices dun

Santiago

vo Galega, Galicia en foco .
Até o 18 de Decembro.

A coñecida série de Goya
estará na Casa da Cultura a
partir <leste Xoves, 4 de
Decembro.

VALLE lNCLÁN

Tui

Na Igrexa da Universidade
pódese ollar unha mostra
adicada a Valle Inclán datada entre 1866-1868. Até
o 10 de Xaneiro.

•TU.TltO

Do Xoves ao Sábado, días
10, 11 e 12, ás 22 h, o grupo
Teatro do Adro apresenta, no
teatro Galán a obra .Nano,
monólogo a partir de textos
de Tic-tac de Suso de Toro.
Dirección Cándido Pazó.

Até o dia 22 podemos ollar,
na galería Anexo, a mostra
de pintura de Daría Basso,
titulada Viaxe ao mistério da
noite pictáricd, siluetas continentais de África e Ásia,
sínteses evocadoras de deu-

• EXPOSICIÓNS
ABREU BASTOS

mostra de pintura de Manuel Vidal.

Ás DOCE,
CENICIENTA
Asi se titula a mostra conxunta de Ánxeles Pillado,
Ruth Yebra, Maite Riguei·
ra, Elena Vitoria e Carme
Nogueira , organizada polo
Centro Cultural e Viciñal de
Valadares, pódese conteroplar na galería Artefacto até
o 10 de Decembro.

Alberto
Baneiro
ocupa a
galeria
Sorgodelos
compostelá
coa sua
obra.

Cantigas de Nadal
O Selo discográfico Do Fol (BOA) anda
polo pafs adiante coa presentación do
novo CD Cantigas de Na.d.aL O Mércores
9 apresentarase en ÜURENSE, na libraria
Torga (A Paz, 12), ás 12,30 h . O mesmo
dia ás 21 h, no pub Dublín (Mardn Ca·
dax, 11) en VIGO. O Xoves 10, en SAN·
TIAGO na taberna O Dezaséis (San Pe·
dro, 16) e o Venres 11 na CoRUÑA no
pub A cwa fol, ás 21 h . •

ce

Camiftos andados é o dtutia da mostra de pintura de
Abreu Bastos aberta na ga·
leria Trisquel e Medulio. De
Luns a Sábados de 10,30 a
13 h, e de 17 a 21 h.

Vi.go
• CONFERÉNCIAS
O VIGO
QUE QUEREMOS
O Mércores 9, terá lugar
no Hotel Cidade de Vigo a
cuarta xomada dos encontros cidadáns O Vigo que
queremos. Nesta semana
abordan Un proxecto cultural para Vigo, ás 20 h.

• EXPOSICIÓNS
ENCARNACIÓN
PENELAS

PRÉMIOCOAG
DE ARQUITECTURA
Na Casa da Conga está
aberta a mostra dos prémios
COAG de arquitectura da
sua VIII edición. O Auditório de Congresos de Pontevedra e o Centro Universi,
tário das Ciéncias da Saúde
da Coruña son algunhas das
obras premiadas. Até o vindeiro 7 de Xaneiro.

• EXPOSICIÓNS

Até o 10 de Decemhro está
aberta na galeria Citania (Algalia de Abaixo, 39) amostra de gravados e pintura.5 de
Xosé Castro. De Luns a Sáhados de 18,30 a 21,30 h.

Xurso Alonso, Sebas An·
xo, Berta Ares, Manuel
Busto, Xan Paz e Guiller·
mo Pedrosa, entre outros,
doan unha obra pará ex- ·
presar a sua solidariedade e
apoio á insubmisión. No
Café Rua Nova véndense,
até o 18 de Decembro, as
obras coa finalidade de
conseguir apoio económico
p~ra os insubmisos nos
cuarteis.

DARIO BASSO

Sárrta
Os DESASTRES
DA GUERRA

Eu EXPRESO

·-

O Venres 4 e o, tamén,
Venres 11, teatro Buratini
porá en cena o seu espectáculo A gaita, que facia a todas bailar. As 10,30 h, na
Casa da Cultura.

XosÉCASTRO

NANO
A obra de
Dario &asso
ocupa a
galería
Anexo da
capital
pantevedresa.

