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Deputados galegos do PP
votan por duas veces en contra
da alta velocidade a Galiza
(Páx.6)

O bombardeo do Iraq
cuestiona
a autoridade
da ONU

(Páx. 18)

(Páx. 21)

Por que medra o nacionalismo?
Hai vinte anos as forzas nacíonalistas batíanse no plano da teoría;
mentras os adestrados profisionais da direita modelaban en solitário
a realidade. Hoxe, cando menos en parte, a situación tense inverti,
do. En Madrid escritores, filósofos, xomalistas, politólogos e mesmo
persoal da farándula cacen a todas horas teorias sobre o perigo dos
nacionalismos. E xa se sabe que sempre é posfbel atapar unha teoría
para xustificar unha acción. Pero, os galegas están moi pouco preo,
cupados polo debate abstracto e tampouco eren aos demagogos que
confunden Cataluña con Chechénia e o País Basca con Kosovo.
O que si comezan a saber os cidadáns é que o Congreso dos Depu,
tados marxina unha e outra vez a Galiza nos plano ferroviário e
que se chegamos a enteiramos da actitude pasiva (é o men s que se
pode dicer) dos deputados do PP e do PSOE, eleitos polas circuns,
cripcións galegas, é só grácias a que ali hai dou deputado d
BNG. Os galegas e galegas comezan cada vez máis a discrepar da
actitude dos partidos estatais que fían todo o futuro de Galiza á
subvencións do Estado e de Europa. A que mozo de vinte ou trinta
anos pode engaiolar unha argumentación asi? Por iso, tamén, cada
vez é mellar valorada a actitude do BNG cando (se cadra indo con,
tra o seu próprio interese partidário) oferece un proxecto de con,
fianza no país, de fe no próprio traballo, para construir unha sociedade soberana que non teña que vivir de subsídios. +
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Carlos Casares
. Memoria e sencia dun país.
Palabras precisas e engaiolantes.
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lndependentes,
próximos a HB,
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Ven da páxina anterior

den os CALL (Comités de Axuda á Loita Labrega), através dos
que grupos de colaboradores,
nomeadamente estudantes universitários vencellados ao agro,
capataces e funcionários de Extensión Agrária, comezan a contactar cos labregos.
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Carlos Carreira Jambra tamén o
papel xogado polas mestras rurais, "sobre- todo as máis novas
de importantes zonas de Lugo e
Ourense, qúe actuaban como intermediárias e que foron as que
espallaron o sindicalismo agrário
nacionalista por moitas zonas, dirixind9 e organizando aos labregos. E este un feíto novidoso".• .

Uns contactos para os que se
contou coa axuda dos cregos
rurais. Gumersindo lembra a tese do sociólogo Pérez vilariño,
segundo a que se consideraba
ao crego "axente de cámbio so. cial" pala sua capacidade de
convocatória. Este periodo coincide ademais cun momento no .
I
que os cregos tamén se implican políticamente e comezan a
participar nos CALL. "Había un
grande nível de conscienciación
e de participación dos cregos
através dunha plataforma que
eran os Encontros. Foi un espaEntre os anos 1976 e 1977, lago
zo privilexiado de encentro onde
de ter acadado unha certa imse atopaban os sectores máis
plantación, prodúcese un debate
progresistas, cregos e membros
no seo das Comisións Labregas
de partidos políticos". "O que
sobre o papel dos CALL. Até ese
non falábamos nas reunións, armomento tratárase de avanzar
tellábamolo nos corredores", térno proceso de auto-organización
cia Muñiz.
do campesiñado. A dirección das
Comisións Labregas recaira, duFoi, xa que logo, a progresiva
rante estes anos, nos colaborapolitización dos cregos rurais o
d ores , pero até ese momento
que posibilitou o seu acheganon tiñan nen voz nen voto, pormento ás teses da UPG. Os
que se entendia que eran simcontactos facíanse nos chamaplesmente liberados do sindicato.
dos colóquios, "através dos que
nos achegamos a Fuguillas, a
Antón Iglesias e demais cregos
que ao final serviron de médio
de conexión fundamental".

Os CALL,

elemento
BASICO no
nacionalismo

0
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RAMÓN MUÑIZ afinna que o nacimento das CCLL se debeu á existéncia
dunha grande adesión por parte da UPG co campesiñado, o que permitiu
vencer as dificuldades da represión franquista.

O cámbio da situación política,
coa morte de Franco e a aprobación da Lei de Asociacións,

que permite a legalización das
CCLL, fai que os CALL desaparezan na práctica e se crie unha

As primeiras reunións convócanse polos problemas xurdidos
arredor dos montes viciñais, as
demandas de seguridade social
ou a revisión da cuota empresarial. Nun princípio son poucos os
labregos que asisten. Para Muñiz as causas que provocaban,
nos primeiros tempos, a escasa
mobilización do campesiñado,
débense ao medo presente en
toda a ditadura, á falta de información, á carga de traballo, que
lles dificultaba a asisténcia ás
reunións e "porque consideraban que non sabían, que tiñan
que ter a unha persoa que lles
solventara os prob1emas de papeleos e demais". Cambiar esa
mentalidade era outro dos obxectivos prioritários dos CALL.

É a partir de Maio de 1977 cando se comezan a dar carnés de
_colaboradores, ainda sen ter legalizado oficialmente ás CCLL.
O ?6 de Novembro dese mesmo
ano celébrase unha Asemblea
no Convento da Cerca en Compostela, que se converte en
asamblea fundacional. "A esa
asemblea tora moitísima xente e
xa prepararamos os Estatutos e
toda a documentación en Melide, no Convento dos Pasionistas, para solicitar a legalización", lembra Xoan Carlos Carreira. Este proceso coincide coas grandes mobilizacións pola
cuota empresarial. Na grande
mobilización contra a cuota que
ten lugar en Lugo, enchendo o
Pazo dos Deportes en Decembro de 1977, un dos que se dirixe aos asistentes é Moncho Valcarcel, o Crégo de Sésamo, que
seria durante motio tempo unha
espécie de estandarte da loita
labrega.
-

A dirección do sindicato , o secretariado, conformábano un
grupo de militantes da UPG que
"eran a dirección dos CALL, das
CCLL, de todo" .explica Carreira.
Ao tempo , na estrutura da UPG
hai un Comité que levaba a polí0 tica agrária e sindical e que estiz~ vo funcionando en todo momen~ to; este era o auténtico motor

Nesta primeira etapa, basicamente de artellamento, Xoan

A f orxa do

estrutura en base aos colaborador es. Tamén desaparece o
AGA, que tiña preparada xa a
sua fundación en Monforte, porque xa era posíbel funcionar como Comisións Labregás, ainda
que despois se voltaria a retomar este intento de organización labrega. "Penso que foi a
honestidade a que nos levaba a
dicer que nós non eramos das,
CCLL senón colaboradores" explica Muñiz ,"porque a idea era
clara, que no seu dia colleran as
rendas as CCLL, os ~abregos
que traballaban e vivían da terra
directamente". Ainda que, segundo se poñen de manifesto,
''todos os integrantes dos Comités de Apoio á Loita Labrega vivían tamén, dun xeito ou doutro,
do agro. Era aquela unha visión
un pouco reducionista". "Os estudantes, por exemplo, non só
traballábamos no agro nas vacacións, senón que dependíamos directamente dos nosos
país, laoregos, para continuar a
carreira", afirma López Pérez.

Pasa á páxina seguinte

nacionalismo

As Encrobas, Baldaio, Xove, a cuota empresarial... O
labregos, capaces de autoorganizarse,.de puxar até
movimento nacionalista galego do post-franquismo
crebar, como o demostran as múltiples protestas
non se entande sen estas loitas. Foron esas
(manifestacións, tractoradas, folgas ... ), pola sua
campañas as que o deron a coñecer á sociedade, as
dinámica de traballo non poden soportar o peso
que lle permitiron medrar, conseguir afiliados e
administrativo desas mesmas organizacións se non
simpatizantes, forxar cadros e dirixentes, sair ao
asumen a adicación exclusiva, co que deixarian de ser
exterior e organizarse internamente. Foron estas
labregos. (As vacas necesitan-estar pendentes delas
loitas, lideradas polas Comisións Labregas,
todo o dia e parte da noite, o asalariado remata a sua
eminentemente rurais, non só nas suas reivindicacións · xornada laboral e ten horas para comezar outra
senón nos seus protagonistas e dirixentes, á par que
laboura).
eminentemente polfticas.
·
O agro, acosado pola UE (que o penaliza por
Nestes 25 anos a sociedade galega foi mudando,
sobreprodución) e sen estratéxias institucionais de
perdendo peso a povoación agrária e envellecendo.
apoio, por exemplo no tocante á compra-venda de
Os cadros dos CALL, saidos do rural, asentáronse nas
terras, comeza a perder peso na acción política. Se os
cidades e vilas, tomando non só o protagonismo
labregos eran para boa parte do nacionalismo de finais
politico no BNG, senón noutros eidos como os ·
do franquismo e da Transición un dos suxeitos
culturais ou no sindicalismo operário. O nacionalismo
principais do movimento emancipatório,
tamén foi evoluindo desde o seu predominio rural, ,
convertéronse, pouco a pouco, nunha rémora, por
tanto nos seus componentes como nas suas
canto, pésie ás loitas, o nacionalismo non avanza
reivindicacións, e ten hoxe o seu principal bastión
eleitoralmente no rura.1ao mesmo paso que na zona
eleitoral nas grandes cidades. Pero o seu sarrizo
urbana.
organizativo segue a estar nas comarcas.
Contado, o -agro segue a ser un sector estratéxico na
O movimento labrego quedou, deste xeito, sen os seus
Galiza. Es ratéxico económicamente polo seu peso no
dinamizad0res, sen os máis firmes soportes para
PIS e polas suas capacidades competitivas. Estratéxico
extender a acción política e o debate social. Os
porque un país soberano non debería facer depender a

sua alimentación do exterior. Estratéxico porque, sen
desenvolver as fortes potencialidades do agro, unha
Galiza mesmo governada polo nacionalismo seria
economicamente dependente. Estratéxico, polo tanto,
'
tamén na acc16n política. Son moitas veces os
problemas do agro os máis transparentes á hora de
concienciar á cidadania da necesidade do
·nacionalismo. Tampouco hai que esquecer que a
maioria da povoación galega, incluida.a das cidades,
·ten ainda o seu referente no mundo rural. ~
Cando se cumpren 25 anos da fundación do Sindicato
Labrego Galego, a sua necesidade faise evidente e o
seu afortalamento imprescindíbel. Conformar unha
·organización autónoma e, ao mesmo tempo, política:
reivindicativa, con capacidade de resposta, de
negociación e de oferecer alternativas, é un grande
reto para o conxunto do movimento nacionalista.
Abandonar o agro, en aplicación dun miope ponto de
. vista eleitoral ou repuchar a autoorganizaci6n
esquilmando aos seus líderes para outras funcións,
seria un erro que un nacionalismo que pretende ser
hexemónico pagaria moi caro sen tardar, pois canto
máis poder acaden as organizacións políticas
nacionalistas, máis precisarán de afortalar ás
.organizsi.cións.sectorjais e de base.+
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de atapar solucións a problemas
. -concretos "senón ter á xente
mobilizada cun pretexto ou outro. Prímanse as cuestións políticas e non hai intención algunha de negociar, só de manter a
tensión. Por isa convócase a folga e por isa, oiante dunha situación que era forzada, falla".

Ven da páxina anterior

do movimento agário nacionalista. O 26 de Maio de 1977 legalízase o sindicato que xa estaba
a funionar de xeito para-legal".•

Máis
de 15.mil
AFILIA S
en tres _meses_
En Marzo de 1978 prodúcese a
máis grande mobilización pola ·
cuota empresarial. Apartir desa ·
campaña increméntase, até
chegar aos 15.000, o número de
labrego,s que se apuntan ás
CCLL. E neste intre cando se
abre outro dos debates que hoxe Emílio López lembra como
fundamentais. "Mentres que para o PC estaba superado, no As Encrobas, Xove e Baldaio foron o trespés
nacionalismo en xeral, puxémonos a discutir sobre se había ou
non que afiliar á xente, se había
que repartir carnés ou non".
Decidiron afiliar e comezaron a
inscripción masiva de labregos.

no que se asentou o medre do nacionalismo a fins da década dos setenta.

O que acabou por suceder foi
que mália terse apuntado tantos
labregos e labregas "non había
estrutura dabondo nas comarcas para atender logo a esa
xente", conta Lidia Senra, ·que .
xa daquela comezab'a a traballar como colaboradora. "Era todo moi precário e non tiñamos
médios para dar o debate e ir
afianzando o sindicato. Habia
unha idea, pero non posibilidades para desenvolvela".
En 1979 celébrase o 1 Congreso das CCLL nunha sá de festas de Sigueiro, perto de Compostela. Sae elexido secretário
xeral, Bernardo Fernádez Requeixo, que .lembra que daquela
o que se trataba era de "mganizar unha estrutura e ter certa
autosuficiéncia económica tal e
como estaba a pasar cos sindicatos obreiros. Pretendíase que
houbese unha representación
formal, que tivera implantación
real organizativa entre os labregos, porque tiñan a tradición de
participar pouco na vida interna
do sindicato. Había que procurar financiamento, ter locais
próprios ... " Daquelas recoñécese o erro de non ter consolidado a estructura. mália as grandes mobilizacións. +

A capacidade de mobilización
que se fixera patente nas manifestacións pola cuota empresarial provocaron no seo da UPG
a sensación de ter acadado unha grande forza mobilizadora
capaz de darlle un impulso á
conciéncia nacional. Vivíase un
periodo de eufória xeralizada
na que os estudantes contaxiaban aos labregos e os labregos
aps estudantes. No seo do Comité Central da UPG debátese
sobre a necesidade de facer
unha folga de grande dimensión pala cuota do leite. "No
momento no que se tomou a
de~isión de levala a cabo non

un dos máis grandes logros
acadados . Ao tempo, denégaselles a algunhas persoas a alta ou prestacións concretas.
lsto sume ao campesiñado
nun fondo desánimo · producido
polo medo, ¡::>oís moitas das
ameazas fácianse temporalmente reais .
Ainda asi, moita xente segue
asistindo ás asembleas que se
celebran entre finais do ano
1977 e princípios do 78. Desde
Madrid, para acabar por rematar
co proceso de organización da
folga, dáselles aos labregos un
último prazo para pagar a cuota
-sen recargo, co que moitos dos
que ainda estaban por apoiala
deciden pagar.
A folga consistía en non mercar
nen vender leite, e tampouco
acodir ás feiras entre os dias 4, 5
e 6 de Nada!. Naqueles sítios de
maior implantación non se pode
talar de fracaso. O problema producí use nas comarcas nas que a
decisión "se tomou á brava", asegura Emílio López, porque "non
<i había respaldo social".

BERNARDO FERNÁNDEZ REQUEIXO, primeiro Secretário Xeral das CCLL,
lembra os esforzos para organizaf' unha estrutura estábel no sindicato
que batian tanto contra a precariédade económica como coa falta de tempo dos labregos para asumir tarefas burocráticas.

se reflexionou dabondo sobre
as posibilidades reais. Ademais
trátase dunha decisión política
que logo tivo graves repercusións, alí estaba por exemplo
López-Suevos pedindo que se
cortasen árbores e se pechasen estradas", sinala Muñiz. ·
Gumersindo Campaña lembra
qué na sua zona, nas asembleas, os participantes eran contrários a pór en marcha esa mobilización. Pola contra, Emílio López xustifica aquela decisión pola inexperiéncia de moitos dos
cadros. "O noso problema era
que non estabamos introducidos
na sociedade e descoñeciamos
o traballo que estaba faéendo a
prensa e a direita, apresentándonos como membros da ETA
. ou un grupo de tolos. As campañas na prensa foron decisivas
para.. tacemos ver que-nos tiñamos que enfrontar tamén a outros enemigos".
Entrementres, os secretários
das Hermandades de Labradores y Ganaderos emiten uns bandos nos que aseguran que

a xente que non tivera as cuotas ao dia non recebiria as
prestacións e ameazan con
quitarlles as pagas aos vellos,

Para Carreira, o grande erro,
no momento no que se toma a
desisión de convocar a mobilización débese a que se asumira que "a revolución estaba en
marcha".
Ademais Carreira lembra que
· nese periodo xa non se trataba
1

•,

GUMERSINDO CAMPAÑA, ao que lle -queimaron a casa pola sua pertenza
ás CCLL, considera oportuno o nacimento dos CPS, que defendian a militáncia dos cregos nos partidos políticos, servindo de meio de conexión fundamental entre os ambientes cristianos asemblearios e a UPG.

Sen embargo, Muñiz especifica
que todo este proceso coincide
co periodo da Transición. Un
momento no que as demandas
do nacionalismo de cara a acadar unha verdadeira cultura democrática e en plena mobifización palas Bases Constitucionais non se poden separar das
diversas mobilizacións que están en marcha. "Era un momento no que as CCLL estaban completamente mobilizadas. Os dirixentes eramos
membros da UPG e tiñamos
sempre unha visión política da
que era moi difícil abstraerse .
Facer o sindicato era moi im portante , porque entendiamos
o agro como revulsivo para unha conciéncia nacional-popu lar, pero de feíto importaba menos , por exemplo que foran
200 persoas á mobilización das
Encrobas que a repercusión
que esa mobilización podia ter
en toda Galiza".
De feíto, até ese momento, non ,
só medrara o sind icalismo
agrário , senón todo o nacionalismo en xeral e para os protagonistas daquelas mob ilizacións foi o traballo feíto polas
CCLL o que atraeu a mo ita
xente de núcleos urbanos cara
ás reivindicacións nacional istas. Algo que , segundo Muñiz,
se fixo patente nos sem inários
celebrados na Coruña logo das
manifestacións no agro . "Aparecian persoas moi sensibil izadas que leran na prensa o das
Encrobas e que se achegaban
para apoiar as nosas deman das e perspeitivas". +

OCACIQUISMO
colle medo
coas eleicións
a Cámaras
Agrárias
Mália non ter conseguido ra char co poder dos caciques ,
un dos pontos fundamentais
· do programa das CCLL, cando
en 1978 se celebran as que
acabaron por ser as últimas
eleicións a Cámaras Agrárias,
as CCLL acadan en Lugo un
25% de representación, o que
se avalia como un éxito. A própria UCD, que se apresentaba
como independente, retrasa a
celebración das eleicións un
mes porque non dá elaborado
as candidaturas e pésie ao retraso nen sequer é quen de
apresentalas en todos os municípios.
"O ·resultado obtido nas Cámaras Agrárias foi moi importante.
o A dereita agrária temeu que un
""
~
sindicato como o noso, profun~ damenta anti-caciquil, tomara
<i poder. Pero, ademáis diso, dase a contradición campo-cidade e colléronlle moito medo ao
SLG, poñendo todos os resor- . : Pasa á páxifia seguinte
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Pero o que provoca que o SLG
recupere a sua forza son as novas loitas que aparecen da man
,_: da entrada do estado español no
i Mercado Común. Remata o pro<(
0
blema da cuota empresarial e ~
~
s aparece o da cuota do leite. Pa- ~
Cl
""<( rello vai xurdindo un novo con- <i
ceito de agricultura que esquece
As CCU enfrentóronse desde o primeiro á política agrária oficial, por consideEMÍUO LÓPEZ PÉREZ considera como moi relevante que na crise xeral do na·
o papel do labrego como eixo do
ra que lesionaba gravemente os intereses dos labregos. Lugo acolleu múhicionalismo,
a comezos dos anos oitenta, as CCLL, mália non ter o máis mínimo
proceso produtivo. "Aparece taples manifestacións ao longo dos vintecinco anos, como esta en 1979.
aparator non sofriran nen escisións e lograran manter o poder de mobili:zación
mén a necesidade de defender a
produción e comeza un enfrontamento
entre duas concepcións
Ven da páxi.na anterior
sindicato. Para confeccionar as
diferentes"
indica a actual Secrelistas
a
AN-PG
tira
dos·
cadros
tes posíbeis en marcha para
tária
Xeral
do SLG. "Frente ao
formados no seo das CCLL, o
destruilo", afirma Gumersindo
modeló industrial, baseado no
que provoca, ben a saturación
Campaña.
uso de abonos químicos, hormode traballo, ben o transvase canas e tratamento xenético está o
ra a vida política dos militantes.
A partir de entón, desde Madrid,
noso proxecto", engade.
"Todas as enerxias que empreencárganse de que non se volgabas nas CCLL pasámolas a
ten celebrar eleicións a CámaNa medida que medra en númeoutra organización", explica Guras Agrárias , cuxo património
ro a afiliación do SLG aparecen
mersindo.
pasa á Xunta, ainda que o SLG
novas demandas de servizos e
venceu no seu recurso xudicial.
prestacións. Con estas transfor"A situación do nacionalismo
macións aparece un novo debaEmílio López lembra como o . mudou ostensibelmente e, hote. Trátase de decidir se o sindixe , o nacionalismo, mede todo
28 de Novembro de 1984 o micato debe limitarse a realizar tradesde unha perspectiva moito
nistro Romero chama aos diri ballo de política sindical ou debe
máis institucional. lnterésalle
xentes do Sind icato Labrego
ofertar tar))én os servizos que se
concelleiros
,
deputados
...
DáGalego a Madrid . Os labregos
van
demandando. Segundo
selle máis importáncia aos cávan para falar do Mercado CoEmílio López, ."non son excluinrregos institucionais que aos
mun, do mercado do leite e da
o
tes, senón complementários".
lídres dos movimentos sociais.
cuota empresarial. O ministro
~
z
Tamén mudou o xeito de enpropon lles "facer unha alianza
Pala
sua
banda,
Lidia
Senra
lem~
tender ao campesiñado, agora
de esquerdas para gañarlle ao
bra que non se pode separar es- <
_
xa non se lle considera como
PP", propoñéndolle confecciote debate do de "decidir se _preci- . XOAN CARLOS CARREIRA, CAUN, considera que o Sindicato Labrego ainda
xerme do proceso revolucionar unhas candidaturas consabamos un sindicato de cadros
está percorrendo o camiño cara a auto-organización dos labregos, que agonári o porque, entre outras
xuntas (Unións Agrárias-SLG) .
ou un sindicato de masas". Finalrá é máis factíbel que hai vin~ anos, polos cámbios que se diron no agro.
cousas , sábese que non se
"Se aceitades sacamos unha
mente
óptase
por
integrar
ao
vai poder facer a revolución ",
leí e celebramos as eleicións á
maior número posíbel de xente e
afirma Muñiz.
cámaras , se queredes ir por
ra achegar unha liña ideolóxica
cesariamente político, porque é
por oferecer servizos como a deseparado nunca teredes eleinacionalista e unhas alternatiun
sector
tan
intervido
que,
para
claración da renda, sobre todo
As causas daquela certa decacións ", espetoulles o Ministro.
vas
concretas". López Pérez ,
facer
acción
sindical,
hai
que
encoa implantación do IVE.+
déncia que se viviu neses anos
pola sua banda, pontualiza que
frentarse á administración".
foron de diversa índole. López
O xantar ao que os convidara
"non hai que terlle medo a facer
Pérez sinala entre outras o 23Romero, un home bastante pánpolítica, a que se diga que o sinA própria Lidia Senra, asegura
F, a expulsión dos tres deputadigo, tivo a sua anécdota canto
dicato fai política, querer apareque o sindicato fai política "do
dos nacionalistas do parlamenlles botou na cara que estaban
cer neutros seria un grande erro
momento no que analisas as
to galega e, sobre todo, o truna comer á canta do Estado .
para o sindicato e para o napolíticas que se están aplicando
fo do PSOE "que nos deixou
Emílio López sacou un billete e
j
cionalismo no seu conxunto".
no agro e buscas alternativas a
fóra de xogo ".
díxolle que el lle pagaba as xu elas". En todo caso matízase a·
dias con xamón , "pois o salmón
En todo caso, e pésie ao medre
diferéncia entre facer política e
Até ese momento , e polo que
non o comin xa para non gastarestar vencellado políticamente a
evidente do SLG nos últimos
respeita ás mobilizacións en
lle máis diñeiro e que poda meranos, son moitos os retos que
un partido. "O SLG aposta pola
Mália aos debates sobre o vencecontra da cuota empresarial,
car outra alfombra". •
se apresentan de cara ao futullamento político do sindicalismo
auto-organización dos. labregos
había unha actitude , non só
ro. Lidia Senra tala da necesie labregas de Galiza e ten que
agrário, unha das conclusións ás
de boicote , senón de desobedade de conseguir unha verdaser soberano e independente",
que se chegou unanimente nesta
d ién cia civil. "Ao chegar o
deira democratización do agro.
mesa redonda foi a da imposibiliafirma Lídia Senra. Ainda asi ,
PSOE ao poder prodúcese
"Hai un problema estrutural, de
Carreira matiza que "o labor pedade de separar ambos conceidesde o Governo central un
tempo e de médios para que os
dagóxico do sindicato é fundatos. Xoan Carlos Carreira sinala
cámbio de táctica . Frente á
labregos poidan reunirse, debamental pola sua capacidade paque "o sindicalismo no agro é nerepresión de U CD , patente
tir e buscar saidas", explica.
através dos embargos, o
Neste sentido lembra que desPSOE paralízaos. lso baleira
de 1979 non se volveron celede contido as mobilizacións e
brar eleicións ás Cámaras
Os últimos anos da década dos
con elas as motivacións. Ao
Agrárias. Tamén se sinala a ne70 coinciden tamén cun periotempo, moitos dos cadros sincesidade de incrementar a sua
do de crise no seo da U PG
dicais se pasan ao PSOE. A
incidéncia, limitada pola carénque , por efeito de rebote, se
Montaña luguesa váise enteicia de médios. Mentres que o
reproducen no sindicato. A dera e o sindicato está ao borde
sindicalismo obreiro conta cun
cadéncia mantense até que no
da desaparición", sostén o depatrimónio, eh función dos seus
ano 1982 se cria o BNG. Para
putado nacionalista.
resultados eleitorais, o sindicaEmílio López, as CCLL non
lismo -agrário ·carece de fundos
son as únicas afectadas por
Mantense a resisténCia e comeneste conceito.
esta crise, senón tamén "todas
zan a facerse ·importantes cámaquelas organizacións criadas
b i os internos logo dun denso
Tampouco existen cantes de
co apoio do nacionalismo". Sen
debate. De CCLL pasa a denodiálogo coa -administración. A
embargo mentres que no sindiminarse SLG . Con este cámbio
própria Mesa do Leite, que se
calismo obreiro se produce unpreténdese que se deixe de
conseguira constituir grazas ao
ha escisión, as CCLL resisten
identificar coa UPG. Ao tempo,
estarzo dos próprios labregos
grazas a todo o movimento que
asúmese que o sindicato non
e que poderia ter servido como
teñen arredor, nomeadamente
pode seguir senda correa de
base para a criación de unha
o da cuota empresarial, e setrasnmisión dun partido. Tírase o
interprofisional foi abortada po. guen senda o movimento nacara unha nova imaxe e a partir ~
lo actual conselleiro. "Utilizou o
cionalista que ten máis capacide aí comeza o seu rexurdir, se- ~
seu poder institucional para padade mobilizadora, como o deguindo no proceso ao conxunto <= - -----":____ _
ra facer que ninguén asistise
mostraron todos estes "anos
do nacionalismo, pero, ao mesLÍDIA SENRA, actual Secretória Xeral, quéixase do nulo reflexo que o Sinás reunións e ao final quedaescuras" de comezos de 1981.
mo tempo, perde protagonismo
dicato Labrego Galego ten nos meios de comunicación, que viria, en parte,
mos sós, nas últimas mobilizadentro del, polos rumbos máis
propiciado pola presión do modelo oficial de que o agro non é moderno
cións, UUAA e nós" , asegura
As eleicións municipais de 1979
urbanos que calle o BNG.+ ,
nen ten futuro.
Lidia Se.n ra. +
.
..
tamén afectan
. aos resortes do
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O PP vota no Congreso
contra o ferrocarril galego duas veces nunha semana
putados galegos do .PP votaban ·
con reiteración en contra de propostas idénticas ás-incluidas no
O pasado dia 15, o PP votaba
no Congreso contra unha pro- . plano ferroviário aprobado por
unanimidade no parlamento gaposta da oposición que demandaba a conexión con Gali- · lego hai exactamente tres anos.
_ za da alta velocidade. Non era
Fraga, atento non á realidade,
unha actitude novidosa, pero
pero si ao que publican os pesignificou un ponto de infleriódicos, saiu ao quite. Os seus
xión, como a do peto que leva
picando na pola moito tempo e _ meios afíns talaron dun "ruxido"
que fixo tremer ao grupo de Azchega un momento que racha.
nar. O tal ruxido non consistirá
máis que nunha proposta popuUns dias antes, o 9 de Decemlar dentro dalguns dias que, se
bro o BNG denunciara a clasegue a liña de todas as antemorosa auséncia de Galiza
riores, carecerá de iniciativas
nunha iniciativa parlamentar do
concretas.
PP sobre as liñas prioritárias
· para a alta velocidade ferroviá'Motivos de oportunidade' 1
ria no Estado español. E, un
pouco máis atrás, o 18 d~ Noexcúsase o PSOE
vembro, o PP rexeitara a proA actitude do PSOE non é, con
posta nacionalista de incluir un
todo, moito
investimento
máis favoráde 25.000
millón s nos
bel
a Galiza
~
orzamentos
que a do PP,
galegos de
pésie a estar
na oposición .
1999:
O dia 15, o
grupo do
O deputado
do BNG,-GuiPSOE prellerme Vázsentou uhha
moción so- .
quez puxera
de ·manifesto
bre a alta velocidade que
que o Estado
ten previsto
tampouco
Rivas Fontán,· ex-alcalde de
mencionaba
gastar
Pontevedra, foi encargado
ao noso pa200.000 mipolo pp· no Congreso de
ís, tivo que
llóns no feropoñerse á proposta do
rocarril o ano
ser o BNG o
BNG de que Pontevedra e o
que ven, peque llo lemSalnés fosen·dotados de cobrase. Finalro destes só
nexión por autovía e sen pamente os so5.000 tocagar peaxe coa A-52 e con
rán a Galiza,
cialistas
Portugal. O deputado da diunha cantiaceitaron unreita foi breve , moi breve.
dade moi esh a inclusión
Outro compañeiro seu, de
ao final. A
casa tendo
Pontevedra, o ministro Raademais en
proposta
xoi, proclamara o Sábado
acabou
senconta o défianterior, nunha das suas vicit atrasado
.do
derrotada
sitas á cidade, que el ia "pepol0s votos
do noso país
lexar" pala conexión. A hora
do
-PP.
en investida verdade chegou odia 9:
mentos deste
voto ·~n contra. Como se potipo.
As enmendas
de ver, o problema non é
1nic1a1s do
que non haxa galegas en
PSOE discreA actitude do
Madrid, o problema é que
pa.ban non
Governo Amidefenden o que defenden,
go, en nodas liñas a famesmo en contra da sua
menclatura
cer, senón de
própria cidade, á que por oucomo.
A alta
acuñada por
tra parte tanto adoran. Guiña
· velocidade,
Fraga, viña
non quedou calado e dixo
resaltada potanto desde o
que ia solicitar un estudo soponto de vista
i a anuéncia
bre "o tema da conexión". Xa
do governo,
dos diputadixera o mesmo en 1993. •
como da opodos galegas
sición, debe
do PP que
adaptarse ao
disciplinadachamado demente se suseño europeo e na actualidade
maron a resaltar as necesidaten previsto incluir os tramos Córdes do Levante e Andalucía.
doba-Malaga e Madrid-Valéncia.
Galiza, terreo conquistado
Finalmente e dentro da polémica que o papel dos deputados
Hai que gañar as comunidades
do PP e do PSOE provocou en
que se.nos resisten. Galiza xa é
Galiza, Guiña afirma que enterreo conquistado. Esta é a tese
cargará un estudo sobre a coque impera na rua Xenova. Pero
nexión de Galiza coa alta veloa actitude do BNG, coas suas
cidade e o PSdG-PSOE exoúiniciativas que permiten que por
sase, sinalando que a sua actiprimeira vez nesta lexislatura se
tude de non incluir a Galiza foi
tale de Gal iza no congreso e_a
sua traslación á sociedade galedebida a "motivos de oportuniga, provocaron a quebra. Os dedade". •
-O-

M.V.
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-~ontevedreses

contra
Pontevedra

A. PANARO

A. EmÉ

O centro é Fraga
Fraga lribame anda a despµtarlle a patemidade do
centro,direita a José María Aznar, sabedor de que
a política centrista que ambos proclaman se reduce
a unha cuestión semántica, a ·unha menxase me,
diática, a un slogan eleitoral mil veces repetido. E
Fraga ten razón. Xa en 1972 proclamaba que "se
queremos evitar un bandazo á esquerda, debemos
marchar cara o centro polo camiño das reformas".
Despois da morte de Franco, Fraga tentou apro,
priarse do céntro, pero equivocouse ao trazar o
triángulo inscrito na circunferéncia e seguiu si,
tu ando o centro escorado cara o ·meridiano fran,
quista. Suárez, que tiña a axuda do instrumental
sociolóxico americano, soubo desenrolar a fórmula
axeitadamente e deu -co centro sociolóxico, situándoo na transición, realizando, iso si, as oportunas

correccións a base de intimidacións fascistas e mi,
litares, presións internacionais, pactos e compb,
nendas capitalistas,mediáticas ... No 23,F, para
centrar ainda máis ao PSOE, esmerilado xa nos ta,
lleres alemáns, achatouse a circunferéncia na ban,
da esquerda cun golpe seco que lle fixo dar un bandazo morrocotudo á sociedade, escorregando cara a
direita mesmq valentes militantes da esquerda. Por
iso o problema non é ser centrista ou non, senón
onde se pinta o centro e tamén os correctores que
se empregaron nos corrimentos.sociais de opinión.
O PP situa o centro onde nos mapas políticos sem~
pre apareceu a direita e o PSOE situa a esqúerda
sempre polo médio político. Aznar ódia a palabra
direita e González sempre birrou a verba esquerda ..
Fraga pensa que onde está el, está o centro. •
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Odom'ínio periga na província de Pontevedra

Os enfrentamentos no PP merman
as suas posibilidades eleitorais
\
.

\

-0-M.V.

O domínio do PP, que hoxendia controla o 80% das alcaldías de Galiza, nunca se vira
moi danado polos enfrentamentos internos, toda vez que
as alianzas post-eleitorais, caso da candidatura independente de Xan Fernández en Ferrol,
contribuiran a mitigar os efectos das divisións sobre o partido. Pero esta vez pode que a
fenda vaia máis alá, sobre todo
na província de Pontevedra.
A competéncia Cuiña-Romai
levou xa ao primeiro a apretar
as caravillas do PP coruñés ,
até agora partidário de Romai.
O Conselleiro de Lalín mandou
parar o PXOU da capital , enfrentándose ao socialista Vázquez, pero sobre todo enviando unha mensaxe aos promotores de vivencias sobre quen
tiña o poder real e de paso ao
seu partido en toda a província
que viña por aquelas datas celebrando reunións de solidariedade co ministro do Opus. Unha vez extendida a mensaxe e

sen que o PXOU sofrise maiores modificació~, -cuiña aprobou o plano, seloUn-o-cun abrazo a Vázquez e deixou as municipais na Coruña sentenciadas. O PSOE saia fortalecido e
o seu partido mingoado. Por se
habia dúbidas, Lendoiro foi
remprazado por un candidato
descoñecido que, por primeira
declaración, manifestouse simpatizante do Celta.

Mudar de candidato
non sempre é remédio
En Vigio , o pouco peso político
do alcalde popular Manuel Pérez é manifesto. Pero tamén o
seu enfrentamento desde o início con Guiña, así como os escasos investimentos da Xunta
na cidade. Guiña decidiu descabalgar agora a Pérez proclamando candidato a un portavoz das boas famílias da cidade, Xan Corral , pero un descoñecido para a maioria da cidadania. Coa carreira eleitoral
comezada, o grupo municipal
está partido en dous e ademais sofre desde fara o acoso

do candidato que fai oposición
pala sua conta. Xan Corral non
dubidou en visitar -os bairros
facendo críticas públicas ao alcalde.
Pero os conflitos exténdense
por toda a província de Pontevedra. En Ponteareas, o veterano
alcalde Pepe Castro promove
unha candidatura independente
e o PP ten dificultades para
completar a candidatura própria.
En Nigrán o actual alcalde patrocinará tamén unha candidatura indepenl:Jente, en tanto que o
lider dos actuais independentes
será cabeza de lista do PP. En
Tui e na Garda, o PP non presentará aos actuais presidentes
de corporación como candidatos, ~inda que tanto Capón en
Tui C©Q10 a alcaldesa da Ga~da
parecen dispostos a resistirse á
sustitucióp e promover a sua
própria candidatura. O PP tamén ten problemas en Barro e
nas últimas semanas, por se fose pouco, o a,lcalde do Rosal foi
acusado de manter relacións
comerciais cun presunto narcotraficante.•

FRANCISCO VÁZQUEZ, O ABORTO E
A REPÚBLICA
DOMINGOS MERINO

' •
.l
O pa ad dia 13, o alcalde da Coruña, Franci co
Vázc.¡uez, foi entrevi tado nunha emisora coruñe a,
nun de
pr rama emi-in rirucionai que para
mai
ria da Autoridad tan frecuent
on no
n
r ma m di ~tic .
No programa, c m é n rma da ca a, Franci co Vázqu z pontificou, e nunca mellar emp regado e te termo, bre divin e humano. P r upo to non deixou d atacar, unha vez mái , á primeira corporación
dem crática e ao primeir Alcalde nacionalista. Per n n era isto qu eu queria resaltar desa interean tf ima ntrevi ta. Callan papel e lapi todos os
pr gr i ta de ri ntado , t do o partido sen orte
e me mo os católicos antiabortistas e todos os repubricanos que nece iten un Bispo.
Francisco Vázquez sinalou cale son os elementos
definitórios dun programa progresista, enlazados
naturalmente coa história do movimento progresista internacional. Atención! Para Francisco Vázquez estes elementos son: A loita contra a violéncia, a defensa dos febles e o respeito do meio ambiente. Lamentablemente Francisco Vázquez só se
estendeu na caracterización dos dous primeiros
princípios, que os xustificou asi: "os progresistas
sempre estivemos pola defensa dos máis febles, por
iso estar contra o aborto é defender ao máis feble e
dun acto violento".
Por desgracia Francisco Vázquez non afondou máis
nestes princípios fundamentais e privounos por tanto
de explicacións ou engadidos suplentares que, en calquera caso, estou seguro vainas brindar no futuro.
Pero a entrevista deu moito máis de si e ainda puidemos coñecer_ pola sua boca da comprensión mutua
que existe entre monseñor Gea Escolano e o alcalde
da Coruña, ou de como presidente do Govemo José
Mª Aznar pásalle a man polo lombo cada vez que se
atopan no Congreso dos Deputados.>

La tima que a audiéncia do programa non estivera á
altura das circunstáncias e asi cando chegou o tumo
das intervencións dos ouvíntes eulevei unha enorme
decepción, que e tou seguro compartirian cantos até
e e momento asi tian entusiasmados a unha magnífica e entretida mañá de Domingo.
Asómbrense, agás un confeso (e despistado, digo eu)
repubricano que, logo de expresar a sua admiración
pola honradez do alcalde, manifestou incompresión
polas suas posicións antiabortistas e o apoio á campaña polo Bispo para A Coruña emprendida por un
crego-empresario, o r~sto das chamadas unicamente
se interesaron pola caca dos cans ou a colocación dos
comedores de lixo. Unha peniña.
En calquer caso non desespero coa posibilidade de
poder escoltar, novamente, a Francisco Vázq~ez
completar os seus argumentos e cecais amplialos.
Mentres tanto non estaría de máis que algun dos avisados perguntadores fora interesándose por cuestións para
as que seguro Francisco Vázquez tamén ten resposta.
Por exemplo gostarame saber se é compatíbel co programa progresista de defensa dos máis febles que o Concello da Coruña permita que os especuladores (5 ou 61
non máis) aqministren o património urbano da cidade,
privando a bairros e ao conxunto da Coruña das ce- sións e dotacións que poderian formar parte do património colectivo, ou por que o Concello da Coruña fixo
mondadentes de árbores centenárias e a cidade perde
cada vez máis os poucos espazos verdes de que dispuña ...
Mais personalmente teria moito ·ínterese en coñecer
· onde ten agachado un repubricanQ como el, a ban- .
deira e alegoria repubricanas que presidiron o salón
de sesións durante a etapa repubricana e que o pri. meiro Alcalde nacionalista rescatou da incúria e o
ódio franquista ... Definitivamente temas non faltan
para novas programas.•

Camilo Nogueirá ~ncabe1ará
a candidatura do BNG ás ~uropeas

7

A Comisión Permanente do BNG vai propor ao Consello Nacional desta forza que Camilo Nogueira encabece
a lista aos comícios europeus que
se celebran en Xuño de 1999, aos
que o Bloque acode en solitário. A
decisión ten que ser ratificada por
este organismo e as diferentes
asembleas comarcais. O Consello
Nacional fará publica a decisión
definitiva no vindeiro mes de Xaneiro. O candidato Camilo Nogueira foi secretário xeral do
PSG-EG , orgqnización que se integrou na federación Unidade Galega, incorporada posteriormente
ao
BNG en Outubro de 1994. ReCamilo Nogueira.
centemente, o deputado autonómico , que xa ocupara este pasto en anteriores lexislaturas, entrou a formar parte da Permanente do BNG.

+

Con6nuan as cancelacións de voos á Goliza
Un cento de pasaxeiros dun voo que o pasado Venres
11 de Decembro, ia de Barcelona a Vigo,
.
protagonizaron unha protesta no aeroporto de
Barcelona ..ao longo das quince horas de retraso que
sufriron os voos á Galiza ese dia. Asimesmo houbo 20
retrasos e 5 cancelacións nos tres aeroportos galegas
pala néboa que afectaba ao aeroporto de Baraxas, en
Madrid, ainda qu.e alguns destes voos non facian
escada no centro da Península. Todos os avións sairon
cunha média de retraso de duas horas, demora que
nalgun caso chegou ás sete. Retrasos de máis de unha
hora afectaron tamén aos voos internacionais que antes
de aterrizar na Galiza teñen que facer escada en
. Madrid.+

Homenaxe a tres GRAPOs
postos en liberdade trcis _
20 anos de cárcere
Convocado pala Asociación para Ceibar os Presos Políticos Galegas , ACPG, ás seis da tarde do vindeiro Sábado
19 de Decembro, terá lugar no Instituto Santa Irene de Vigo un mítin-homenaxe aos militantes comunistas Fernando Hierro Chomón, Aurora Cayetano Navarro e António
Lago lglésias, que veñen de ser pastos en liberdade lago
do primeiro pasar 21 anos preso e os dous seguintes 20
anos na cadea por actividades relacionadas cos Grupos
Revolucionários Armados Primeiro de Outubro, GRAPO.
No mítin estarán presentes os tres homenaxeados, ademais de representantes. das organizacións AMI, FPG,
CAR, PCPG, PCÉ(r) , XUGAS, Colectivo de Traballadores
da Estiva, Colectivo de Traballadores do Naval, Si Teis e
COSAL. O acto servirá para dar a benvida aos liberados.•

Fraga contra a subs6t~ción da policía nacional
pola autonómica
O modelo policial para Galiza que ten Manuel Fraga
non contempla o repregamento da Garda Civil nen da
policia nacional para estes corpos ser substituidos
pola policía autonómica. Pola contra, o sistema galego
de seguridade deixa á polici¡;¡ autonómica un labor
puramente testimuñal, polo que só ten competéncias
en matéria de policia xudicial e control pesqueiro e
meio ambiental. Na actualidade hai unha unidade da
policia nacional adscrita á policia autonómica e está
composta _por 350 axentes. O vindeiro ano o número
subirá até 500. O principal partido da· oposición ten ún
modelo completamente distinto para a policía galega e
si avoga pola progresiva substitución.•

Un grupo de psiquiatras súmase ao acoso
a Cochón e pide unha purga na profisión
Unha carta anónima cuxos autores decláranse "simpatizantes e afiliados ao PP", e difundida en méios parfamentários, pediu ao conselleiro de Sanidade, Xosé Maria Hernández Cachón, unha purga na psiquiatria galega para apartar da dirección da política pisquiátrica a un
sector ·progresista vencellado á Asociación Galega de
Saude Mental, que comparte o modelo da Organización
Mundial .da Saude. Precisamente Cachón sumouse a
este modelo destituia
anterior xefe do servizo de
Saude Mental , Mário Páramo, que fora nomepdo por
· Romai. No seu lugar, Cachón nomeou ao progresista Tibúrcio Angosto, que é un dos obxectivos desta campaña. Pero o principal obxectivo é o próprio Xosé Maria
Hernández Cachón , aoque está enfrentado un grupo de.
militantes do PP -alguns dele~ parlamentário_s. A campaña aproveitaria o debilitamento político de Cachón
despois do seu enfrentamento cun sector da farmácia. •
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OPtNIÓN

AS ONG'S E A SOLIDARIEDADE COMO ESPECTÁCULO
JUAN. Luis Ru1z-GtMÉNEZ AGUILAR

O traballo da plataforma do 0'7% na sua
manifestación públicla do outono de 1994,
outorgoulle carta de natureza as ONG's,
propiciando a carácter de reivindicación
popular ás demandas de axuda ao T erceiro
Mundo. Posibelmente se· trate da primeira
ocasión en que unha reivindicación frente
a un govemo é compartida por este e unha
mobilización na rua é aplaudida unánimamen te por todos os grupos políticos e os
meios de comunicación que, con independéncia das suas tendéncias, expresaron a
sua adesión a esta campaña.
A razón de ser das ONG's é a solidariedade.
E na medida que nos solidarizamos con ou;
tros, asumimos a sua causa como própria. E
unha relación recíproca entre persoas. E creer e defender a existéncia do outro a coexisténcia nun mundo máis xusto e equitativo.
Este compromiso coa utopía tivo como base
fundamental o seu caracter político, ainda
que non obviara os compoñentes de orden
material. Falar de solidariedade foi sobretodo, tomar e formar parte da história do outro
povo. A axuda material era o éomplemento
necesário do compromiso asumido.
A MANIPULACIÓN DO SOLIDARIO. Convén reflexionar sobre a manipulación do
valor da solidariedade. Até hai pouco a solidariedade tiña un sentido unívoco, aínda
que se exerce de múltiples xeitos. Hox~ o .
termo utilízase indiscriminadamente e podemos atopalo tanto no discurso de Estados
opresores como nas mensaxes de calqueira
compañia comercial. Hoxe en dia as accións de cooperac"ión para o desenrolo baséanse en axudas de distintos tipos, recursos materiais, formación, asisténcia técnica .. . Sen embargo o concepto de "axuda"
non contou co suficiente prestíxio para se
valer por si só e foi necesário engadirlle o
carácter de solidário como mecanismo de
lexitimación. Desta forma vaise desprazando o contido da solidariedade cara a sua
acepción máis feble, aquela que ten que ver
exclusivamente coa axuda económica. Asi
lógrase un maior consenso a costa de desvirtuar o termo: facer solidariedade xa non
signifkaºrá comprometerse con q1usa nen
con realidades diferentes que cuestionen a
própria. Os efectos transformadores da solidariedade, a reinvindicación da xustiza,
da igualdade, da mellora de condicións de
vida, é dicer, dunha realidade diferente, disólvese ao igualar e homoxeneizar todas as
situacións. · Desta forma solidarizarse cunha
causa xa non significará comprometerse
cun modelo diferente de desenrolo ou cunha utopía transformadora. Os cámbios no
comido afectaron as prácticas solidárias de
tal xeito que exerce a solidariedade non xa
quen quere facelo senón quen ten maior
capacidade económica. Son os organismos
intemacionais, os govemos e as grandes
institucións quen elixen os países e as causas coas que se pode facer solidariedade.
Chégase ao ponto de esixir condicións para
ser destinatário da solidariedade económica. Este xeito de intervención ideolóxica
ubica aos povos receptores no terreo da
competéncia pola conquista da solidariedade. A resposta á pregunta que hai que facer
para obter ~olidariedade?, é clarificadora. Invertíronse os térmos e parece que quen reciben a solidariedade son os que han de
asumir a causa dos doantes.
'
O exercício desta solidariedade neutra está
permitindo levar a cabo accións por parte
dos govemos que cuQ.ren estratexias de intervención económica, ideolóxica ou militar, xa que se o fin é garantir que cheguen
ao .país determinados bens, e este é un obxect ivo no que todos están dacordo e que
todos eren que é xusro, calquer rnédio está
lexitimado. Pero non se trata só do ínter-

sexa de xeito específico as ONG's avanzan
na sua integración nos mecanismos de mercado. Dende a xénese da maior parte das
nacidas na última década, apréciase a criación de ONG's como resposta a unha oferta económica, os fondos para a cooperación, e como saída laboral, emprego en
proxectos de cooperación. A sua dinámica
financeira non se limita ao emprego dos
fondos que se lles transfire senón que cada
día con maior impulso se integra nunha dinámica de ere.ce-mento que implica unha
forte actividade inversora. Asi, parte dos
recursos adícanse á obtención de máis recursos através de accións típicas de mercado (publicidade , concerto , tendas, infrae trutura ... ) E ta reprodución ampliada implica un mecanismo de acumulación ainda
que o seu destino sexa o crecernento interno e a ampliación da donación .

vencionismo militar ao amparo da axuda
humanitária, son tamén as prácticas mercantís postas en marcha coa cobertura de
Axuda Humanitária.
Baixo a tutela das institucións dáselle saída
- aos excedentes agrícolas, industriais e tecnolóxicos desvalorizdos
nos paises desenrola dos. Os bens que non
· atopan mercado des trúense ou destínanse á
solidariedade. Exemplos da utilización mercantil da solidariedade
oferécenola a colaboración entre ONG 's,
bancos ou grandes
compañias multinacionais, que se apoian
na solidariedade como
veículo publicitário. _Os
actuais piares fundamentais do capitalismo
internacional, teñen a
capacidade de convertilo todo en negócio e
obxecto de consumo.

PUBLICIDADE. 0 tipo de publicidade dalgunhas organizacións, cada vez nun arde
máis sensacionalista, ou os acordos c n alHÉCTOR ZANPAGLIONE
gunhas firmas comerciais para apadriñar
determinados proxectos non on senón
impresión poidera entenderse que o impulmostras evidentes da práctica mercantil
so dado ao movimento das ONG's .prodúdalgunhas ONG's. Poderiamos engadir que
cese para compensar as consecuéncias desesta práctica alcanza en ocasións a forma
tas políticas para granmesma da cooperación como a evidéncia a
de parte da povoación. existencia de ONG's cunha actividade
mundial. Tamén resulcentrada na intermediación financeira. Esta contraditória a rela- · ta integración nos mecanismos de mercado
ción entre o modelo
está impulsada por quen definen as políti,
neoliberal e as suas pocas de cooperación. Por outro lado vemos
líticas de axuste coa
como dunha forma paulatina as ONG's
intervención
das
xustifican sobre da base da soliedariedade,
ONG's no mundo deo sistema do mercado laboral que predomisenvolvido. Son posina no neoliberalismo empresarial. A nova
cións antagónicas, anforza laboral das ONG's, que envexaria o
que ambas impulsadas
máis voraz dos empresários, susténtase no
dende as alternativas
voluntariado, equivalente aos contratos
propugnadas polas
eventuais ou en prácticas. A preséncia de
ONG's do mundo devoluntários xustifícase por motivación alsenrolado para o te.rtruistas, alternativa ao se rvício militar ou
ceiro mundo que en
mesmo como futura saída laboral remunenengun país industriarada en forma dos coñecidos liberados.
lizado se poden poñer
en marcha.
A imaxe das ONG's ante a opinión pública, sustentada nos médios de comunicaDe xeito c~ecente as
ción e na própria propaganda desta rgaONG's tenden a sustinizacións, mantén o di cur o dunha actituir a acción pública
vidade sostida por homes e mulleres alfavorecendo os procetruistas e valero os. Esta imaxe da c p sos de privatización e
ración é homoxenea e acrítica, atribúenainda cando en apaselle valores ético-morais e a asunción de
riencia a súa imaxe esriscos sin lucro. Non aparecen di crepánté alonxada dun caráccias, nen críticas ao seu labor e n n se e ter mercantil o seu
catiman gabanzas do seu labor polo mái
funcionamento e actividade axústanse á
necesitados. Este carácter virtuo o ten coimplantación das estruturas do mercado como contraparte o xa coñecido mecanismo
mo xeito esencial de relación. Ainda cando
de criminalización de quen intente oporse
con contundencia a esta corrente de opinión dominante. Pero este mecanismo valedor das políticas para o desenrolo, vai
máis aló para adentrarse na lexitimación
dos mecanismos de mercado. En efecto, o
que a povoación percibe cada día son as
mensaxes publicitárias en valados, bancos,
periódicos, televisión, farmácias ... nos que
se intercámbia miséria e necesidades por
diñeiro oú mercancías. A sensibilización
da povoación sobre os problema~da humanidade contén a resposta en contraprestación fundamentalmente ecü ómica.

'Exemplos da
utilización mercantil
da solidariedade
oferécenola a
colaboración entre
ONG"s, bancos ou
grandes compañias
multinacionais, que se
apoian na
solidariedade como
veículo publicitário"

O crecente auxe das
ONG's e o forte apoio
que receben a nível
institucional, coincid~ co momento no que
as políticas de axuste adequiren un carácter
marcadamente neoliberal. Nunha prfmeira

Parece necesário que volvamos reinvindicar e practicar unha solid<l:riedade na que se
defenden a necesidade dunha transformación social dos povos que permite a existéncia digna do outro, que nos comprometamos E:on ela e que non nos quedemos só
na aportación dunha axuda material que
alívie e tranquilice as nosas concéncias. •
O autor é médico. Este texto resume a sua conferéncia
en Pontedeume o día 5-12-98 con motivo da xunta
ánual da Asociación. Solidariedade MédicÓ Paulino .
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c*l'ÁARCAS
- Anúncian a abertura
do treito da autoestrada
de Miño a Cabanas -

n

Segundo anunciou o alcalde
do Ferrol, Xan Blanco (PP), o
vindeiro 21 de Decembro quedará aberto ao tránsito o treito
_da Autoestrada do Atlántico
entre Miño e Cabanas, facendo desaparecer asi os
atascos que afectaban á vila
de Pontedeume. De todos
xeitos, as previsións oficiais
recoñecen que ainda pasarán
catro meses antes de que entre a funcionar o tramo com_pleto, que terá unha extensión
de quince quilómetros e chegará até Fene. Por outra banda, o conselleiro Xosé Cuiña
tivo que rectificar o seu anúncio de que a autovia das Rias
Baixas entrará a funcionar o
dla 21 de Decembro. A nova
data que dá agora é o 29 de
Nadal.+
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Reportoxe gráfica: P. BERGANTIÑOS _

Manifestación da Federación viciñal de Vigo contra asuba da auga eotransporte

'Os problemas soluciónanse .
subindo os prezos e privatizando'

"Estou aqui contra as subas en
xeral, na auga pago o mínimo pero xa é unha cantidade moi elevada", indica unha das asistentes ao
acto. Chámase Tarsila e é viciña
do bairro de Saiáns. "Ademais,
nalgunhas zonas de Saiáns, como sucede onde vivo eu, non hai
saneamento", engade. Ademais ,
Tarsila é usuária ocasional dwn
transporte urbano que no rural
oferece servizos moi deficientes
mália ser Vigo a cidade galega
cos prezos máis elevados.

"Non entendo que sucede no PP ,
fanse oposición a si mesmos", di
Tarsila, a viciña de Saiáns, en
alusión ao enfrentamento no PP
local e ao que libran o próprio alcalde, descabezado das listas
das vindeiras eleicións municipais , e o concelleiro Xosé
Cuiña. No momento da man if estación,
Pérez amosábase firme no
seu propósito
de subir a auga, pero posteriormente o
pulso con CuiPitar Martínez.
ña continuaba
e o alcalde
comprometiase a conxelar a suba se obtiña
do conselleiro un compromiso
escrito de financiamento necesário para acometer as obras que
Pérez emprega para xustificar a
suba nas taxas por prestar este
servizo.

Detrás dunha pancarta co lema
"Abusos das concesionárias continuan. Nós tamén", os dirixentes
da Federp.ción viciñal, co seu presidente Xosé Luis Gutiérrez Pais
á frelílte, encabezaban unha manifetación de percorrido inusual:
des e a! Via Norte á praza do
Rei, asando palas ruas Vázquez
Varela e !Venezuela. Non elixir a
Porta do Sol como ponto de remate da manifestación obedecía
a que o concello está situado na
praza do Rei e a Federación de
Viciños preferiu levar direitamente as suas protestas ante a máxima autoridade municipal, o popular Manuel Pérez.

Entre o milleiro longo de persoas
que acudiron á manifestación,
entre viciños anón.irnos, destacaba a presenza de dirixentes da
esquerda local. Igualmente era
posíbel atapar a numerosos cad ros sindicais .' Mais, contado,
eran os viciños os verdadeiros .
protagonistas dun acto no que os
presentes non só protestaban
contra unhas subas que afectan
directamente aos seus petos, se- _
nón que tamén criticaban a intención. do governo municipal do PP '
de concentrar nunha mesma empresa todos os servizos relacionados coa xestión do lixo, desde
a recollida á limpeza viária e to-

-0- H. VIXANDE

O pasado Xoves 1 O de Decembro, baixo unha intensa
choiba, máis de un milleiro
de persoas participaron nunha manifestación convocada
en Vigo pola Federación de
Asociacións de Viciños para
protestar pola suba da auga e
do autobus e contra un macro contrato de concesión de
servizos relacionados coa limpeza e os residuos urbanos.

das as actividades asociadas.
De feito, un dos lemas máis coreados durante a marcha foi "Público servizo, privado beneficio",
denunciando que a privatización
"non pretende tanto mellorar o
servizo como ser un negócio para unha empresa", segundo afirman desde a Federación.

Intereses xerais
Pilar Martínez, viciña de Sampaio ere que "en Vigo os problemas solucionanse subindo os
prezos e privatizando os servizós públicos ". Para ela, "faise
todo sen sentido , abusando do
- povo, estragando os recursos
públicos. Por exemplo, veñen
de pagar aos cataláns un novo
plano do tránsjtó rotjado- e éstá
mal feit0, non funciona ". Pilar
entende que o governo municipal debe levar adiante a· sua
xestión "tendo en conta os intereses dos viciños, que son os
seus votantes", .mália que ela
· confésase votante das forzas_de
esquerda, sen que haxa un pqr-

Xosé Luís Gutiérrez Pais.

tido que prefira en particular.
O viciño de Coruxo Manuel Santomé protesta "pela suba da auga
aqui , na terra da auga", mentres
cun aceno estende a man á intempérie , que de sQpeto queda
mallada por
mor da intensidad e da choiba. "Ás veces
pago o mínimo,
que son unhas
tres mil pesetas -engade-:-,
pero houbo re- cibos de dez
mil pesetas. E
xa é desmediManuel Santomé. .
da a tarifa base
como para que
as veces teña
que pagar dez mil". Manuel non é
usuário do autobus, pero estima
que hai outros servizos municipais con taxas moi elevadas. "Por
exemplo, as plusvalias por transmisión de património ás veces sobrepasan o valor do terreo que se
transmite, e iso non teh sentido",
afirma.
· ·
A manifestaeión estaba convoca-da pala Féderación Viciñal e todas as Asociacións que forman
parte dela, pero 9 seu eco sopardou o espazo puramente asociativo. De f,eito, tanto Tarsila, a viciña
de Saiáns, como Manuel Santomé ot:J Pilar Martínez aseguraron
ter acudido á manifestación mália
non formar parte de nengunha
asociación ou partido político convocante. Como afirmaba Pilar
Martínez, "é un problema que nos
afecta a todos , ternos que defender o sector público independentemente da nosa ideoloxia".+

A Coordenadora An6
Encoro do Umia demanda
probas de sismicidade
A Coordenadora Anti Encoro do Úmia demandou da
Xunta que faga públicos os
traballos relativos á sismicidade das presas e en
concreto os ~ue atinxan ao
salto do rio Umia. A razón
desta'petición ven dada pelas info-rmacións
aparecidas na prensa ( El
_País e A Nosa Terra)
conforme existen traballos
científicos que recomendan
"unha investigación con
detalle da sísmica do entorno das grandes
acumulacións de auga". A
Coordenadora saiu ao paso
das manifestacións de Fraga, que acusaba de
"alarmistas" e
"trapalleiros" os que expre-sen a sua opinión sobre os
riscos deste encero, "na
convicción de que( ... ) é
unha reacción humana que
debe merecer( ... ) as explicacións das autoridades".•

Viaxe en tren
para reclamar de FM
melloras no servizo
do litoral lucense
Baixo o lema Adecuación dos
apeadoiros, xa!, os concelleiros do BNG da comarca da
Mariña e o deputado do BNG
Eduardo Gutierrez fixeron unha viaxe reivindicativa no tren
de via estreita Feve desde Burela a Viveiro o Sábado 13 de
Decembro. Utilizaron este acto para chamar a atención sobre a necesidade de adecuación dos apeadoiros ás necesidades do viciños e exixir a
Feve mellares servizos para
os usuários do tren que percorre o litoral lucense. A campaña comezou no mes de Marzo
_e inclue as demandas de
recolocación do apeadoiro de
Barreiros, a remodelación do
de Foz, que é insuficiente para acoller trens de máis de unha unidade, e a construción
de dous novas en Viveiro. +
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A PROPÓSITO DAS AUGAS DE COCER
MIGUEL ANXO

MURApü .

Consellería de Pesca e Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) · de Vigo veñen de estabelecer un acordo para desenrolar uri.ha
pranta piloto de depuración e reciclaxe dos
vertidos que se liberan na cocci6n industrial
do mexilón. Pranta que, cúnha capacidq.de
de 2 m 1/día, constituirá o ensaio xeral da previsíbel operatoria á escala definitiva: uns
50.000 m 1/ano só na Ría de Arousa. O cerne
~ tratamento, o 'proceso IIM', consiste no
\~dos efluíntes como meio de cultivo para
~~lºJ microorganismos que, nas condicións
de'Wdas (subprocesos IIM), transforman a
mci~eria orgánica -do refugallo nunha serie de
sustañcias úteis, con demanda crecente en
moitos -sectores produtivos, e hoxe maioritariamente importadas pala nosa industria: en- ·zimas como amilasas e glicosaoxidasa, bioefec.tor.es. como xiberelinás e bactericinas, ácidos oq{ánicos como o g.litónico, e outras. Algúns sectores de destino son os dá cervexa,
fariñas, produtos láqeos, deterxentes, fárma- cps, descalcificadores de tuberías, conservas
cárnicas ou floricultura.

'A idea bás ca,

cla~o,

~ rama mái obvia

O regalo

apropriado

U

non é nova. E a campa-

io respeito é a das melazas

da remolacha, noutro tempo un problema
letal para os ríos viciños ás factorías de zucre, e hoxe unha materia prima da produción de antibiót icos, entre outras causas.
Xeralizando algo máis, diríamos que a idea
de utilizar microorganismos nas tarefas de
reciclaxe ven dada pola propria orde natural, onde a reciclaxe da materia é xustamente o que sostén a es tes diminutos poboadores
donoso planeta, que seguirán nel. moito despois da desaparición da especie humana.
Talvez sexa a rupofobia que nos venden cos
deterxentes, locións corporais e leites limpadores o que nos fai esquecer que existen, como moito, uns poucos centos de microbios
calificábeis de patóxenos ou amolantes, e,
como pouco, uns cantos millóns que calificaríamos de beneficiosos.
Posto que os resultados académicos que agora
van rencionar aplicarse durmían dende hai xa
algún tempo en estantes de remotas -como recomenda a nosa política científica- bibliotecas, quen contribuimos a producilos tendemos
a ver na iniciativa, se cadra por puro subxectivismó, un gramo esperanzador verbo dos nasos
conspicuos problemas ambientais. Curiosamente, algunhas das reaccións que o asunto
suscitou nos media semellan discrepar suavemente <leste ponto de vista. Falouse xa da
eventual especulación cos efluíntes, que afogará o nacer da nova actfvidade, do eventual
prezo abusivo do mexilón, coma se o prezo da
remolacha dependera do da penicilina, e da
talvez inabordábel sofisticación dos mercados
de destino ( véxanse algúns dos citados máis
. atrás), acaso excesiva para os modos proprios

DELMI ÁLVAREZ

do sector de onde arrinca a potencialidade.
O notábel destas reflexiórrs, acaso prudenjtes,
é que non semellan requeridas polo posíbel
fracaso do plan, senon
polo seu posíbel éxito .
Non parecen desconfiar
de que funcione, senon
teméreno. E certo é, claro está, que a conversión dun residuo nun recurso cambia sempre algunha clave dos nosos
valores; mais cabería
,,,.
preguntarse pola sanidade económica, social, e
mesmo mental, dun sistema onde aquela conversión se vira como un
paso problemáti~o, ou
mesmo coma un risco.

do seus resultados concretos, o plan do que vimos falando -e que, non nos engañemos, costa o que catro valados publicitarios coa foto
dun candidato, e menos
do que ún coa de Claudia Schiffer- constitúe
un ensaio nunha das
póucas dir.e ccións que
se albiscan como viábeis na solución dos
problemas ambientais
do tipo ao que se pretende aplicar. Tarde ou
cedo, o racional era
pois, precisamente, en·
saiala.

'O notábel destas

reflexións é que non
semellan requeridas polo
posíbel fracaso do plan,
senon polo seu posíbel
. "
ex1to

Dise amiúde que ben mal
vai pasalas o século XXI como non faga dos
equilibi:os ambientais o primeiro obxectivo da
racionalidade humana. Así, e mesmo á marxe

Claro que se cadra o
asunto non é de tanto
calado. Se cadra é só
que quen vivimos no
entorno do rnexilón
non somos quen a facer
o que veñen facendo
proficuamente, dende hai xa tempo, quen viven no entorno da remolacha. Acaso aquí
arraíce algunha especificidade do mariño. •

NOTA SOBRE O USO DO IDIOMA GALEGO NA CIENCIA
M.A.M.
Escribiµios este artigo a solicitude expresa dun
xomal: de grande tiraxe con enclave nesta te rra, que, aínda inicialmente aceptando a eondición de publicalo en galega, requeríunos logo o
consentimento para traducilo ao castelán (aquí
español), operación á que non accedimos. Non
foron, pois, obxeccións de contido, forma ou
estilo as qüé o vetaron, senon puramente idiomáticas. -E tampouco non é a primeira vez que
nos a<Zonte.c e exactamente o mesmo, aínda
noutros casos a condición linglj.ística impedindo o acordo xa no contacto previo, nunca, polo demáis, debido á nosa iniciativa. ·
· Onde vai a feira non paga xa a pena, claro , falar do sentidiño lingüístico da meirande parte
da prensa que se fai en Galicia. Mais si portén
aproveitar a feita para suliñar un detalle acaso

pouco coñecido por quen publican con certa
regularidade neste idioma. Resulta difícil_ dicilo pola dereita sen parecermos partícipes do
dita, mais coidamos mellor deixarse de xécolas
e. enuncialo ao xeito brután en que amiúde se
pensa: o galega é consentíbel naquelas formas
de coñecem!=nto que, de seguirmos no carniño
que levamos, rematarán por ser expulsadas embóra do bacharelato, ou como quixer que se
chame: filosofía, historia, literatura, a lingua
propria, o latín ... todo aquilo, asomade, que
caiba i::io fol das humanidades, que non é senon saber soft, ou talvez light, e que xa ten desgracia dabondo con ser como é. Mais en todo
aqUilo do que zurnegue un certo arrecendor experimental, que gaste de certo formalismo, que
permita suspeitar proxeccións técnicas, .na
ciencia, vaia, o galega resulta intolerábel. Ou,

como xa ternos escoitado: «hombre, con lo interesante que es el tema, es una pena que insistas en
eso Jel gallego,, (argumento que a quen o fan
chega a parecerlles mesmo unha fineza) .
Seguimos pois, malia esfiañados indicios en contra, no tempo dos xogos florais. Mais repárese en
que para algúns non sería posíbel xogar nen aínda con hexámetros coma os de Lucrecio. Por
atomismo, naturalmente. E moito menos, claro,
con endecasílabos de gaita galega (con acento
en cuarta, como se di en Galicia. T erra do 6/8,
compaso pai do endecasílabo en cuarta).
Aínda que de temática ben menos celmosa da
que a ata aquí referida, teimamos no artigo,
que tamén ilustra c;i.cerca doutra -ou a mesmadimensión da nosa esencia.•

n piñeiro de tamaño
mediano adorna este
Nadal a entrada principal do edifício admini trativ
da Xunta. Desra árbore colgan
b liña d c re , fita
luc
intermitemes. e a tradición
cumpri e, cando chegue o m mento todos os habitante da
casa terán o eu b 'quío. Entón Manolita B teiro t rá un
xogo completo d cacharriño
da ñorita Pepis, Cuiña un fár~
mula. 1 con mando a distáncia
xa que a autovia pona o
Con elleiro coa ua imaxinación, para compartir entre Gago e Alama unha granxa con
cuota de Quita e Pon, Cel
Curra clara e por contento
cunha pizarra e catro tiz ( moito mái do que deu el en todo o
Cur o ao coléxio público ) e
para Dosireo un conxunro de
Máxia-Borrás corno facer ver
que se fixo todo sen ter feito
nada. T amén haberá regalo para persoas merecedoras dun
agasallo polo seu bon comportamento. Para Manuel Guede,
Director do Centro Dramático,
a recopilación completa de videos, incluindo un de tornas falsas, de todos os programas de
Ana Kiro. A Diz Guedes o traxe auténtico e usado dun Xefe
de Campamento dos da OJE. Á
presidenta Nacional de Mulleres Rurai a medalla a mérito
eleitoral e o tratamento de excelentísima señ ra para usar n
tarxetas de vi ita. A Paco Yazquez báculo, toga e mitra arz bispal para que vai praticando.
O do abeto navideño non deixa de ser unha aída de t n.
Máis tradicional e repr sentativo seria montar un Belén vi: vinte. Os Reís Mag s están
claros: Baltar, Cacharro e
Lendoiro. O Anxo Anunciador é o subsecretário Arana
que a cada pouco ven desde
Madrid a dar conta da boa nova. Os proxenitores da criatura: Don Manuel e Pérez Yarela. Iste último responsábel de
que o nena apareza na TVG
co don da ubicuidade e adquira sabiduría co Supermartes e a
Repanocha. O Beiras poderla
facer de pescador, Touriño de
pastor tirando ao monte, e os
dirixentes sindicais facendo
desas figuriñas que levan presentes ao portal. O papel de
Herodes ainda non é definitivo pero inicial~ente irialle
ben o cometido a Conde Roa
. ou a Paco Garcia. Para facer
de nena hai vários candidatos:
Raxoi, Cuiña, un fillo de Pepe
Castro. Pero boeno deixemos
que o belenista nos surprenda
con algunha novidade que lle
- - dea-alegri.a ao nacimento. •
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Ven de anunciarse a nova
programación do CDG e vostede estivo moi metido na resposta que se deu á montaxe
de Valle-lnclán en castellano.
Aquel foi un erro histórico e un retroceso, nun eido como o teatro
no que a língua estaca normalizada. A atitude de Manuel Guede, crecentemente agresiva cara
os que nos opuxemos a esa
barbaridade, é evidente. Ademais
non tivo a resposta de público
que esperaba, e iso foi porque
non mediu. a sensibilidade do espectador teatral galego cara o
idioma. As leituras aíternatívas
que se fixeron , sendo interpretacións improvisadas de non profisionais , tiveron un seguimento
significativo apesar do seu simboli smo. A nova programación
para esta tem pada dame que
pensar, porque hai acertos ao
programar autores galegos novas , ou ao preparar o Xe/mírez
de Daniel Cortezón, ainda que
coido que se erra á hora de ligala
ao Xacobeo , porque relixión e
cultura non deben ir excesivamente xuntas. Pero chámame a
atención o programar un autor
francés contemporáneo , "para
demostrar que non somos homófobos", en declaracións de Manuel Guede. O CDG non pode facer contrapragramación polas críticas que lles fan , e Guede non
debe estar á defensiva.
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Nas suas emendas aos orzamentos presta singular atención aos investimentos sobre
a língua.

Xosé Manuel Pazos

A Lei de Normalización ten quince
anos pero apenas está desenvolvida, e o PP incúmprea por sistema. Cada vez usan máis o castelán nas relacións con outras administracións e mesmo cos deputa. dos: hai pouco convidoume Fraga,
en castellano, a unha recepción
que ia facer ao presidente do Brasil! Para eles o bilinguismo harmó-0- XAN CARBALLA
nico é falar castelán, que é o de
toda a vida, e o galega para sair á
PROFESOR, ACTOR E DIRECTOR DE TEATRO, XOSÉ MANUEL PAZOS PASOU DO PAPEL POLÍTICO NO CONCELLO tribuna e facer que fan. Política
DE CANGAS, ONDE FOI ANIMADOR DE NUMEROSAS INICIATIVAS CUL TURAIS LIGADAS AO FEITO TEATRAL, A Lingúísti<ja., que manexa un presuposto bastante importante, gástao
SER UN DOS DOUS DEPUTADOS ELEITOS DE ESOUERDA DE GAl/CIA: "SON UN NACIONALISTA DE ESQUERDAS indiscriminadamente, sen planificación de uso e con critérios basQUE QUER CONSTRUIR UNHA ALTERNATIVA A FRAGA COA APORTACIÓN DUNHA FORZA NACIONAL GALEGA".
tante caciquís. Páganse publicacións en castellano, dase diñeiro a
meios de comunicación para chegar a un misérrimo 5% do uso do
galego na prensa, e mesmo dan
cartas aos méios públicos galegas
(CRTVG), que teñen financiación
xa polo seu camiño.

'A política cultural da Xunta éfaraónica
por antiga emomificada'

Alternativa a Fraga

Despois de un ano de lexislatura, cales son as relacións
de Esqi.Jerda de Galicia co
PSOE, estando en grupos parlamentários diferentes?
lso ia asinado no acordo eleitoral , e non debia surprender a ninguén. A nosa idea é propor unha
alternativa pl ural a Fraga , que
non pode vir dun só partido. Nós ·
no parlamento colaboramos tamén co BNG, apoiando algunhas
das suas alternativas, ainda que
non o faga o PSOE. E non só en
aspectos culturais ou da língua.
Como oposición traballamos ben
co ntra o PP, pero haberia qu e
avanzar en formar unha alternativa, encabezada polo partido que
teña meirande apoio cidadá.

Vostede presentou várias enmendas aos orzamentos do
IGAEM (Instituto Galego das
Artes Escénicas e Musicais).
En que sentido?
Preocúpame que o IGAEM non
atenda dabondo a todo o feito teatral do país, á man<e de que a
danza (apenas o Ballet Rey de
Viana) e a música esteñan descoidadas. Preocúpame o teatro
de base, afeizoado, que está en
mans da Conselleria de Cultura e
non lle dá cartos. O IGAEM debia
ter axudas porque na base está a
canteira do teatro profisional e
porque está formando ao público
desde abaixo : chega a lugares
onde hai unha infraestrura que
non permite chegar aos grandes
espectáculos. Tampouco os festivais de teatro están governados
desde o IGAEM. Despois está o
problema dos 100 millóns de pesetas adicados a Circuítos Culturais, que nacendo como circuitos
teatrais foron ampl íandose á música e a danza, e despois, por razóns eleitorais, acabaron servindo en grand e parte para pagar
orquestras, grupos de gaitas, corais e festas dos seus alcaldes,
desvirtuando por completo a intención inicial coa que naceron".

O PSOE parece que vira agora
nas suas formulacións para centrarse máis en Galiza. No seu
dia pecou e pagou unha excesiva dependéncia de Madri d e o
cámbio benvido sexa. A confluir
outravolta nunhas eleicións estamos dispostos pero non a que
nos deg lutan . A nosa fórm ula
sempre será, mesmo hipoteticamente co BNG , a de formar coalicións elei-t orais conservando
cada quen a sua persoal idade ·e
a sua sigla. A esquerda sempre
foi plural e non monolítica.

Vostedes non se definen como nacionalista s, pero carecen de referente estatal.

Como actor e político, cal é a
situación do teatro despois de
case quince anos de institucionalización da profisión?
A criación do CDG foi positiva,
porque no seu dia dignificou a
profisión, ainda que se empezase a casa polo tellado e houbese
·erres. Os espectáculos axudaron
a extender o público do teatro ,
me lloro u as condicións laborais.,
e tamén tirou das compañias privadas . Outra cousa é que ·sexa
discutíbel a programación, cunha
certa desatención aos autores
propriamente galegos ou os noves dramaturgos . Nos últimos
anos co resgate de mómias en
contraste coa escasa atención a
autores como Roberto Vidal Bolaño óu Manuel Lourenzo. Ao teatro de base coido que non lle fixo nengun dano o CDG, porque
segue habendo centos de grupos inzando o país.