A GAITA QUE A
TODAS FACIA BAILAR

CERTAME POÉTICO
XoHAN DE REQuE1xo

No Auclitário ele
GaHza de
SANTIAGO

continua a
exposición
adicada á arte
ritual e sacro da
Índia.

FOTO BIENAL
Na Casa das Artes están
aberras as .mostras de Vi·
gooisións, mostra conxunta
4e traballos sobre a cidade;

Album de ciaxes, a tTiaxe

Obra de Rut
Mauó, ':'"ha
das moitas
participantes
na
Fofobienal
de VIGO.

coma ócio, imaxes realizadas nas viaxes por persoas
que non teñen nengun tipo
de vinculación estábel coa
fotografía ; mostra de Manuel Ferrol, A emigración:
a '1iaxe coma nece.üdad; a
mostra conxunta, F.S.A, a

Traballos en madeira, da
autodidacta Encarnación
Penelas, pódense contem·
plar na Nova Sala de ExpotlÍaxe como estudo social;
sici6n Caixavigo. Até o 23
mostra conxunta Viaxes, a
de Decembro de Luns a Sáviaxe e a fotografía con•
hado de 18 a 21,30 h .
temporánea. Na fundación
Caixa Galicia, está aberra a
MANUEL VIDAL
mostra Novas criacións,
mostra conxunta de trabaNa Nueva Sala de Exposillos realizados con cámaras
ci6ns do Caixavigo, abre
non convencionais. Na Saaté o 9 de Decembro a a
la Peiraos pódese ollar a

e
E

•
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~ncrucillado

Anúnci.os de balde
• Esquerda Nacionalista Mocidade.
pon á venda os textos da sua IV
Asemblea Nacionál. Interesados envien 300 pta. en selos ao apartado
384. 15.780 Compostela.
• Vendo baixo comercial en Carril
(Vilagarcia de Arousa), 11 O m•.
82.000 pta por metro cadrado . Perguntar por Suso no teléfono 986 540
430 (tardes).
• Esquerda nacionalista Mocidade
pon á venda o seu número 5: O nacionalismo español de X. Beramendi ;
Da semente do PSG ao agromar de
Esquerda Nacionalista de Fernández
Oca; entrevista coa responsábel das
mozas de Esquerda Nacionalista. Interesados envien 200 pta. en selos
ao apartado384. 15. 780 Compostela.
• Consegue xa o Calendário Nacionalista 1999. Calendário de parede de 98x28 cm con imaxes e efemérides referidas a Castelao, Suárez Picallo , Antón Vilar Ponte e Bóveda entre outros, editado por Galiza Nova.
Recordatório das datas máis importantes . Podes solicitalo ao local nacional de Galiza Nova (Santiago de
Chile, 28-ent. dta, 15.706 CompostelaGaliza). Receberalo contrareembolso
de 300 pta. máis gastos de envio.
• Véndese participación do 49 %
no Mesón Zascandil de Santiago.
Sócia solidária . Ambiente cordial.
Renta baixa. Aluguer de longa duración. Perguntar por Pilar nos telf. 981
581 134 ou 639 006 120.
• Véndese Citroen Jumpy 1.900
diésel, 60 .000 Km .. un ano e médio,
cinco prazas, posibilidade de amañar
para campismo. 1.900 .000 pta. Telf.
981213803.
• En Asados, Rlanxo, vendo chalet
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200
m• de terreo e unha casa vella, ideal
para construir unha residéncia para a
terceira idade. Telf. 923 267 657.

própria web. Nela podes desde escoitar as últimas novidades de Lixo Urbano Edic;oms até ter acesso ao extenso
catálogo de CDs, vinilos , maquetas,
fancines, camisolas e revistas. Tambén
podes fazer encomendas por correio
na mesma web ou ao nosso correio
electrónico lixo@ctv.es.O enderec;o da
web é http://members .xoom.com/lixourbano.

• Sanatana Dharma. 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 antigo 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 fale e escreba en galego correctamente,
Windows'95 e coí\ecimentos de
administración . Traballo de media
xornada na Coruña . Teléfono 981
213 717. De 9 a 10 h.
• Véndese piano Offberg. En moi
bon estado de conservación. Teléfono 986 270 417
• Tento 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.