XAN CARBALLA

Unha das críticas máis xeralizadas á Conselleria de Cultura
é a promoción .do clientelismo.
Os fundos públicos en xeral son
utilizados clientelarmente pola
Xunta. De gañar eleicións non
fan un médio para governar, senón do governo un médio para
gañar eleicións. En Cultura pasa
o mesmo, e ademais a Conselleria se adica a organizar eventos
que non deixan nada despois de
realizarse. Parecen axentes culturais antes que xestores de po-

lítica cultural: Xacobeo 93, Gali- - tas de fóra. Hai que lembrarlle
que Berroguetto, Milladoiro, Núcía, T erra Única, agora Xacobeo
ñez ou Budiño abarrotan en Ga99, que levan milleiros de milóns
liza e fóra, pero eles non eren
dos que non queda nada. Adeen Galiza.
·
mais non eren no país e gastan
na contratación, polo xeral, de
Hai unha espectacularización
artistas alleos. Cando compareda cultura?
ceu o xerente do Xacobeo. falou
de centos de millóns en macroEu chámolle concepto faraónico ,
festiv.ais de música. Pergunteille
pala parafernália e .polo momifise ia revertir nos artistas 'galegos
cado e antigo, porque non están
e retrucoume que nalgunha porá vangarda de nada. Pérez Vacentaxe si pero que tiña que
rela definiuno moi ben : ''tacemos
comprender que se queríamos
cultura para: dar e tomar".
·atraer xente tiñan que traer artis-

Non hai que ser moi nominalista.
Nós non somos nacionalistas pero somos unha forza nacional galega. A diferéncia é que .o nacionalismo non é unha ideoloxia.
Eu son nacionalista, e asi me autodefino. Proveño de Esquerda
Galega e como tal considérome
nacionalista de esquerdas. Pero
Galiza .está implicada no. proceso
político do Estado español , e a
nosa prioridade seria manter relacións con outras organizacións
progresistas do Estado. Nós non
ternos ese referente estatal · pero
queremos construilo con iso que
chamamos Encontros da Esquerda, con Iniciativa per Catalunya
ou Nueva Izquierda, que está no
resto do Estado. Esa relación ten
que levarse ao referente dos yerdes e a esquerda europea. E un
proceso en marcha pero de grande complexidade, porque nós non
queremos ser o referente de Nueva Izquierda en Galicia, senón
mantera nosa autonomia de forza nacional galega.+
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CRÓNICA·Dl)NHA VISITA ·Á.TÓRRE OE HÉRCULES

OS 239 CHANZOS QUE NON SUBIU BREOGÁN
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A comezos do mes de Setembro o Cóncello . pos respect;iv9s. --Un pous;9 - má~s : ~di~~1te · .J..isla discurso..: rriuseolóxico non nos permita
da Coruña daba a coñecer as eleyada's ci.fras · ~1jlosans_eriQ.s .unha$" fareiras; áo ·que .rf¡arece .· cofi-~c,ej ·1n~is, . Non seria que esa referéncia
de visitantes á T arre de Hércules: úns 1.500 · no interior dunha écmstrución, subliñando 'xa estaba aí de antes?
diários durante o mes de Agosto, a· que fai
xa con rotundidade a auséncia de toda
uns 368.. 624 desde que Torre abriu de nomención aos homes e mulleres que aquí
E chegarnos a un mirador desde o que vevo para público en Xuño do 1996. As es"ttaballar.on e .;iviron. É dicer., pedra -~. ~8.is
mos o mar ·e o urbanismo galloupante dunpectatívas son boas e agardan chegar ao ·mépedra que ocultan e non amosan a v:ida. -·
ha cidade que quere medrar a todo custe:
dio millón para o ano que vén. Estas cifras··
Quizais por isto é polo que cobran a entrada. Mágoa que a esta altura aínda non nos
veñen a confirmar o interese dos cidadáns
Xa subindo á Torre seguimos constatando
a auséncia de informapresentaron a Hércupor este monumento no que se atopan valores arqueolóxicos, históricos, científic_os,
cióri, non sabemos se
les, a Breogán, a Xetécnicos, arquitectónicos, mitolóxicos, simascendemos polo interión e o seu can Ortos,
rior dun faro ou doubólicos, emblemáticos ... e que foi declarado
nen aos fenícios, polo
Ben de Interese Cultural xa no ano 1931.
· tro tipo de con'stru~
que non podemos goción·, se sempre houbo
zar das lend as e dos
Un dia de verán no que o sol tiña poucas
estas escaleiras ou
mitos que as xentes fonon, cales foron as vigañas de quentar, decidimos ir visitar este
ron construíndo ao
monumento e formar parte desa anónima
cisitudes polas que palongo do tempo para
cifra de visitantes das que tanto lles gosta
sou este edifício que,
entender esta construpresumir a algúns políticos. A entrada á Tonon o esquezamos, poción e, en consec'uénrre faise por unha porta que lembra a dun
súe unha dinámica de
cia, somos incapace
aparcamento subterráneo, na que non falta
seu e unha vida próde ver unha terra máis
a maquiniña de tirar o billete, sen dúbida
pria. En definí ti va,
alá do mar. Ah, e que
para que poidamos aceder aos restos escavamáis pedra, máis ocos,
tampouco nos presendos. Atopámonos de repente no que parece · algúns cegados .. . Untaron aos romanos!
unha escavación abandonada a toda presa,
ha história agachada
mal iluminada, cunha ruidosa pasarela me- . que nos debería falar
Rematamos a visita e
tálica e cunha máis que deficiente e desdos que nos precedenon sabemos se a Tocoidada información. O que é unha mágoa,
ron, das súas técnicas
rre é un únicum plantapois as estruturas exumadas (dos outros resconstrutivas, das súas
do no espácio e no
tos atopados nada se sabe) precisan para a
necesidades e motivos
tempo ou se, pola consúa leitura e comprensión duns rudimentos
tra, é reflexo, claro que o é, da história ropara erguer un faro e mantelo. Seguimos
dos que o común dos cidadáns carecemos. . -subindo, chegamos a ·unha planta abovedamana, medieval, ilustrada e actual da cicla.Así ternos fronte a nós un laberinto de muda na que nos surprende unha inscrición
de da Coruña. Porque esta Torre foi feita,
ros e pedras que, a pesares de conter unha
que fai referéncia ao extremeño Eustaquio
refeita e volta refacer por mor de que unha
rica información sobre aspectos da tecnoloGiannini. Por fin se nos dá unha pista que
sociedade, que tiña un dos seus hábitats na
xia construtiva e das remodelacións que ~o
nos achega a alguén de carne e oso que ticidade, precisaba dela para se comunicar,
ñeceu o entorno da Torre ao longo do temvo ~nha partis=ipación activa e viva neste
para importar e exportar, para se defender e
po, non logramos apreender nos seus temmonumento. E unha pena que o mínimapara ser hoxe o que é.

o

a

. 'A.Torre queda
convertida en obxecto
de veneración
só comprensíbel
para os privilexiados"

E dicer, estarnos diante dun ben cultural
de singulares posibilidades para transmitir
.aspectos diversos de elementos intrínsicos
da nasa cultura: que fai aínda máis apremiante, se cabe, a sua conservación e a sua
posta en valor social. É razoábel que, con
independéncia da titularidade do mesmo,
contribuíamos por médio do prezo da entrada a asegurar que os que nos sucedan no
tempo podan disfrutar, coma nós, deste auténtico arquivo da nosa cultura. Agora
ben, a ausénc ia da máis mínima musealización, a total falta de argumento interpretativo algún, en definitiva a sua presentación como un obxecto, como unha cousa
desconectada do que a fixeron, disfrutaron e ufriron, do que e ben ficiar n e
perxudicaron, desconectada inclu da cidade que a fixo po íbel e até do eu próprio
valor simbólico, colócannos diante dun
exemplo do que non é a p ta en valor
dun ben cultura, ao menos non c mo un
simple recur o económico .
Estamo diante dun ca o mái de minifundi mo cultural, de dilapidación de ideas e
iniciativa (chegou a haber un proxecto
global de musealización), que leva a convertir un significativo ben cultural, que é de
todos e aoque todos remos dereiro a aceder,
nun obxecto de veneración cuia leitura e
interpretación queda reservada para aqueles
privilexiado que coñezan as clave , é dicer,
os sábios, demoucando a socialización dos
arquivos da nasa memória e mantendos ilexíbeis para os máis dos cidadáns. •
Cow s (Colectivo de cidacláns para reflexionar
sobre o Património Cultural)

A Confederación Intersindical Galega e o Sindicato Labrego Galego van levar adiante o seguinte
.
PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA
PLAN CÓDIGO

TÍTULO DO CURSO

CONCELLO

PLAN CóDIGO

TÍTULO DO CURSO

CONCELLO

5028 ........ 101 ..... Apicultura ....................................... :................ A ESTRADA
5028 ...... 2401 ...... A muller na agricultura ................................... AS PONTES
5028 ...... 1501 ...... Produccións complementarias do bosque ........ CEDEIRA
5028 ........ 702 ...... Cultivos extensivos: cereais e pataca ...................... XINZO
5028 ........ 201 ...... ABC dunha explotación de ovino e caprino
5028 ...... 2402 ...... A muller na agricultura ....................................... VILALBA
5028 ...... 1502 ...... Produccións complementarias do bosque ... A ESTRADA
5028 ........ 801 ...... Técnicas de cultivo de vide ................................... .. ... ARBO
5028 ..... ... 501 ...... Producción deleite de vaca .................................... MUXIA
5028 ...... 2403 ...... A muller na agricultura ............................................ XINZO
5028 ... ... 1601 ...... Ordenación, silvicultura e Prod. Forestal .. ORTIGUEIRA
5028 ........ 802 ...... Técnicas de cultivo de vide ...................................... ROSAL
5028 ........ 502 ...... Producción deleite de vaca ........................................... ZAS
5028 ...... 2501 ...... A muller rural : presente e futuro ........... ........ MONFERO
5028 ...... 1602 ...... Ordenación, silvicultura e Prod. Forestal ... . A ESTRADA
5028 ........ 901 ...... Enoloxía ...................... .......... ............... ................. ....... VERIN
5028 ........ 503 ...... Producción de leite de vaca ..................................... ORDES
5028 ...... 2502 ...... A muller rural: presente e futuro ........................... MEIRA
5028 ...... 1701 ...... Conservación de alimentos ..................................... MUXIA
5028 ........ 902 ...... Enoloxía ............................................................ CAMBADOS
5028 ........ 504 ...... Producción deleite de vaca ..................... :.............. TRAZO
5028 .. .... 2503 ...... A muller rural: presente e futuro -·-···············-··· VI~ALBA
5028 ...... 1702 ...... Conservación de alimentos ................................... NARON
5028 ...... 1001 ...... Técnicas de cultivo de horta ............. ........ PONTEDEUME
5028 ........ 505 ...... Producción deleite de vaca ............ ;........ CASTROVERDE
5028 ...... 2504 ...... A muller rural : presente e futuro .. ..... VILA DE CRUCES
5028 ...... 1703 ...... Conservación de alimentos .. :..'.. ;....... :... .-................ CUNTIS
5028 ...... 1002 ...... T~cnica,s de cultivo de horta ..................................... VERIN
5028 ........ 506 ...... Producción deleite de vaca ' :~:... :..·....... :'... :................ XINZO- · 5028 .... ~ . 1003 ...... Técn~cas de·cultivo de horta ................................ O ROSAL
5028 ...... 1801 ...... Elab. e conserv. derivados cárnicos ................. MONFERO
5028 ...... 1101 ...... Produccións de Flor cortada ................................ ..... NEDA
5028 ........ 507 ...... Producción deleite de vaca ............. ::·········A MEZQUITA
5028 ...... 1201 ....... Técnicas de cultivo de frutais ........................ ABEGONDO
5028 ...... 1901 .. ~ ... Elab. e. conservación derivados lácteos ............. MOECHE
5028 ...... 1301 ...... P~da ~ ~xerto de. ár,bo~es :.,, .,....... :....._...........:.. ;. BETANzqs
5028 ........ 508 .-~ .... Producción deleite de vaca- ................ : VIANA DO BOLO
5028 ...... 1302 ........ Poda e fuxerto de árbores .................. :..... :...... A ESTRADA
50~8 ...... 2001 ...... Conservación da p~Óducdón dós solos~ .....:........ : -FRAD~~ - . 5028 ...... 1401 ...... Producción de plantas de viveiro ........... S. SADURNIÑO
5028 ........ 509 ...... Producción deleite de vaca ... :....... :. .'............. A ESTRADA
5028 ·....... 2002 ...... C_onse;rvación da producción dos solos ............. CEDEIRA . .
.
: Vanse facer de deeembro do·98 a marzo do 99
5028 ........ 510 ...... ..Prnduc.ción deleite.de v:á·ca .. ..,.. :..'~.;; ....,.-:·.;.:..:....... SILLEDk ; --.· ~. :. T .Maisjnformación nos loC2aiS do Sindicato-Labrego Galego
7
",·
) . ,.. • ,.
5028 ....._. 2003 :···~· Conserva~ión d·a pr-odricdóndés solos ·-.::-... :: ..... RIBADEO
·5028 .::'.-. ... 511- .. ~ .... .Producción de Ieife.de
~:::::.~ .-: ·. ::-: .:·:·: .~:
FORCAREI . · :·: --E~te)?lan p~rtence áa CONVOCATOkIA FORMCEM 9B MO MARCO
5028 .....: 2101 ...... M~quínaria agrícola. Tipos e réndabilidade; .......... BRION
DO II A.N.F.C. CON FINAN~IACIÓN DO FONDO SOCIAL.EUROPEO
5028 ........ ~01 •..... Producción de carne de vacUn.o ................... ;......... SARRIA
5028 ...... 2301 ...... Xestión Básica.de ~xplotacións agra. e gand. .. TORDOIA
5028 ........ 602 ...... Producción de carne de vacuno .'. .. MONTEDERRAMO ·;
50~8 ...... 2302 ·.; .. :. Xes?ón Básica de explot. ag!ar. e gand. ~·.: VILARMAIO~. · ·.
#; . ,· .'
SINDICATO
ORCEM
fONDO
LABREGO
5028_. ...._. .. 603 ·:-·-'·· )?ro~·i:cció,n.de carné d~ ~~cun~ ··: :, .. :... ,:····:;.. A G_üLAp~ : ·.. ·._ ~ ~I
SOCIAi.
1
GALEGO
•
EURoPeo
5028 ...... 2303 ...... Xestion Bas1ca de explot. agranas e gand ......... RIBAJ?EO , ,~~.-. .
~
"""""""'
~
5028 ........ 604 ...... Producción de.carne de vacuno ......................... RODEIRO
5028 ...... 2304 ...... Xestión Básica de explotacións agrarias e gand.
5028 ........ 701 ...... Cultivos extensivos: cereais e pataca ...................... XINZO
"':(
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MANUELCAO

Publicábase hai pouco o seguinte dado: o 31 % da povoa,
ción total da província de Ourense son pensionistas, isto é,
109.000 persoas receben unha pensión do Estado dun ou
outro tipo sendo a cuantia média mensual das mesmas de
54.000 pta. lsto significa que, a razón de 14 pagas anuais,
chegan á província ourensá máis de 80.000 mi\lóns de pta
cada ano. Estamos, naturalmente, diante da· principal "ac,
tividade económica" desta província. Se lle engadimos os
negócios relacionados coa agroindústria levados a cabo por
Coren, algo no sector textil e, sobre todo, a actividade da
lousa na comarca de Va~e-orras, teremos un mapa do que é
a estrutura económica ourensán. A todo isto superponse a
actividade dos organismos públicos (Concellos, Deputa,
ción, Administración Autonómica e Administración peri,
férica do Estado Central) que se adapta á perfección a este
panorama de deterioro estrutural adoptando posicións de
maior predomín io e prepoténcia nun contexto no que a
sociedade civil vella e decrépita non está nen en condi,
ción de estrapexar e menos de oporse a algo ou a alguén.
Voltando aos ingresos proporcionados polo alto número de
pen ionistas alguén pensará que esta é unha parte da solieda,
riedade que o Estado Central proporciona a Galiza. Craso
erro, pois tal volume de recursos non son outra cousa que re,
torno lexítim , e en realidade moi recortados, das contínuas
aportación que se foron realizando individualmente despois
de longos ano de traballo e esforzo en países como Cataluña,
País Vasco, Suiza, Alemaña ou na própria Galiza. Debe saber,
se que a cuantía das pensións galegas e, máis aínda, das curen,
sás é a máis baixa de todas as CCAA debido ao volume das
pensións do réxime especial agrário especialmente castigadas .
polo sistema de protección social español. T amén convén ter
en conta que este fluxo de fondos ten un límite a data fixa
que coincide coa extinción do pensionista. O ritmo de desa,
parición de perceptores de pensións é alto pero, por serte para
os dirixentes políticos ourensás, cada vez nace menos xente.
Máis do 21 % da povoación é maior de 65 anos e dado que o
número de mortos máis que duplica_aos nacidos vivos prevese
que a provincia ourensana verá a sua povoación se reduce aos
250.000 habitantes dentro de 10 anos. A perda de peso elei,
toral, interese económico e capacidade política fará da pr0'
vfucia un ermo case total acadando, por fin, os seus obxecti,
vos políticos os dirixentes da elite local que, iso si, verá dif¡,
cultada a sua eleici.ón e diminuido o seu poder por esos mes,
mos factores. Os rapaces que, até agora, contaron coa paga
dos pensionistas, que ademais seguían traballando e non gas,
taban case nada, terán problemas ao igual que ás múltiples su,
cursais de bancos e caixas que verán fuxir uns recursos seguros
e fáciles de rendibilizar. A relación activos / pasivos menor
que 1 dende 1989 irase reaxustando non polo aumento dos
activos senón pola dimiJ:lución dos pasivos.

A.N.T.

'A recente enquisa de Sondaxe
para as eleicións municipais
é reveladora. Lugo, Ourense e
A Coruña son comp cidades
ancoradas no pasado, sen dinámica
económica e social progresiva"
A recente enquisa de Sondaxe para as eleicións municipais
é reveladora. Lugo, Ourense e A Coruña (agora, preten,
dendo Bispo) son como cidades ancoradas no pasado, sen
dinámica económica e social progresiva e sen capacidade
nen foigos para sobrepoñerse. •

OConsello Económico eSocial alerta que as diferéncias co Estado medran

Galizo .,diverxe' de España
en emprego e riqueza por habitante
-0- TERESA VARELA

O Consello Económico e Social
(CES) de Galiza veri de aprobar
a sua memória anual sobre a
situación económica e social
do país. O informe conclue que
"a economia galega rexistrou
en 1997 unha diverxéncia real
respeito á española, segundo
os dados da evolución do Produto Interior Bruto (PIB) por habitante e a relación entre crecimento económico e emprego".
Noutras palabras, a memória
-á que tivo aceso A Nosa Terra- advirte que Galiza non logrou acurtar di s táncias coa
média do Estado .nen en termos de riqueza per cápita, nen
n os de. criación de emprego.
En canto á primeira conClusión, o
CES suliña que a economia galega medrou menos que a do resto
do Estado e que perdeu posicións
no PIB estatal entre 1994 e 1997.
O CES atribue o aumento do paro a causas estuturais e ao sector primário. X. CARBALlA
Asi, o crecimento do país foi do
3,2% no pasado exercício , tres
ministración autonómica -do grudécimas inferior á média españotraballo, unha caida que non foi
po sinalado- "que máis inviste"
la, e a sua produción pasou de recompensada polos importantes
presentar o 5,80% do total do PIB - incrementos na ocupación rexis- -en termos relativos, con 138.290
do Estado a xerar só o 5,69%.
- trados nos restantes sectores
pesetas per cápita durante o pe- _
produtivos. Estes medran todos, _ riodo analisado, un 20, 1% por riA memória desta institución , inteincluindo a agricultura e a pesca -ba da média.
grada polos sindicatos, a Cante-· (un 0,5%), pero en particular o
Catrocentas páxinas
sector industrial , a un ritmo do
deración de Empresarios e distintos colectivos económicos e so5%; seguido do de servizos, que
O Plenário do Consello Econóciais, destaca que "unicamente"
medra un 3% e a construción,
mico e Social de Galiza aprobou
tres comunidades -Estremadura,
cun 1,6% de aumento.
o pasado Luns a sua memória
Castela-A-Mancha e Múrciaanual, un informe de 400 páxiPésie a estas cifras , o CES sa"aportan menos que Galiza" ao
nas estruturado en oito grandes
PIB estatal "tanto en termos absolienta ·"a incapacidade" amasada
capítulos nos que se fai un mien 1997 pala economía galega
lutos como relativos". Este baren u cfoso repaso da situación
mo ascendeu a 79,4 billóns de
"para traducir os altos niveis de
económica e social do país dupesetas en 1997, dos que 4,5 cocrecimento da actividade en creciraote 1997. Nun- primeiro aparrresponden á Galiza. Per cápita, o
m entos do emprego". Máis aló
tado, a Comisión IV da institudun exercício concreto, o Consenaso país contabilizou 1,6 millóns
ción anal isa a evolución da depor habitante, 400.000 pesetas
llo Económico e Social conclue na
manda interna -consumo e inmenos que a média estatal.
memória que "Galiza caracterivestimentos=-, a marcha do seczouse pala destrución de empretor exterior e o nível de converPara acabar de constatar a "dig o na década dos 90 mália o
xéncia de Galiza. O segundo
verxéncia real" ca Estado, o CES
maior ou menor crecimento da
epígrafe está adicado ao mercatamén esgrime que a riqueza de
sua economia, a diferéncia do
do laboral e ás · políticas activas
- cada galega medrou un 0,49%
que acontece no Estado español''.
de emprego, ·ao que lle segue
entre 1993 e 1997, moi por deA institución non deixa de re- un--terceiro capítulo onde se esbaixo do incremento do 1,70%,
tuda o sector público.
calcar que, pésie a falta dunha
do que se beneficiou o conxunto
dos cidadáns españois. ·
converxéncia real, os mecanisA parte máis económica do inmos de solidaridade en forma
forme péchase cunha análise
A segunda conclusión do Con- de transferéncias 'de cartas fan
que mellare á -Rerfüa Familiar -- sobre a marcha dos sectores
sello Económico e Social afecta
produtivos e sobre o desenvolviás cifras de ·emprego, onde as
Bruta Dispoñible (RFBDY dos
mento territorial, onde se manigalegas. Nembargantes, iso non
diferéncias ainda -son máis acufesta que "o grao de cumpriimpide que se situe no 93, 7%,
sadas. Nese aspecto, Galiza-camento dos prazos de execución
miñou en dirección contrária ao
uns seis pontos por debaixo do
das infraestructuras terrestres
Estado e perdeu un 0,9% da sua
valor meio do Estado.
non acadou os resultados prepovoación ocupada, mentres
- que -no resto aumentou un 3%.
No seu informe, o ces analisa o ~ vistos inicialmente".
investimento público, de vital imPecha o traballo do Consello
Os dados constatan que o país · portáncia en Galiza por canto xoEconómico e Social un repaso
perde postos de traballo -8.500
ga un papel de motor da ecpnopolo panórama social, no que se
de media anual-, pésie a que a
mia. Tampouco aqui o país sae
abordan aspectos como o des_u a economia participa do ciclo
ben parado, xa que o investimenmográfico, a saude, a educación
alcista do entorno e medra un
to do Estado en Galiza entre
ou o meio ambiente, xunto cun3,2%. É dicer, non logra criar em1994 e 1991 foi o rrienor das auha análise da protección social
prego neto pésie ao crecimento
tonomias de réxime fiscal comun
medindo as prestacións econódo PIB, o que invita a reflexionar
e de igual nivel de competencias,
micas, sanitárias e sociais que
sobre o ·que poderia pasar co
isto é Catalunya, Valéncia" Andaperciben os galegas.
mercado laboral galego ante unlucia e Canárias. En concreto, o
ha conxuntura desfavorábel.
Governo central destinou 24.023
A memória será remitida ao Gopesetas por habitante, "un 17%
verno galega, ainda que as suas
menos que a média das cinco coO informe do CES atribue éste
concl us ión e recom endacións
munidades consideradas", reza a
feito a causas estructurais e ao
só teñen un carácter orientativo
memória. Pola contra, e cecais
sector primário, no que se perpara o Executivo. •
para equjlibrar; a Xunta foi a Adderon parto de 39.000 postos de
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Maniféstanse contra unha fiscalidade do 25% .que as equipara aos seguros

1 tfMt.JiHM111 &iS

O 16 de Xáneiro Asembléa Constituinte ·

. .-

......... ..... :·· . : ...... ... . ....

das Comunidades de Montes

Das 2.693 Co~unfdades de M~n
tes que hai na Galiza, só 580 teñen Xunta Reitora e dasas só -a
metade rexistan un funcionamento real. Neste marco, a Asemblea
que se vai ·celebrar en Vigo canta
coas 140 organizacións máis activas, que teñen como obxectivo
a defensa do monte como unha
propriedade xermánica, é dicer,
comun e cunha función social.
Por esta razón, Xosé Alfredo
Martínez Pereira, presidente da
Xestora, demandou o cumprimento da Lei de Montes para evitar o seu abandono.
Ademais de abordar os proble-

nado á Lei de Acompañamento
dos Orzahlentos Xerais do Estado. Nesta· emenda aplícaselle
aos montes ünha fiscalidade do
25% no marco do imposto de
sociedades, igualándoos aos
coléxios profisionais ou aos seguros e abrigando ás Comunidades de Montes a levar contabilidades comple-xas para as
que en moitas ocasións non
cantan con orzamento. A mesma Lei recoñece como gastos
os investimentos no monte, pero
exixe certificacións por parte da
Admfnistración.
~ Xosé Alfredo Martínez Pereira
criticou esta medida impositiva

'

J>RECIOS "iSPECIALES

.... ,...t.

Un ano e meio despois do 1 mas desta "realidade histórica
Congreso Galego das Comugalega desde tempos · imemonidades de Montes, o 16 de
riais", a Asemblea reivindica as
tres funcióhs do monte: a ecolóXaneiro celébras~ en Vigo a
Asemblea Constituinte dunxica, a produtiva e a social, que,
ha organización na que de
segundo Martínez Pereira, "debe
momento estarán integrados
respostar ás decisións das
140 montes en man-comun.
asemblea de comuneiros e a voIgualmente, os integrantes
cación histórica do monte'. Por
da Xestora desta organzia- · isto, as Comunidades rexeitan as
ción denunciaron a aplicainxeréncias da Administración.
ción dunha fiscalidade -igual
á dos seguros nunha emenOutro aspecto que preocupa á
da no Senado á Lei de AcomXestora é a emenda introducida
pañamento dos Orzamentos. · o Luns 14 de Decembro no Se-

· ..:.:

"porque- o monte á tributa á sociedad e ao ter unha función
ecolóxica e social". Igualmente,
o presidente da Xestora denunciou que exixir certificacións da
Administración "pode . criar tramas caciquis e provocar que sexan os· concellos quen decidan
os investimentos no monte, como sucedia desde o franquismo
até 1980". "Esta é a morte dos
montes en mancomun, ainda
que somos optimistas e eremos
que as leis poden derogarse",
engadiu Martínez Pereira.
.A respeito da Asemblea do 16
de Xaneiro, no decurso da mesma presentarase un número
· monográfico da revista de Cooperativismo e Economia Social
da Universidade de Vigo, que
dirixe lago Santos Castroviejo e
que está dedicado aos montes
en mancomun. Tamén na
Asemblea recebirá unha homenaxe o xa finado maxistrado do
Tribunal Superior Daniel García
Ramos, quen precisamente pechara o 1 Congreso Galega das
Comunidades de Montes de
Maio de 1997. Por último, a
clausura correrá a -cárrego do
escritor Manuel Rivas. •

~

Ocaudal eoseu entorno incluidos no Rexistro Xeral de Espazos Protexidos

Aparcelária,
en Covelo, estraga as fragas do rio Tea
9* P.B.

O proceso de concentración parcelária en Prado, no concello de
Covelo, está destruindo unha
das carballeiras mellar conservadas de Pontevedra. Con anterioridade , as fragas con espécies
autóctonas das parróquias da
Graña e o Campo xa foron estragadas. A concentración parcelária afecta ás beiras do rio Tea,
incluido no Hexistro Xeral ae Espazos Protexidos da Xunta.
Cando se reactivou a concentración parcelária neste município,
no mes de Outubro, o alcalde Xosé Costa (PP) e o do Delegado da Consellaria de Agricultura
Xosé Cabeiras , afirmaron que as
zonas con masa autóctona non
serian afectadas polo seu elevado valor ambiental. Sen embarAs pistos non respeitan espácios protexidos.
go e segundo denunciaron a
Asemblea do Suído e o Grupo
núncian irregularidades nas . a Asemblea do Suido, unl1a asoErva, a execución das obras seobras emprendidas pola empre ~
ciación cultural e social que degue a estragar "zonas de interesa ·rragasa no referente a ansenvolve a sua actividade no
se ambiental como son as carchos de pista, tala de espécies
município, os únicos beneficiaballeiras de Prado e Godóns".
protexidas como acibos, inestarios desta "irracional concentrabilidade dos taludes e arrastres
ción en zonas que non se adi"Afectan ademais a bacía do rio
de terra.
can ao cultivo son a empresa
Tea, ao cruzar, sen nengun tipo
- encargada de executar as obras de medida de corrección do imSinalan, asimesmo, que estas
de aparcelamento e os maaereipac;to ambiental, os afluentes do . pistas, tal e como se demostrou
ros, os dous totalmente alleos
mesmo e podendo afectar direcnos lugares de Campo e A Graaos intereses dos viciños". Entamente ao seu cauce -engade
ña, resultan inservíbeis ao cabo
gaden que con está actuación
o membro da Asemblea, Alede pouco tempo. Nestes dous
ábrese o camiño para incentivar
xandre Cendón - É unha grave
lugares, a pistas forestais abera substitución das árbores auinflación ambiental porque o rio
tas para comunicar as diferentes
tóctonas por espécies de creciTea está incluido no Rexistro
parcelas, xa supuxeron durante
mento rápido, en especial o euXeral de Espácios Protexidos da
o verán a tala de carballos e árcalipto , promovido polo Plano
Xunta". Os colectivos tamén debores de outras espécies. Para
Forestal da Xunfa. •

AN .T.

Macroeconoinia
eleitoral
O ambiente de precampaña eleirnral fa¡ que o govemo cenrral urilice calquer dado macroeconómico aparentemente positivo para lanzar mensaxes triunfalistas á povoación do estado e pañol. Acaba de
-pasar co dado da inflación. O IPC anualizado de 1,4% fixo que o
aparato propagandístico do govemo adornara con doce violín a ituación económica.
Os pensionistas, apetecíbel nicho de votos, foron po ro polo aire .
Os traballadores non necesitarían aumentos salaríais, xa que pola
máxica política económica do PP os salários se revalorizan automáticamente debido ás baixas do IPC. O govemo aproveitou tamén para
reincidir no ménsaxe de contención salarial. Seica vi vemos, pois, no
mellar dos mundos posíbeis.
Pero a orquesta desafina. En primeiro lugar porque a baixa dos prezos é máis o producto da onda deflacionista que afecta á economía
europea e mundial que o resultado dunha política económica. En
segundo lugar, porque o govemo esquece mencionar que a inflación subxacente (sin alimentos nen enerxía) manten- e obre o
2,2% anual. A inflación subxacente é un indicador que reflicte
mellar o comportamento real dos prezos. En terceiro lugar, porque
a inflación do estado español triplica a de Franza e Alemaña: arredor do 0,5%. E por último, nesa cifra de 1,4% ten moito que ver
feíto de que os productos enerxético rexistren unha taxa negativa
de 5,9% e os carburantes de meno 7%. O prezo dos carburante
están polo chau, consecuéncia da grave rece i 'n que e tá a viv r
no resto do mundo udesenvolvido.
A inflación no estado baixa como re ultad
deílaci ni ta
mundial. Esto nota-se mellar analisand
e mp ñent d IPC.
O s prezos industriais
baixan como resultado
desa ola deflacionista,
xa que os bens industriais están máis expos tos á competéncia intenacional. Pero non
acontece o mesmo cos
servizos (p ec hado s á
competéncia e desmandados), cuia taxa
anua l de inflación
manten-se sobre o
3.6%, igoal á de hai un
ano. Os se rvizos aportan carro décimas ao
IPC anualizado. Sen o
turismo o IPC estaría
en 1 %. En resumo, o
dado preocupante consiste en ·que o diferencial entre o IPC e a inflaci_ó n anualizada agranda-se.

'A grandilocuéncia e

o autobombo do govemo
no terreo
macroeconómico
esconden
unha realidade social
menos boiante"

Pero hai unh:r penúltima reflexión. A grandilocuencia e o autobombo do govemo no terreo macroeconómico esconden unha realidade
social menos boiante. Mentres baixan o IPC, os tipos de xuro, o déficit público, etc, incrementan-se o paro e a precariedade labGral e
medran as bolsas de marxinalidade.
Unha vez rematadó nun prazo medio o tirón de crecemento da economía española quedará unha situación máis difícil de solventar. Pero
todo eso terá que esperar até o ano 2000. Po lo pronto, haberá que
abrir os paraugas e soportar con paciéncia o chaparrón de dados, autobombo e doces violíns que nos teñen preparado desde o governo
centrarnos pr6ximos meses. Pero"nunca choveu que non escampara.•
'

'
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Sindicatos, cons~midores eoposición falan de 'regalo' eaUE avisa_da ilegalidade da medida

·O governo privatiza o negócio da electricidade e

ademais entrega 1,3 billóns de pesetas ás compañias
~

M.V.

O Martes dia 15 o Senado
aprobaba, só cos votos do
PP, a entrega ás eléctricas
de 1,3 billóns de pesetas en
concepto de custos pola
privatización. Ao mesmo
tempo, en Bruxelas, o comisário europeo da competéncia, Karel van Miert, avisaba
de que as axudas ás eléctricas non están autorizadas.
O Estado deixa a planificación
do abastecemento eléctrico en
mans das compañías privadas,
pero ademais ten previsto entregar de golpe algo máis de un billón de pesetas a estas empresas en concepto de custos pala
transación. Oposición, sindicatos e Organización de Consumidor~s afirman non comprender
o motivo deste "regalo" do governo ás compañías.
En Setembro de 1996 o ministro
Piqué anunciou o fin do denominado Marco Legal Estábel que
até aquel momento mantiña en
mans do Estado a ordenación
do sector eléctrico: tamaño e
características do abastecemento, prioridades de investimento,
etc. Hai un ano, o 11 de Decembro de 1997, compañias e go-

cios dos próximos anos en caso
verno asinaron un protocolo
eléctrico que abria á competén- _de que os haxa, pero que as hipotéticas perdas deben ser abocia a produción da enerxia elécnad as polo Estado. En base á
trica. O ordenamento do sector
depende, desde a entrada en vi-· estimación de investimentos imgor da nova leí eléctrica, unicaprodutivos, máis acumulaci.ón de
perdas futuras, as empresas
m~nte da demanda.
eléctricas estimaron en 3,2 billóns de pesetas a indemnización
A chegada do mercado libre
que o Estado lles debía pagar.
cuestiona a supervivéncia das
Desde a postura aposta, econocentrais de Meirama e As Pontes,
mistas e forzas sociais diversas
pesto que a partir do 2.007 o Esargumentaron que a posibilidade
tado retirará os 200.000 millóns
de perdas futuras era só unha hide prima ao sector do carbón.
pótese e que constituia unha estafa ao sector público o entregar
A exixéncia das eléctricas
de golpe esa cantidade ás compañias. O govern_o aceitou finalDesde o princípio, as .empresas
eléctricas non se mostraron conmente pagar ás empresas 1 ,3 biformes coa privatización sen
llóns de pesetas.
máis. lberdrola e Endesa (que
Os cartos sairán da tarifa
controlan o 80% do sector) comezaron a argumentar que era neceO billón sairá da tarifa que paga o
sária unha compensación e a calconsumidor que xa até agora vicular o chamado Gusto de Transición á Competéncia (CTC). As
ña abonando un prezo moi supecompañías deberían ser indemnirior ao custo real da produción da
enerxia. Boa parte da tarifa reprezadas igual que o taran cando se
sentou .sempre unha expécie de
decretou a moratória nuclear. Argumentaban, entre outras causas,
imposto indirecto sobre o consuque moitos dos investimentos remidor. Se un quilovátio de eneralizados, seguindo a directriz do
xia custa 3,5 pesetas, o cidadán
ou empresário paga xa na actuaEstado, non eran agora rentábeis.
lidade por el 14 pesetas. A partir
de agora a tarifa deberá incremeO acorde de privatización estatarse para sufragar o billón que
blece , por outra parte , que as
van recebir as compañías.
compañias recollerán os benefí-

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, responsábel da Comisión
Nacional do Sistema Eléctrico,
puxo xa de manifesto a discrepáncia deste ente regulador. Outro tanto fixo a Organización de
Consumidores que criticou "o recar~o do 4,5% na tarifa", sinalando ademais que "a canta de resultados das compañias vai mellar do previsto", o que dempstraria que non necesitan recebir
nengun tipo de axudas. Pela sua
parte, os representantes no congreso do BNG manifestaron a
sua opinión de que "os primeiros
compensados pela transición á
competéncia deberían ser os pequenos consumidores e industriais que nen sequera son abastecidos de maneira axeitada". A
CIG, central con máis representaf'}tes no comité de empresa de
Endesa das Pontes, indicou a
necesidade de que fosen compensadas as comarcas que sofriron a extración do lignito non recuperábel e o tecido social que
se está a ver perxudicado.
·
O que saben as empresas eléctricas é .que facer cos cartas que
van a recebir. Están a investir nos
sectores de telecomunicacións,
auga, resíduos e outros. Latinoamérica e o Magreb son alguns
dos seus pontos de incidéncia. +

Pede multar por faltas ao gadeiro Manuel Castro Villar

-0- P.C.

No decurso da tractorada cele brada o pasado mes Xaneiro ,
un Garda Civil colocaba unha
pistola na nuca do labrego do
SLG , Manuel Castro Villar .
Dous días despois , o gadeiro
de Lousame recebia a comunicación dunha den,úncia posta
pala Garda Civil. A sua vez el
apresentaba denúncia contra
as forzas de seguridade. Mália
parecer demonstrado que o
Garda Civil efeitivamete encanonou a Castro Villar, a fiscal
desestimou solicitar pena algunha para o responsábel. Pala contra, mantivo a acusación
de falta leve e pena de multa
para o labrego.

téncia, desde o SLG denúnciase que este proceso insírese na
estratéxia de represión das
tractoradas celebradas durante
\q

A TVG siléncia

a crise de Gesrubber
O colectivo de traballadores
de Gesrubber incluirá entre
as suas consignas a de:
"non conectes coa TVG ", en
protesta polo siléncio mentido por esta emisora pública
a respeito da crise laboral da
empresa. En concreto, os
obrei~s fan mención á ocul•
tació da_información relativa á f .lga xeral de duas
horas ;que viviu Tui o pasado
26 de Novembro e que deu ·
lugar ao cese de toda actividade comercial en solidariedade coa empresa. Tamén
salientan a mobilización do
pasado dia 11 en Arbo, da
que informaron vários
xornais portugueses, pero
non a cadea pública galega.•

Un representante da CIG será
secretário adxunto á secretaria
xeral da Federación de Químicas, Enerxia e Metal da Federación Sindical Mundial. A decisión tomouse no congreso celebrado na Habana os dias 9,
1o e 11 do presente mes. Neste encentro decidiuse tamén a
fusión das tres ramas da FSM
mencionadas. A Federación
Sindical Mundial agrupa a sindicatos de numerosos paises
sobre todo de nacións en vías
de desenrolo e mantén posturas críticas co neoliberalismo e
a globalización. É unha das primeira veces que unha organización dunha nación sen estado, como Galiza, acada un pesto de respónsabilidade nunha
organización internacional.+

contra o Gorda Civil que encanonou a un labrego

Á espera de que se dicte sen-

A Confederación lntersindical
Galega ven de obter 34 delegados nas recentes eleicións sindicais celebradas en Unión Fenosa. En segundo lugar e con
só un delegado menos situouse
a USO. CCOO quedou en terceiro lugar con 30 delegados.
UGT obtivo-18. b éxito da CIG
foi sobre todo notório na central
térmica de Meirama. A central
nacionalista logrou tamén, por .
outra parte , entrar no comité de
empresa de Te!evés, situándose en segundo lugar. Era a primeira vez que a CIG presentaba candidatura nesta
empresa.+

ACIG estará
representada na direción
dunha das ramas da FSM

(

Afiscal non solicita senténcia

O xuizo contra Manuel Castro
Villar é outro dos que se· celebran contra gadeiros que participaron na tratorada do pasado
20 de Xaneiro. O seu caso é
particular porque no decurso
do mesmo xulgábase á Garda
Civil, por ameazar cunha pistola ao labrego e contra o labrego, por impedir o direito á libre
circulación.

ACIG gaña as ~leicións
en Unión Fenosa

Festa de solidariedade
con Fri~alsa
O Sábado 19 de Decembro te-

A. PANARO

Sindicalistas e labregos concentráronse no Xulgado de Santiago en solidariedade con Manuel Cc;1stro.

da supertaxci.. A Secretária Xeral do sindicato, Lidia Senra, sinala que desde a Xunta e a delegación do governo "tratóuse,
en todo momento de convertir
as mobilizacións en actos crimi-

ª?~, ~~j9.~ ~?~irª~~~~~~~~~¡~~ >.. 1 ~ai~ . ~esmo; ~~1.n,e;~~d?_ ,~~~~!~.

tos fundamentais como o de expresión e o de manifestación".

,

O pasado 26 de Novembro suspendí ase outro xuizo contra labregos participantes nas tractoradas porque o xulgado non convo'( ·

:: r

'

'!}

'. -

cara á parte acusadora. ·Ainda
queda pendente o xuizo contra
Manuel Blanco Rendo, detido
mesmo no decurso da tractorada,
o proceso dun total de 500 multas de tráfico e 150 multas en
aplicación da leí Corcuera. +
C C.:' .....¡

.... ~ ' !° ,.. 1
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rá lugar na discoteca Kalua
de Chape,la i(IRedondeila) unha
festa de solidariedade cos traballadores en loita da factoria
de Frigalsa. Estará amenizada
polos grupos Nenos da revolta, Os papaqueixos, Skarnio e
máis pola cantante Miriam
Sandoval. A convocatória foi
realizada pola "Plataforma cidadán de apoio aos traballadores do sector do frío" e
apoiada pola CGT, ANOC,
COSAL, UGT, PCr, FPG e outras organiza~ións. +
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Marre un dos refundadores de ANosa Terra

José Luís fontenla Méndez,
galeguista, católico e.gardián da mémoria histórica
~A. EIRÉ

Atraíao a política e apaixoábao,
pero afirmaba que era moi mal
político. "Non teño condicións:
son temparamental e impulsivo.
O político ten que saber cando
ten· que retroceder e afianzarse".
Foi por eso polo que José Luis
Fontenla Méndez decidiu deixar
a militáncia activa, abandonando o Partido Galega Social Demócrata en 1974. Antes participara na fundación desta organziación e da Democrácia Cristiana Galega. Desde aquelas, até
a sua marte, que ven de producir.se o 14 de Decembro, a sua
teima foi conservar a memória
histórica do nacionalismo. Foi el
quen reQuperou a cabeceira de
A Nasa Terra e aparece como
un dos refundadores deste semanário en 1977.

Nado no 1915, como outros galeguistas histórico~, formou parte
dos Ultreias de Alvaro das Casas: do Seminário de Estudos
G~legos, sección de Pedagoxia;

das Mocidades Gal~guistas; da
Labor Gallega de Pontevedra; do
carpo de redacción da revista católica progresista Lagos e da Dere ita Galeguista . Durante os
ar:ios anteriores á creación de
Galaxia, que axudou a fundar,
realizou para os suplementos de
La Noche a versión en .gal ego
dos ·Evanxélios e interviu na creación da editorial católica SEP T
(Pátria, ~n céltico). Firmou os
testos da oposición galega ao
franquismo relativos ao Referendo da Lei Orgánica, abolición da
pena de marte, etc. Tamén participou na comisión xestora do
Ateneo de Pontevedra nos mo. mentos nos que se impoñia a
sua desaparición pala dictadura
eimpulsou as primeiras misas en
galega en Pontevedra.
Fontenla Méndez foi sempre un

cristiano comprometido . "Fun
sempre cristiano e penso que o
cristianismo é o que ten que ir á
cabeza do nacionalismo", pero,
como comentaba nestas páxinas
en 1978, referíndose aos dias da
represión franquista, "cando a
vives tan de cerca, revólvenchese todas as causas, cámbianche
a vida da noite para a mañán".
Tentaba perdoar aos que "non siguen a ser os mesmos, desertan", algo que lle criaba ." unha
grande depresión" . Fontenla
Méndez foi un deses impulsores,
desde a sombra, de moitas iniciativas nacionalistas que se deron nos últimos 25 anos na Galiza, moitas das cales terian como
brazo executor a seu fillo José
Luis. Con el vaise parte da nosa
memória histórica, ainda que,
previsor el, deixouna ben asegurada nos seus arquivos. •

Concentración
de Galiza Nova en .Ribeira
polo asasinato
de Beatriz Garaboa
Galiza Nova está estudando as
· posibilidades xurídicas de poder participar como acusación
particular no xuízo polo asasinato da moza Beatriz
Garaboa, militante da organización xuvenil. Asimesmo o
Sábado 19 ás doce da mañán
teñen convocada unha concentración en Ribeira, que tamén
apoia o BNG e coa que se quer
condenar as agresións sexuais
e denunciar a pasividade dos
Governos do PP diante da violéncia exercida contra as mulleres. A moza, natural de Ordes,
morreu na madrugada do pasado Xoves 10 de Decembro, catro dias despois de recibir unha
mortal malleira en Ribeira. Santiago Mato Cariño foi detido como o presunto agresor e confesouse autor dos feítos. Para
asistir á concentración sae un
autobus ás nove a meia do Hotel Galeóns de Vigo que pasará
polo Pavillón Municipal de Teucro en Pontevedra ás dez e outro que sae da Praza Roxa de
Santiago ás once.•

HAI MORTES E MORTES ...
GORETTI SANMARTIN

É luns, 14 de decembro. Estq,u segura que en t~
dos os cununchos do noso país se escoitará falar ·
de Aitor Zabaleta, o mozo donostiarra asasinado
non s.ó pola violéncia que xenera o fútbol, senón
(todo o mundo o sabe aínda que a alguns Hes interese ocultalo), pola ideoloxia fascista que..subxace en moitos afeizoados e que mesmo é ·a que
os sustenta, a que dá sentido ás suas actuacións.
Mais, abando se ha falar e escreber sobre iso nes- ·
tes días, pois toda a prensa se fa¡ eco da xomada
de solidariedade e repulsa no mundo deportivo.
Nen unha soa liña, sen embargo, cando non haí
nen 48 horas que foi soterrada, para Beatriz Gamboa Ríos, de 19 arios, brutalmente asasinada
por un indivíduo (ou vários?) que a deixou (ou
deixaron ?) encenada nun coche despois de sei'
violada (dado sen confinnar oficialmente maís
que as autoridades xa coñecen) e golpeada con
tal saña que as lesións causadas a obrigaron a
pennanecer en COIJla durante catro dias.

Está rematando o ano 98, no 97 foron máis de
90 as mulleres morras por mor desa violéncia
brutal praticada contra nós ao longo dos sécu-

los, (algunhas _veces silenciosamente, outras
mesmo con grande alarde) , mais da que cada
vez as mulleres e o conxunto da sociedade é
máis consciente. A organización da que formaba parte Beatriz, Galiza Nova, convida a
toda a cidadania galega, a todas e todos nós , a
mostrar o rexeitamento contra a violéncia
· exercida contra as mulleres, convocando xunto a partidos políticos, sindicatos e asociacións
. feministas, unha concentración o sábado, dia
19 de Decembro, diante do concello de Ribeira, cidade na que será xulgado o agresor. Somos conscientes da-importáncia que ten a
demostraciónd e repulsa desta morte, de
tantas mor.tes producidas por unha violéncia
inxustificada, mais que o sistema ampara e
mesmo alimenta, porque lle interesa a nosa
subordinación. Unimo-nos, pois, á chamada
de Galiza Nova. Mais ese rexeitamento só servirá para algo se todas e todos nós procuramos
mudar algo as nosas actitudes, se procuramos
reflexionar sobre o que sucede todos os.._ dias.
A violéncia levada ao extremo, esta morte

brutal, é só a manifestación máis evidente e
cruel da que todos os días estamos afeitas as frer discriminacións laborais, salaríais, convi-\
dacións ao uso e abuso dos nasos corpos, marxinación no mundo político, nas esferas do
poder, asunción do traballo público para que
a cámbio, nada mude no ámbito do privado,
de tal maneira que só certo tipo de mulleres
(as sen cargas familiares, evidentemente) poidan achegar-se· aos lugares onde se cacen
cuestións que nos afectan. Ese rexeitamento
só será efectivo cando consigamos que moitas
mulleres e moitos homes asuman que o feminismo é a grande revolución pendente e que
ser feminista, sen entrarmos en diferentes correntes e matices, é estar por unha transformación social que nos leve a unha outra maneira de entender as relacións entre homes
emulleres de tal xeito que poidamo viver libremente, con dignidade e, sobretodo, quizai
iso sexa o primeiro, sen medo.•
Goretti Sanmartin é responsábel
da Comisión Nacional de Mulleres do BNG

¡·

DA~, O Exército
ASIBAl.laADA

TERRA

non renova .o contrato a unha embarazada
A non 'renovación de contratos
por parte do Exército a mulleres embarazadas comeza a ser
unha prática habitual, ao tempo que vulnera os seus direitos
cons'titucionais. Un novo . caso
deuse na persoa da soldado
Ana Maria Iglésias, adscrita á
Brigada de Interv~nción Lixeira Aero Transportada, Brilat,
de Pontevedra, onde este ano
xa ·ocor.reu noutras . duas ocasións.
Ana Maria, de 32 q.nos, entrou
no Exército hai catro anos e
nese tempo esta institucion re~
novoulle o contrato automaticamente sen problem_a nen~un

nunha ocasión. Agora tiña que .
renovar por segunda vez, denegáronlle esta posibilidade.
Os superiores de Ana Maria recomendaron que non permaneces e no Exército por non ter
condicións sen ter en conta que
durante unha tempada non pudo realizar alguns exercícios físicos por. mor do seu embarazo.
Segundo indicou ela, nos tres
primeiros meses de xestación,
foi sornetida a un exercício de
campo através, no decurso do
cal tivo que parar duas veces.
Despois cliso tivo unha baixa
xinecolóxica de quince días e
un dos se us superiores díxolle

"que non era apta para a vida
militar".
O xeneral xefe da Brilat, Pedro
Herguedas Cárpfo, escudouse
na "traxectória de baixas" de
Ana Maria para xustificar que
esta "non reune as condicións
necesárias". Herguedas afirmou
que a baixa por rnaternidade
non ten relación coa non renovación. Esta afirmación achou
a respostá da afectada, que ·
lembrou que os seU:s problemas
cometaron ao qu~dar embarazada e que non tivo incidentes
antes dese momento. Igualmente, na anterior renovación
de contrato non houbo queixas

por nengun historial de baixas.
Por outra banda, Ana Maria rematou o seu contrato o pasado
tres de Novembro, momento no
que se atopaba de baixa por matemidade, que remata o once de.
Xaneiro. Segundo o xeneral Herguedas, Ana Maria voltará ao
Exército ao remate da baixa para
cumprir o tempo de contrato que
estivo de baixa e despois quedará
fóra das Forzas-Armadas.
Por último, cabe dicer que esta
situación discriminatória mereceu unha pergunta parlamentária por parte do PSOE no Congreso.•

O concerto
de solidariedade cos
insubmisos Elias e Ramiro
contará coa sua presenza
A concesión da liberdade
condicional aos insubmisos
galegos presos Elias Rozas e
Ramiro Paz, cámbia de ton ao
concerto que o seu grupo de
apoio organiza para o Xoves
17 de Decembro na Sala Nasa
de Compostela. Con toda a
posibilidade Rozas e Paz
asistirán á festa de solidariedade na que participarán António Matachín, Xurxo Souto,
Diskatocan, os Scacha e os
Estalotes e que presentará
Carlos Blanco.•

AFundación Barrié
concede 18 bolsas
a.fillos de emigrantes
Dezaoito tillos de emigrantes
cursarán os seus estudos nas
universidades galegas co apoio
económico da Fundación Barrié
de La Maza. Con estas suman
418 as bolsas concedidas pala
entidade desde o 1981, ano no
que se comezaron a promover.
Cada bolsa canta cunha aportación económica de 350.000 pesetas anuais máis o importe da
matrícula e da viaxe de ida e
volta ao país de orixe. Por vez
primeira, selecionouse un un
mozo q1:1e cursará os estudos
de doutbramento.+
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ÉDelegado da Asociación de Enfermidades Musculares

Jean Louis Bowvy
'As persoas sans tamén se benefician da eliminación
de barreiras arquitectónicas'
-<>-

.-

CARME VIDAL

A cidade pódese tornar nun
labirinto angustioso. Cincocentos metros convértense a
miudo en vários quilómetros
cando se fan nunha cadeira
de rodas. Cotiás xestións
vólvense ás veces imposíbeis ao topar con chanzos e
barreiras insalvábeis. Vense
de celebrar o Dia Europeo
dos Discapacitados e a Asociación de Enfermidades
Musculares promove unha
campaña cidadá de concientización para poñer as cidades "ao alcance de todos".
O delegado na Galiza da Asociación Española de Enfermidades Musculares (ASEM) , Jean Louis Bowvy calcula que no
país existen entre 2.000 e
3.000 famílias afectadas por
enfermidades neuromusculares , unha elevada cifra que
non recibe a atención pública
necesária para solventar as dificu ldades que se lle apresentan no desenvolvimento cotiá
da sua vida. A Asociación, que
conta con delegación na Galiza
desde hai catro anos , ten como
obxectivos prioritários contactar cos afectados, promover
a conscientización cidadá e administrativa e pular polo fomento da investigación -nomeadamente nos estudos xenéticos- e fomentar todas as iniciativas que colaboren na mellara da calidade de vida dos
enfermos .
Son moitas as eivas de atención sanitária que Jean Louis
Bowvy denúncia. A atención fisioterapéutica é unha das técnicas que axudan ao control
das enfermidades musculares
pero a sua escasa implanta ción fai que os pacientes teñan
en moitos casos que modificar
a sua vida para asistir ás sesións médicas . "Un neno non
pode perder as suas clases para acodir ao fisioterapeuta, hai
que facilitarlle as cousas do
mesmo xeito que cómpre poñer ao seu servizo a atención
psicolóxica que este tipo de
enfermos necesitan , ou implan tar servizos informáticos nas
escolas para favorecer o ensino dos cativos", sinala Bowvy,
que leva quince anos vivindo
en Vigo e mira para a Franza,
o seu país de orixe, onde a
asociación de enfermos neuromusculares "conta coa mesma
forza que aqui ten a ONCE, o
que teria que ser normal se ternos en conta o número de enfermos".
Unha das iniciativas máis coidadas pola ASEM é a denúncia
das barreiras arquitectónicas ,
traballo para o que reclaman a
atención dos concellos. A meio
dun tebeo intentan conscienzar
ao profesorado e alunado das
distintas cidades. A comezos
do próximo ano tirarán unha
nova edición da publicación
que cantan distribuir nos colé xios de Galiza. Un extraterrest-

re sen pernas aterra no planeta, para disimular a sua procedéncia emprega unha cadeira
de rodas coa que de seguido
se dá conta de que está nun
"extraño planeta" que lle apresenta moitas dificuldades. O argumento desta publicación de
banda deseñada achega aos
máis pequenos a necesidade
de combater as barreiras e traballar pala integración dos discapacitados. Como resposta a
sua tarefa conseguiron que se
instalaran elevadores en vários
centros de ensino -moitos deles con grandes eivas para os
rapaces discapacitados- e agora andan ás voltas coa recollida
de sinaturas para que os estacionamentos soterrados teñan
accesos acomodados a toda a
povoación .
Demanda asimesmo Bowvy facilidades por parte da sanidade
pública para colaborar economicamente nas necesidades dos
enfermos, bota man asi dun erare exemplo: as pancadas que
hai que dar -para conseguir financiamento para unha cadeira
de rodas da gama máis baixa
cando os servizos públicos terian que subsidiar o aparello
que o enfermo precisara segundo as suas condicións. "Hai que

decatarse de que o gasto de
enerxia que teñen que facer as
persoas discapacitadas, válidas
de máis en moitos ámbitos ,
diante de todos estes inconvenientes son tamén un gasto para a sociedade no seu conxunto" , aponta o delegado da
ASEM , que indica a necesidade
de que a Administración responda ás necesidades dos cidadáns e asi "se non se chama á
porta axeitada ten que indicar
onde hai que petar", en relación
aos atrancos co que se topou a
Asociación na sua relación coas
distintas institucións.
Razóns hai abondo para se
opoñer ás barreiras arquitectónicas ~ue agroman nas vias e
edifícios públicos pero Bowvy
aponta unha máis co fin de
convencer das bondades dos
seus argumentos : "un discapacitado que sofre as barreiras é
un especialista e pode ser moi
válido para a sociedade. Eliminar os atrancos e buscar a
aces ibilidade de todos os espazos non serve só para os enfermos senón para todo o mundo porque colabora en cense- ~
guir unha maior comodidade. ~
Todo o que o discapacitado ~
demanda é de proveito para a ~
sociedad e en xeral". +
~
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Que anállse fai da situación
que vive Euskadi?

17 DE DECEMBRO DE 1998

fin e ao cabo, nestas eleicións
o éxito de HB foi recuperar aos
sectores externos ou periféricos que deixaran de votar ou
que estaban a piques de facelo, porque "HB non é unha organización de avangarda, senón
moi entroncada en sectores dinámicos da nosa sociedade,
sindicais, ikastolas, do euskera, que se están ~eincorporan
do e aportando o seu traballo.
Lago haberá outra xente, entre
a que me incluo, que nunca
volverá estar en HB. Pero somos os menos.

Txema Montero

Observo unha ilusión madura.
Todos somos conscentes de
que vai ser un proceso longo e
que a frustración vai aparecer a
1
cada pouco. Sen embargo, teño a impresión de que .o corpo
social metabolizou moi rápido a
trégua. Coido que a represen-0- PAULA CASTRO
tación disto é o parlamento
basco presidido polo que foi
conselleiro de Interior e martelo
do MLNV durante anos, José · TXEMA MONTERO, O QUE FOI EURODIPUTADO POR H.B. E HOXE É MEMBRO DO PADROADO DA FUNDACIÓN SAMaria Atutxa, cunha vicepresidenta segunda que é de Heus- - BINO ARANA, ANALISA NESTA ENTREVISTA A ACTUAL SITUACIÓN DE EUSKADI. MONTERO VISITOU COMPOSTELA
kal Herritarrok e cun dirixente PARA PARTICIPAR NAS XORNADAS ORGANIZADAS POR INZAR, BAIXO O EPIGRAFE "OLLANDO PARA EUSKADI".
Albíscase a posibilidade de
histórico de ETA, Josu Ternera,
que algunha destas persoas
tomando posesión do seu escaentre no governo basco?
no. Pero non vexo ideas que
dean saídas reais ao conflito e
É posíbel. PNV e EA precisan
iso resulta preocupante, porque
de algo máis que palabras por
o governo central entrou nunha
parte de EH para poder formar
longa sesta española, á espera
governo . Podémonos atopar
de que os asuntos acaben por
con situacións nas que PNV e
solventarse mediante a táctica
EA consideren que non é posíde dilatalos no tempo. Proba dibel reducir a xornada laboral a
so é que primeiro talaron desa
35 horas, porque se perderian
trégua-trampa, lego pediron alcase médio billón de pesetas de
gun tipo de proba de que ETA
Produto Interior Bruto, e que EH
oferecia unha trégua irreversíteña que apoiar esa non redubel e cando comezaron a ter
ción da xornada laboral , en conelementos confirmatórios de
tra do que foi un dos seus prin-que efeitivamente ia en sério
cipais pontos programáticos .
-penso que hai pouquísimos
Pero por riba, cun PSOE na
bascos, menos do 25%, que
oposición que poderia enarbodesconfien da sinceridade da
rar a bandeira das reivindicatrégua-, o governo saiu decincións obreiras.
do que non se podia facer nada
até que non se coñeces-en os
Mantlvo vostede unha poléresultados eleitorais de Outumica nas páxlnas de A Nasa
bro pasado. Agora xa comezan
Terra con Xosé M. Belras a
a falar dos resultados das murespelto da campafta que HB
nicipais de novo como determiviñera facer a Gallza para as
nantes. Por parte de ETA, coieleicións europeas. Unha
do que foi unha decisión moi
década despois, como anallrápida, con bastantes tintes de
sa as posturas mentidas daimitación do proceso de Irlan_quela?
da, non dabondo madurada por
todas as suas bases.
Penso que o que Beiras decia
era que como nacionalista po' -ento
Para chegar a este mof
día ser internacionalista pero
foi necesário un oám io de
· que, por favor, non fósemos
postura tanto por pa te do
nós a dicerlle ao Bloque o que
PNV como de HB ou EH
tiña que facer no seu país. Díxoo dunha forma, ao meu xuíPara min fundamentalmente foi
zo, un pouco desafortunada ,
ETA, porque HB cámbia na mepero a sua argumentación era
dida en que ETA cámbia. Co
qerta, por iso non lle contestei.
atentado de Miguel Ángel BlanE verdade que habia nacionaco constataron que puxeran na
listas galegas que dician que tisua contra a unha grar:ide parte
ñamos que ir a Galiza e que
da sociedade.
era unha forma de colaborar e
de facer internacionalismo .
Foi logo a presión
social a
Sen embargo, considero que,
1
que propicio u que ETA camera abando con que unha forza
biase?
nacionalista, ademais casual mente a maioritária, dixese que
Xa taran tomando consciéncia
eramos un estorbo como para
de que as eleicións eran un pinque nós nos dehesemos sentir
gar contínuo. Hai que recoñeobrigados a atender esa posicerlle contodo que non se trata
ción.
dun grupo de iluminados, senón
que foron capaces de analisar a
Desde aquel as producf ron se
realidade e tomar a decisión de
importantes achegamentos
cambiar de actitude. Por parte
entre as forzas nacionalistas
do PNV tamén se deu un cámde Gallza, Euskadi e Catabio, lego de constatar qué cenlunya.
trándose nas institucións non
estaban a construir a nación
Paréceme importante porque
basca. As institucións teñen un
colleron ao Estado español por
contido en si mesmo aséptico e
surpresa. Conseguíuse semenpódeas xestionar calquer seri
tar a dúbida sobre temas que
estar, por isa, facendo nacionase apresentaban como incueslismo. Tamén repercutiu o protionábeis, mesmo pór en discuceso de criminalización de ETA
sión a Constitución, que pretene do MLNV ao ver que era, por
dip ser o cúmio das nasas aspiA. PANARO
arrastre, ·un proceso de criminaracións. Os Encontros de Barlización de todo o nacionalismo.
A min expúlsanme fundamenNaque! artigo dicia que coa loipersoas que se foron distancelona, Gasteiz e Compostela
ls~o víuse moj claramente lego· talmente por un artigo que esta armada non se podia seguir,
ciando de HB?
permitiron ademais, recuperar
do qe Miguel Angel Blanco, cancribo que se titula "Pola indeporque via que cáda vez se
a confianza na posibilidade
do os grandes grupos de comupendéncia de Euskadi", no ano
polarizaba máis o noso- país.
Algunha·s están xogando un- dunha transversalidade nas renicación españois centraron os - 1992. Penso que foi o final dun
Tamén me parecia ·fundamelilpapel moi importante. Persoas -lacións . Sígueme parecendo inseus obxectivos non en ET A,
proceso no que eu mesmo non
tal a -unión das forzas políticas
quietante que as notícias sobre
que non chegaran a marchar
que se convertiu case que nun
era moi conscente do nível de
e sindicais nacionalistas. lso
Galiza as sigamos recebindo
de HB, senón que se distanciapretexto, senón no nacionalismo
qiverxéncia ao que chegara.
xa o pensaba daquela moita
através de Madrid. Tamén é
ran pela situación que se estano seu conxunto.
As veces pensas que es un lexente. Se cadra por deslinguaimportante que os cataláns toba vivindo . Tamén están regreal militante dunha organizado ou por temerário f u-n eu
sando o·utras que chegaran a
masen conciéncia da necesidaVostede mantivo unha forte
ción, expós os teus pontos de
quen o dixo.
marchar, pero dunha forma side de lograr reformas políticas
diverxéncia no seo de HB. Covista e non te decatas de que
de grande calado e foi bon que
lente. Non están asumindo un
mo analisa agora a sua evolua organización está moito máis
Que papel poderian xogar,
o BNG adquirise carta de prepapel de liderazgo, pero teñen
ción?
distante do que ti xulgabas.
neste momento, todas esas
grande importáncia porque, ao
sentación social.+

'O PP está adormir asesta española
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Os rexionalistas crian
unha plataforma 'para
unha_E.spaña .simétrica'
'

O resultado máis palpábel do
cúmio rexionalista e-alebrado
os días 12 e 13 de Decembro
en Cáceres foi a constitución
dunha plataforma rexionalista
para participar de forma eficaz
na política estatal. O Manifesto de Cáceres pretende "u nha
España simétrica e solidária e
un proxecto nacional de España totalmente respetuoso e
acorde coa Constitución". A
plataforma está integrada por
Estremadura Unida, Partido
Asturianista, Partido Rexionalista de Castela-A-Mancha,
Partido Rioxano, Unidade Alavesa, Unión Rexionalista
Almeriense, Unión do Povo
Balear e Unión Centro Balear.
Posteriormente aderíronse a
Unión do Pavo Leonés, o Partido Cantonal de Múrcia, o
Partido de Grande Canária e o
Partido Rexionalista lndependente Madrileño.•

O PSOE prepárase para
unhas xerais en Outubro

O 20 de Decembro de 1973, despois de escoitar misa de nove
nos Xesuitas, como facia diariamente, o almirante e presidente do governo, Luis Carrero Blanco, transitaba nun Dodge-Dart pola rua madrileña de Claudia Coello. Á altura do número 104 ten lugar unha fortísima explosión que afecta de
cheo ao seu automóbil. O Dodge-Dart elévase máis de vinte
metros, salta un edifício de catro andares e cae do outro lado
sobre dunha terraza. O burato no chan é de dez por sete metros. Máis de média dúcea de automóbeis resultan destrozados.

Hai vintecinco anos que ETA asasinou ao hipotético sucesor de Franco

Para o candidato á
presidéncia do Governo
central polo PSOE, Josep
Borrell, a celebración das
eleicións catalanas de Marzo suporá o priméiro paso
para a renovación das
cámaras lexislativas
estatais, que ao seu xuízo
terá lugar no mes de Outubro de 1999. Segundo
Borrell, os enfrentamentos
do PP co PNV e CiU, o progresivo deterioro económico ao longo de 1999 e o illamento europeu do Estado,
levarian a Aznar a convocar
as eleicións antes de que as
posibilidades do seu partido
teñan unha merma maior. •-

Odia en que Carrero subiu aos ceos
* •M.V.

De contado, as forzas da orde
comezan a actuar. As emisoras
de rádio oferecen a notícia de
que unha explosión de gas
acaba de provocar sérios desperfectos nunha rua de Madrid.
As autoridades nor:i sospeitan
quen foi a vítima principal do
"accidente". Pasada máis de
unha hora, a emisora interna
da policia transmite a orde de
que se localice ao presidente
porque adoita a asistir a misa
nunha igrexa moi próxima e poderia terlle pasado algo. As primeiras averiguacións non localizan o automóbil e a resposta é
negativa: Ao presidente non lle
ocurriu nada, nengun dos veículos accidentados en Claudia
Coello é o del.
Nun piso de Madrid, nunca descube110, unha parella de vellos
republicanos, que ten interferida
a emisora da policja, chora ao
escoitar a notícia. E o lugar onde os membros do comando de
ETA teñen previslo esconderse.
A família que está preparada
para proporcionarlle refúxio
pensa que a acción fracasou.
Ao chegar os primeiros membros do comando hai un intercámbio de palabras confusas.
Por fin, as causas acláranse: o

obxetivo está cumprido. As
apertas e a ledícia espállanse
pola casa e todos voltan a escoitar a rádio. Ainda pasa unha
hora máis até que a preséncia
do presidente no lugar da explosión se confirma. As avtori-

dades desbotan tamén a hipótese da explosión de gas, conforme vários números da policia
armada descubren un túnel baixo terra, realizado durante labo-,
riosos m~ses polo comando, e
que serviu para -a colocación da
pesada carga explosiva.

máis de yinte persoas en diferentes comandos que se encargarían da acción inicial, de agachar ao secuestrado e de trasladalo a un lugar seguro, ademais
de retirarse os demais en dirección a Fráncia, camuflados en
camións trailer.

o

A acción mudou de rumbo á história de España. Todo cidadán
con uso de razón daquelas lemb ra o seu significado, os momentos que a rodearon e moitos
detalles da notícia. A disciplina,
o secreto co que o comando levou a cabo a perforación da rua
e cada un dos pasos que conduciron ao resultado final extendeu a sona de ETA por todo o
mundo. ·oun grupúsculo máis,
paso!.!_de súpeto a convertirse
nunha das principais referéncias
da oposición. A loita armada comezaba tamén a ser elevada
perigosamente aos altares por
algunhas das forzas antifranquistas, como método máis eficaz _
de loita política.•

home de máis confianza do
Xeneralísimo acaba de desaparecer da escena política. A continuidade do réxime queda posta en cuestión. Toda a .oposición
festexa o atentado coma se fose
de autoria própria. Claro que
non da mesma maneira. O
PSOE apenas ten implantación:
pouco máis de cen militantes en'
todo Madrid . O PCE fai correr o
rumor dunha colaboración entre
a CIA, que estaria interesada no
fin do franquismo,. e ETA. No
fondo a principal forza que combate o réxime négase· a asumir
que un grupo de rapaces bascas lle roube o protagonismo.
Efectivamente, os autores do
atentado pouco máis teñen de
vinte anos. O máis coñecido e
quscado pala policía é Miguel
Angel Apalategui Ayerbe, alias
Apala, nunca detido. O comando rexeitara a hipotese inicial
dun secuestro na própria lgrexa
polo arriscada que resultaria a
acción, ainda que ETA estaba
disposta a trasladar a Madrid a

A história do atentado está recollida na obra
Operación Ogro, redactada por EVA FOREST,
segundo a versión directa dos participantes no
atentado. Foi reeditada por Iru hai poucos
anos. Tamén existe unha fita, co mesmo título,
dirixida polo italiano G1uo PONTECORVO,
autor igualmente de A batalla de Alxer e
Queimada. O automóbil pode ser visto na
actualidade no Museu do Exército de Madrid.

Gabñel Canellas.

Prescrita a comechura
de Cañellas
O Tribunal Supremo fallou que
o ex presidente das llles Balears, Gabriel Cañellas (PP), cometeu o delito de comechura
cando aceitou 50 millóns da
adxudicatária do túnel do Só1leJ para pagar facturas do PP.
Pero neste caso, a lentitude
da xustiza beneficiou ao político balear, xa qüe o delito
rematou prescribindo. O fallo
do Tribunal, achando culpábel
a Cañellas, pero absolvendo
por prescrición, obedece a un
recurso do próprio interesado,
que fara igualmente condenado nunha instáncia inferior.
Despois deste fallo, os
partidos da oposición balear
pediron a demisión de Cañellas no Parlamento autonómico, onde ocupa un escano. •
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Índices onomásticos,
ºde ilustracións, mapas,
gráficos.

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

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

Editada por A NOSA TERRA
coa colaboración da AS-PG.

Aforre máis de 26.000 pta, con respecto ao prezo
de venda ao público, subscribíndose agora a medio
desta oferta, válida só ata a segunda quincena
de Novembro, data de saída da colección.
Quedan poucos días.
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Lois Xulio Carballo Arceo
Fernando Acuña C~stroviejo
Rocío Sánchez Amejeiras
Alfredo Vigo Trasancos
Carlos Almuiña Díaz
M~ Antonia Pérez Rodáguez
Begoña Bas López

.

f;[{;;i~~2l~~~·-~~::.~.- /;:JZ!{~-:f;~:--~-.-:>:: --~:-~_:- .~.
1Jcscx1i

~u1iscrihírmc.: {¡

crilcccír'm

--->-_.- :_

>·. . --> · . /·:· .:.-

/-!is torio

rtn

Art_e Golego

Nóme -.~ ................................ Apelidos
Enderezo ..~ .................................................................................................................... .

Códi~Ó Postal .... ......... .... . . Teléfono .. .. ... .. .... ........ ... ..... N .I.F. .. ............................ .

PAOÁMENTO DOMICILIADO

- 'h+eta

~,,

DGOCEJ DDDD DO DDDDDDDODD
'o:vo aviso, con 00.:rgo á.miña con.ta os recibos
das por Pro~oc~ns C:uÍturais Galega§_(A NOSA-1I'ERRAJ.

\

MUNDO

1

.1·

21-· /

___A_N_O_X_XI

T
1 7---DE-D~E~
CE M_B_R_O_D_E_1_9_
9 8~~~~~~~~~~~~~~~~~----:=======================----.,,.~~~~~,...-~~~~_;_~~~~~~~~
NQ-8-61

ANOSATERRA

'

Kofi Annan, Rusia, China, ~Liga Árabe eoVaticano se pronúncian contra oataque
!;"

'

Estados Unidos.bombardea masivamente
Iraq sen ~Útorización da ONU
~

Puerto Rico continua como
Estado libre asociado

·.

l _, \ "\ Aiütal in!egraCión de. Puerto
º " R1co·.nos·Estados Unidos, :
· ·

;
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A noite do 16 de Decembro o
exército americano lanzou un
ataque masivo con misis e
bombas teledirixidas contra
rpúltiples obxectivos en Iraq.
A mesma hora estaba reunido
o Consello de Seguridade da
ONU, que non tiña prévio coñecemento do acto bélico, e
tivo que suspender a sua reunión . A unilateralidade do
bombardeo por parte angloamericana abre unha imprevisíbel crise internacional.
A diplomácia china e rusa advertiron de contad o que non
estaban dispostos a tolerar
máis accións americanas por
libre , ao tempo que Kofi Annan, o secretário xeral da ONU
que dignificou o pasto despois
da vergonzante atitude de Pérez Cuellar na primeira crise
con Iraq con ano 1990, era ben
claro : "hoxe é un dia triste para
a ONU". O Vaticano pede que
se pare dunha ,vez coas bombas e a Li ga Arabe reúne se
para condear.
Nos primeiros meses deste ano
Kofi Annan , con apoio singular
da diplomácia francesa, conseg u ira desbaratar o que xa se
anunc iaba como bombardeo
imed iato. Daquela a reación
norteamericana foi declarar que
se consideraba coas mans libres para lanzar un ataque con
misis sen prévio av iso a nin guén , "se consideramos que
Saddam Hussein incumpre al guns dos comprom isos as inados con Annan".
Po r primeira vez en tempo , e
sempre co apo io servil dun
Tony Blair que se desacredita
como líder europeu , o governo
americano rompe coa coartada
da que se valeu durante a permanéncia de tropas iraquíes en
Kuwait: actuamos como forza
multinacional e baixo mandado
da ONU. A discrecionalidade
desta determinación , non admitida explicitamente por vários
membros permanentes do
Consello de Seguridade, abre
agora unha importante crise
neste organismo, que só hai
uns dias se vestia de gala para
celebrar a elaboración da Carta dos Direitos Humanos, violada permanentemente co mantimento dun embargo de alimentos ao Iraq, que ten provocado
innúmeras vítimas entre a povoación civil.

Crise de Clinton
O bombardeo prodúcese á mesma hora que se previa a votación para unha posíbel destitu ción de Clinton polo Congreso
americano . Sexa ou non unha
cortina de fume -o que avergoñ aria máis a xustificación da guerra-, o certo é que se consegue postergar por más tempo ·
a crise política (para moitos un
verdadeiro golpe de Estado)
que se está a producir nos Estados Uñidos.

· pretendida polo Góvernador
da·iJla, foi rexeitada..nun
..réfe-rend'o ·popular celebrado
··
o pásado Domingo l3 de .
,., . Decembro. A·maioria da
: - povoación (o ·so,2%) .
~:- 0$COIJeu a pasi.bilidade
.
;:: .,¡..,.
"nérigunha das anteriore·sll
o 46,5% dos cidadáns
v.otaron pola anexión . Os·
réstantes· pro'.nunciár.onse
pola indepengéncia.total da -, illa. Con este resúltadó.
Puertó Rico non aclara·o
futuro político, así que de
momento continuárá
formando parte dos Estados·
Unidos como Estado libre
asociado, sen que os ·seus
cidadáns podan participar na
eleición do presidente dos
Estados Unidos ou ter
representación no Congreso
norte-americano, de modo
que a sua cidadan ia será
relativa ..+

e

AOLP renúncia
á desaparición de Israel

A perversión desta situación é
grave , porque o sector representado polos opositores a
Clinton é o máis ligado ao
complexo militar-industrial , incapaz de asumir que finalizou
a guerra fria e non ten sentido
manter o orzamento militar no
cúmio , mentres se desbaratan
un tras. outro os programas sociais . E a política republicana
do garrote, apoiada polos falcóns do Partido Demócrata,
pero non parece que sexa a
prioridade que levou a Bill Cintan á presidéncia.

A orde de ataque vólvese aínda máis inescrutábel porque
se produce a horas escasas
de Clinton aterrar en Washington de regreso de Oriente Médio. A onda de apoio que recebeu no território palestino utilizo un a para amortiguar no

mundo árabe o que xa levaba
na faltriqueira como decisión
prévia.

atómica e de arm(!s químicas.

Se en 19.90 estaba en cuestión
a posilibidade dunha mudanza
Transfondo do petróleo
fonda no control enerxético do ·
mundo hoxe a situación dos
A permanente espada que
prezos do petróleo, segue a ser
decisiva na evolución da ecopende sobre o Iraq explícase
en base á reticéncia á inspecnom ia mundial. Estamos nos
ción das suas instalacións paprezos máis baixos desde
ra fabricación de armas. O que
1973, ano no que estala a priprimeiro foi un ataque pela in- - meira crise petrolífera. Entre as
vasión de Kuwait (1991 }, consancións estabelecidas contra
o Iraq estivo o embargo e a liverteuse co tempo nunha absoluta limitación da soberania
mitación da sua produción peiraquí, a meio dun grupo de
troleira. A metade dos amagos
inspectores da ONU dominado
de expulsión dos inspectores
pola vontade norteamericana,
da ONU, perseguiu aumentar a
que impón os critérios, os lu cota de intercámbio de petróleo
gares e as formas de actuar,
por alimentos e medicamentos.
provocando unha interminábel
Dous di as · d~spois do bombarsituación de crise _que xa dura
deo estaba prevista unha reuoito anos, para tratar· de mannión c.t.os paises produtores que
ter a fición de que o governo
non dan aturado a actual situade Hussein ten capacidade
ción de prezos. •

Guerra en directQ pero sen mor1os
Máis unha vez a CNN se. converteu na cadea que transmitia
e directo a guerra ao mundo.
Unhas imaxes que podian ser
diferidas doutras ocasións,
apenas reveladores da dór e a
marte real, que como en todos
os bombardeos anteriores son
censuradas ao mundo, sometido a unha verdadeira ditadura
mediática, revelando que non
a máis médios tecnolóxicos lle
sucede unha información máis
transparente.

mundo enteiro a imaxe real,
sen trucos, da explosión dun
só dos Tomahawk lanzados
sobre Bagdad, acabaria nunha
mobiliza~ión que paralisaria a
guerra. E a mesma razón de
subtil censura que se utiliza
para evitar as imaxes da represión brutal cando se fala de Plnochet ou a non emisión en
tres meses por nengunha televisión dunha película fundamental como Missing.

Hai ben pouco que se presen0 terror . que produ cir ía no ' tau Salvade ao soldado Ryan,

como un enorme alegato antibel icista . A dubidosa capacidade de Spielberg para levar
ao espectador o verdadeiro
espanto da guerra era discútíbel. Pero en 1990, unha só filmación da carniceria producida polos americanos nun refúxio aéreo de Bagdad, fixo meditar aos xustificadores da
guerra como única saida pósíbel. Cantos martas teremos
ainda que ver estrando as prazas antes de que acaben as
guerras como método político
' ao irñperiafisrrió? •
· --

O Conse ll o Central da
Organización para a .
Libe ralización de Palestin a
decid iu eliminar da sua
Ca rta Nacional as
referéncias á desa parición
do Estado de Israe l. Oeste
xeito, os palestinos
amosan o seu compromiso
cos acordos de Wye
Plantation. A el iminación
do vello obxectivo da ·
organización que dirixe
laser Arafat contóu co
apoio dunha abultada
maioria dos membros da
dirección.
Quen, non se manifesta tan
conciliador é o presidente
de Israel, Benjamin
Netanyahu, quen prosegue
alentando unha política de
man dura cos palestinos e
sua Autoridade Nacional enégase a continuar o
repregamento xudeu na
beira esquerda do Xordán e
os territórios ocupados.•

Libia por un xuízo neutral
do caso Lockerbie
O Congreso de Líbia
manifestou a sua
conformidade coa
posibilidade de que o caso
Lockerbie sexa xulgado nun
país neutral, que poderia ser
Holanda. O problema é que
os Estados Unidos e o Reino
Unido poderian por
obstáculos a esta
posibilidade. Este caso
retírese a un atentadq contra
un -avión.da Pan Am, que
· caeu en 1988 sobre a
localidade escocesa de
Lockerbie cando explotou
unha bomba no seu interior.
A consecuéf1cia deste
atentado morreron 270
persoas. A negativa de Líbia
a extraditar ao Reino Unido a
dous cidadáns líbios
acusados de colocar a
bomba á Grande Bretaña
provocou o seu
enfrenta.mento con este país
e cos Estados- Unidos.•
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Desde hai uns dias os
traballadores do
Banco Gallego cargan
sobre si a
responsabilidade de
decidir o futuro de
España. Honorato
Lorenzo, dirixente de
UGT, ven de dirixirse
aos empregados desta
entidade nos
seguintes termos: "Se
queres romper o
marco [estatal] e
outros que ameazan
gravemente a coesión
do naso país no seu
1 conxunto, vota CIG.
Se queres mantelo e
consolidalo
contribuindo con isa á
estabilidade de toda
~spaña, vota UGT.
Este, entre outros, é o
auténtico significado
das eleicións e do
enorme trasfondo
poi ítico, gósteche ou
non, que encerran".

El Correo Gallego tivo
a boa idea de aterecer
aos leitores un xadrez
coas figuras dos reis.
Mágoa que segan
facendo caso da vella
terminoloxia de
Castela e denominen
reis de Astúrias e
León a monarcas que
o eran tamén do reino
de Galiza e qué en
galeQO se expresában.

Conselleiro de
·•1 Omédio
ambiente envia

1 árbores de nada!, en
1

testo e por
mef1saxeria. O acto
quere resultar
simpático, pero acaba
·senda inútil e
antieconómico. ó
señor del Alama
deberia respeitar máis
os abetos.

Pepsi-Cola e Médicos
sen Fronteiras únense
.nunha campaña
comercial, perdón:

de debate interno, de ~larificac;om
ideologica (Comun~smo, Independentismo· e cultura política dos
movimentos sociais alternativos),
dotando ao Partido dumha táctica
e dumha estratégia política. Um
extenso documento dividido en
tres teses -ideológca, política e
organizativa- foi aprovae:lo polo
conjunto de militáncia que também elegeu o Comité Central que
dirigirá a nossa organizac_;:om nos
vindeiros dous anos, e aprovou o
modelo organizativo e os Estatutos do Partido.

~
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Narúltima viaxe a Galiza-, ..entrei
nun Videoclub a mercar unhas
películas para "os picariños" da
miña casa e comprobei con grande sorpresa e fonda ledicia pola
miña parte, que habia un expositor de vídeos en galega, ao ir a
pagarlos decateime de que
os vídeos en
galega eran Atopei videos
máis baratos
que os mes- decalidade,
mos títulos en
en galego ea
castelán.

mellor prezo.