• Galiza Nova da Mariña, acaba de
editar unha camisola, coa face de
Rosalia, e a lenda, "somentes cantos de independéncia e liberdade
balbuciaron os meus labios" . Catre
cores, 1 .300 pta. ·Pago contra-reembo l so , encomendas no apdo. 6 ,
27760. Lourenzá.

• Pola liberdade dos presos e presas
independentistas galegos. Marchas
nacionais aos cárceres de Paradela-Teixei ro e A Lama . Convocan :
Comites Anti repressivos da Galiza
(CAR) e Juntas Galegas pola Amnistia (JUGA) . 20 de Decembro, todos
em marcha pola liberdade.
• Uxo Urbano, editora e distribuidora alternativa galega, já g~ da sua

mostra Bolsas, na que participan Lalo R. Villar, Car-

Mofoe Bela
cenifica Para
ser exacto1
no balrTO
vigués de
Valadare1

me Nogueira, Maria Piñeiro e Pablo Sánchez: Corral.
E na ala do Audit6rio Caixavigo está aberta, até o 13
de Decembr,o a mostrade
Virxilio Viéitez:, fotografias
realiz:adas na T erra de M nt entre 1955 e 1965.

• Alúgase apartamento amoblado
perto do Hospital xeral-Cies de Vigo. Un dormitório, sala , cociña ,
cuarto de baño, garaxe ~ 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

f!m trm

PARA. SER EXACTOS

AARAÑElRA

~ .arrakis.es/-fuco

le•

'A arafi.eira

ven a ser un buscador galego especializado p.o mi,rndo da red~. e
ríf.l irJ;ormát;ica. E unha da~ webs que

. mát$ se significa na defensa da. gaLegui;¡;ación da !ntern~t; .Oferec~ Mtfoias e
, .Hga.z6ns m-0i varfad0.$. •

... ,.:;:~..

• HOMENAXE

XAQUIN DQMÍNGUEZ

Até o 9 de~

Decembro,
podemos
contemplar
as pinturas
deCarme
Cadarso na
Sala de
Ex.posicións
de
Caixavigo.

O Venres llás 20 h, terá
lugar na galeria Sargadelos
o acto homenaxe, organizado por Galiza Nova, á figura de Xaquin Domín gueí, secretário de Organización das Mocidades
Galeguistas no 36 e fusilado en Vigo no mesmo
_.

o..}

J ,)

V

• Gostaria receber toda a información que teñades (se é de orixe oral
mellor) no tocante a seres sobrenaturais da mitoloxia galega. Escribide
a Xan Teixeiro. Estrada de Catabais,
106-108, 2gB, 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.
•Grupo independentista basco
vende duas fermosas camisetas
sobre a independéncia de Euska,
di 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.
• Desexaria intercambiar correspondéncia para amizade e obter
axuda humanitária . Jorge Armas
Caraballoso. Apartado 5.316 Camagüey 3, código postal 70300 Cuba.
• Eis! 200 exemplares vendidos
em dous meses . Manual de lniciac;om
Língua Galega., Sociolingüística, morfosintaxe, ortografía 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 Ferro! da Artábria. •

a

Dentro do. ciclo adicado
ao 25 aniversário de Escoitade, terá lugar, o Sábado
5, ás 21 h, no Audfrório
do C. V. de Valadares, a
actuación do grupo Mofa e

Befa coa obra Para ser
exactos, dirixida por Quico
Cadaval. Tamén co mesmo gallo o Martes 8 actua
o grupo de titeres T anxarina de Redondela coa obra
Contaloucos, ás 18,30 h,
tamén auditório.