Ousexa de ca1idade, en galega e a mellar prezo e se
iso non fose abando distribuidos,
segundo me dixo unha moi atenta dependente do Videoclub, por
unha empresa de galegas afincada en Barcelona.
Desexaria que estas liñas animasen a.·todos os galegas-as de
dentro e de fóra da Galiza a
apoiar esta iniciativa como algo
de seu, para que poidamos dicer que "os tempos son chegados" para o vídeo en galega ..+
EMILIO RODRÍGUEZ
(BARCELONA)

Vitrasa e a
privatización
dos servizos en Vigo

aados. Os terreas de Santo Andrés de Corilesaña, a quen pertencen? Non falaba aquel acordo
da recuperación por parte do
concello dos mesmos.

e loitadores a prol da nasa clase
obreira. O cerne do noso pavo
atópase nesta clase, son os que
souperon gardar con agarimo o
noso idioma e cultura.

Coma usuário da compañia Vitrasa escrebo estas liñas para
denunciar os abusos e aldraxes
feítos pola devandita empresa
Endexamáis empresários, nen
privada, tanto contra a miña per- , O billete de transferéncia, u-lo
esta? Alguén fixo unha auditoria
persoas da burguesía galega
soa e tamen contra outras.
loitaron polos sinais de identidaeconomica? Non . Porque o alde da nosa Galiza. Unha proba:
calde non obrigou nunca ás conCando vou traballar ou quero
cesionárias a cumprir convénios
o refugallo franquista presidente
desprazarme cara ao centro,
dos empresários galegas. Oupregos de conaicións? Ate canpois vivo en Beade, non teño
tra: o candidato da dereita a aldo van seguir
máis remédio que apañar un auald raxándocaldía de Vigo, outro demócrata.
to carro da nomeada empresa.
nos os sectores
destas
Moitos loitaron por este país coTeño agardado na parada e non
empresas Se- Noutra ocasión
ma Bóveda, Suarez Picallo, Anpoder entrar no autobus por vir
tón Alonso Ríos, Castelao , Vícrag u a, Vitra- ocondutor dá
este ateigado. Porque non potor Casas deixaron o tacho acesa, Emorvis~?
ñen outro autobus? Non hai ouos billetes pola
so pra que o recollades vos xentro autobus ate dentro de unha
Porque teñen xanelae
tes do BNG.+
hora. Noutra ocasión o condutor
que ser subdá os billetes pola xanela e envencioanadas entramos pola
XOSÉ M. BOLAS CABALEIRO
. tramos pola porta traseira. Que
(VIGO)
clase de servizo e este cando o . con orzamen- porta traseira.
t os públicos
preio da via~e no autobus e dos
empresas primáis caros do estado?
vadas? Son
os políticos, e nomeadamente o
Outras veces o autobus vai
alcalde de Vigo, os que teñen a
cheo, irnos no mesmo como as
abriga de esixir. Xa é hora de er· sardiñas en lata. Onde esta a
guerse contra as humillacións e · O passado fim de semana, o 5 e
seguridade, comodidade?.
desprezos dos xestores destas
6 de Dezembro, Primeira Linha
empresas privadas, xa esta ben
lste relato e estes feítos ocurri(Movimento de Libertac;om Nade tratarnos coma ás ovellas.
ron en bastantes ocasións, nocional) celebrou o seu 1 Congresso fechando a fase iniciada
meadamente na liña oito P9rtoAreal. Se non acreditades, perOs homes e mulleres de Vigo pao 1 de Maio de 1996, quando
guntádelle aos universitários?
gamos as taxas de lixo, da auga,
un grupo de militantes de diverda luz, os billetes de autobus.
sas estruturas do BNG decidem,
Queremos uns servizos dignos. A
A empresa privada da que·estou
em base a umha análise cotalando leva moito tempo desnao viguesa precisa doutro patrón
mum, impulsionar umha organiprezando aos cidadáns, cando
e tripulación para non deixar o
zac;om independentista de mase fixo de ouro a canta dos nabarco en mans dos piratas. Vigo
triz marxista-leninista.
sos cartas. Nesta sociedade acprecisa doutros governantes, se é
tual capitalista-escravista manque tivo algúns! A nosa cidade
A nossa constitugom, fruto de
da o diñeiro por enriba dos direiaberta, cosmopolita, integradora.
meses de contactos e debates,
Precisamos .dun alcalde e duns
tos das persoas, e semella que
culminava a alianga Ideológica
esta compáñia ten moitos.
governantes chantados na realido BNG ao vertebrar o espaga
do Independentismo revoluciodade dunha cidade, dun pavo que
ten dereito a existir. Non podeE non quera rematar o meu escrinárro, que até aquel momento
to sen subliñar algunhas causas.
mos agardar máis; eu quera uns
ninguem ocupava no Interior da
Cando o Governo tripartito renohomes e mulleres galeguistas de
frente nacionalista.
vou a concesión, a concesionária
esquerdas para a miña cidade.
ficou abrigada a cumprir convéO 1C9ngresso tinha como objecnios e pregos de condicións acorMulleres e homes traballadores
tivo culminar um longo processo

O congreso
de Primeira Linha

º

Mas um Congresso que lnteresses
em condiqons
normais pas- alheios,
saria pratica- aduviados polo
mente sem repercussom na sen~ionalismo
inmensa
maioria dos ea
meios de co- manipula9om,
municac;om, t t'
foi utilizado en arom
por certos po- silenciar o
deres mediáti- verdadeiro
cos para recrudecer as conteúdo do
suas habituais
ca m pan h as Congresso.
contra o nacionalismo e
para intentar
criminalizar a legitima e democrática alternativa independentista. As lrresponsáveis e desafortunadas declarac;ons de alguns companheiros contribuirom a criar un problema artificial
alimentando umha falsa e estéril
polémica que a ninguem beneficia.
En nengum momento se quijo
transmitir o verdadeiro conteúdo
dos debates, em nemgum momento se recolherom nos meios
as verdadeiras análises das noventa páginas do documento,
tam só se projectarom, tora de
contexto, sesgadas formulac;ons
teóricas iner~ntes a qualquer
fon;a política ~omunista.
Mas no 1 Conbresso de Primeira
Linha (MLN) ~on talamos de abstracc;ons, nem 1do sexo dos anjos,
realizamos uf ha funda análise
da situac;om d nosso pais, debulhando os seu principais reptas e
problemas, o erecendo alternativas viáveis no actual quadro de
capitalismo e dependéncia colonial, que colal¡>orem a resolver ou
paliar a grave! situac;om que atravessa o conjunto da Nagom e
particularmente o seu Povo Trabalhador. Desde o desmantelamento dos nossos sectores productivos, a alarmente taxa de desemprego e a precária situagom
do mundo labbral, passando pala
descomposic;om do mundo rural e
destrulc;om planificada dum dos
alicerces essenciais de projecto
nacional, a pobreza e miséria que
asola o 20% dos nossos compatriotas, a opressom da mulher e a
violencia machista, a falta de
perspectivas vitais da mocidade,
até o recorte sistemático das liberdades e direitos cívicos, o deterioramento ambiental, ou a problemática das drogas.
Analisamos a vitalidade e as eivas do Movimento de Libertac_;;om
Nacional, e do conjunto dos movimentos sociais, ratificango o
nosso conhecido e claro apoio á
Declarac;om de Barcelona e ás
perspectivas abertas de reformulac;om da actual estructura do Estado espanhol de tace a lograr
quotas de soberania que fre!3n a
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nossa extin9om colectiva como
Povo e como Na<;om.
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independentista nom é nengum
delito, ser marxista-lenitista tam
pouco. Nós somos ambas couDefinimos os destinatários da
sas e estamos orgulhosos de senossa mensagem, analisamos a
lo, nom vamos claudicar nem redramática situa9om em que se
nunciar aos nossos objectivos esacha a nossa língua e cultura na- . tratégicos, que na actualidade
cional, adoptamos a normativa
contribuem a reforzar os objectida AGAL entroncando coa travo s tácticos de autodetermidigom histórica do nacionalismo,
nagotn, de defensa da economia
marcamos como prioritário as renacional e das conquistas da
lagons com Portugal e o reinteclasse trabalhadora.
gracionismo como alicerce fundamental da construgom nacional.
O 1 Congresso, como máximo
órgao de decissom partidário,
Igualmente abordamos, dentro
aprovou seguir fortalecendo ideda tese política, a situagom interológica e políticamente o BNG
nacional, realizando umha pordesde as coordenadas indepenmenorizada análise perspectiva
dentistas e comunistas.
da evolugom do Estado espanhol, desde o tardo-franquismo, a
Assim mesmo decidiu depositar
posterior Transigom e era PSOE,
no Comité Central e potestade
até a nova fase do governo PP.
de soíicitar o recolhecimento do
Partido ao Conselho Nacional
Diagnosticamos as causas e as
do BNG no momento que este o
conseqüencias da queda da
considerar oportuno.
URSS, a Nova Orde Internacional, a globalizagom económiNós nom militamos na Frente
ca capitalista como a nova fase
patriótica, nom estamos integrado imperialismo, a Unióm Eurodos no BNG por puro acidentapeia, a situagom da esquerda e
lismo, por mero oportunismo ou
dos movimentos revolucionários
no conjunto do planeta.

procurando a protecgom do
guarda-chuva desta sigla, como
seguidores /as do pensamento
de Castelao e Lenine contribuimos, coa boa fé que caracteriza
a qualquer revolucionário, a reforzar á original projecto comum
nacionalista, no qual ninguem
sobra, mas ao que ainda há
muito povo que sornar.+
CARLOS MORAIS
SECRETARIO ÜERAL DE
PRIMEIRA LINHA (MLN)

Dar a coñecér a
cultura mariñeira
galega en inglés
En A Nosa Terra de 26 de Novembro Francisco Calo Lourido
traza un impulso innovador á investigación sobre as embarcacións galegas.
Cecais, coa vista posta en moitas
tarefas investigadoras que· seria

Suso Sanmartin

Fórom dous días de intenso debate, de rigoroso análise, de esforgo por compreender o presente utilizando as ferramentas ana1íticas do marxismo, dous dias
em que desafortunadamente,
por causas exógenas á nossa
organiza<;om, interesses aJheios,
aduviados polo sensacionalismo
e a manipulat;am, tentárom silenciar o verdadeiro conteúdo e funcionaJidade do Congresso, intoxicando á opiniom pública con faJs as informagons interessadamente difundidas polos meios de
comunicagom e alimentadas
írresponsavelmente com declaragons carentes de rigor.
Nós nom necessitamos defender-nos das mesmas calúnias
e paulinhas coas que constantemente os poderes mediáticos e a
direita espanhola, encabegada
por Fraga, sataniga ao BNG.
Quem nos conhece e compartilha connosco militáncia no BNG
ou nos movimentos sociais já o
sabe de sobra , Primeira Linha
(MLN) é un partido comunista e
independentista formado por militantes do BNG, leal ao projecto
frentista, que nunca incumpriu
nengum acordo assemblear, que
temo direito a existir, a defender
os seus postulados revolucionários de lndependéncia e Socialismo dentro e fara do BNG. Ser
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desexábel emprender, Francisco
Calo caUfique con excesiva modéstia o xa realizado neste terréo
por algúns, incluso por el mesmo.
A pesar do seu pequeno tamaño,
que por outra banda facia sinxelo
telo· ao alcance, As artes de pesca de Calo foi un manual inestimábel para os que fumos relacionando as embarcacións peque- ·
nas co seu entorno correcto. No
Simposio de Antropoloxía Maríñeira tratei de interesar unha nova
edición. É unha útil e fundamental
guia dunha matéria que Francisco
Calo recentemente voltou expoñer con toda amplitude e solvéncia no tomo XXV da Enciclopédia
Gálicia de Hercules de Ediciones.

solidária. Agora falta
1 que lle saia a réplica
1 da Co_ca-cola
1 aliándose con -Médicos

1 doMundó.

Paco Vázquez

reúnese cos veciños
dun bairro coruñés n,o
que o concello vai
realizar diversas
¡
obras. A m~ioria deles
son industriais. A
carón da maqueta do
proxecto, o alcalde
explica as suas
Tamén Fernando Alonso Rome- 1
características. De
ro se ocupou desde os anos
1970 con rigor científico dos_tesúpeto, un veciño
mas mariñeiros, tanto a nivel arcomenta: "É que nós
queolóxico como antropolóxico.
Fernando Alonso foi, ademáis, o
talamos co concelleiro
primeiro en
do Bloque, López Rico
darse canta
- de que non
que ademais é
era dabondo
Estes
arquitecto, e díxonos
representar
as embarca- planteamentos
que se cadra era
cións nos muestán
de
mellar solución a
seos só con
modelos. A actualidade no
de ...". Neste ponto foi
dorna xeiteira
interrumpido por uns
exposta na debate
Sala do Mar antropolóxico
berros que
do Museo do
-: surpresivamente
Pobo Galego internacional.
rescato una
1 proviñan· do alcalde.
Fernando
1 Vázquez comezou a
Alonso
do
desguate con cargo ao seu pró- 1 bracear arporizado e,
prio peto. E grásias a el ternos a
1 no médio do arrebato,
rosa auténtica conservada.
1 causou sérios
Con razón Francisco Calo' sinala
desperfectos na
que o obxecto da investigación
maqueta. "Fara de
sobre as embarcacións é o home. O noruego Asbjorn Klepp ve
aquí todos", dixo por
a embarcación -pequena como o .
fin. "E vostede
froito da experiéncia a través da
analise dos modos de produción
esqueza esa obra que
do danés Hojrup. Nambos casos
lle dixen ...".
hai efectos de socialización que
resultan nunha terquedada cultural significativa da subcultura de
clase social.

'0 que está a pasar

1

fAltft'l;o ,Jp{)OÑfLiS"A 64sro~
(3'dtn3Nd) 3M3~~ _ ;·1~

Estes planteamentos, que se
poden estudar con avantaxe na
cultura mariñeira galega, están
de actualidade no debate antropolóxico internacional. En consecuéncia deben publicarse tamén en inglés. Pelas mesmas
razóns que fan a Galiza oferecer a sua lancha e as dornas á
comparación morfolóxica n~s
encontros de Brest, debe a nosa
comunidade autóma tamén dar

con Clinton é un golpe
de Estado". Quen o di,
sen maior énfase, é o
célebre actor
norteamericano Robin
Willians. Non é o
primeiro. Alá debe
sabela todo o mundo,
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1 as cadeas de televisión
1 que parecen ~er os
1 últimos en enteirarse.
acceso internacional o estudo
globalización e que todos estarío, non vou insistir nas peripé1
mos ameazados pala sua onda
da cultura desenrolada en torrío
cias nen na paisaxe que arrou1
expansiya. Aquí que se- mova
pa as nasas andainas e que non
a estas embarcacións. +
é outra que os ami·eiros, sal-.
" apaña üntia. ración de amoado
1
STAFFAN MóRUNG
presidencial e acabouse. Ao
gueiros, vidoeiros, fentos, silvei1 Consultamos
(BUEU)
ras, xunqueiras , penados, prepresidente non lle toleran que
1 Amazon, a libraria pornon saiba pechar a tempo a billa
sas, pasadoiros, moiños, corre1 Internet máis potente
e malgaste as secrecións en radoiras, devesas, encostas ou ripazalladas e frivolidades. Quebanceiras. Pasear pala beira do
•• do mundo (factura
ren colonizadores. Cóusas do
río é brincar, cheirar, desabafar,
O
carballo
que
1
império global".
enchouparse de natureza, discentos
de
millóns
de
1
frutar dos elementos, ser paisachapou unha pedra
Rematado o inciso e volvendo
xe andadeira. Eu cada día sínto1 dólares ao ano). O
ao princípio, a causa foi que ,
ma mais un robinsón das augas
1 máis parecido que ten (e vários incisos)
do Arnoia. Se algún día me perdespois do achado, o cadro real
1 a Castelao é o escritor Nos últimos tempos veñen sen- do romance entre o carballo e a do, buscaime na sua ribeira.
1 portugués Camilo
pedra converteuse en lugar de
do norma para min as viaxes,
peregrinación. "Prepárate que
Tamén tivemos teatro en Alla1 Castelo Branca. De
excursións, paseos, andainas
riz. O "Teatro da Raia Seca" e
mañá irnos ver o carballo maou camiñadas pala beira do río
1
o "Théatre du Pére Ubu" , xunto
món" , dicíamoslle ao primeiro
Rosalia
hai
Arnoia.
Nunha
das
andainas,
1
amigo que atopábamos e que
cun grupo portugués que puxo
verao, pasado o Briñal, ca1 disponíbeis seis libros, est9'
non viñera na andaina do desa música, representaron "Can!limos a congostra de subida
tiga do desterro-Chanson
cobrimento . "O carballo que?",
1 todos en inglés.
que leva á Verea Real , entre
respondíanos con estrañeza. "Ti
d' exil ", "un espectáculo transAllariz e Celanova, e nunha re1
aguanta a mañá e xa verás o
nacional onde a viaxe serve
volta
do
camiño
fixemos
o
des1
que é un carcomo pretexto para talar do
cobrimento do verao: un carba1 Un alcalde cántabro llo devorando unha pedra dun ballo chapanchoque de línguas e culturas
do unha pe\ nesta Europa que nos tocou en
1
valado. O que escoitas, un casorte ". A d ireción corre u da
dra", aclará- Olugar do
dro real formado p'ola boca dun
1 do PP recoñece que
bamoslle
nós.
canta
de Quico Cadaval e Pacarballo
que
tiña
a
médio
tragar
1 enviou unha carta a
trick Ellouz e o cenário da reAo dí a se- romance entre o
unha pedra grande ? que suxe1 Arzallus na que
presentación foi o campo de
guinte éramos carballo ea
ría o título "Natureza en expanAcearrica. Falando de Quico
1 escrebiu: "Gostaria de sión" ou "A boca arvórea do ví- un máis na
andaina e o peclra
Cadaval , vasme permitir outro
cio". E lago que pensabas dos
1 pintar as paredes da
asombro manpequeno inciso. Non sei se sacarballos? Tragan o que pillan.
1 miña casa co seu
tiñase. Así, un converteuse en
berás que en Outubro cele Teño a foto aquí diante e dígo1
tras outro, ca- lugar de
brouse en Barcelona a presenche que é un cadro digno de
que todos
· ·,
tación do libro de Manuel Ri1 sangue". Hai polémica presentar nunha exposición. E se
os amigos de peregrmac1on.
bas , O lapis do carpinteiro.
como non podia ser menos.
1 ao respeito, pero non
andainas
foPois ben , o Quico Cadaval paraproveitamos o asunto de moda
1 intervén a xustiza.
ron pasando
ticipou nel~. Abriu o acto o Xurpara facer un poco de chiste.
xo Souto meténdolle un pouco
1 Causa que si" faria se a Que si carballo mamón, que si pala pedra e
polo
carballo
.
O
primeiro
que
tralla e arroutada acordeónide
carballo
Lewinsky,
que
si
pedra
1 ameaza fose ao revés.
penso · facer o próximo verao é
ca -e conseguindo que o numeClinton,
que
si
dureza
presiden_
1
desprazarme até o lugar de roroso público que enchia o local
cial en apuros , que si felación
1
maria e ver se o carballo engoliu
corease aquilo de "O pobre
ou lambedela arvórea.
ou non engoliu de cheo a padra
non ten, o rico non dá". O' Ri1
do valado. Quen sabe se para
vas leu fragmentos do seu libro
E xa que saiu o asunto de mo1 En ~uerto Rico
aquela non terá tragado o valae o César Morán púxolle músida, permíteme un pequeno inci1 celébrase outro
ca e voz a un poema de o· Rido inteiro. ·Entón sería o moso: "A estes americanos non pá1 referendum para decidir ra de discorrerlles a cabeza. mento de chamarlle "O carballo vas e a outro galega de Larca.
do bandullo de pedra". E como
Quico Cadaval contou dous
1 sobre a anexión aos
Fartos de bombardearnos con
xa
todo
o
mundo
sabe
o
que
é
cantos, o do Manolo chaboleiro
todo
tipo
de
artefactos
e
proxec1 Estados Unidos. É o
e o do Manolo borrachón, que .
tís, agora bombardéannos ta- . unha excursión pala beira do
1
mén con semen. Non seise sa1 enésimo. Os que ~se
berás que as eleicións nos Esta1 queixan porque no
dos Unidos hai tempo que son
1 Quebecxahouboduas un simulacro de democrácia e
que o presidente eleito non é
1 votacións para decidir a tanto
o home de maior proxe1 secesión (e os
ción política como o de maior

....

nacionalistas seguen
demandando outra),
non se escandalizan
porque en Puerto Rico
voten todos os anos
para ver se sae
gañadora a opción de
integrarse en USA.•

capacidade semeadora. O presidente norteamericano é un
produtor incansábel de semen e
a Casa Branca o depósito centraJ. O bombardeo sobre Sudán
e Afganistán foi a base de semen mortífero e os irakís que
anden con canta se non 'queren
que os volvan sepultar en semen e non nas areas do deserto
como dixeran que os sepultaran
nas anteriores operacións tormentosas de castigo. Pódese
dicer que o semen é o material
bélico por exceléncia na era da

está aberta ás vasas colaboracións , débense incluir o nome e apelidos.

Os textos non deben exceder as 45 liñas.

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

ANOSA TERRA
Apart. l !371 36200 Vigo ou através do Fax:
(986) 22 31 01
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deixaron "bócabadats" aos
asiste·n tes ao acto. Dígoche
que aquilo foi unha .borracheira
chaboleira do demo, unha enxurrada de máxia verbal como
non se viu outra. Quico Cadaval é un contacontos extraordinário. A sua narrativa bebe, na
tradición oral buligante nas tabernas e nas feiras. Vendo estas causas, un decátase da imposibilidade de toda Declaración de Barcelona entre o "xenio" tabernário do galega e o
"seny" burgués do catalán. A
(re)presentación acabou ás
tantas da madrugada nunha
bodega bohémia, alá onde a
vida e a arte se confunden. Pero esa xa é¡outra história.
E como xa me metín de cheo no
Outono e isto estase alongando
inecesariamente, deixo algun has causas no tinteiro e dou por
concluído o verao e os incisos.
Brindo, iso si, por Saramago e
por todos os comunistas recalcitrantes que non son do agrado
do Vaticano , ese poder
putre(fáctico) . E o próximo Ferrín e con el toda unha cultura
de resisténcia como a nosa que
nunca deixou de ser Nobel e nobre por máis que se empeñen
en negarlle o recoñecimento nominal. Ven de inagurarse no Pati Llimona un ciclo dedicado a
Cortázar cunha exposición de
pinturas e fotografías sobre o
mundo e o París de Rayuela e
cunha leitura de fragmentos do
magno libro a cargo dun actor
arxentino acompañado dunha
orquestra que interpretou en vivo música de tango e jazz. Que
alegria ver tanta xente e com probar que Cortázar segue vivo
e non todo está perdido. Cortázar, velaí outro Nobel pala calidade da sua obra e o exemplo
da sua palabra, e que sen embargo non o foi por arde académica; como se as académias fosen un aval infalíbel. "Así co menzaran a andar por un París
fabuloso, deixándose levar polos signos da noite, acatando itinerários nacidos dunha frase de
clochard , dunha taperia iluminada no fondo dunha rua escura,
deténdose nas praciñas confidenciais para bicárense nos
bancos ... ", leo no folleto que
anúncia o ciclo . Xa me dirás se
estas liñas de Rayuela e todas
as liñas de Rayuela e todo Cortázar xunto non son dun carácter nobilísimo. Ai , Cortázar, París , Rayuela , que nostálxia de
tempos aqueles . Que convite á
beleza crítica.+
EMILIO Cm
(BAR ELONA )

. GuieirQ
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O Grupo Brais Pinto rencóntrase
para celebrar o seu 40 aniversário
Desde 1983 non se reunían todos os membros
~PAULA CASTRO

Cada dia, entre os anos 1956 e
1960, un grupo de mozos gale,
gos reunía e no Café Los Ma,
riscos, na Rua San Bernardo
de Madrid, a escasos metros da
antiga Universidade Central.
Nas ua tertúlia e debates,
arredor de a pectos ideolóxicos
e culturai , había un elemento
que o unificaba, a nece idade
de recuperar a consciéncia ga,
legu i t a . En pl e na ditadura
franqui ta atoparon como úni,
ca forma de expre ión a Litera,
tura, no ei do lin güís tico e a
pintura e e cultura, no eido da
plástica. No ano 1958 solicita,
han a s ua inscripción como
Grupo editorial e cultural Brais
Pinto. O pa ado Mércore 16
de D ecembro ce lebra ban en
Compo tela o 40 aniversário.

T re e tudante de Románica
da Uni er idade de Madrid,
Xo é Lui Méndez Ferri.n, Ber,
nardino Graña e Ramón Loren,
zo, un e rudanre de Pedagoxia,
Hermíni o Barreiro, outro de
Cinematografia, Alexandre
Cribeiro, un empregado de
banca afeizoado á pintura, Rei,
mundo Patiñ un traballador
de Dragado , Cé ar Árias, Pepe
Ferreiro, xomali ta que daquela
traballaba n uevia Film e un
breiro, Bauti ta Ál arez, oli,
citaban no ano 195 a legaliza,
ci ' n dun rupo editorial e cul,
tural a que daban o nome de
Brai · Pinto. Trataban de <lar
berlura leg l a unha id a que
viñan m tinand de de un
n atrá , pu licar n ga leg
mm tcmp n qu
t a pr
ri t
fac lo n M drid.

De esquerda a direita, Bautista Álvare:z:, Femánde:z: Ferreiro, César Casal, Ramón Lorenzo, Sernardino Graña, Hermínio Sarreiro e
Méndez Ferrin reunidos en Compostela o posado 16 de Novembro.
A. PANARO

1

e chegaron a cumprir. "Erarno
uns romántico , soñabamos co
amor, coa fraternidade".

Traballo cultural
A actividad e do grupo Brai
Pinto foi mol inten a entre o
anos 1957 1960, "coincidindo
c
an
de e ,
táncia en Madrid
do que f ramo
tudar a ca,
rr ira", lembra
R món Lorenzo.
N
peri d d
<litaron
t mp
o tftu,
l co m O que
se foi perdendo, de
Ramón Lo renzo,

O poema do home
que quixo vivir, A
coitelada na espera
ou A noite do fe,
rreiro. Pero o pri,
Segundo conta Pepe Ferreiro,
unha das principais metas do
grupo era a de recuperar "a me,
mória e a consciéncia galeguis,
ta" e os princípios que os mo,
vian eran literários, ideolóxicos
e políticos. "Daquela non se
podia facer unha defensa públi,
ca do nacionalismo", sinala
Bautista Álvarez, "por iso, bus,
cábase como forma de expre,
sión a literatura, no eido da lfn,
·gua e a p in tura, no e id o d a
plástica".
Pésie todo, Ferreiro evoca con
nostálxia os anos de maior acti,
vidade e asegura que-moitos dos
soños que os unian daquela non

meiro adicáron,
llo a Otero Pe,
rayo.

a

En cerra medida
considéranse dis,
c í pu 1os de Lui s Alexandre Cribeiro.
Seoane, que par,
ticipaba nas suas
ter tú lias aprove i tanda as esca,
las de avión entre Madrid e
Arxentina. "Era quen alimen,
taba a chama" di Bernardino.
Tamén adoitaban receber a vi,
sita de Lois Soto Femández, se,
cretário de Castelao, cando vi,
ña de México .

r

No ano 1959 instituen o pré,

mio Brais Pinto de poesía, que
tiña como fin apoia r á n ova
poe ia e axudar á publica~ión
dos novos poetas . Ao tempo,
organizaban charlas e confe,
réncia no Centro Galego, non
en dificuldades .. Graña lembra
os atrancos cos que se atoparon
para poder organizar un acto en
memória de Luis
Pimentel. O res,
ponsábel
do
centro, Lobo
Montero, negá,
base a dar auto,
ri zac ió n para a
sua celebración.
"Por sorte h abia
un galego que
traballaba n o
Centro Catalán
e deixaronnos
facelo ali. Can,
do chegamos
atopámonos que
puxeran nunha
das salas unha
corredeira para
separarnos do
resto dos que es,
taban no salón e
mentres nos es,
x. CARBALLA coitabamos falar
de Galiza, de
fundo sentíase
un 'arrastro!"'.
T ampouco se libraron de actos
polémicos. Ferrin lembra como
asubiaron a Manuel Fraga por
asegurar, nunha conferéncia no
Centro Galego, que a poesia de
Rosalia adicada ás viuvas de vi,
vos e de morros non teria sentí,
do nese momento. "Dicia que

grazas a o utro insigne ga lega,
Franco, solventáranse os proble,
mas de Galiza".
Apartir do ano 1960, logo de
que alguns d os membros do
grupo remataran as suas carrei,
ras e regresaran á Galiza, o gru,
po queda baixo o control de
Rei mund o Patiño. Comeza un,
ha nova etapa, na que xa n on
se publica poesía e se diversifica
a producción literária coi1 tex,
tos de narrativa e de artes plás,
ticas , como os Cademos da Ga,
daña. "Pero era un traballo de,
masiado duro para que levase el
só", explic·a Bemardino Graña, ~
"porque ademais de traballar,
pinraba". Durante ese periodo o traballo
de Patiño é frenético. Non só
asume .a continuidade da pro,
ducción do Brais Pinto senón
que ademais mo nta o estudo
Quilombo, con outros pintores
e escultores galegas, como Ma,
nolo Coia e de América Lati,
na.
A actividade do grupo esmorece
nos anos 80 palas dificuldades
para dar continuidade aos traba,
llos e palas traxectórias perso,
nais dos seus integrantes. No
ano 1983 reuníanse. por última
vez todos os membros. Desde
aquela finaron Cribeiro e Pati,
ño . Na xuntanza do pasado Mé,
rocores, Ferreiro non cansaba de
repetir que habia que sacar unha
foto de grupo. "Se cadra da pró,
xima vez que nos vexamos falta
outro de nós". t

r~

. ~ VíTOR VAQUEIRO

.

~rende,me Francis outravolta

reclamando para A Coruña o
estabelecemento de bispado.
Surprende,me, non pola demanda
mesma, que me parece a cousa máis
lóxica e sensata que hoxe pode
pedir un socialista (outra cousa seria
que na sua cidade houbese,
supoñamos, problemas
medioambientais, ou vertedoiros
perigosos, mais este non é o caso). ·
Ao cabo e ao resto, desde os tempos
de Fourier e Owen é cousa sabida
que o socialismo ,utópico e
cientffico, teórico e real,centrou
unha boa parte das suas enerxias,
non tanto na mellora das
condicións de vida das clases
desfortunadas como na procura de
arcebispados, bispados, canonxias e
outras infraestruturas de natureza
espiritoal, que Jaurés reivindicaba
apaixonadamente. É por isto,
mesmamente, polo-que Francis me
defrauda: nen máis nen menos que
pola modéstia da sua petición.
g;tá ben, como primeiro paso, a
solicitude de bispado para A
Coruña. Sen embargo, Francis
Wazkez non pode, nen debe, ficar
aí. Porque, en resumo, ¿que significa
posuír bispado se se carece dunhas
infraestruturas escatolóxicas ,tome,
se acá o termo na acepción
correcta, axeitadas? O segµinte
obxectivo debe ser a esixéncia á
curia vaticana e ás forzas vi vas da
cidade da Coruña da erección -a
fraga da linguax.e fomece ás veces
conxuntos polisémicos de notábel
beleza e amplísimas capacidades
suxeridoras- dunha catedral,
consoante aos merecementos da
cidade herculina.

g r alrnente, a dita catedral
non debería ser, desde o meu ponto
de vista, un ha modemidade. made
in Moneo, Siza, N orman ou lsozaki.
Ao contrário, debería tratarse dun
edificio que ultrapasase e que - ao
mesmo tempo- fose unha síntese de
N otre Dame e· o Duomo de Milano,
de san Basilio e Westminster. Nela
compendiarian,se o gótico, a arte
copta, o románico, a cúpula
bulbosa, o contraforte, a vidraza, o
azulexo. Todas e cada unh.a das
solucións arquitectónicas - agás o
manuelino, como é lóxico- terian
aquí sítio, resultando un conxunto
que fixese que o Obraaoiro resultase
de tal vulgaridade que, non só os
santiagueses, mais todos os galegos e
galegas, ficasen de por vida
. envergoñados. E asi, ancorada no
medievalismo como homenaxe á
mentalidade moderna do seu
patrocinador, que diga sponsor, a
Coruña cathedral compensaria a
tradición e a modemidade coa
construción dun xigantesco
aparcadoiro subterráneo -no
próprio sochán- onde puidesen
estacionar as viaturas dos milleiros
de peregrinos e fregueses que
visitarían a obra e que, .desta
maneira, poderian acceder,
mediante un elevador interior, ao
sartego de Maria Pita que, como é
natural, debería posuír a sua cripta,
superior, obviamente, á de ouro na
que xace o Matamouros, porque
este é un tempo de loucura. t

·-
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• Enrria Pedreira
,..,
.
gana o premio
.de poesiaJohán

•Achega
aos Mártires
da Estrada
no cabodano
de Pardo de Cela

/

Carballeira
A obra titulado Diario
bautismal dunha anarquista morta da escritora coruñesa Enma

-·

Pedreira Lombardia fof escollida por unanimidade como gañadora da terceira edición do
prémio de poesía]ohán Carballeira que organiza o Concello
de Bueu. O fallo tivo lugar o
Sábado 12 de Decembro na casa do Concello nun acto no
que tamén se apresentou o
libro de Iolanda Castaño Vivimos no ciclo das erofanias, gañador da anterior edición.
Marcos Seixo, membro da asociación cultural O Meigallo de
Cuntis, deu leitura a unha carta de Johán Carballeira a
Roberto Blanco Torres e relatou brevemente a experiéncia
da sua asociación no proceso
de resarcimento da sua memória. Neste sentido a asociación
Amigos de ]ohán Carballeira fixo pública a sua intención de
propór a Carballeira como candidato' ao Dia das Letras

Galegas.•

•Xomadas
da Edición
en Compostela
Do 10 ao 12 de Decembro celebráronse en Compostela as I

Xornadas da Edición en Galiza
que organiza a Asociación Galega de Editores. O programa
inauguro use cunha conferéncia
de Juan Jaenicke, xerente de
CEDRO sobre normativa da
propriedade intelectual e
seguiulle un debate sobre
edición e promoción da leitura
no que interviron o director xeral de Promoción Cultural, Hornero Sánchez, a subdirectora
da biblioteca central de Vigo,
Maria Xesus Soto, e Miguel
Vázquez Freire, presidente da

Asociación Galega do Libro
Infantil e Xuvenil. Manuel Bragado, director xeral de Xerais,
deu a conferéncia Retos da Edición e~ Galiza o V emes 11 pola
rnañán e pola tarde,
representantes do sector da edición e dos rnédios de
comunicación disertaron sobre
o cornércio do libro, a literatura
e os rnédios de comunicación e
a edición literária. Remataron
as xomadas co debate Propostas

para unha polítiéa do libro en Galiza con rnernbros dos diferentes
grupos parlarnentários. •
•l

·'\

•A cultura
protagonista
das XI Xomadas
de História organizadas ·
en Ourense
Do 14 ao 18 de Decernbro celé-

Coincidindo co cabodano da
decapitación do Marechal Pero
Pardo de Cela, a asociación cultural A Estrada convoca para o
17 de Decernbro, ás oito da tarde nos seus locais, unha mesa redonda baixo o lema Mártires da
Estrada, o contexto histórico. Os

nobres , os libeirais , os
republicanos . Neste acto sobre o
36 participarán os historíadores
Antón Fraguas, Anselmo López
Carreira, Lois Obelleiro, Bieito
Alonso Femández e a mestra e
escritora, Xosefa Varela Pazo.•
Casa Ja IJolica en Bretoña, Pastoriza.

• Margarita Ledo e a asociación Amigos da Feira
premiados palas Brigadas en Defensa do Património Cliairego
As Brigadas en Defensa do Património Chairego agasallaron o Sábado 12 a Margarita Ledo Andión co prémio
Dona Constaza de' Castro e á asociación Amigos da Feira de Castro de Ribeiras de Lea co de Brigadista Cal da
Loba. O prérnio de castigo por atentar contra o património, que denominan corno Capitán Mudarra, concedéronllo ao alcalde da Pastoriza, Xosé Yáñez (PP) e ao cura de Bretaña por consideralos .artífices do derrubo,
nesta parróquia, da Casa da Botica. O acto de entrega comezou ás oito e meia da tarde en Castro de Ribeiras
de Lea a xeito de romaria á que puxo música o grupo tradicional Leña Verde de Pol. Co prémio Constanza de
Castro, as Brigadas quixeron subliñar a traxectória da chairega Margarita ledo Andión corno muller, feminista, escritora, poetisa, prirneira directora de A Nosa Terra na sua última etapa e agora profesora da Faculdade
de Ciénciás 'da Información. Felipe Árias foi o encargado de entregarlle o·galardón á asocición Amigos da Feira, e aproveitou a oportunidade para recordar as orixes das Brigad Os que non se apresentaron no acto foron o cura de Bretaña e o alcalde da Pastoriza. No seu lugar interviu Xoan Carlos Bouso en representación de
Arouxeira, a asociación cultural de Bretoña que liderou a oposición ao derruqo da Casa da Botica. Bouso, aludindo ao concflito, leu un poema de Xoan Bouso escritor que nos anos trinta denunciou o-poder de manipulación do clero no rural. O escultor, tamén chairego, AílX.o Lamas, elaborou os dous agasallos entregados e
que consistian nunhas táboas- de madeira labradas con debuxos alusivos a cada un dos premiados. O prémio
Capitán Murrado consistía ri.unha foto ampliada e encadrada da Casa da Botica e un ramo de ortigas. A irnaxe
foi regalada á asociación Arouseira como homena.Xe á sua loita pola conservación do histórico inmoble.~

•Festival Infantil
de Cantos de
Nadal en Sada
Co fin de animar aos máis
pequenos á leitura e á criación •
literária en galega, a asociación
cultural Ramón Suárez Picallo de
Sada convocou o l C ertame Infantil de Cantos de N adal, no
que puideron participar todos
aqueles nenas que estudan Educación Primária nos coléxios do
concello. Para participar tiveron
que elaborar un pequeno relato
en galega ca Nadal corno tema
central. O fallo do xurado farase
público nun acto que terá lugar
o vindeiro Sábado 19 de Decembro e no que participará o grupo
de contacontos Samarkanda. •

branse en Ourense as XI Xoma~

das de História de Galiza que or-

• Neira Cruz
recibe o prémio

ganiza a Deputación.de Ourense e que dirixen Xesus de Juana
da Universidade de Vigo e Xavie{Castro da de Santiago.
Desta volta adícanse á história
da cultura o programa inclue
conferéncias e debates con espeCÍalistas das Universidád~s
de Santiago, Vigo, Reims e
Rennes.•

O Barco de Vapor

e

• Siléncian o
roubo dun cadro
do Museu de
Pontevedra
A obra do pintor Franc,isco
Llorens, Arredores da Coruña,
foi roubada do edifício
Sarmiento do Museu de Pontevedra entre os dias 6 e o 22 de
Novembro, no tr~nscurso dunha exposición que constaba de
89 bocetos do pintor coruñés.
A extracción foi silenciada
la dirección do Museu de Pontevedra e a Fundación Caixa
Galicia, organizadora da mostra
e só transcendeu despois de denúncias anónimas ante os méd ios de c¿municación
pontevedreses. A desaparición
da obra de Llorens poderia dificultar a continuación nos circuitos expositivos da salas do
Museu de Pontevedra. •

pa-

Xosé Antón Neira Cruz ven de
ser galardonado co prémio O
Barco de Vapor de literatura infantil en galego pola sua obra
V aldemuller. O acto de entrega
da XIV edición deste prémio que
concede a Fundación Santa Maria celebrouse no H ostal dos
Reis C atólicos en Compostela o
Mércores 16 de Decembro ás oito da tarde.•
A. PANARO

•Concentración pala representación
do Valle Inclán en castelán da Aula de

Teatro da Universidade de Santiago

•O Proxecto
Galicia apresenta

A Plataforma por unha Universidade Narmalizada, a Escala de Teatro Alternativo e Estudantes Independentistas protagonizaron o pasado Martes 15 unha

o tomo adicado
á cartografia

concentración di;mte do Teatro Principal co gallo da representación por
parte da Aula de Teatro da Universidad.e de Santiago da obra de Valle Inclán
La Cabeza del Dragón. Ademais de diferentes lemas iróDicos que aludían
fundamentalmente a falta de compromiso do Govemo autonómico e da
Universidade coa normalización, durante a protesta realizouse un casamento, a xeito de farsa simbólica, entre.o reitor da
Dario Villanueva, e o
presidente da Xunta, Manuel Fraga. A protesta alongouse até que rernatou
a representación e os manifestantes marcharon lago de que o reitor, ainda
.nas dependéncias, accedera a recibilos para recoller un agasallo co que o
acusaban de arribista. O mesmo dia, Brais Femández, o mozo que foi detido
o Venres 4, durante a prot~ta pala entrega da medalla da USC ao presidente do Executivo, apresentou denúncia nos Xuzgados de Fontiñas, ante o Valedor do Povo e da Universidade por abuso de autoridade, detención tlegal e non respei!o aos direitos lingüísticos entre outros delitos.•

O salón de actos da Fundación
Penzol de Vigo acolleu o
Venres 11 de Decembro a apresentación do torno adicado á cartografía, que dirixido por Andrés
Precedo Ledo, fai o número XXII
dos editados dentro do Proxecto
Galieia. O volurne c01ista de 520.
páxina e ademais do mapa á esca-·
la 1:200.000 contél). cartografia
antigua, planimetriado do século
XX, cartas naúticas, mapas urbáns
e un amplo índice toponímico.•
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~~~1~11L~ett~uras~lll~~~-~
cer, socialismo e liberdade) é un;
ha contradición nos termos. Veu
a Segunda guerra mundial, e o
Colóquio Walter Lippman non
puido ter continuación, ainda
que como ben demostra Dixon
os economistas e pensadores
neo;liberais continuaron o seu
labor de zapa dentro do govemo
británico e do
partido con;
servador.