TÍTERES DE ÜUTONO

Para loucos sen carnet é a
obra que cenifica o grupo
Comando Impresentable,
no programa de Títeres de
Outono que se desenvolve
todos os Sábados na Praza

3 4
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5 6 7 8 9 10 11 12
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Horizontal
1 Resonancias - Símbolo do sodio • Ao revés, peña o selo.
2 Desprazarse ata o sitio - Apresures, aceleres - Pasa a vista
sobre un texto. 3 Bµrlarse de alguén - Relacionado cos barcos ou coa navegación. 4 Ao rt::vés, igrexa episcopal - Pronome de terceira persoa - Bondadoso. 5 Mama das femias
dos mamíferos - Sostén, apoio material. 6 No plural, o que
serve de apoio a un corpo - Contracción de en e ·ouq:a. 7
Asunto complicado - Doce qu_e se fai con fariña, ovos, azucre e manteiga. 8 Título dos reis de Persia - Ao revés, que
non está vestido - Símbolo do calcio. 9 Concello da Coruña, entre Ordes e Santiago - Produciu unha ferida. 10 Nese
lugar - Existiades - Alomorfe do pronome persoal o. 11 Comezo a existir - Entrega a alguén - Capa sólida que se forma sobre o leite.
Vertical
1 Antigo mosteiro benedictino situado en Pantón (Lugo) Nome de persoa. 2 Tenda onde se fabrica ou venden vi• dros. 3 Demostrativo. 4 Que non teñen enfermidade - Posuír - Peito ou mama das mulleres. 5 Parte final da perna. Desta maneira - Ao revés, decimo sétima letra do alfabeto
grego que corresponde con R. 6 Que non ten roupa : Conxunción que presenta dúas causas ou posibilidades entre as
que hai que escoller - Ao revés, entrega algo a alguén. 7
Ao revés, batraquio frecuente en pozas, lagoas e riachos
utilizado por veces na alimentación - Pasan a vista sobre
un texto - Entrega a alguén. 8 Preposición - Debaixo Confianza moi grande. 9 Pronome demostrativo - Cidade
do baixo Miño - É, en latín. 10 Abreviatura de et caetera.
11 Preparación dunha cousa. 12 Apégase nas cartas cando .
se mandan por correo - Local onde se imparten as clases.

Caldo de letras

O Crebanoces de Tchai- kosvski será representado
polo Ballet e Orquestra
da Ópera Nacional de
Kiev, no Caixavigo, o Xoves 3 ás 20,30 h .

m·ne ~... M"'1 "

ha

• Busco casiña para alugar nos
arredores de Vigo. 986 425 285.

CREBANOCES

•TEATRO
ut

• Xevale vende "Bono-árbores" a
500 pta, para prantar teixos, acivros ... nos bosques galegos . Adquire
o teu -bono a traves de talón ou xiro
postal ao Apdo. 35 de Chantada.
Remitimos xustifiéante da tua colaboración.

•MÚSICA

Os franceses de Skarface
ocuparán a sala Anoeta o
Sábado 12, ás 21 ,30 h,
xunto con Keltoi.

........

• Aulas de francés e bretón, por
profesora nativa, licenciada en Filoloxia con experiéncia en Santiago. Traducións inglés-francés-galego-español. Telf 981 573 584.

ano. Intervirán Manuel
Martfnez Barreiro, Xaime llla Couto e Martiño
Santos.

SKARFACE E KELTOI

ne •tf>t • •:eWSeM» u

•Grande oferta de discos e casettes . Prezos interesantes . Perguntar
por Sr. Baños 988 210 585.

XOAN COSTA

da Constitución, de chover na sede da Federación

de AA de VV, na Praza da
Princesa.•
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Unha dúcea de prendas contra o frio.
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Once temas inéditos recollen atradición das panxoliñas edas cantigas de reis
1

Os mellores grupos galegos cántanlle ao Nadal

--

tos tradicionais,
inclue un duo de
metais con saxo e
trompeta. É o primei ro tema editado pala nova formación de Chouteira, que despois
de vários cámbios
no grupo, prepara
novo disco.

2 paula bergantiños
Cantigas de Nada/ é o disco co
que o selo Do Fo/ retoma para
estas festas un xénero de referéncia da música popular esquecido pola indústria discográfica. Un traballo de panxoliñas, cantigas de reis e de nadal escollidas e interpretadas
por once dos solistas e grupos máis representativos da
música tradicional na Galiza.

'

..