Os
predicadores
do mercado
Título: Les évangélistes du marche.
Autor: Keith Oixon.
Edita: Liher-RaisllnS u· Agir, Paris, 1998.

Cómpre ler No número 835 deste periódico,
do 18 de Xuño de hogano, expli;
camos o que era "movimento"
Raisons d'Agir, dirixido polo so;
ciól go Pierre Bordieu. Informa;
m das uas publicacións e rese;
ñamo unha, Les nouveaux chiens
de garde, d Serge Halimi. Desde
aquela, publicaron d us novos fo;
llet , un do própri Bordieu o;
bre as mulleres, que esperamo ver
axiña criticad polo moviment
fi minino galego, e un de Keith
Oix n, Les évangelistes du marché,
que á semana da ua publicación
e g tou duas edición . Como o
libro da coleción, agás o último
de Bordieu, cu ta 30 francos fran;
ce e e continua co formato de
llxl 7,5 cm. O:insta de 107 páxi;
nas, bibliografía a parte.

De que trata o libro? En palabras
do autor, este folleto quere ser o
"relato dunha conqui ta intelec,
tual que precedeu á transforma;
ción das regras do xogo político e
da relación de forza sociais no
Reino Unido". O relato da ofensi;
va neo;liberal lanzada no eo da
elite da intelectualidade británica
a comezo do etenta en plena
cri e económica e social e que
acabou coa vitória política do que
e deu en chamar "tatcherismo",
que ainda impregna a vida políti;
ca econ 'mica da Grande Bretaña.
Dixon limita o eu "relat " a
exame dun tip particular de in;

Margaret Thatcher.

tervención, que foi determinan;
te na batalla das ideas nesa épo,
ca, a dos "think tanks, organiza;
cións que se autopresentan como
foros de reflexión pero que de;
ben ser aprendidas mellar como

vectores {lrivilexiados do activismo
político de certo intelectuais,
pontos de apoio esenciais para
influir obre os campos político e
económico". O devanceiro des;
tes foros foi chamado Colóquio
Walter Lippmann, organizado
en Parí o 26 de Agosto de 1938,
e que reuniu unha trintena de
periodistas e universitários, entre
ele o economi ta au triacas
Friedich von Hayek e Ludwing
van Mi e , e o profesor Rougier,
organizador do colóquio. Neste
colóquio, von Mi e falou en

' PREMIOS
f A1

v

Xo ·é Miranda
MomingStat

ambigüidade: o drama moral
(lembremos, 1938, vésperas da
segunda guerra mundial, guerra
de España, trunfo das ditaduras e
os fascismos en Europa e enfron;
tamento coa Unión Soviética)
era a cegueira da esquerda que
soñaba cunha democrácia políti;
ca e un planismo económico,
sen comprender que o planismo

económico implica o Estado totalitário, e a cegueira da direita que
suspira de admiración diante dos
governos totalitários, reivindi;
cando as vantaxes dunha econo;
mia capitalista, sen darse canta
de que o Estado totalitário devo;
ra a fortuna privada e burocratizá
todas as formas da actividade
económica dun país. Para von
Mises, ociali mo liberal (que di;

XERAIS

En 1947, do 1
este folleto,
ao 10 de
Abril, nun qúe explica
hotel perto de moi ben
Montr~ux, no . como
Mont;Pélerifl
(Monte Pere; funcioná a
gr in o), tivo intelectua,
lu gar unha lidade
nova reunión
·neo, liberal,
consagrada á
defensa do li; unhanova ..
beralismo internacional. ·
económico e
á discusión
dos meios or;
ganizativos
para loitar contra o keynesianis;mo, en vias de se converter na'
nova ortodóxia social e económi;
ca ocidental. Nesta reunión par;
ticiparon , entre outros, van My;
ses, von Hayek, Karl Popper,
Li o nel Robbins (membro da
London School of Economics), o
moi novo Milton Friedmann, o
periodista H enry Hazlitt que
abriria as páxinas· de Newsweek
aos neo; libera is, e os profesores
Allais e T révoux pola Franza.

A partir desta reunión fundouse a
chamada Sociedade de Mont,Péle,
rin que actualmente conta cuns
5.000 membros, entre eles Anto;
nio Martirio, ex ;ministro de
asuntos estranxeiros italiano, Ge;
offrey Howe, e Rhodes Boyson,
antigos rnembros do governo
(Pasa á páxina seguinte)
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MORNING STAR
Xosé Miranda
PREMIO XERAIS DE NOVELA, 1998

MEMORIAS
DUNRAPOSO
PREMIO MERLÍN
DE LITERATURA INFANTIL, 1998

Unha novela
de odios e amores, tiros,
e esperanzas.
Unha novela que gusta
sen adovíos.

Engaiolantes
X ERAIS

libros

De ananos,
porquiños e osos
- A editorial Kalandraka continua p~bli
cando títulos para os máis pequenos leitores. Para os que
ainda esten
aprenden.do o
sentido das pala~
bras recomendan
Sen rumbo polo
mundo, Catarina e
o oso, un conto de
Christiane Pieper,
coa tradución de Pepe Martínez e debuxos de Pepe Carreiro.
Na colección "Os
contos do trasno comodin", aparecen
incluídos O anano sal;
tareiro, unha adaptación de T areixa
Alonso a partir dw1 conto dos innáns
Grimm, e Os tres porquiños, un conto
popular inglés adaptado por Xosé Ballesteros. O primeiro ten ilustracións de Fernando Juárez e o segundo de Carreiro. +

Versos a redor da terra
."Cant.a o galo/e a pata do teu brazo/sente
a terra/debaixo dela./Máis alá/unha pipa
de viño baleira./O
que había que tra;
ballar/para poder
enchela". Emilio
Arauxo interpreta·
en Pois os sons da
terra, das árbores,
das xentes ... e todo é
simbiose entre esa
terra e as xentes que
a povoan. Atra.vés
dos carreiros que fan
os versos de Arauxo, a
xente traba.Ha., ri e, tamén, espera o momento da sua morte. O
poemário está editado en Noitarenga. +

Memória do xomalista
Xacinto Santiago
' A República era para el, "amáis pura,
digna e única fonna de rexer un país", segundo asegura Xoán T allón no seu libro
Jacinto Santiago, no que
recupera. a vida e
obra deste xoma.lista nacido en Vi;
lardevós en 1894.
Xacinto é un dos
fundadores do Panido Republicffi!O Radical Srx::ialista en
Ourense. fu suas ide;
as lévano ao cárcere
en 1936; odia que vai
ser "paseado" morre
dun ataque ao corazón e
sen embargo a sinrazón dos militares fai
que reciba os tiros igoal que os seu ex
compañeiros. Este libro é o resultado da
teitna da família Tallón por resgatar a
memoria e de Luís Rivas Y..i.llanueva , por
·edita.lo na colección "fu Barxas:'. •

Sobre a represión
coordenada
no Cono Sul

Antonio Reigosa

. ' paixons
.'
persecuc1ons,

canta de

27

fábulas de raíz popular
cun humor
aes bordante.

A Operación "Cóndor" é o nome da
trama que pennitiu a coordenación da
represión en Chile, Arxentina,
Paraguai, Uruguai e
Brasil, cuxos servizos de intelixén;
cia se integraron
plenamente. Samuel Blixen, xornalista no Uruguai,
detalla no libro
Operación Cóndor,
publicado por Virus,
como se argallou a
trarna para controlar
e rematar cos mov imentos populares. O
ponto de partida estabeléceo n o asa.sinato do ministro de Allende, Orlando Letelier, en Washington.•

..
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(Ven da páxina anterior)
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Thatcher, Ruth Richardson, exministra de finanzas de Nova Ze- .
landa; James Buchanan, prémio
Nobel de economia; Maurice
Newman presidente da Bolsa australiana, etc. Esta sociedade deu
nacemento a outras do mesmo tipo: o Institute of Economic Affairs
(IEA), criada en 1955 e que funciona realmente a partir de 1957.
Entre os membros desea "sociedade" están Ralph Harris, ennobrecido por M. Thatcher e Arthur
Seldon, vulgarizador das ideas de
von Haiyek en folletos cunha linguaxe acesíbel. Tanto Seldon como Harris pr9veñen de meios
modestos .e~onomícamente. Ainfluéncia do IEA nótase máis, di
Dixon, pola sua rede de periodistas e os seus seminários-almorzos
que polas suas publicacións. Seminários nos que participan periodistas dos principais meios británicos, políticos e universitários.

..1

Dixon explica como pouco a pouco os homes e mulleres do IEA
comezan a torpedear as tendéncias sociais do partido conservador. Cando estas tendéncias están
debilitadas, é cando se funda en

197 4

o

Centre for Policy Stt-tdies

(CPS), concebido como un meio
de combate intelectual militante
neo-liberal e neo-conservador no
seo do Partido Conservador britá:n ico. As relacións co IEA foron
cordiais "desde o inicio -tratábase
máis dunha visión do traballo que
de competéncia. No CPS fraguouse a estratéxia antisindicais.
O traballo de persuasión teórica
do CPS levouse a cabo, porén, fora do Partido Conservador, mesmo se todos os colaboradores eran
membr9s ou próximos do partido.
A maioria de asesores da Thatcher foron membros do CPS:
Keith Joseph, ex-ministro con E.
Heath e estratega da derrota dos
sindicatos. Outros nomes, o antigo fabian (socialdemocráta) Hugh
Thomas; o· ex-xoven airado
Kingsley Amis; Enoch Powell, desacreditado a causa das suas opinións racistas (un tabu para a nova direita). Pero o home na sombra do CPS era Alfred Sherman,
que como os fundadores do IEA
proviña das clases baixas da sociedade e, ademais, loitara contra o
fascismo español nas Brigadas Intemacionais: Os tránsfugas eran
numerosos, polo que parece, no
entorno de Margaret Thatcher:

• 1

1

A última, en importáncia, e quizais hoxe teña máis que nunca,
das think thanks británicas é o

Adams Smith Institute (ASI),
fundada en 1977 por dous antigos
estudantes da universidade St.
Andrews (Escócia), e moi ligados
ás asociacións semellantes americanas, Bluter e Pirie. Segundo parece os canos necesários para a .
fundación e lanzamento desta
think mank foron postos pola CIA.
Hayek foi presidente de honra da
ASI, e Friedman e .Buchanan inspiraron e sostiveron os seus traballos. Nun período máis recente, o
neo-laborismo de Anthony Blair
achou un sostén entusiasta por
parte dos activistas neo-liberales
da ASI. Coa axuda dos homes e
mulleres desea think thank e das
outras, o neo-laborismo de Blair
-axudado pola desorientación da
ala csqu rda do partido dirL ida
-

--- - -

--- ---

- -

---

- -

-

-. - - -

-- -- -

por T ony Benn- conseguiu desacreditar a oposición de esquerda á
política neo-liberal e instituí esta
como a única políticá "pensábel"
dentro das constricións exetcidas
pola mundialización. Non esquezamos que Blair prometeu non retocar as leis antisindicais que se
aprobaron sob o mandato tanto
de Thatcher como de Majar. Esa
é a terceira via que nos prometen.
Pero quizá o máis importante non
sexa a información dada por Dixon sobre estes "foros de reflexión", senón como un grupo de
int_electuais subliñan o papel primordial, ainda que indirecto, xogado polas ideas e polos que as
veiculan na vida política. Se ben
tamén é certo que non hai unha
relación directa causa-efecto entre a enunciación dunha idea e a
sua adopción posterior por un número importante de "criadores de
opinión" e a sua realización política. Nun princípio, os neo-liberais
non visaban tal causa. O que se
trataba, e iso virono desde a primeira reunión no Mont-Pélerin,
era criar as condicións intelectuais para que unha idea (o neoliberalismo económico e político)
puidese converterse nunha forza
política.
A "visión" dos neo-liberais, e aquí
a esquerda debe facerse un mea
culpa, é que interveñen con forza
no momento en que en Europa
Ocidental, e sobre todo no Reino
Unido, estase a dar un cámbio de
paradigma. Ese cámbio, revolucionário, de paradigma clase na
Grande Bretaña a meados dos setenta, cando o govemo laborista
de J. Callaghan adopta unha política manetarista para tentar sair da
crise. Cando os sindicatos paralizan un país en crise sen, por outra
parte, albiscar solucións. É nese
momento que as think tharlks neolibe rais interveñen tomando o
Partido Cons.e rvador (que era
keynesiano) e hexemonizando a
sociedade, e o neo-laborismo. Hoxe, sábese, despois de case vinte
anos de govemos conservadores
no Reino Unido, o 30% da povoación activa británica vive na miséria material, e o 30% na precariedade. Nenos de 12 anos traballan para axudar á economía familiar, e un traballador debe traballar máis de dous anos continuados nunha empresa para ser prote~
xido contra un despido ~busivo.
Mais, di Dixon, se as bases tradicionais do consenso keynesiano
de posguerra, o que resta das insti tucións do estado providéncia
sufre· un subfinanciamento crónico, ademais do descrédito ideolóxico constrÜído arredor delas
polos neo-libera1s, se as autoridades locais que se opuñan á
Thatcher foron estritamente
controladas, se a sua capacídade
para criar impostas locais e asi
facer políticas sociais draconianamente restrinxidas, se os sindicatos foron d<;!bilitados, etc L,
no imaxinário ·d a clase traballadora británica, cuxa cultura tentou destruir os diversos govemos
de Thatcher e Major, quizá ainda queden resortes para tentar
cambiar algunhas cousas, ainda
que moito non se espera de
Blaír, que vai instituir un salário
mínimo ben pequeno para non
asustar aos "ernpregador s".

As think 'thanks' británicas conseguiron cambiar as regras políticas
é as relacións das forzas sociais no
Reino Unido. A loita que se
aproxima debe ser dura. A terceira via de Blair non é, precisamente, o camiño para a recuperación
da clase obreira británica. Conseguirá r~cuperarse a esquerda laborista? E a esperanza. E, no entanto, cómpre ler este folleto, que
explica moi ben como funciona a
intelectualidade neo-liberal, unha nova internacional que, cómo
di Dixon, a diferéncia dos bolchev'iques non teme á propaganda, todo o contrário: "a sua menor acción, a sua máis mínima
contribución á praxis neo-liberal
son amplificadas polos seus simpatizantes nos médias a fin de
mellor asentar a sua influéncia no
mundo político, xa ampliamente
gañado á sua causa en muitos paí·ses". Se no Reino Unido os neoliberais tomaron os periódicos
máis importantes mercede á "reconversión" ao neo-liberalismo
de muitos periodistas laboristas,
nos xomais españois e galegas podedes ler os seus chantres, e non
só nas páxinas económicas. •

derosa, maravilla, bravura e calma, singradura, loita constante,
liherdade, símbolo e memória.

Eu xa nader ácontra
pechadn aluz sillón de paisaxes abismais
Afiestra era estremo

BEBIA dos malecóns

ena razón invalidei alóxica
labio ~stado que quixo auga efoi cántara de sedes

. do cheira espeso das gamelas
ccando aauga abandona aponte
ese retrae óTraba
esoñaba argazos
langostas eollaba aereba
eera ailla que se nega nos océanos
Ao malecón de Noia, ver morrer os peixes e o mar ou contemplar as gamelas nas horas de
domingo, irá moitas veces a nena da man da avoa, á que dedica
o presente poemário e o poema
central da obra. A lembranza
emocionada de Manuela, na que
é visibel o cariño e a admiración
que a neta sente pola avoa,
constitue, sen dúbida algunha,
un dos. mellares e máis fermo o
poemas do libro:

Que nena eras avoa aestes anos eque brava
que ritual ode pintarte epeitearte desafiando
deuses eausencias que empeño
por levantar cabeza

X.G.G.

Así é a palabra de Ana Romani.
palabra que nace do mar, do medo de er, da experiéncia íntima
e do conflito co mundo, palabra,
en urna, que, pésie ao seu ton
enigmático e a sua complexidade simbólica, busca nas leitoras
e nos leitores o diálogo cómplice
e solidário. •

A andar
Titulos: A morte de Frank González / Tráiler/ Land Rover /Sabor a ti.
Autores: Xosé Fdez. Ferreiro / Fran Alonso
/Suso de Toro/ M. Suárez Abel.
Edita: Xerais, 1998.

Titulo: Arden.
Autor: Ana Romani.
Edita: Espiral Maior.

Igual que.nas suas anteriores entregas (Palabra de mar, 1987, e
Das últimas mareas, 1994), nos
versos do seu último libro están
as paisaxes noiesas tan amadas e
tantas veces habitadas, os lugares
e 0s olores da infáncia e, naturalmente, as suas múltiples visións
do mar. Os elementos mariños
aparecen en toda a travesía: balea, océano, mar, gamelas, argazos, langostas, illa, peixes, marea,
malecón, cachalote, chapapote ...
O mar é vida, cnerxia, forza po-

Ana Romani segue a profundizar
no rostro oculto da muller, na revisión crítica dos mitos e na procura dun ciclón que remova o
tempo e a história. Iso si, neste
seu terceiro libro a sua poesia experimenta unha evidente renovación formal. Agora o texto é
máis extenso e tal vez meno
tran parente, o que dificulta en
ocasións a sua comprensión.

MANUEL LÓPEZ FOXO

A vida
no labirinto
da palabra

De novo Ana Romani coa rosa
salgada da poesía entre os lábios.
De novo a linguaxe e a memória
mariña, o mar que a fai, que a habita e que a posúe. E de novo tamén a procura persoal, a vida e a
verdade no rostro escuro e incompleto das palabras, a muller
buscándose,
rebelándose,
desafiándose,
desafiando ao Ana Romani
mundo e na- segue a
dando contra
a marea. De profundizar
novo o seu no rostro
verbo carrega' oculto da
do de doloromuller, na
sa vivéncia
revisión
intima, de revis ións críti- crítica dos
cas e de filo- mitos.
sofia liberadora, todo iso
expresado esta vez a través dunha poética
m~is complexa e dun poema máis
longo.

Xa non eviw asombra
aprendo oseu nome
ebebo

A poeta evoca á avoa de

tacóns
e pañoletas paseando ergueita
perfil e bolso polo fondo da alamed a, e_x presa nun belísimo
verso todo o peso da tristeza
que lle produce a sua auséncia
no corredor da casa ("No silencio do teu paso perdeu o corredor
o seu destino") reinvidica a este
seu ser amado como espello para ela e para o xénero feminino,
regresa aos perfis da xeografia
nativa, ás augas da ria, á luz e á
calor de agosto

QuerD un abano arecrearte miña aooa
un llbano na calor
Arden é tamén, e sobre todo, a
travesia íntima dunha muller,
unha viaxe interior, unha búsqueda da identidade e de gozo,
unha independéncia gañada con
esforzo. e dia a dia, unha lüita
constante e unha reafirmacción
no mundo e fronte ao mundo,
contra o medo e a _anguria, contra o suor que enfría as mans,
contra o pánico das azoteas,
contra os modelos e os moldes
establecidos, contra a sombra e
con~ra o siléncio.

EU xa naveguei asombra
xa fun do silencio
eriven orostro como palidez de trigo
nesta cela de abe/la sen reino esen veleno

A andar bota unha nova colección de libros de peto, neste caso
da man da editorial Xerais, para a
cal desexamos a mellar das sorces
nesta tentativa de divulgación da
literatura galega. Insistfmos no de
nova por duas razóns; unha é porque acaba da nacer, e a outra para
non esquencer outras tentativa
das me ma catacterf tica qu
outras ediroriais levaron a ca
-desde as novelas de Céltiga a O
moucho- ou están mantend -e mo a Colección Poupar de P itivas. E, unha vez expre ado o rec ñecemenro, compre que non <leamos un paso máis sen mencionar
algunhas consideracións prévias
que poden axudar a illar e recoñecer a identidade da colección Pero
de Xerais. Indiquemos pois que
inicialmente a abren duas séries:
De-liberaci6ns (que acollerá traducións de obras universais) e literaria, a que hoxe nos ocupa; e digamos tamén que, como anúncian
os editores, o que se pretende (entendemos que só na Literaria) é
reeditar obras inéditas e actuais
será a prirneira vez que ceñamos
unha colección deste estilo, o dato non é anecdótico senón que
ten tremendo significatido: vén
indicar o momento no que a literatura galega ten suficientes folgos para prescindir tanto de voces
novas como do imperativo de sementar eidos que a história non
nos permitiu atender como quixeramos ou podiamos. Do dito despréndese a existéncia dun consolidado colectivo de autores, oxalá
tamén sexa de leitores.

Sabor a ti (Miguel SÚárez Abel,
1991), Land Rover (Suso de Toro,
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1988 ), e Trái ler (Fran A lonso,
1991 ) son os tres primeiros títulos
escollidos, obras que, ademais, xa
estaban esgotadas en Catálogo, ás
que hai que engadir A marte de
Frank González (FemáQ.dez Ferreiro, 1975) que é a única que
fora editada noutra editorial (do
Castro) e tamén moi difícil de localizar. Aplaudamos, pois, o feíto
volver poder acceder a obras que
xa só facian história porque os
novos leitores difícilmente podian facerse con elas.
De Sabor a ti díxose que era suxestiva e agradábel, ponderouse a
facilidade da sua leitura, salientouse a construcción dos diálogos,
vivo , críbeis e cheos de humor, a
ollada clínica sobre a sociedade
actual, etc. Aquí ternos oportunida e de c mprobalo, que esta será proba da ua pervivéncia. Como tamén vai er para a primeira novela do oeste publicada en
lingua galega, A marte de Frank
González, e óllese que falamo de
novela do oeste e non de vaqueiros, esta é unha novela cunha acción que tran corre no western,
pero non é unha novela de va-

acertado uso da oralidade que lle
proporciona unha ,leirurn.moi
agradábel, como se fosen c;ontos
de lareira. O seu mérito. non está
en ser a primeira novela do oeste
en galega, podía selo e ser ben
· mala pero afortunadamente
acontece o contrário. Pero, falando de mito e realidade entramos
nun terreo que tamén foi ~xplo
rado por Suso .de Toro en Land
Rover, novela entre límites, entre
o real e o irreal, entre o rura1 e o
urbano, entre Caín e Abel, pechándose sobre si mesma e cinguindo teorias secularmente aceitada.S, entre o ben e o mal, o bon
e o malo, en definitiva: novela
realista, crua, suxa, como se dixo,
e de traballada estrutura.
Suso de Toro.

queiros -por moito cariño que lle
teñamos á denominación- como
as qe se mercaban e trocaban nos
quioscos. Novela, a de Femández
Ferreiro, que cada día que pasa é
mellor entendida e máis xustamente valorada sobre todo desde
dous ángulos: o poliédrico estúdio
do miro, a fábula, a creación, e o

E para o remate quédanos Tráiler.
A novela de Fran Alonso achou
unha acollida unanirnemente entusiasta á que se fai acredora xa
desde as primeiras páxinas. Din
moiros escritores que as primeiras
páxinas son as que máis traballos
lles dan, as máis complexas ·e difíciles, que delas depende que o
leitor lea ou non lea. Como queira que sexa, esta novela de estra-

da sed uce, engancha desde o
princípiq. Sen dúbida é un dq Yl
mellares prémi9s Blanco Amor,
ademais-de .ser a obra que deu a
coñecer a Fran Alonso, un dos
autores dos
noventa con
máis xénio na
escrita.
Aplaudamos

o acceso a

Por 795 pts.
Oxalá que a obras que xa
sua contribu- só facian
ción sexa de- histÓria
cisiva á hora
de desmitificar porque os
o ,significado no vos
da palabra li- leitores
teratum, que
dificilmente
moitos leitores
seguen adscri- podian
bindo ao cas- facerse con
telán porque o elas.
castelán era o
vehículo que
os transportaba a ese maravilloso universo e, como di o refrán, os amoriños primeiros son
moi malos de olvidar.•
XOSÉ M. EYRÉ

Jornal de Letras ,
A rtes e Ideias
Nº 735. De Za 15 de Dezembro 1·998. 320 ese.
Director: José Carlos de Vasconcelos.
Edita: Projornal.

Os noventa anos do cineasta Manuel de
Oliveira son comemorados na capa do
xomal"e a meio dunha ampla entrevista,
en correspondéncia coa grande homenaxe presidida polo Ministério de Cultura.
O director esá a
montar o
filme A
Carta, arredor do Padre António
Vieira, e a
escreber o
libro O Acto

..

de Filmar.
Carlos Reis
evoca ao escriror Urbano
T avares Rodrigues e Carlos
Porto desenvolve
unha análise da preséncia da cultura portuguesa en París. O lanzamento no dia 26
dunha fotobiografia do poeta Eugénio de
Andrade e do póemário da sua autoría Os
lugares do lume dán pé ao xomal a evocar
unha das figuras máis relevantes da literatura portuguesa. Amáis, as habituais novas e cantas de libros e discos . t

Guia dos libros novos
ferente ergonómico, todas parecen pensadas para ser manipuladas, ainda que sen definir as fins
precisas.

Fídias
non naceu
en Ourense,
pero Basallo si

art c ntcmporánea, pr ci am nre habia que apr ximalo a0
"minimali m " ·e á "arte pavera". itua e n egundo ao utilizar materiais modestos que xeralrnente recupera doutros usos,
asi é fácil recoñecer nas suas
obras a plan-Gha dun cano ao
que o paso da auga durante anos
deu valores cromáticos de grande interese, ou a trabe de madeira dunha embalaxe que foi
desbotadá e o artista, co seu traballo, volve darlle entidade no
mundo dos obxectos que conviven cos homes.

É en certo modo minimalista na
concepción volumétrica das suas
obras, caracterizadas pola sua elegáncia formal e asua contida atisteridade. O seu discurso plástico
nunca é barroco, nen orgánico e
nó conflito permanente entré corazón e paixón, sempre gaña a razón, ainda que se trate dunha razón poética. As pezas apresenta-

Ao seu carón atoparnos os modelos de escala reducida de futuras
esculturas de grande tamaño e
que atesouran en si mesmas considerábeis valores plásticos. As
"cheminés" pasan dunha sobérbia
rixidez cando son construidas en
madeira ensamblada a unha mol
desgana cando é a l9r:a o material
que os conforma. E este máxico
bambán que
posue o escultor o que
lle permite O sustantivo
valorar con que define a
ollas críticos
traxectória
os seus pródeste
artista
prios logros e
sairse pola éa
tanxente fidelidade,
cando as formas renden a que se
atenazalo.
concreta

nun
profundo
respeito
polos ofícios
e materiais.

das nesta exposición están executad as nos meses <leste verán e
volven enfrontarse cos problemas
permanentes da escultura. A relación dun obxect0 co seu suporte:
pezas apoiadas no. chan, pezas suspensas do plano vertical e pe-zas ,
penduradas do teito; ao mesmo
tempo traballa sobre os interrogantes que plantean os diferentes
tipos de equilíbrio. No que respeita ao repertório formal póden-_·
se agrupar en catro bloques que se
derivan de trebellos ou ferramentas e as "cheminés".
'·

As esculturas articuladas son as
derradeiras en aparecer no uníverso criativo de Basallo e proba-

belmente constituen .a natural
evolución das suas antigas pezas
macladas. Como no caso da
maioria das suas obras posuen unha enorme versatilidade, xa q1:1e .
conteñen un senfin de opciófls
diferentes-ao .modificar ·a s.ua disposición. O arquetipo do "rr{elóé
estúdao en profundjdade para tratalo como estrutura e como volume pechado, executándoo en·madeira tinxida ou en tubo de cobre
e todo iso ao obxecto de arrincar
desee. sinxelo •volume· rexistos de
pesada serenidade e de -prácido
movimento de vaivén . .
Para as pezas de pequeno tamaño soe procurar Basallo un re-

Quizais
o
sustantivo
que defina a
traxec tória
des te artista
é a fidelida de, q u e -se
concreta nun
profundo respeito polos ofícios e materiais, e
un im:.uestionábel apego á T erra· ·
e á s.ua- x~nte. Un dado . impor- .
tante é que seu pai foi carpinteiro e: asesor técnico do escultor
nos -seus primeiros pasos. Esta
exposición vólvenos confirmar
que -a obra de Basalto madura
sen avellentar e que o seu talante reflexivo e irónico seguirá a
produtir desde. Galiza unha das
propostas escultóricas de mei- '.
rande solvéncia no confuso panorama artístico actual. •
FERNANDO FERRO

Nº 2. Decembro 1998. 300 pta.
Director: Xavier R. Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións S.L.

Manuel Forcadela reflexiona sobre o libro
de Maria Xosé Queizán Misoxinia e racismo
na poesía de Pondal e o debate suscitado,
chegando a dicer que Pondal "sorrirá ó
contemplar a polémica e non deixará
de aplaudir a
estas novas Maro- .
ñas, célticas guerreiras e cbmbatentes".
González ·
Reboredo fai
unha releitura da Guiada

GaUza máxica
de Vitor Vaqueiro e Xavier Manteiga
comenta O agrarismo de Miguel Cabo Villaverde. A publicación especializada en crítica revisa tamén
títulos como a última novela e éxito de
vendas de Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro, o ensaio de Victorino Pérez Prieto Do
teu verdar cinguido ou a traducción de Carlos Casares de O vello e o mar de Emest
Hemingway.+

Raigaíne
Revista de arte, cultura e
tradicións populares
N° 7. 1998.
Director: Mar iló e Xúlio Fdez Senra.
Edita: Escola Provincial de Danzas - Agrupación
Castro Hoxo.

Festas, lendas, máxia, medicina popular,
arquitectura. As tradic~óns son as protagonistas desta re'(ista
que ~10 seu úl: •
timo' número
recolle un arti;
go de Isaac
Oiaz Pardo
arredor dos cartaces de cegps
L

como"Une~:

rimento parateattal" e unha refle:
xión de Miguel
Cáncio de complexo título "Razón con corazón. C iéncia con conciéncia,
máxia con sapiéncia e bruxeria con poesía:
o xogo da vida, a mediación social". En
tempo de Nadal, Mini e Mero escreben sobre as panxoliñas e o tempo de Reis. +

•
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Cando petan na parta pola noite.

Xabier P. .Docampo

Pero a oralidade está pegada á
transmisión dos contos, está en
perigo de desaparición?

'A''tfadición oral é o motor da literatura,
os libros están para ser contados'

.,

-0- CARME VIDAL

"Eu TEÑO O AQUEL DE QUE SE ME OCORREN HISTÓRIAS E SE NON AS CONTO, ESTOUPO" ESCREBEU XABIER

P.

DOCAMPO NUN DOS

SEUS LIBROS. ESTABA A FACER UNHA DEFINICI ÓN DO SEU OFÍCIO DE ESCRITOR, O RESUME DA SUA LONGA TRAXECTÓRIA DE ('>.UTOR

Entendo que é imperdíbel. Non
. vai desaparecer nunca a necesidade do home de narrar, de con,
tar. Cando non estou na cidade
participo do feíto de contar histórias espontaneamente qas noites de verán. Hai xente que canta estupendamente, marabillosas
histórias que son as de sempre,
pouco valoradas, de iletrados .
N on hai premeditación, os cantos saen inevitabelmente.

DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL. DEBEDOR DA LITERATURA ORAL E DA MANEIRA DE CONTAR DO SEU PAI -NO QUE VE O PARADIGMA DE TODOS o s CONTADORES AN ÓNIMO;>- XABIER

P.

DOCAMPO VEN DE PUBLICAR BREOGAN (EDI CI ÓNS

A

NOSA TERRA) ,' A

LENDA DUN PERSONAXE QUE, FORA DQS ELEMENTOS HISTÓRICOS, DA O "ALENTO DUN POYO QUE TEN QUE COÑECERSE". Ü ESCRITOR

É A UTOR, ENTRE UN H A MANCHEA .DE TÍTULOS, DE .0 MISTERIO DAS BADALA DAS, UN DOS LIBROS M Á IS LIDO DA LITERATURA XU VEN IL.

Saramago no discurso de aceitación do Nóbel rnentou as his~
tórias recollidas do seu avó das
que se sen te de hedor.

É un di curo paradigmático dun
tipo de e critores que ab nda
p lo mund mái d que pcn amo , entre ele e tán tamén Gar,
cia Márquez ou Jorge Amado .
Saramago t n a orte d
er
con ciente J que uc deu, de
que nun momento da vida tivo o
marabillo o baño da palabra qu
foi o que lle meteu no corazón a
intención de contar hi tória . O
mundo da miña infáncia, como
o de aramago, acabába e onde
chegaba a vista. Que che contaran aquela hi tória ignificaba
ter a história d mundo enteiro e
cando saes dali da te conta de
que efectivamente todo o mundo era aquilo e que todas as hi tórias e taban ali. O di cur o
parte tamén dun recoñecemento: se non fose por aquilo non
haberia isto e hai que entendelo
como unha grande débeda porque non foi intencionado enón
gratuito. Repito que a grande
responsabilidade dun e critor é a
transmi ión da palabra coa xenero idade coa que no chcg u.

•1

Na sua escrita bu ca a participación dos leitores, que maiorrnente son de pou ca idade.

A. PANARO
~\

A partir de que materiais construiu a história de Breogán?
N o\COmezo pens~ i que poderia
facer ficci ón partindo da tradición oral pero de seguida fun encontrando documentación que
me chegou a sobardar. Tiven que
buscar un camiño que pasaría por
contar a história de Breogán, fa. cilitar a leitura e que os rapaces o
entendesen. Encontreime cunha
personaxe que estaba a cab alo
entre o mito real e o imaxinário
cunha série de dados h istóricos
apresentados no Libro das conquistas, a principal fonte, que recolle a tradición oral. Desde sempre interesoume a oralidade e por
iso decidin empregar a. forma de
crónica. Parto do suposto de que
se .trata dunha lenda e as lendas
non son verdade nen mentira.
Que importáncia ten esta figura mítica na nosa cultúra?
Un povo necesita quererse e para
iso ten que coñecerse. A lenda
non dá elementos históricos senón unha sorte de alento de povo. Cando me encentro con Breogán atopo ese alento e ternos
que coñecer de onde ·nos ven.

É un referente que mesmo aparece no noso himno pero mesmo asi case descoñecido.
Aparece no poerr{a de Pondal tirado tamén do Libro das invasións . Non hai moito roáis que
saber, o que seria interesante é
que este povo fose quen de imaxinar novas causas sobre Breo~
gán. Seria marabilloso que os rapaces fixesen o xogo de imaxin ar como era aqL1el mundo.
Como mito é referéncia do celtismo.

É unha discusión que carece de
interese, case teolóxíca. O importante é que aqueles que chegaron aquí son os mesmos que
arribaron en Irlanda. Cando un
busca a sua ascendéncia faino
con todos os riscos e o interesante non está no ponto aoque
se chega senón no proceso de
buscar. Non convén tampouco
·preservar os mitos intactos. Os
irlandeses tiñan o prurito de
non ter sido nunca invadidos
polos romanos e cando atoparon
restos nos sesenta nunhas exca·vacións tiveron a idea de tapar
todo. e non facer comentários

até vinte anos despois porque se
lles ia 6 mito pola borda.

Breogán é o libro duo narrador,
vostede xa tiña experimer:itado na
recuperación da memória histórica na novela O país durminte.
Pero era máis imaxinária, un libro roáis simbólico no que o que
se intentaba dicer era que ternos
que tomar o des tino nas nosas
mans. Agora quixen ser rigoroso
á lenda porque se fose · á história
non poderia ter feito un libro narrativo. A oralidade é o motor de
toda a lit~ratura e quero que os
rapaces fagan o xogo de contarse
os libros. Transforrriar a literatura
escrita novamente en oral. En
Breogán é o filio o que conta.
Ten dito que traballa con materiais .que entran polos ouvidos.
Asi é e neste momento estou preocupado polo descoido da linguaxe que se aprécia e~ grande parre
da literatura galega. Defendo que
o noso ofício é contar histórias,
pero nunca independientemente
de como se cantan, tanto é asi
que creo que a história só a construe a linguaxe que pode cambiar

o relato. Convido aos escritore a
unha experiéncia: escoitar e a si
mesmos as n arracións, que o próprio feíto de narrar sexa o de e coitar o que narras. A palabra é o
elemento máxico que con xura o
mundo e é esencialmente oral.
Fala do seu pai como grande
contador de histórias e emprega a sua figura mesmo como recurse literário.

É un artifício. N on son histórias
que recolla del pero intento atrapar a sua maneira de contar que
era paradigmática. T emos unha
forma de relato própria que é o sucedido e que non só está na tradición oral senón tamén no mundo
da escrita. O grande contador de
sucedidos é Fole, pero tamén
Cunqueiro ou Oieste. Personifico
no meu p_ai a figura do narrador
que é complexfsima. Non hai estudo de teoría literária que contemple un narrador ta,n complexo
como o do sucedido. E tan importante o poder da palabra que o
narrador oral tiña todos os elementos para ser unha personaxe ·
da história; era a testemuña da veracidade da história. É a fonna de
contar que quixen captar no libro

A literatura infantil ten que partir de acreditar na intelixénci
d rapace , que adquiran a
conciéncia do eu papel no
mundo e e intcrr guen )br
i . N n debe a i tender a p rfecc ión senón que deb pr m ver libr imperfecto , qu nec iten do le it r para rematar .
O libro infanti , qu
n un 6 ,
nómen comercial e ind u tr ial,
teñen que entrar na ese la, per
non poden q uedar li. Compr
facer unha boa rede de bib liotecas e d emandar unha axe itada
política cultural que non tem .
Os escritores de literatura infantil e xuvenil láianse de non ser
atendidos nos circuitos literários.
N on me preocupa ese tema. Que
quere dicer ? Que non se fala de
nós? Que non hai críticos para os
nosos libros? A crítica hai que facela a demanda de parte e os re,
ceptores de literatura infantil non
demandan crítica xa que eles
mesmos a fan estupendamente
abandonando os libros dos que
non gastan. O meu compromiso
ético está coa calidade do que escre bo e co país, coa lingua, de
xeito que penso que un escritor
galega non pode senón ser na,
cionalista, en calquera das suas
formas. T emos que ser conscientes que contar histórias, o noso
ofício, é un priviléxio .•
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OPtNIÓN

MANOLO RIVAS E MONTEAbTO EN -COLONIA
Chove e vai frío nesta última semana de no,
v-embro. Milleirns de luces, brancas con au,
sencia de cor, lémbrannos que estamos perto
do' Nadal, aquí o consumo natalicio comeza
un mes antes, casetas de madeira ateigadas de
soños que se mercan, soños que arderan en
candeas, xerseis de lá que veñen da América
dos Andes para tapar aquí o frío, brincos e ou,
tras X:oias da Turkia, cerámica precolombina,
todo, bolboretas e estrelas de vidro, barcos de
madeira, os catro músicos de Bremen feítos en
latón, elixires que nos farán arrecender outras
latitudes e algún verán, mate amargo, fotogra,
fías deses cemiterios que medraron como luga,
res especia is alá en Irlanda, París ou Praga.
Case todo se pode me rcar en Alemaña nos
Weinhnachtsmarkt que incitan por toda a xe,
ografía, tamén no Leste, ao consumo, con
agre ión disfarzado de bos desexos irrompe o
Nadal, con San Nicolás á fronte. Todo se ven ,
de n paí nde Fau to vendeu a súa alma, el
acaso por amor.
Estamos no Neurnarkt en Colonia chove e o
R no lanza bafo de brétema. Camiñamos, en,
choupado o zapat e entramos na Casa de
Bélxica, r trato monárquico pendurados da
parede lembranno que estamos na casa de
Bélxica, pagamo 8 e 10 DM, precio de estu,
<liante e precio normal, para escoirar un e cri,
tor. Aquí a literatura, a palabra dun escritor
ten valor para o público, venciese. O escritor
non abe que e a oitenta persoa que o acom,
pañan ne e fermo o alón pagaron para escoi,
talo. O e critor non ten i o na mente. O escri,
tor é un e ritor gal go.
No fondo no e cenario, na dereita Gómez
Montero, profe or universitario, galega de na,
cencia, alemán de vivencia, que fará de mode,
rador e de intérprete, na esquerda, Petra
Strien,Bourmer, lectora da prestirio a edito,
rial Suhrkamp, no centro, o escritor galega,
Manolo Rivas. Primeiro recita o poeta, "Arzua
87", para lembramos que o tempo ten os pés
fríos coma nós, para eliminar os límite do es,
pacio coa pre encia da chuvia, da neve que fa¡
vello ao tempo.
Apreciado Manolo, xa abe , imposible é el¡,
minar e a fronteira , para nó o tempo egue
a ter o ollos dunha vaca. Manolo segue a re,
citar, en, a c municación co público é real e
con verdade, permftaseme dicir, de corazón.
Ag ra p ma introdúceno n cárcere da
ca a, na xanela a televisión, na falta de pers,
pectiva de vender e dun mozo, na agre iv i,
dad
e fó ra, a súa v lla, frega a oficinas do
Fénix E pañ l. Manolo vai falando e vai tra ,
lada nd Galicia a Colonia, debulla miles de
historias, oño e de ilu ión , do neno que
ue rfa e r migrante, d neno acon ellado
p la úa nai d que bu ca e un oficio no que
non anda e m llado, do galega que sempre
ten algo qu lle proe que lle fai pensar en saír,
andar mundo, da muller que todo home (ere)
levar dentro, da chuvia. De seguido, entramos
n cerne, a lectura de En salvaxe compaña,
porque esta novela de Manolo Rivas publica,
da en 1993 en Edicións Xerais, traducida ao
ano seguinte para a Editorial Alfaguara, fa¡
agora a súa presentación en alemán e publíca,
se na Editorial~µhrkamp.
'-

Manolo Rivas estivo en Alemaña para promo,
cionar o seu libro; München, Bonn, Karls,
ruhe, Nürmberg, Koln e Berlín, sentiron a ca,
lor da palabra de Manolo que ía desfacendo a
neve e quecéndonos os pés, así con amor, con
humildade, mantendo viva a chama do lume
de onde provén. En salvaxe compaña, na ver,
sión alemana In wilder Gesellschaft, presen,
touse en anacos lidos por Manolo en español e
por' Petra Strien,Bourmer, a lectura seguiu a
emoción do escritor e do público , emoción
que se fixo máis intensa cando Manolo dixo,
.agora en galego, e así leu o momento no que
Rosa paría o fillo que non desexaba·mentres o
corvo era a testemuña. Eoi o mellar momento,
· o auténtico Manolo recibiu tamén os mellares
sentimentos do público.

MARGA ROMERO

'O

escritor non
sabe que esas
oitenta
persoas que o
acompañan
nese fermoso
salón pagaron
para escoitalo.
O escritor
non ten iso
na mente.
O escritor é
un escritor
galega"

Da versión alemana, dicir que é a partir do espa,
ñol, unha boa tradución de Elke Wehr, que se
mesturou na atmósfera creada por Rivas na pro,
pia Galiza. Creo ~ue escritor, quen iste escribe e
máis persoas de ooa vontade, desexamos que a
próxima vez, a versión parta do orixinal en gale,
go, difícil rnma, eu cea posterior coµmniquei
que na Editorial Galaxia traballa Frank Meyer
que, sen ningunha dúbi,
da, podía trasladar o
mundo galega directa,
mente ao alemán, par,
tindo así, de Nós. Nada
máis este dato. Na capa
do libro galego, unha fo,
to de Xosé Abad, unha
meda e dous corvos, na
capa do libro español, a
ilustración dun nena e
un corvo de Akseli Ga,
llen~Kalilea , no libro en
alemán, edición de luxo
que c usta 39,90 DM, a
capa é de Jumiah Gay,
le/Penny Lane Manage,
ment, London (Model:
Natalia/ Boss, London,
nela un corvo unha mu,
ller debruzada nun banco
de madeira, de unllas
longuísimas, rosas bermellas no seu cabelo re,
collido, unha "maja", en
palabras de Nuno Qli,
veira, unha muller fata l
española.

É difícil explicar en Ale,
maña o que é unha pa,
rroquia, o que é ese lugar Manuel Rivas.
máis de un, ese anaco de
terra que nos ata para sempre, aínda que as rai~
ces voen por outras latitudes , asegúroche Manolo, e asegurolles que este escritor que no remate
do acto xa era tamén en Alemaña un escritor
galego, soubo transmitir o que era, iso, Galiza e
tamén unha parroquia. Ao feche un poema de,
dicado a Koln, a máxima emoción o "Pregón de

Montealto", ese anaco de terra; que limita coa
Torre, estrela que sinala o mar, co cárcere, falta
de liberdade e co cemiterio, onde está a memo,
ria do que como pobo somos, au,sente das foto,
· grafías que se vendían no Weihn-achtsmarkt,
presente na historia que estamos a recobrar. Sentimos á nai que chama polo neno en Monte,
alto, aos Diplomáticos que sen estar parecen
acompañar a voz de Ma,
nplo Rivas que agora
canta e os barcos de ma,
deira fixeron soar as súas
sirenas, tamén aquí en
Cofonia e, saben, xa nos
queceran os pés e cando
Manolo, no remate, asi ,~
nou moitos libros , co
seu lapis de carpinteiro
debuxaba, pauciños que
facían que cada libro fo ,
se diferente e. cada per,
soa saíu con algo máis
ca un libro, a idea de
- que na Península Ibérica
h abía un país para des,
cubrir e de que en Montealto tamén está o cam,
po da Rata, símbolo daquel~ liberdade .
Non digo máis só que
Manolo Ri vas, despois
da cea, tomou unhas copas co público que o
quixo agardar ti.un local
e alí seg uíu a enristrar
historias e pagou dúas
rondas, <liante da ollada
preocupante dun mozo
que sinalaba que eran
dúas, Manolo pagou e,
deste xeito, devolvía eses marcos que se pagaron
para esc.oitalo. Sen máis, como el o fixo, para
Montealto, para a súa nai un sáudo e unha lem,
bra,nza na noite do 26 de novembro en Colonia,
onde non parou de chover e na que o Reno lan,
zaba bafos de brétema todo en fermosa e salvaxe .
compaña.+

Mar\ño paz
\ega
Rarnón .
\\ngua ga

H\stonada

ota\o b\anoo

s
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ANOSATERRA
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A Bella Otero,
·cosrrtopohta; ~anSgresora e.proscrita
Valga ven de dárlle oseu n~me a unha rua antes adicada a J.A. Primo de Rivera
...

*SANTIAGO PROL BLANCO

CúMPRENSE
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ANOS DO NACEMENTO DA BELLA ÜTpRO, ATÉ HAI

EMILIO FERREIRO QUE FOI O XORNALISTA PONTEVEDRÉS TORCUATO

Poµco DESPREZADA E NINGUNEADA POLOS PODERES LOCAIS DE

. ULLOA QUEN DEU A COÑECER, NA REVISTA GALICIA CÓMICA, A FINAIS

TURNO E POLOS DESCENDENTES DOS QUE FORAN SEUS VICIÑOS,

DO SÉCULO XIX, QUE ERA ORIXINÁRIA DE PONTE VALGA E NON DE

ME~

CÁDIZ. AGORA VEÑEN DE DARLLE O SEU NOME, EN ACORDO MU~

RETRIZ DE LUXO NA QUE NON SE DEBERIA REPARAR. LEMBRA CELSO

NICIPAL, A UNHA RUA ANTES ADICADA A }OSÉ ANTONIO PRlMO DE RIVERA.

AGÁS CONTADAS EXCEPCIÓNS.

h '

A MENSAXE ERA CLARA: UNHA

A biografía de Carolina Otero
O salto á fama
está por escribir. Só existen algunhas parciais, maiormente
Despois do estupro foi ingresada
no Real Hospital de Santiago. De
noveladas, o que contribue a
xerar máis confusión, para co
regreso a Ponte Valga, os seus
días estaban contados. Con doce/
mito erótico que foi. A sua infáncia achegáronse dous investrece anos marchou definitivatigadores locais que, por veces,
mente, ben a Compostela onde
se superpoñen e contradin. Napuido exercer de criada no Pomdas na vila de San Lois de Ce- · bal, ou a Pontevedra cuns titirisures, que até 1926 pertencia a
teiros portugueses acompañada
Valga, Raimundo García Dodun tal Paco -o seu único amormínguez, Borobó, e o defenesco que se ·decidiria polo mundo
trado alcalde Pida farándula. Dali
ñeiro Ares tentaa Lisboa, Barceloron -unha aproxina, Oporto, e
'Ocorpo,
mación. Pero nen
Marsella onde foi
na data de nacepulida na arte inmesturado
mento hai unanit erp re ta ti va demidad e. Piñeiro
cunha intuición nantes do salto
opta pola oficial
definitivo a Paris
-19 tle Decembro
asombrosa e a
no que emerxeu
de 1868- que
na derradeira dénecesidade
aparece no fólio
cada do século pa193 do IV libro
sado e na primeira
imperiosa de
dos bautizados na
do que agora esparróquia de San
vmgar a
morece. Logo cheMiguel. Ela semgarian os co_ptrapre celebrou, no
violación
tos en Berlin-flircénit da sua cateou co círculo de
rreira, o 4 de N~
qa_infáncia,
morfinómanos- e
vem b ro. Borobó
ManhaÚan. Con
exp ica o seu
vintedous anos
deixa caer esa posibilidade, xa que
comportamento" . sar
conqueriu paralio porto e blologo, daquela poderia xustificarse
quear as avenidas
tal retraso na insde Nova York. Secripción. Filla de pai descoñe.ci-'guiría a sua vertixinosa carreira
do ainda que identificado, tivo
con actuacións en Londres, Monpor madriña á irmá do cura Catecarlo, Melboume, Buenos Airrandán, un titor espiritual que
res, Roma, Viena e San Petersdeixou forre pisada na sua meburgo. Ali, un sofrido nobre immória. Era a maior de seis irploráballe ¡arruíname mais non me
máns e todos de pai diferente.
abandones! Na Casa de Cuba foi
Con dez anos e medio foi salvaservida nua en bandexa de prata,
xemente violada-6 de Xullo de
perfecta de xesto e beleza c;omo un1879 segundo Borobó / 6 de
ha virxe acabada de modelar, no diAgosto segundo Piñeiro Arescir dun biógrafo de entreguerras.
entre as dez e as once ·da noite
T amén estivo en Bucarest, Mana costa d?- T arroeira polo zadrid, Budapest e Moscu. En Rúsia
pateiro de Iría, asentado en Ceenfermou e desapareceu unha
sures, Venáncio Romero Cocailonga tempada. No devalo da sua
nas que desapareceu. Piñeiro
vida artística rematou en N iza
non aforra calificativos: xallicionde se asentou até o fin dos seus
da, anafroditante, sardesco
días. Na Grande Guerra pasou
moinante, despiadado estuprapor Donostia e Biarr-itz recadando
dor, záfio vilán, sátiro virgofócolectas entre os máis pudentes
bico. Carolina Otero, daquela · para os hospitais franceses.
Agustina, adicábase a recoller
piñas que malvendia aos señoriPero a súa carreira foi hexemónitos de San Lois e, de paso, imca en Paris. Actuou no Circo de
provisaba danzas e bailes para
Verán, na Comédia Francesa, no
os que tiña unha predisposición
Teatro da Ópera, no Edén Muxenética. Piñeiro maxinouna
sée, no Folies Bergere, no Bullíer,
bailando para os Trulock ferrono Café Bataclán ... As rivais
viarios, ancestros do No bel Cesempre admiraron a sua capacila. Borobó, na Pascua padronedade de sedución en-todos os ámsa perante Rosalia e Murguia,
bitos, ainda que· fracasou como
engade: Pepa a Loba, completa,
cantante de ópera e non tivo boa
con Rosalía de Castro e a Bella
crítica. Sobranceaban Sarah
Otero, o trio f eminino de maior
Bernhardt, Suzane Montal, Edith
disparidade e xenialidade que deu
Piaf, Liane de Pougy e Cléo de

1

unha soa terra na mesma época.

CONTINUA NA PÁXJNA SEGUJNTE

A NOSA TERBA.

VEN DA PÁXINA ANTERIOR

Mérode, que vivíu máis anos que
ela. Segundo Carolina, o segredo
da sua lonxevidade estaba no
champagne e ~as ostras, que facian unha combiniición perfecta
incluso para perder peso.
Destrozou fogares, provocou suicídios, bordeou amores lésbicos
gratamente remunerados, vivfu
tempestuosas relacións, estivo
desaparecida, tamén secuestrada,
proscrita e a piques de ser asasiñada. Cun físico
excepcional para
os patróns da
época, engaiolou
e exprimiu ao
máis selecto da
equívoca alta sociedade do seu
tempo. Políticos,
financeiros, ministros e aristócratas dos círculos reais europeus
pasaron polo seu
leito cunha tarifa, por veces, vertixino a. Todo o potencial do seu
corpo, mesturado cunha intuición asombrosa e unha necesidade imperiosa de vingar a violación da infáncia, fixo que homes
de grandes fortunas, pagasen de
por vida aquela afrenta. Xogou a
pracer tanto nos tapetes como
nas sabas das máis luxosas monarquías do seu tempo: O rei Leopoldo de Bélxica, o
príncipe Eduardo
de Gales -logo
reí de Inglaterra-,
o príncipe Alberto de Mónaco, o
Sha de Pérsia, o
Káiser Guillermo
u, o Zar Nicolás e
tamén Alfonso
Xlll do que chegou a comentar
que era un xooen

inmaduro e bastante inexperto. A

nómina completábase con conde
al e mán s ,
grandes duqu es
ru o , outro xerifaltes e alguns
do magnates mái poderoso de
América.

Fortuna dilapidada
A Bella Otero manexou unha
fortuna non lonxana aos 2.500
millóns de pesetas que dilapidou
en casinos, maiormente no de
Montecarlo e acabou completamente arruinada. Cando finou
-10 de abril de 1965- vivia da
xenerosidade oficial e dalguns
admiradores do pasado. Apenas
tiña no banco seiscentos francos,
unhas 15.000 pesetas. Paradoxalmente, fixera testamento a
prol das famílias máis probes do
seu concello natal. Unha frase
desta lexendária ludópata sintetizaría todo un ideário de vida:
"O meu maior pracer é gañar á
ruleta, o segundo perder e o terceiro, deitarme cun señor rico,
viril, insaciábel, metade home,
metade touro".
O perfil da Otero raiaba -pola
sua disposición convexa- na perfección. Iconografía á que deberíamos engadir unha pel branquísima; ollos castaños, fogosos e
luminosos; nariz e. boca de serenidade oriental; pelo negro e beizos
de coral; un chamativo pescozo de
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cisne; perfecta dentadura; dous
lunares estratexicamente ubicados; l, 70 de altura; 56/60 Kg. de
peso e unhas pert).as e nocellos
asegurados en máis de 300.000
dólares. A escritora Sidonie G.
Colette -amiga íntima- incide
en que o máis sobresainte desta
portentosa señora residía nos
seus seos que semellaban limóns

alongados, firmes, cos pez6ns di.rixidos cara arriba.
Considerada en
várias publica- ·
cións recentes
entre as mulleres
máis relevantes
do século foi, con
moito, a máis
cosmopolita,
transgresora, desexad a e odiada
nun tempo no
que o cinema estaba en pañais e a
televisión non
existía.
Na Galiza, non
poucos escritores
repararon nela: Pérez Lugin, Valle-Inclán, Xohan Carballeira,
Rey Baltar, Celso Emilio, García
Bayón, Torrente, Álvarez Torneiro, Ferro Couselo, Felipe Senén .. . tamén Cunqueiro que a
maxinaba mergullada a cotio en
leite de cabuxa. Defínena como:
fémia frivolona e burbuxeante,
ilustre fanerógama, cálida e húmida pava real, mesalina xalleira, sobérbia concubina galaica,
celebérrima cortesana e, don
Álvaro: Golcoru:la

que succionaba
perlas dos bigotes
dos grandes duques
rusos e diamantes
das orellas dos
marqueses e banqueiros europeos.
Dominaba con
soltura francés e
inglés pero apenas falaba español. No declive
da sua carreira
dictoulle a un amigo xomalista
unha biografía con nai andaluza
e pai oficial grego de apelido
Carasson que transmutaba -en
interpretación froidiana-, ao
cura Carrandán da Ponte Valga
do Deán. Asi, no 1996 xurdíu a
iniciativa dunha fundación adicada a sua memória na que lle
ofereceron a presidéncia a Borobó. Todo quedou en proxecto.
O director de La Noche propuxera -hai máis de tres décadasª criación dun museu que el ubicaría no lugar do estupro, no
que se incluirían fetiches de lencería íntima gardados en Cesures. Surpresivamente, o concello
de Valga aprobou por unanimidade, no pleno do 28 de Setembro deste ano, adicarlle unha
rua á Bella Otero que sustituirla
á Avenida Primo de Rivera. A
iniciativa da retirada do vestíxio
franquista partira do BNG local
que quería recuperar un nome
tradicional. O grupo que governa o concello -independentes
na órbita do PP- optou por este
tímido xesto a prol da polifacética vedette. Agardemos pois, que
a saia da Carolina axiña teña
outro lagarto pintado e que,
cando a Carolina ·baile, o lagarto lle dé -quizais satisfeito- de
novo ao rabo.•
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Castelao e o Gaiteiro de Soutelo

......

-No centenário do n~cemento de Avelino ,Cachafeiro
. . X. TORRES REGUEIRO

No mes de xullo de 1924 Castelao debeu veranear en Soutelo
de Montes. No Galicia de Vigo
publicaba este pequeno texto
asinado naquel lugar o 25 de xullo de 1924, é dicir o Día de Galiza, cel~bración prohibida dende a chegada ao poder do Dictador Primo de Rivera en setembro do ano anterior:

"No MONTE
Caíron os deuses xigantes e o
tempo foinos soterrando. Dispois a terra crióu a tona verde
do esquecimento; mais eiquí e
acolá as osamentas füran a pelic a da terra e amostran a sua
brancura. Así se fixeron istes
montes grandes e moles.
No día de Galiza quero estar batido pol-os ventas enriba d' un
sepulcro de xigante, deixando
que o meu esprito se fecunde como un ventre e que os meus
ollos avisten Compostela na
lonxanía azur.
Lonxe dos homes e a carón da
Natureza.
Así pasei o día do noso Señor
Sant Yago e confeso que na outura síntese un tan ben, tan ben..."
"Lonxe dos homes" sería o pé
dun debuxo no que se autocaricatura deitado entre uns penedos, publicado no Galicia o 10
de xuño dese ano. Motivo este
que escolleu hai uns anos o escultor Leiro para homenaxealo
na Ferradura de Compostela.
O Galicia que dirixia Paz Andrade prestoulle moita atención ao
• humor gráfico -senda un dos xor,
nais galegas pioneiros en introducilo en portada- e tamén á ca-

ricatura, non só da man de Castelao senón doutros artistas galegas
(Cebreiro, Femández Mazas, Ma.side ... ). Neste número extraordinario do Galicia do Día de Galiza
de 1924 aparece toda a redacción
do xomal "en perfil y en espíritu"
caricaturizada por Castelao -incluíndose el mesmo- con semblanzas de Francisco Luis Bemárdez. Son en total nove as caricaturas. Quizá o traballo dos días
anteriores deixara canso ao rianxeiro e precisara dunha escapadiña á serra. Ou quizá aquel ano o
seu xeito de disfrutar das vacacións foi cambiar os aires da ría
polos da montaña.
A véspera do Apóstolo Avelino
Cachafeiro, "o gaiteiro de Soutelo", gañaba o tradicional certame
de gaita de Compostela que lle
outorgaba aos seus vintecinco
anos o título honorifico de mellor
gaiteiro do país ademais dos carriños do premio, mellar ou un dos
mellar dotados daquela. De volta
á casa, Castelao está presente na
celebración familiar. O 30 de xullo asina en Soutelo, onde aínda
permanece, un artigo conmemorativo do triunfo de Avelino xunto cunha caricatura xa célebre.
Por certo, díxose e repítese _que
castelao representou no fol da
gaita o retrato de Resalía. Eu por
máis que mirei e remirei, dándolle voltas e voltas á caricatura,
non consego ver tal retrato rosaliano. Non seria que o rianxeiro
lle dibuxou a Avelino o retrato
de Rosalía no fol da súa gaita, da
real, non na da caricatura?
Como se dá a circunstancia de,
que neste ano 1998 que se nos
vai se cumpre o centenario do
nacemento de Avelino Cachafe iro Bugallo, un dos gaiteiros
míticos do noso país, irnos reproducir en xusta homenaxe este texto de Castelao xunto coa
caricatura:

"0

GAITEIRO
DE SOUTELO

Namentras acolá
en baixo rebulen
as xentes con
acontecimentos
inventados polos homes eiquí
na montaña as
xentes siguen reb u lindo
cos
acontecimentos
da Natureza. Un
día de choiva fai
falar máis que
un troque de réx imen político.

/}¿¡

/'1 !-~

No concurso de
gaitas de Santiago presentábase o gaiteiro
de Soutelo yeste acontecimento extraordinario preocupou as xentes
coma se fose un
acon tecimento
da Natureza. E
fa l ábase moit o

e facíanse pronósticos.

....

...
...

-Hoxe é o día y--o gaiteiro bai~ :
xou onte xa.

Un feireante duvidou do trunfo,
cicais porque alá nos seus tempos escoitou a Ventosela... E as
xentes descorazoadas prepararon
o esprito pra recibil-a nova
d'unha inxusticia.
-Os premios danse por empe. ños e o gaiteiro non-os len.

,,

O día rendeu moito e todos tiñamos un concurso de gaitas nos
miolos. ¡Que regalía dos ollos se
podésemos destapal-as cacholas
de toda ista xente! porque compre non esquecer que os máis orixinais decorados críanse na maxinación inocente do pobo ald~.

•

-¿E si Avelino se corta? Mirai
que tocar alí non vos é o mesmo
que tocar en Soutelo.
E no serán do seguinte día velahí
ven A velino cos seus irmáns -todos vestidos ó xeito enxebre, tocando unha muiñeira que lle erguía o rabo ó mesmo canciño de :
San Roque. O pai do gaiteiro, na •
porta da casa, botou un foguete.
Avelino ganara o primeiro premio.
-Ben-o decíamos: non hay quen
poida co gaiteiro de Soutelo.
E as xentes da montaña alentaron con fachenda.
.
Eu entrei con todos na casa do
gaiteiro e sentín que tamen me
tocaba parte do trunfo porque o
arrufio da emoción corríame
pol-as costas. O pai, a nai e o irmán, dende'a sorrisa dos seus
beizos, dixeron a unha:
-Contade. ·
Y-o irmán pequeno contou:
-Eu tamén· ganei o terceiro
premio. Deixáronme tocar e toquei. ¡Se vise, meu pai, que ben
me saiu a alborada!
-Pois ganaches un traxe, rapaz.
Aquela noite esc0itei dende'a
cama como as mozas cantaban:
' Toca gaiteiriño, toca,
meniñas, correi a vel,o
qu'é moita gaita a gaitiña
do gaiteiro de Soutelo."
Artigo e caricatura publicáronse
na portada do Galicia o domingo
10 de agosto. Quizá daquela Castelao xa voltara de Soutelo e se
reintegrara á vida pontevedresa
porque a por~ada complétase cun
feixe de caricaturas baixo o títu,
lo "Un día de caza en Pontevedra". O "cazador" é, por suposto,
Castelao e as "pezas" cazadas son
nada menos que dezaseis personaxes da Boa Vila. Claro que
ningunha delas, en tamaño reducido, consegue eclipsar a do
gaiteiro de Soutelo. +
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Murguia, con chisteira no centro da
imaxe, é homenaxeado no Circo de
Artesanos. Á direita, Lugris e Alcalá
Zamora falando na inauguración do
monumento a Curros Enríquez en 1934.
Arriba, soldados limpando o pátio do
cuartel. Nas outras imaxes, alumnos do
coléxio Dequidt, arco xaponés na rua de
Santo André, retirada dun futbolista
mancado, batalla de frales, ciclistas e
cativos nun vagón na estación do Norte.

N

ACORUNA
DE POSTAL
A história gráfica de Galiza vai,
se tecendo pouco a pouco. Des,
de hai anos acentúase, a meio de
exposicións e da edición de li,
bros, o respeito á fotografia co,
mo fonte de documentación. No
naso país o mundo dos arquivos
e bibliotecas, se ben descoidara
durante anos a riqueza visual e
documental da fotografia, tenta
agora recuperar o camiño perdi,
do oferecendo a publicación dos
seus repertórios iconográficos.
O Arquivo do Reino de Galiza
oferecera hai pouc:o tempo un,

ha aproximáción ao mundo da
postal na Galiza e agora é o
Arquivo Municipal da Coruña
quen publiéa un libro reunindo
a catalogación da sua colección
de postais.
Baixo edición de Mª de la O
Suárez e aparato documental a
conta de Nuria Quiroga percó,
rrese a edición postal coruñesa
desde finais do século XIX até
os anos trinta dividíndoa en
apartados adicados á cidade, ao
porto, ás ruas e prazas e outro
aos próprios cidadáns. Neste

amósanse actividades festivas e
políticas, inauguracións, esco,
las e os primeiros momentos de
deportes como o futbol e o ci,
clismo.
-Lino Pérez, Lombardero, Blan,
co, J. González e Enriqueta Gó,
mez son protagonistas desde o
seu papel de libreiros ou fotógra,
fos da impresión destas cartas
postais que na cidade da Coruña
tiveron como valedor senlleiro
ao gravador e fotógrafo Pedro
Ferrer, autor das suas máis sina,
ladas séries gráficas.•
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Lms DIÉGUEZ

O petroglifo ·de Vilasouto
Estamos no Íncio. SAEF, a serpe
que nos guia, ten predilección por
este Concello. O Rio Mao -de
pouca e brincadora auga- atravesa-o polo centro e vai de NE a
SO, como a banda azul da nosa
bandeira. Non es,tamos, pois, na
T erra Brava de Anxel Fole. Esa
queda para o Leste, con alturas
maiores controladas polas aigas.

0

aef fixo-nos percorrer a canle do Mao, desde Santa Maria, xa case no concello de
Samos, até o encaro de Vilasouto, que é como dicer desde o ceo
até o inferno. Xa entenderede
i t . Grande parte d s ca tros,
petroglifo, e cova que e e pallan polo lncio situan-se ao longo d te ri . aef di que foi agrado en tempos prehistóricos e ainda até que o cri tianismo se conolid u. Qu lle ferecian cabalo n sa rifici , outros animai , c mo carn ir . Eu rin dela

mostrando-lle o ruinciño que é o
Mao, mais ou menos como un regato. Puxo-se séria e dixo:

alegria. Andamos nesa dirección.
Un pequeno penedo de pizarra,
como a quila dun barco sobre as
augas, fixo -nos parar. Ten a superficie toda estrada de gravados
pouco fondos: ferraduras, coviñas, cruces e un boneco que parece pintado por un neno.

- Verás ti o que pode facer tan
pouca auga.
i que chegamos a Vilasouto
e vimos ese encoro amplo,
n forma de bota que, como
un milagre, forma a auga do Mao.
Quen ria agora era Saef e até os
olliños se lle puxeron rúbios. Claro que preferíamos o Mao natural
e pouca cousa escavando os lameiros e as congostras inzadas de
choplos e amieiros. En Vilasouro
é como se lle estendesen unha
grande saba para morrer. Os vales
lindos que percorria quedaron no
fondo. Asoman esqueletes de árbores para lembrá-lo, e muros de
cachote. Agora todo arredor é
monte alto e ermo.
Arrodeamo o encoro para ver

Vilasouto. Saef, sen nos facer caso, como apenada, correu cara á
igrexa parroquial. A casa que a
abeira xa é unha ruína. Ela eslumece polas ruínas e tivo-nos ali
máis de meia hora. Seguimos a
estrada e a uns cen metros, á dire ita, despois de salvar unha
grande silveira -as pernas quedaron-nos escocendo- acadamos o
pasteiro formado pola suba das
augas, en leve encosta. Supuxemos que era o Agro do Pepe. O
encoro, desde ali, parece menos
triste. Pola cabeceira ve-se un val
fondo e colorido que nos volve a

Contemplando-o pensamos ,no
significado que moitos centos de
anos antes lle quixeron dar os
nasos devanceiros. Era ese sentido relixioso que pon o ignoto
quen criou tal fermosura. O ar
trouxo-nos voces, como cantos.

D

oñia-se o sol ensanguentando a auga do encaro. Saef
tratou de lle sacar o mofo á
figura antropomorfá, dicendo que
aquel petroglifo non tiña o valor
dos que se ven por Pontevedra,
pero que a ela lle gastaban asi,
sinxelos, pouco abarracados.
"Moita da pintura actual nosa na-

ce daqui", dixo moi sabida. Logo
falou-nos dun poeta morto na flor
da vida por causas do aceite de
colza. Non merecía a agonía que
padeceu. E levou-nos a O Viso,
un castro encantado no que repousa Lois Pereiro baixo a campa
de mármore azul na que, como
milleiros de anos antes, gravaron
os seus versos: "Unha húmida /
mensaxe / de vida e de furia / necesaria". Contemplando o paso do
Mao, o monte tapizado por tantos
.verdes, sentimos-lles dicer:
-Naquela batalla do ano 823
que aquí mesmo enfrontou as
tropas de Afonso ll contra o
mouro Mahmund, o sangue dos
morros chegou a tinxir as augas
do Cabe e mais do Mao. Só os
mouros eran 50.000. E digo eu
se encollerian, porque aqui non
calle nen un milleiro.
E a condenada desfacía-se co riso.+

OPtNIÓN

OS GUIÓNS QUE NON GU1AN, OU OS TRAZOS SEN TRAZA (II)

FAI--SE--CHE--ME RARO VER--LL--0
Quedaramo a pasada emana en fa.lar dos guións
pronominais que a egunda escolástica da escrita
galega -por arde cronolóxico- pide en casos do tipo de DA-M-A HOXE, DIREI-CH-0 MAÑÁ, FAJ- ECHE-ME RARO. E o cerro é que a pouca sensibilidade lingüística da que e dispoña, a mera ob ervación <lestes exemplo amo a de contado o carácter
unha miga carregante da nonna, aínda nela non
habendo un atentado á lóxica tan conspicuo coma
o do guión na egunda forma do artigo. A primeira
isra, mesmo parecería que, e O-guión do artigo
ten na ua c ntra feito de constituir un taramboUo para a li rdade da combinatoria intagmática,
é te d pronome enclítico debería aceptarse en
irtu e do me mo argumento, aplicado ás av as.

MIGUEL

A.Nxo

MURADO

'Chega ase
convertir nunha
am ladela ben
piar cá do artigo
nos textos que
tencionan
reflectir unha
conversa
verosímil entre
persoas normais"
No exempl cotián da figura resulta evidente que
o pronomes, suprimíbeis nun telegrama, pero
esenciai para dárenlle vida ao esquemático diálogo, non poden senon aboiar no entorno imediato
dos verbos. Son satélltes do verbo, inevitábelmente atrapados na sua poderosa órbita. Pódese escoller entre ENCHER A CUNCA CON TINO ou ENCHER
CON TINO A CUNCA; pero DEILLO A XAN non admite a permutación *DEI A XAN LLO e nen tan sequer *LLO DEI A XAN. Ás avesas do que a semana
pasada acontecía coa fabuliña do urso, o mel e
mailas mazás, estas pennutacións poden se cadra
seren interpretábeis, pero n n son gramaticai~.

A xustificación sintáctica do guión verbo-pronome é, pois, tan feble, ou aínda máis, do que a xustificación fonolóxica do guión verbo-artigo. Se
ben se mira, as falacias lingüísticas implícitas en
ámbolos dous guións son complementares: o do
artigo tende a restrinxir unha articulación que os
sustratos profundos da ling\la esixen libre; o dos
pronomes tende a apresentar como libre unha articulación que só estando fortemente restrinxida
permite o paso dos fundais da lingua aos enunciados. Mais este egundo caso, delator de problemas
preocupantes, favorece asimesmo toda unha
constelación de inconvenientes e torpezas gratuítas que dá ao galego unha navallada seguramente
moito máis deletérea do que o cambapé do artigo.
Acaso o primeiro que este segundo guión pon de
manifesto é un profundo desprecio pola dinámica morfosintáctica do galego, idioma no que a
facilidade para a contracción de pronomes fo i a
un tempo cau a e efeito dc>. sua múltiple articulación postverbal, coas ricaces consecuencias expresivas tantas veces glosadas. En castelán, <loado termo de comparanza a este respeito, formas
como TENDRÉTELO caíron perante a superior eufonía de TE LO TENDRÉ. En galego, TEREICHO ou
HEICHO TER son solucións altamente eufónicas,
mais cabe preguntarse pola sua viabilidade se se
nos abrigara a escribir TEREl-CH-0 ou HEI-CH-0
TER. Non sería raro, dado o peso da escrita cómoda nas sociedades alfabetizadas, que remataran nos arrepiantes *CHO TIRE! ou *CHO HEI TER.
Chegados aquí, o que tamén caberia preguntarse
é se na proposta do guión pronominal houbo
consciencfa plena do inzón que con el se introducía na escrita do galega. Suspeitábel é que non, e
terma da suspeita a altísima frecuencia coa que,
mesmo quen defenden afervoadamente esta grafía, omiten a sua práctica comprida e escreben as
máis das veces *DA-MO, *FAJ-LLO ou *TEN-CHA en
troques do que, segundo a sua propria regra, había
ser DA-M~O, FAl-LL-0 ou TEN-CH-A. Logo aínda
comprirá voltar ás grallas ortográficas.
Séndomos mal pensados, diriamos que a valoración das consecuencias de.sta norma operou, no
fundo, co modelo sintáctico castelán, travestido,
iso si, de sano achegamento ao portugués. Como o
castelán esixe, no contexto afirmativo básico, que
os pronomes precedan ao verbo, o guionciño do
conto produciría nesta lingua unha plaga escasamente notoria. E mesmo resultaría rolerábel -tolérase de feíto, ben que renxendo un chisco- no
portugués, idioma cunha dinámica pronominal de

mecanismo intennedio entre ca.Stelán e galega.
Séndomos menos maliciosos, o que si semella
máis claro é que para tal valoración non se considerou senon un tipo de rexisto idiomático: o
da distancia burocrática, técnica ou política, is-·
to é, o de menos interese lingüfstico en todo
idioma. En efeito, cando o discurso é básicamente impersoal ou pretende facerse pasar por
discurso de todos, os pronomes persoais fanse
por forza máis escasos, e a sua articulación máis
pobre. Quedan en SE, NOS, NÓS (ESTABELÉCESE
QUE, SANCIONARASE CON MULTA DE, NÓS FAREMO , NOS PROPOÑÉMONOS CHEGAR A) e poucos

máis, en construcións nas que a dimensión humana fica tan reducida a unha función social -o
contribuínte, o eleitorado, o usuario, o consumidor. .. sen siso, sen sexo, sen gostos de seu-,
que os suportes lingüísticos das interaccións entre persoas chegan a se facer inúteis.'
Se cadra non habería moito problema co guión
pronominal nos rexistos idiomáticos do DOGA,
dos programas políticos ou das instrucións para
manexar lavadoras. Mais chega a se convertir
nunha amoladela ben piar cá do artigo nos textos que tencionan reflectir unha conversa verosímil entre persoas normais. Abonda facer a proba introducindo os guións que supostamente
precisaría unha pasaxe dialogada de Cunqueiro,
Fole ou Blanco Amor, poñamos por casos.
T al hipotética proba leva, polo demáis, a outra
fecunda verquente do tema. Chama a atención,
en efeito, que autores de textos onde aparecen
persoas que dialogan con normalidade, apenas se
teñan queixado dest1l zoupona norma ortográfica. Curiosamente, quéixanse ás veces dos guións
de diálogo, signos de puntuación, agóxicos e outras pistas para a lectura auditiva que todo escritor que escoite o seu te~to debería, se ben se mira, estimar. Moitos destes textos evidencian pola
dereita un motivo sumamente razoábel: o autor
non anda con xécolas e prescinde limpamente
da regra, evitando así a fasquía Morse da páxina.
Neutros textos, pola contra, hai evidencias non
menos nidias dun motivo ben menos defendíbel:
aínda o autor gastando da norma, a enxurrada
de guións non dá xurdido simplemente porque a
dinámica pronominal é incorrecta; é dicir: é cas- ·
telá. Ben pouco, por certo, pode amolar o guión
a quen escreben *o FIXECHES TI.
E entramos agora nun terreo que require continuar na vindeira semana. +
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A máxica protección dos cruceiros
Os ladróns da historia -dos que
falaba Xosé Luna Sanmartín nas
páxinas adicadas aquí, no núme,
ro do 26 de Novembro, ao roubo
dos cruceiros- son moi difíciles
de descubrir, e máis aínda de impedir, que con noctumidade e
alevosía desmonten e se apoderen das pezas máis sagradas da arquitectura rural do noso povo.
Por iso penso que o mellar xeito
de protexer iste precioso patrimonio artístico e espiritual.é rodealo dun halo de mistério e mesmo de maleficio. Aparte de convencer aos novos ricachos, que as
mercan fraudulentamente pra decorar os ridículos xardíns dos seus
chalés, da estúpida cursilería seudogaleguizante que cometen.

:)

D

ois os cruceiros non son,
en esencia, uns elementos
decorativos, nin o Cristo
que os fundou. Son, na maioría
das veces, monumentos conmemorativos dun acontecemento
tráxico, accidente ou crime,
acorrido exactamente no mesmo lugar onde se ergue. Ou ben
cabe que o cruceiro fose erixidio en cumprimento dun compromiso penitencial.
De aí que sexa unha trapallada o

transladar un cruceiro dende o
seu sitio orixinal ata outro distinto, anque pertenza á mesma localid ade. Tal corno fixeron hai
anos en Santiago, levando o famoso cruceiro de Ramírez desde
os antigos Agros de Carreira ata
a Praza de Fonseca. Xa que supuxo unha falsificación da historia
local o ler agora no pé do cruceiro, "aquí finó D. Manuel Joseph
Ramírez de Arellano'', cando a
verdade é que o desditado estudan te morreu .apufíalado (a finais
de abril de 1718) no propio sitio
de seu primitivo emprazamento.

Af

anslación dos vellos crueiros, ben sexa por orde
.
unicipal ou por latrocinio,
non debe ter perdón de Deus.
Nin penso que o mereza rnoito o
feíto de levantar un cruceiro novo nunha finca privada sin vir a
conto; sin máis razón que a de
servir de adorno folclórico á propiedade, casi sernpre comprada
con diñeiro negro, dun parvenu;
ou mellor dito dun parvo con
moitos cartas. Nada dolorosa é a
causa, xa que logo, distes particulares cruceiros, que non se edifican nas encrucilladas nin ás beiras dos caminos. Anque despois,
máis ou menos axifía, pode surxir

o percance que xustifique a posteriori a erección d.o decorativo e
pomposo cruceiro.

de confesión, enterouse moi ben
de quen foran os ladróns do fabuloso tesauro de Armenteira.

Hai que ter, por iso, moito respeito ao acto, aparentemente
inócuo e señoritil, de situar polas ·
boas un cruceiro. Hai que meterlle na cachola á xente rica o medo a poñelo xunto á sua casa, sin
motivo tráxico ou penitencial.
Nin siquera cando o pretexto de
constru ílo é ledo ·e satisfactorio.
Outra cousa sería si a motivación fora secreta, misteriosa, como sucedeu no século XIX con
bastante frecuenóa.