Do Cancioneiro
Musical de Galicia
de Castro Saampedro beberon os
Xistra do Coruxo.
"É unha panxoliña
que leva o título de
Desta maneira si
leva xeito e na que
contamos coa interpretación de
-Maria Xosé López
acompañándose a
zanfona. Primeiro
pedimos licéncia e
logo cantamos o
aguinaldo que son
coplas recollidas
no Sul do país",di
Xerardo Santomé .

Berrogüeto, A Quenlla, Xistra
do Coruxo, Os Cempes1 Leilia,
Maite Dono, Pancho A/vare?,
Múxicas, Uxía, Na Lúa e Choutei ra son as formacións que
participan no traballo. Un repertório que se construe con once
temas escollidos e tratados co
critério de cada un dos artistas.
Para Pancho Álvarez, por
exemplo, "dá conta da forma
que ternos cada un de nós de
entender o Ciclo de Nad~I". ·
"É un disco que apresenta p·ezas diferentes ás que os grupos nos teñen acostumados",
explica Quico Paz, compoñente de Na Lúa. A formación,
con sete discos no mercado,
escolleu un tema do Cancioneiro Popular Galego de Dorothe Schubart e Antón Santamari na. Arranxado por Quico
Paz e co título de Cantos de
Reis, xungue tres aguinaldos.
"Non queriamos interpretar a
típica panxoliña con temática
relixiosa -explica Paz- Gus-.
tounos moito. este texto que
conta como unha panda de
rapaces rematan bébedos
despois de ir polas casa da aldea cantando, comendo e
bebendo".

•

Os Cempés quixeron interpretar unha panxoliña que Mari
Carmen Rioboo, nai de dous
dos compoñentes, adoitaba
cantar na casa durante as fes~
tas. ''Titúlase É Reíses e gravámolo case sen arreglos, tal é
como ela a canta e con instrumentos como a zanfona e a botella de cristal", ·explica: Tonecho. As pandereiterias de Leilia

escolleron unha peza recollida
en Laxqso, parróquia do munic í p io de Ponte Candelas en
Pontevedra e Muxicas realizou
unha adaptación dun tema tradicional que apresentan como
Muxicas no ceo de Belén.
Foi precisamente unha das
formacións máis identificada
coa interpretación de sons tradicionais, Chouteira, a única
que apostou pola inclusión
dun tema de composición pró-

pria, con música da sua solista Uxia e letra de Olí Xiraldez.
"Tratamos de actualizar a
panxoliña aos tempos de agora -explica Oli-. Os magos,
por exemplo, son emigrantes
que veñen- do terceiro mundo
e aos que se lles nega a patera antes de entrar. No Portal
de Belen· están dous ocupas
que son expulsados pala poli-cía". Un texto crítico a ritmo
de pasodob.le e bossanova,
que ademais dos instrume·n-

Uxia canta Caravel. "É un texto do
clérigo galego Manuel Lago Gonzá1ez , recollido en ··
Lugo , que musiquei xunto a Nacho
Muñoz . Para a
cantante a inicativa
ven cubri r a non
existéncia dun traba 11 o "variado e
ben documentado
sobre o Ciclo de
Nadal". Pancho Álvarez, que
conta coa colaboración dos músicos que están tocando actualm e í! te con el, preparou un
Aguinaldo co texto e a melodía
documentados no volume A carón da escala. "O libro fixérono
Mini e Mero de A Quenlla propendo aos coléxios que os nenes fixeran recollida de pezas".
A terceira solista, Maite Dono,
mirou para Uxío Novoneyra e
ponlle voz ao seu poema Os
Reís Do Caurel. +

IDA E VOLTA

.

.

Toronto ........................................ 75.000 pta.
Milano •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66.000 pta.
Amsterdam •••••••••••••••••••••••••••••••••• 55.000 pto.
Berlin ........................................... 63.000 pta.
CARACAS ...................................... 98.000 pta.
Copenhagen ................................. 62.000 pta.
Edinburgh .................................... 67.000 pta.
Helsinki ........................................ 62.000 pta.
· Guadaiajgra, México cidade, Támpico, Veracruz, Nassau, Guatemala cidade, Managua,
Panamá cidade, San José de Costa Rica, San
Salvador, Lima, Santiago de Chile, Rio de Ja·
neiro, Sáo Paulo, via New York ,.. 117.000 pto.

O asunto reborda a actual cir,
cunstancia. N a moderna crimi,
noloxía ocupa un lugar cada vez
máis central a chamada victi,
moloxfa, isto é, a preocupación
pola vfctima, que de praza ao
anterior interese polo deli.cuen,
te. Na medida en que esta preo,
cupación polo que padece tra,
duza un impulso humanitario
está sobradamente xustificada e
representa un avance da civili,
zación. Pero tras de tan pío pro,
pósito renace con facilidade o
carácter retributivo da pena
(pagar o mal que se fürn) e a
compensación do mal co mal.
A vindicación deste papel mer,
cantil da víctima, que de modo
humanamente compre ible re,
clama dolor que abone o seu do,
lor como modo de facerse xusti,
za (entendida daquela conforme
o paradigrpa burgués da transac,
ción equitativa), esta idea -cfi,
go- supón un retroceso históri,
co, un retorno aos instintos.

Á vítima non se lle pode e ixir
racionalidade nin me ura, e ta,
ría por demais. Por iso é tan pe,

rigosa a victimización colectiva,
que nos releva a todos do deber
da sensatez. En cambio, a quen
ten o poder de administrar a
xustiza compre demandarlle que
se conduza pola razón. Para
achegarse á xustiza, e vale o
mesmo para a paz, dende log
que é mester pensar nas vítima ,
prestarlle o apoio que precisen,
pero nunca pensar como as vícti,
mas, que con frecu ncia tend n
a representar a xustiza como un,
ha forma lícita de vinganza. +

VOLVER AO REGO

º

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS
Baltimore ...............................·....... 87.000 pta.
Miami ........................................... 89.000 pta.
Dayton ....................................... 114.000 pta.
Honululu .................................... 173.000 pta.
NEW YORK ................................... 77.000 pta • .
lndianapolis ................................ 114.000 pta.
Singapore ................................... l 19.000 pta.
Bogotá .......................................... 98.000 pta.
Quito .......................................... 124.000 pta.
Montevideo ................................ 134.000 pta.
Santiago de Chile ....................... 112.000 pta.
BUENOS AIRES ............................ 112.000 pta.
Sofia ............................................. 81.000 pta.
Johannesburg ............................. 117.000 pta.
Sáo Paulo ..................................... 95.000 pta. _
Rio de Janeiro ••••••••••••••••••••••••••••••• 95.000 pta.
London ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36.000 pta.
México ......................................... 99.900 pta.
Guayaquil .................. ;.......... ....... 124.000 pta •

o escenario político na,
ciclo da tregua de ETA
van aparecendo actores
que reclaman o seu papel, mar,
cando condicións e límites. En,
tre eles, ultimamente, as vícti,
mas dos atentados e os seus fa,
miliares, agrupados en diversos
colectivos e organizacións. É
comprensible. En relación a
eles, o gobemo espafiol é presa
do seu propio discurso de déca,
das, porque logo de repetir en
tantos funerais que os terroris,
tas apodrecerían nas cadeas e
que cumprirían integrail\ente a
súas milenarias condenas, ¿có,
mo explicadles agora que todo
era mentira, pura retórica?

/~. ~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

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

Conselleiro de Educa,
ción, Celso Currás cri,
tica a folga do ensino,
porqu~ "nos institutos ha} sin,
dicatos de esquerda" . A de,
manda de galeguización do en,
. sino, responde: "O ensino non
hai. que galeguizalo, porque
aquí xa somos todos galegos" _
As respostas de Currás veñen
moi ben para lembrar as ideas
vixentes hai vinte anos, agora
que se celebra o aniversário da
Constitución. O Conselleiro
personifica ese franquismo resi,
dual que ainda queda no PP.
Amar vai ter difícil a sua tarefa
·de centrar o partido, cando me,
nos no que respeita a Galiza.
Podia empezar por lembrarlle a
Currás que os sindicatos están
recoñecidos pala Carta Magna
. desde hai duas décadas. • ·