Tamén se ten dito que semellante penitencia lle foi imposta asimesmo aos que adquiriron os
bens da lgrexa cando a Desamortizacióh; os cales, ao enriquecerse con iles aínda máis, fixéronse cada ano máis beatos;
conforme vían aproximarse a
Marce, que apañaba a mala her(
ba pola fresca, coa súa fouce, e
querían salvarse de ir ao Inferno.

sí, díxose que cando os a~a
lantes do Mosteiro de Armenteira, que .foubaron o
seu tesouro, foton facéndose vellos, empezaron a arrepentirse e
confesar o seu pecado aos cregos
das súas freguesías. Istes non sabían que penitencia poñerlles e
pediron instruccións ao coengo
penit_enciario do Cabildo compostelán; quen, tras consultar o
caso co Arcebispo, indicoulles
que mandaran a cada un dos
arrepentidos asaltantes que ergueran un cruceiro á vista da
sua respectiva casa. Oise xeito, a
Mitra, sin quebrantar o secreto

A

T

ña, evidentemente, xustificación penitencial que os
compradores de antigos bens
das mans morras, ou os ladróns
de ouro monacal, erixisen os seus
cruceiros preto das suas moradas,
sin que por iso sofrisen ningún
meigallo. Mais, cando se erguen
sementes pra presumir dun falaz
enxebrisrno, corren os donas o
enorme risco de que a Narradora
(de Rilke) os visite pra pedidle
contas da súa parvada. Non pretendo alarmar con fume de palla,
pois si me restara espacio podería
poñer algún exernplo, moi recen;
te, da gafancia que supón levantar un cruceiro sin ningunha tráxica razón.+

FRANCISCO

A.

VIDAL

As causas da galiña
Agora que estamos en tempo de
Feiras do Capón e de enchentes
de Nadal, lembro esta gaiola
que vin nunha aldea de Boira,
meticulosamente preparada para que unha ·galiña choca cumpra co seu deber sen interferencias. Anque tam'én pode servir
para manter ben atubillados aos
capóns en fase de engorde.

Porque unha galiña tamén ten
os seus antollos prematemais, e
sinte ciumes das que están máis
libres para folgar co galo.

f

U

e ita cun coi dado entrelaza.do
de corres, separada c!as hurnidades do chan por unhas curtas patas e acondicionado o seu
·interior con plumas, para facer
máis cómoda a reclusión, ten,
sen embargo, unha porta con tarabelo, por se a galiña, tentada
por algún polo, lle dese por abandonar os ovos e marchar de troula. E .pai:a que a vixiáncia sexa
máis certeira, a gaiola complétase cunha asa, para que o dono, se
quer, poida levala consigo a onde
vaia sen perder detalle do grande
milagre de chocar.
¿E para que tanta arte, meticulosidade e precaución? Pois só
porque as galiñas teñen fama
de enredantes, como aquela do
conto, que atemorizou á vecifíanza despois de que lle caera
unha. mazá na cabeza, e en vez
de analizar as razóns do golpe,
como fixera aquel señor Newton, a esta_deulle por alarmar á
parroquia:
-Ai señor Galo, fuxa daí, que
se _nos cae o mundó -enriba.
· -¿Quen dixo tal, criatura?

para tela baixo control. E seguramente, calquera galiña que sufre
este cativerio, pode pensar se o
machote do granxeiro ousaría facerlle outro tanto á súa dona.

-Hai un intre caeume a min
un anaco ...

que se nos cae o mundo enriba.
-¿Quen vos contou esa trola?

Con tanta seguridade falaba a
pola, que o galo tomoullo por
c~rto e acompañouna para advertir a todds.
-Ai señor coello, fuxa daí que
nos cae mundo enriba.
-Que vai caer muller, se non
cae u nunca vai caer agora .. .
-Cae señor coello, que á galiña xa lle caeu un anaco.

E

o coello, oín~o_aquelas dúas
voces tan convincentes, polo que puidese ser, tamén
correu a avisar aos outros a:nimais, ata xuntar a toda unha
morea de apocalípticos.

-Ai señor rapóso, fuxa axiña

-Non é trola, señor, que á galiña xa lle cae u un anaco.
E a galiña protagonista, deu un
paso adiante.
-Vaites, vaites, -concluíu o
pillabán cos dentes arregañados. Pois caer caerá, pero a min
vaime coller ben fartiño.
E zampouna dun bocado.

ª

aso é que as galiñas, sexa
or charlatanas, por lianes ou por meloseiras, axiña se comparan con certas mulleres acariñadoras e ciumentas; e
temendo· esa arte, de enredos de
que elas fan gala, o mañoso do
granxeiro artellou este sistema

nha galiña celosa pode aparecer na mellar casa e botar
a perder o galiñeiro enteiro.
".f non sería a primeira caprichosa que se ergue do niño, renegando da súa misión de perdurar
a especie, para andar todo o día
peteirando no galo, avasallándoo, incordiándoo, incitándoo,
"agora xa non me queres", "ti tes
outra", "tanto como che din" ata
que o animaliño se volve ruín e
traizoeiro, e só para compracela
enfróntase por unhas rnigallas de
nada a calquera que se lle poña
<liante, facendo certo aquel refrán de "na casa do amo, manda
máis a galiña que o galo".
l

Logo, quen paga as consecuencias non é a galiña, que con razón ou sen ela está detrás ·do
asunto, senón quen dá a cara. E
non sería a primeira vez que por
unha encirrona destas se tivese
que condenar a todo un señor
capón de Vilalba, que se envalentona contra quen sexa cando
ela o machaca teirnudarnente;
e, irremediablemente, condéna- ·
se a un banquete de homenaxe,
no que todos loan ao capón
mentres lle comen as. talladas.•

Guillermo
Rodríguez
'A prensa comarcal
deberia ocupar
un espazo que non
cubren os xomais diários'
O Lapis do carpinteiro de Manuel
Rivas e Inés de Castro de Madame
de Genlis
Que recomenda ler?

Algunha obra de Saramago, de
Carmen Posadas ou As ás dos anxos de Fina Casalderrei
A Peneira, xornal que vostede di,
rixe, cumpre 15 anos. Que pecu,
liaridades ten?

Ten moitos problemas, sobre todo
financieiros, e as peculiaridades próprias dun xornal comarcal de perioricidade quincenal. Sair duas veces
ao mes permite tratar a información
con maior profundidade pero tamén
supón tratar temas que xa se publicaron e que poden parecer caduco .
Como se explica o seu man te,
mento durante este tempo?

Con moiras horas de rraball e
cu to económicos. T em s cola
radores que n n c bran e un pequen cadro de per onal. N n p demos facer un periódico pr fe ional como quixeramo
temo posibilidade
para contratar pr fe i
SI

A que público vai dirixido?

O público que está con cien iad
con Galiza, co galeg e o naci nali mo e a xente crítica que n n atopa
neutros xornais un e ntrapont a
información oficial. Nó non temo
cortapisas para publicar nada agás a
censura que nos poida levar ao xuzgado. Pero tamp'o uco é cerro que
vaiamos de carquerruulas. O que teña
valor informativo e garantías de fiabilidade, vaia contra quen vaia, publícase. Na prensa diária, os correspemsais locais, que son os que viven
as notícias de cerca, néganse a comentalis. Dan a información e non
as claves que lle permitan entender
á xente o que realmente acontece.
E as ventaxas .da prensa comarcal?

Cubre un espazo que os ·xornais
estatais e incluso galegos non tratan porque non lles é rendábel.
Nunca vin que un xomal diário se
preocupara por como queda a ESO
no Condado•.
Lira, Salvaterra do Miñu.

-
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O Trinque

Xantares para o Nadal
Non hai que obsesionarse cos
xantares anuriciados. Nen mariscos, nen peixes caros. E menos cando son dos conxelados,
porque se perden os cartos e o
sabor. Todos quedamos ben

atendidos volvendo ás comidas
tradicionais de cada zona ou
mesmo asando un torrisco ou
acometénclolle a un chourizo
novo. Manxares exquisitos e a
cada menos frecuentes.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De México
trata a
exposición
fotográfica
de Tina
Madotti e
Edward
Weston, do
que ollamos
unha foto á
direita, na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Allariz
• EXPOSICIÓNS
ARTE 00 CENTENÁRIO
OLÍMPICO

Na sala de exposicións A
Fábrica, pódese cotemplar
unha colección de arte relativa á comemoración do
centenário olímpico.

Bue u
•MÚSICA

KAos
Auténtico rocck do Morrazo cos Kaos no Aturuxo o
Domingo 20 ás 21 h.

Burela
• EXPOSICIÓNS
RENATA ÜTERO

Os inventos
do profesor
Fraru: de
Copenhoge,
doTBO,
podémolos
ollar na
Casa da
Cultura de
CANGAS.

Un conxunto de gravados,
onde se mesturan textos,
fotografías transferidas e collage, conforman a última
colección de Renata Otero,
gañadora do Prémio novos
valores 98, que se apresenta
na Zaranda . Até Xaneiro.

Cangas
• EXPOSICIÓNS

até finais de Xaneiro, a
mostra de pintura de Carme Calvo.
TlNA MOOOTTI E
EDW ARD WESTON

Comisariada polo Museu

Internacional de Fotografia e
Cine George Eastman House eco apoio da Fundación
Gannett, encónrrase na
Fundnción Barrié a mostra
fotográfica dos norteamericanos Modotti e Weston,
titulada Mexicanidllde. Até
o 10 de Xaneiro.

tradición, na mostra aberta
no Museu de Belas Artes.
Poderemola contemplar
até Xaneiro.

THE DIXIE
HUMMlNGBIRD

O Sábado 19 ás 20 h, terá
lugar no Centro de Estudos de
Caixa Galicia, a actuacción
do derradeiro grupo no programa de Swing no Outono,
os The Dude Hurnmingbird.

O Domingo 20 ás 21 h, terá lugar na Colexiata o
concerto Canción de Nadal,
polo Orfeón Terra a Nosa.

•TEATRO
ANATOMIA DUN
HIPOCONDRÍACO

Na Casa da ultura pódese
ollar a mostra dos invento
do mestre Fram de Copenhage, comprendida p r debuxos, bustos e d buxos.

A Coruña
•CINEMA
CGAI

Nesta semana a programación do CGAI chega aos ciclos de Produción galega e

Nova onda do cinema alemán.
O Xoves 17, proxectarase
Nico Icon de Susanne Oftednger, e o Venres 18, Stille
Nacht de Dani Levy, duas

As
fotografias
da
mexicana
Gabriela
ltúrbide
encóntranse
na sala de
Caixo
Galicia de
LUGO.

Do Domingo 20 ao 24 de
Decembro Ancora produccións apresenrra no Forum
Metropolitano a comédia
médica de Gustavo Pernas
Cora, Anatomía dun hi-

TBO

fitas do ciclo alemán, subtítulos en galega. Na produción galega podemos ollar, o
Martes 22, Cria en Libertad
de Belén Montero, e o Mércores 23 A Ponte da morriña de Lloren~ Soler. De balde. As proxeccións realízanse na sala do CGAI ás 20,15
h. O prezo da entrada é de
200 pta, a metade para esrudantes.

• EXPOSICIÓNS
CARMECALYO

Na Sala de Exposicións de

Caixa Galicia pódese ollar,

de
dos
trio,~
. . .
_ .. .
ta, un triángulo paixoná.f deno seo dunha família acomódá~- "fo; M~NIN;~ DOS ,;; Jir,nb~oca -ri.un &;un~ no_c¡~e a
da de C{}í UO ~stado ' ncfrte
!fEUS OLLQS'.,. Na Es- · ...· .· tnotte pasa a ~r a pr9tagop,rsta,
aÍnetciano de Luisiana. Ali.,: fu;
páña ttélpqú"ista un gqí°po de d~ ,": Excesiva;pet&'tunha boa ¡intéf~
neastas"marcha á. Alemaña · · pretación de Qmnelo Gótji~ e
relacións entre p- pai, a sua m~::.
Uer e as suas filias teñen curi fanazi iúpdar unh¡¡. pelí~ula:
'Miitha lbarra eunha recríadon
tal desenlace. Non falta o wclu:
últimoJi,hne de Jrueba abala
da paisaxe ·que paga a pena.
. .. .
mín filtne un chisco lento pé;ro . entre 'B: 'comédía e a traxé.di.a
de moi boa fo!Dgtafü1..
; ;, , señ .p~gefo equilfuri{>>(:\pelí- .·..
cula . te§uJta enttetlga; m:ália
~ ANTZ (FORMIGAZr.· , que Antón:io Resines e Jorge .•
Cando unha formiga inSanz ocupen un · pap~l: estetar.
dtvidualísta quer sairs~ da c:o;.
muna ás veces pode c;i.lterat'~'.~ ·
orde social. Debuxos anirnad"fus '
para adultos que se abordan c6n~.
iionia a vida gfegária destes insectos. Película de tintes socializan tes cunhas conclusións
aplicábels ás persoas.

.

· EVE'S BAYOU. Tta> ·

~xédia que se desenv~lv~

o

~ NON LLO DIGAS Á
NlNGüÉN. Filme de .
Lombardi no que un mozo p,e-

•
aberta, na sala de Caixa

pocondríaco.

Acolle obras de máis de
tre centos artistas, en total
vintecinco mil obras expostas para a sua venda,
con prezos comprendidos
entre as 9 .000 e 2 7 .000
pta. Até o 10 de Xaneiro
no Pazo de Congresos.

Lugo

MÚSICA PARA -VER

• EXPOSICIÓNS

A mostra itinerante Música para ver, chega ao Mu-

Análise dos pintores galegas de fin de século no debate entre modernidade e

1898
LUGO FIN DE SÉCULO

Na sala de exposición Cai·xa Galicia está aberta a
mostra de pintura 1898 Lugo fin de século. Pódese contemplar até o 7 de Xaneiro.

grafía da mexicana Graciela Itúrbide.

Mariso
Marimón de
OURENSE.

seu Provincial para amasar
máis de catrocentos instrumentos musicais de todo o mundo.

•MÚSICA
l;HE DIXIE
HUMMINGBIRD

ÜRACIELA ITÚRBIDE

Até o 27 de Decembro está

Marcelo
Fuentes
mostra a
sua obra na
galeria

Galicia, a mostra de foto-

SUPERMERCAOO
DAARTE

A MIRADA
COMPRAClDA,
A MIRADA lNQUEDA

.,~tlla;.t'~Larifarote
~~1¿~i;~~~e~~:!!d~
anos

•MÚSICA

ÜRFEÓN
TERRAANOSA

Continua no
Paxo de
Congre50s
coruñés o
supermerca·
do da arte.
Á direita,
unha obra
de Sonia
Femández.

'~e!:~1.~;~~¿:~r.~~~

O cuarteto norteamericano
de gospel tradicional actua,
o Xoves 17 ás 20 h, no Salón de actos da Fundación

Sábado ·19 ás 23,30 h,
neste mesmo local (Méndez Núñez) acollerá a actuación do Mago Anyo.

Caixa Galicia.

Ourense

Moañ.a

• EXPOSICIÓNS

tos por un imaxinário
transeunte".
GOYA

O Museu Municipal acolle
a mostra itinerante da série
de gravados de Goynitulada Los Caprichos.

MARCELO FUENTES

• LEITURAS

A galería Marisa Marimón
apresenta a mostra de
pintura do valenciano,
Marcelo Fuentes titulada
Pinturas recientes. "Pinta
_de manera obsesiva, edifícios, fachadas urbanas, fábricas, aspectos de unha
ou outra cidade como vis-

CHUS PATO

• LEITURAS
UN POEMA D_E. AMOR

O Venres 18 ás 20,30 h,tera lugar no Café do Real
a apresentacicin do libro
de poesía Un poema de
amor, a cargo de Quico
Neves. Por outrabanda, o

O Xoves 17 ás 20 h, terá lugar na Aula de Cultura o recital poético Plenilunio o Universo poético de Chus Pato, nas
voces de Santiago Fernández
e Manuel Lourenzo, música
do Cuarteto Nemet.

-
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•CINEMA

w

o

ÓPERAS PRIMAS

"

No Cine j\lovi proxéctase o
ciclo de Operas primas españolas. Do Luns 21 até o Mércores 23, e o Luns 28 e Martes 29 poderanse ver la pi$tola de mi hermano, Mensaka, Mamá es boba, Retrato
de mujer con hombre al fon.
don e a la fubulosa historia
de Diego :Marin. As proxeccións terán lugar ás 20,30 h.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
En
PON1EYEDRA,

alguns
estabelecimentos
hosteleiros
acollen a
obra dos
novos
criadores.
Na imaxe,
unha obra
de Mónica
Trastay.

Agaleria
Sorgadelos
de
SANTIAGO
mostra a
obra de
Xavier
Toubes e
Patricia
Rieger, de
quen
1
ollamos
un ha
~scultura, á
direita.

EsPÁOCS ALTFRNATIVCS

Do 1 de Decembro até o 15
de Xaneiro, os cafés Alsir, O
grifón, e os bares Feira Vella,
La Cabaña e O Quinteiro,
trocan en pequenas salas de
arte, acollendo a novas artistas da cidade, con pintura,
instalacións e fotografía. No
Grifón (Real, 24) exíbese a
pintura de Marcial Leal. Na
Cabaña (Flórez, 22), a pintura de Alexander Calvo Cejas. Na taberna Feira Vella
(Praza da Verdura, 12) a
mostra de pintura de Mónica Trastoy. Juan Rivas exibe os seus lenzos na taberna
O Quinteiro (Estrada de Ourense, a 5 Km de Pontevedra, en Bora). E no Alsir pódese ollar os cadros de Encama González.
DARIO BASSO
Siluetas continentales de
África e Ásia, sínteses evocadoras de deusas, templos
e prazas da cultura indu e
do Magreb son algu nhas
das referéncias que oferece
a obra de Dario Basso,
aberta na galeria Anexo até
o 22 Decembro. De Luns a
Venres de 18,30 a 21 h.

Jlos .no~excederá das 125 follas e será
superior ás 25. 9s traballos apresentaA Asociación Máximo Gorki ten - ranse por quintuplicado. Farase constar
nome, enderezo, teléfono, fotocópia do
aberro o prazo de inscrición para o XVI
DNI ou do libro de família. O prazo de
Torneo de Xadrez, que da comezo o 26
admisión dos traballos remata o dia 1
de Decembro, a seis roldas, sistema
de Marzo de 1999. Entregaranse ou ensuízo. Maior información no teléfono
viaranse en: Biblioteca Nova 33 (Rua
-986 224 457, de 15 a 20 h. Nova, 32-2 2 , 15705 Santiago Apdo.
637, 157780 Santiago, ou en calquer
FERIA DE ARTES PLÁSTICAS ·
das oficinas de Obras Sociais de Caixa
Galicia. O primeiro prémio consta dunEntre os dias 12 e 30 de Decembro abre
ha dotación de 250.000 pta, e publicana Estación de Ferrocarril de Vigo a
ción do texto na colección Nova 33. O
Feira de artes plásticas, na que poderán
accésit conlevará a publicación do texparticipar todos que o desexen, con un
to na mesma colección.
máximo de tres obras, que posean marco, bastidor ou cristal, nunca superiores
CONCURSO LITERARIO A. CASAL
aos 100 cm, na sua base. T amén se poderán apresentar até 90 obras dé calO Concello de Santiago convoca o IV
·quer formato plano realizadas en calconcurso literário Ánxel Casal. Poderán
quer técnica ou soporte sen marco e
concorrer ao mesmo alunos de ensino
con un máximo de 100 cm, por cada
secundário a partir dos 14 anos. Os tralado que deberán entregarse montadas
ballos inéditos e de tema libre, terán
sobre un cartón soporte e cuxo lado
unha extensión mínima de cen versos
maior non superará os 100 cm de longo
en poesía e de 10 páxinas, escritas a due dun mínimo de 40x50 cm. T amén se
plo espazo para a modalidade de canto.
poden apresentar tres obras de escultuTanto na poesia coma no canto estara cuxas bases non sobrepasen os 100
blecese un primeiro prémio de 150.000
cm, nen os 75 Kg, de peso. Maior inforpta, e un segundo de 100.000 pta. Os
mación no teléfono 919 627 096.
traballos apresentados asinaranse baixo
seudónimo, cada traballo apresentarase
PRÉMIOS RuA NovA
acompañado dun sobre pechado onde
figurarán os dados persoais do autor,
A Fundación Caixa Galicia .concoca o
II Prémio de narracións xuvenís. Podepor correo certificado no Departamenrán participar todos os/as xóvenes que
to de Cultura do Concello de Santiago
non teñan feitos os 18 anos odia 1 de
(Ruado Vilar, 46-3 2 , 15705 Santiago).
Abril de 1999. A extensión dos trabaO prazo de admisión remata en Abril
TORNEO DE XADREZ AMIZADE

A Orquestra Sinfónica de

CONTRA O DESEMPREGO

O Centro de Iniciativas para a Mocidade convoca o 111 Certame contra o desemprego, aberto para todos os. interesados. O comido dos traballos pode
versar en proxectos empresariais anovadores ou con posibilidades reais de
xeración de pastos de traballo, ou iniciativas ou ideas suficientemente desenvolvidas que aporten solucións ao
problema do desemprego. A dotación
do Certame é de 100.000 pta. Os traballos, dunha extensión máxima de 10 follas, apresentaranse baixo plica en CIMO, Curros Enríquez, 19. 32003 Ourense, antes do 19 de Febreiro de 1999.
CERTAME MANUEL MURGUIA
O Concello de Arteixo convoca o
Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, que este ano chega a
sua Vil! edición. Es rabe lécese un único prémio de 400.000 pta. Poderán
con correr todas as personas que o desexen con unha única obra de tema
libre. Os orixin ais, inéditos, terán unha extens ión de entre 15 e 30 folios.
Os traballos apresentaranse por cuadriplicado, mecanografados a duplo
espazo, por unha só cara e constará o
título da obra. Irá acompañado dun
sobre pechado onde figurarán o título
da obra, nome e dados persoais do au-

Galicia oferece un concer-

Catedral, o 23 de Decembro ás 21 h.

to, baixo a dirección de Jose Ramón Encinar, noPazo de Congresos o Venres
18 ás 20 h.

RECITAL CHUS PATO
Santiago Femandez e Manuel Lourenzo póñenlle
voz aos poemas de Chus
Pato no recital poético Plenilunio, O universo poético
de Chus Pato, coa música
do Cuarteto N emet. O
Martes 22 ás 20 h, na Aula
de Cultura.

Porriño
•MÚSICA
SANTIAGO FELIU
O canta-autor cubano dá
un concerto no cafe Liceo o
Sábado 19 ás 23 ,30. Entradas a 500 pta. antecipadas
e 600 na billeteira.

Tui
• EXPOSICIÓNS

Santiago
• EXPOSICIÓNS
XAVIER TOUBES E
PATRICIA RIEGER
Exiben os seus tráballos de
escultura na galería Sargadelos, até o 15 de Xaneiro.

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE
GALICIA

de 1999. Maior información no teléfono 981564003.

PRÉMIOS DE
ARQUITECTURA
O Auditório de Congresos ·
e Exposicións de Pontevedra e o Centro Universitá-

MARIETA QUESADA
rio das Ciéncias da Saúde
de Coruña son algunhas das
obras premiadas na VIII edición dos Prémios COAG
de Arquitectura. Pódese
ollar na Casa da Conga de
Luns a Venres de 10 a 13 e
de 16 a 20 h, até Xaneirc;.

Na lgrexa da Universidade e
no Co!éxio de Fonseca pódese ollar unha mostra ad icada a Valle lnclán datada
entre 1866-1868. Até o 10
de Xaneiro.

A

MusEu Pavo GALEGO

ÍNDIA,
PÓRTICO DO NORTE

Pinturas e esculturas en
moi diversos tamaños ·e
aplicacións, arte ritual e sacro, pódense ollar no Audirório de Galiza, até o 10 de
Xaneiro, de i2 a 20 h.

VALLE lNCLÁN

Exposición de Ramón
Vázquez Molezún e dos
Fundos etnográficos recentes do Museü.

•MÚSICA
THE WINTER'S

ALEXANDRO

*

Beatriz Garaboa Rios

Até o 20 de Decembro, acolle a mostra do pintor Alexandro a sala de ane Área
Central. A sua experiéncia
abarca o expresionismo, surrealismo, cubismo e abstracción. Durante toda a semana
deJ2 a 14 ede 18 a 22 h.

Concerto Ca~d6n do Nadal
co Orfeón T erra a Nosa, ná

CGAC

Os teus compañeiros e compañeiras
de Galiza Nova non te esquece~ e
seguiremos a loitar polo Galiza
soberana que ti arelabas.

Colección de Amst Schwiters tittilada Ferwr Dadá,
até o 8 de Xaneiro. Mostr a
do fotógrafo xermano
Frank Thiel, até o 10 de
Xaneiro. Colección da
Fundación ARCO.
Mr\NUEL

Dirección Nacional d e Gali:z:a Nova

O Xoves i7 ás 16 h, o
cuarteto de corda The Winter 's oferece un concerto
no Salón de Actos da Fundación Caixa Galicia.

R. MOLDES

Vieras de luz, titula a exposición Manuel R. Moldes
que se encontra na Casa da
· Parra (Praza da Quintana) .

Na galeria Trisque! e Medulio está aberra a mostra de
pintura de Marieta Quesada. De Luns a Sábado de
10,30 a 13,30 e de 17 a 21
h, até o 9 de Xaneiro .

Vig_o_ _ __
• ACTIVIDADES
CONTACONTOS
O Mércores 23 ás 18 h, terá lugar na libraria Caixa de
Pandara, unha sesión de
contacontos infantis a cargo de Kalandra Editora.

tor. As obras remitiranse antes do 1
de Marzo de 1999 ao Concello de Arteixo, Praza Alcalde R. Dopico, n 2 ·1,
15.142 Arteix'o, facendo 'constar no
sobre "VIII Certame Manuel Murguia
de Narracións Breves". O fallo farase
público no mes de Maio.
!'RÉMIO DE PINTURA
EIXO ATLÁNTICO
O Eixo Atlántico convoca a 111 Edición
do Prémio de Pintura. Conta con dous
prémios de 3.000 euros cada un, e outros 600 euros para menores de 30
anos. O prazo de apresentación das
obras remata o 15 de Xaneiro de 1999.
A entrega dos prémios e a inauguración
da exposición itinerante polas 18 cidades do Eixo Atlántico, terá lugar o 4 de
Febreiro na cidade de Bragan~a. Máis
información no teléfono 986 810 178.
CERTAME MUNDANAL
DE CONTOS ULTRALIXEIRO
O Café das Arces convoca o 1 cerrame
de cantos ultralixeiros, ao que poderán acceder todo os contos qu teñan
unha extensión de 33 palábras exactas, e con tema. Apresentaran por
duplicado, con seudónimo e acompañado doutro obre onde figuren os dados do autor, no Café das Artes (Xo é
Antón Curmán de Riveira, 6, 27500,
Chantada-Lugo) antes do 24 de Decembro de 1998. O fallo do concurso
faráse público o 5 de Xaneiro. +

tamén nesta semana proxectarase a película As afinidades electfoas dos irmáns Carlo T aviani. Os visionados son no Auditório
Caixavigo ás 20,30 h. O ciclo continuará até o 30 de
Decembro, a seguinte proxección terá lugar o Martes
29 con El Cartero y Pablo

Neruda.

Relacións

Se
exi

• Som um rapaz das aforas de Ferro! ;
atractivo, romántico e sem complexos ; a
quem lhe gostaria conhecer umha rapaza
fermosa e intelixente, com ideais de reveldia social; pero sen chegar ao radicalismo
feminista. André 639 293 664. +

• EXPOSICIÓNS

F. SOTOMAYOR
O Xoves 17 inaugurarase
na Sala de Exposicións de
Caixavigo a mostra antolóxica de Álvarez de Sotomayor, un dos pintores
máis representativos da
pintura galega de princípios de século. Na Sala de
Arte, (P. Sanz, 24) abre a
mostra de pintura de Ana
de Matos que leva por título Muñeca e que está aberta até 023 de Decembro.

o
t~

fEITOA MAN
•CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE
Nesta semana, o cine clube
Lumiere, ten prevista a
proxección . das seguintes
fitas: o Luns 21 A dama de
Schangai de Onon Welles
(USA; 1948) e o Luns 28
O círculo perfecto de Ade·
mir Kenovic (Bosnia-Fráancia, 1997). As fitas son
en versión orixinal subtitulada e as proxeccións realízanse no Auditório Caixa~
vigo ás 20,30 h.

0

A Asociación Ga lega de
Artesáns inaugura o Sábado 19 no serán O feito a
man. Instalada na Estación
marítima, esta ano conta
con participación portuguesa. Actividades abertas
ao público.
In ºS antiago,

SONIAÜMIL
Exibe a sua obra na gaÍeria

Artefacto. Pódese contemplar até o 7 de Xaneiro.
ENCARNACIÓN
PENELAS
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CINEMA ITALIANO
O ciclo de cinema adicado
a Itália chega está semana
á proxección da película de
Car lo Lizzani, Celuloide ,
que terá lugar o Venres 18,

nocoléxlo •
ele Fonsec:a
•no igrexia
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podemos
contemplar
unha
exposicl6n

Até o 23 de Decembro está
aberta na Nova Sala de Exposicións Caixavigo (Policarpo Sanz, 26-12 ) a mostra de esculturas en madeira da autodidaGta Encama-
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•O Abrente, vozeiro do MLNG Primeira Liña, chega ao seu N2 1O. O editorial está centrado na necesidade de
reivindicar e lograr que se recoñeza o
direito de autodeterminación para Galiza.e para todas as nacións do Estado.
• Cédese tenda de larpeiradas.
Funcionando, boas condicións. Teléfono 986 423 287.
• Véndese botelleiro e expositor
de frio . Teléfono 986 423 287. Perguntar por Aurora
• Canciños Bobtaiel nados a primeiros de Outubro, vacinados. Pedigree, moi agarimosos. Perguntar por
Oiga no 986 354 935
• Trabalhos forestais em Ferrol-terra, pessoal qualificado , seriedade
garantida: limpeza de montes e fincas; repovoac;óns ; apeo de árvores ,
poda; enxertos; etc. Durante toda a
semana. Contacte nos teléfono 981
347 060 ou 639 293 664, perguntar
por André .
• Alúgase parrillada en Betanzos,
actualmente aberta e traballando . Teléfono 981 771 042

• Vendo ·baixo comercial en Garril
(Vilagarcia de Arousa), ~ 1O 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. De parede, 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 a
Galiza Nova (Santiago de Chile, 28-ent.
cita, 15. 706 Compostela-Galiza). Recebe ralo 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 telt. 981
581 134 ou 639 006 120.

• Véndese sintetizador novo Alesis , modelo Quadrasinth . Prezo
175.000 pta., con tarxeta de son incluida (sen ela, 150.000 pta.). perguntar por Ramón Jiménez . Teléfonos 986 439 642 ou 986 431 538.
• Búscase baixo de aluguer en Vigo, de 70 a 100 m'. A módico prezo.
Calquer zona. Chamar polas noites
986 367 483.

ªº

• Vendo Renault Twingo 1.2, equipado a tope. Ano 1995. 55.000 Km ,
Garantia un ano . Teléfono 986 420
687 ou 670 521 447.
• O sítio na rede do Movimento Defesa da Lingua está-se a ampliar e actualizar com novas ligac;óns e informac;om sobre o próprio colectivo. Nom
esquezas visitá-la e participar nela assinando o livro de visitas. o seu enderc;o
é: http : //members.xoom.com/lingua.
Tambem podes escrever-nos por correio electrónico: mdl@lycosmail.com.

•En Asados, Rianxo, vendo chalet
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200
m2 de terreo e unha casa vella, ideal
para construir unha residéncia para a
terceira idade. Telf. 923 267 657.
• Pola liberdade dos presos e presas
independentistas galegos . Marchas
aos cárceres de Paradela-Teixeiro e
A Lama. Convocan: Comites Anti repressivos da Galiza e Juntas Galegas
pola Amnistia. 20 de Decembro, todos
em marcha pola liberdade.

• Esquerda Nacionalista Mocidade
pon á venda os textos da sua 1v
Asemblea Nacional . Interesados envien 300 pta. en selos ao apartado
384. 15.780 Compostela.

Sonia Omil
exibe a sua
obra na
galeria
Artelocto de
VIGO.

ción Penelas. De luns a sábado de 18 a 21,30 h.

A Rede

A MARIÑA

• Véndese Citroen Jumpy 1.900
diésel , 60.000 Km ., un ano e médio,
5 prazas, posibilidade de amañar para campismo. 1.900 .000 pta . Telt .
981 213 803.

SÉCULO XXI

www.i id.es/amarina
O proxecto A Mariña Século xx1 pre-

tende o desenvolvimento turístico desta
comarca. Na web oferece o plano da
zona, a descripción xeográfica. as infraestrutura , o meio natural e todo o
que ten que ver con e ta bisbarra.
Orientada afora da Gal iza.•

• Uxo Urbano, editora e distribuidora aHemativa galega, já g~ da sua
própria web. Nela podes desde escoitar as últimas novidades de Uxo Urbano
Edic;oms até ter acesso ao extenso catálogo de CDs, vinilos, maquetas, fancines, camisolas e revistas. Tarnbén 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.

coma ocio, imaxes realizadas
nas viaxes por persoas que
non teñen vinculación estábel coa fotografia; Manuel
Ferro!, A emigración: a viaxe coma necesidade, traballo da emigración realizado
en 1957 por Manuel Ferro!;
F.S.A, a vi.axe como estudo
social; Viaxes, a viaxe e a
fotografía contemporánea.
Na fundación Caixa Galicia,
tá aberta a mo tra Novas
criacións, traballos realizado con cámaras non conv ncionaís. Na Sala Peiraos
¡x'Xlese ollar a mostra Bolsas,
na que participan Lalo R.
Villar, Carme Nogueira,
Maria Piñeiro e Pablo Sánchez Corral. E no Caixavigo
está aberta até o 13 de Decembro a mostra Virxilio
Viéitez, fotografias realizadas
por este autor na Terra de
Montes entre 1955 e 1965.

• Sanatana Dharma. Clases de ioga en Vigo (Bouzas), Marin, Moaña e
Cangas . As 'persoas• inferesadas poden chamar ao telf. 986 304 357 a
partir das 20 horas.
• Busco quen me venda, lote de discos single do método antigo de As·
símil de i!'lglés, 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 galega correctamente,
Windows'95 e coñecimentos de
administración. Traballo de media
xornada na Coruña. Teléfono 981
213 717. De 9 a 10 h.

:· Derradeiros dias da mostra
". conxunta de Carme No- ·
~ gueira .e Antonio Donaté,
que exiben a sua obra no
COAG (Marqués de Valadares, 27 ), baixo o título
Existencial. Até o 18 de De. cembro de Luns a Venres
..r de 19 a 21' h.
Teatro Ali~ '.,

scai'ar;s

Artello é
u'fihé:i· deis
compañias '
participantes
no Outono
teatral nos
bairros
vigueses.

: FOTOBIENAL
· Derradeira semana da Fobienal. Na Casa das Artes están
abenas as mosrras de Vigovisións, mostra conxunta de
q-aballos realiz~dos en Vigo;
Album de viaxes, a viaxe
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•Tenlo 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, editou unha camisola, coa face de Rosalia,
e a lenda , " somentes cantos de
independéncia e liberdade balbucieron os meus lábios". Catro cores, 1 .300 pta . Pago contra-reembolso , encomendas no apdo. 6 ,
27760. Lourenzá.
• Alúgase apartamento amoblado
perto do Hospital xeral-Cies de Vigo. Un dormitório , sala , cociña ,
cuarto de baño, garaxe e trasteiro.
48 .000 pta ao mes. Razón no telf.
986 271 896 .
• Autocolantes "GZ" á venda por
correio . 75 pta./unidade + custos de
envio. Pedidos no telefone 982 586
128
• Grande oferta de discos e casettes. Prezos interesantes. Perguntar
por Sr. Baños 988 21 O 585.
• Aulas de francés e bretón, por
profesora nativa, licenciada en Filoloxia con experiéncia en Santiago. Traducións inglés-francés-galego-español. Telf 981 573 584.t

ÜRFEÓN
TERRA A NOSA

Desde a Colex iata da CoÜE PRINCESAS E
ruña ate a Concatedra(
CARRAPUCHIÑAS
chega o Orfeón Terra a
Nosa para oferecer o conO Vénres 18 ·ás 20,15 h. tn - certo de Nada'!- o. Martes ,·
lugar na .Hbraria A Caixa de
22ás21 h.
Pandoró. 'athárla a cargo de ·
Mari Lires que leva por tí•TEATRO
tulo De princesas, carrapuchiñas ," vítimas, bruxas e
ÜUTONO
malvadas:
NOS BAIRROS
•MÚSICA
THE ÜIXIE
HUMMINGBIRD
O p.rimeiro cuarteto norteamericano de gospel actua
no Conservatório Superior ·
de Música o Venres 18 ás
20,30 h.
"

...... ,

- J

J.

o

r--..

'1
2 .------3
4
5 ........._--a.__.,.__

'

,.

6
7
8 ""illlllllllt-9

Horizontal
1- Recibir os bens e abrigas dunha persoa que morre.

2- Paso para fóra . 3- O semanario A Nosa Terra, en
siglas - Contracción do pronome persoal - Peza dentaria. 4- Oitavo mes do ano. 5- Sesenta minutos - Pelello. 6- Pequeno aro que se pon nos dedos - Tornen
alimento á noite. 7- Líquido que se usa para conservar
anim~is morros. 8- Parecía - Nese lugar - Illas situadas fronte á Rfa de Pontevedra. 9- Non acerta. 10Que ten nós. ·

.

Vertical

1- Encontrase. 2- Ao revés, que non está vestido Ao revés, unidade coa que se mide a velocidade dos
barcos - Sorrí. 3- Labor ou traballo para facer en certo
tempo. 4-:-- Ao revés; igrexa episcopal. - Ave doméstica - Preposición. 5- Ramallete - Extravagante de xenio ou comportamento. 6- -No plural, espacio de tempo que tarda a T era en dar unha vol ta sobre o seu eixe
- Peza que teñen algunhas armas de fogo para apuntar
ben. 7- Contracción de amáis o - Persoa que perdeu
un brazo ou parte del - Ao revés, entrega algo a al guén. 8- Causa en que alguén se fi.xa ou segue para a
copiar ou reproducir. 9- Expresión para que nos preste
atención quen nos ouve - Nota musical - Símbolo do
sodio. 10- Sinais, xestos. +

Caldo de letras
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• Véndese piano Offberg. En moi
bon estado de conservación. Teléfono 986 270 417

•CHARLAS
CARME NOGUEIRA E
ANTONIO DoNATE

1 2 3 4 5 6 7 8 .9. 10

·r·

O Sábado 19 a
programación
do Outono Tea:
tral remará o .ano na l(:vv. -. ·
do Val do Fra goso ás 20,30 h,
co grupo Teatro
Avento, que
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apresenta a obra Papá e
mamá están ben, e no Auditório Municipal ás 20 h,
co grupo Teatro Alla Sea·
la l :5-Artello, co seu espectáculo A do libro. A
programación du Outono
teatral reanudarase o 9 de
Xaneir~ ca .grupo Teatro
Alla Scala 1:5-Artello, en
Candeán.t
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Unha dúcea de ferramentas.
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Grupos Violentos actuan·en Madrid coa impunidade policia~

A extrema direita, ·de hai vinte ·anos a hoxe
-·""

..

-0- MAN U EL VEIGA

Hai vinte anos un grupo de extrema direita entrou na facultade de
direito de Madrid, pistola en man,
e disparou contra vários estudan.tes. Houbo alguns feridos. Poucos dias despois, outro grupo entraba na facultada de xornalismo,
esta vez con 11JOCé;lS, en lugar de
pistolas. Subiron polas escaleiras
principais. e bateron en quen pillaron. Os estudantes corrían e
refuxiábanse nas clases. A policía non inteNeu en nengun dos
dous casos. Eu coñecín a alguns
daqueles mozos, militantes de
Fuerza Nueva. Non hai 11:10ito
que dicer deles porque todo é sabido. Vestian loden verde e zapatos de tafilete. Aparentaban ser
de famíl ia acomodada e procedian de vilas ou cidades de Castela, onde o señorito sempre foi
ben máis duro cos braceiros que
o noso cacique de aquí cos labregos. Pésie á impunidade coa
que actuaban e pésie a que a
sua simboloxia campeaba por todos os grandes edifícios e monumentos da cidade, non se pode
dicer que fosen maioria. En realidade, contábanse cos dedos da
man os que había en_cada facultade e eran de todos coñecidos. ·
Agora, cando mataron ao afeizoado donostiarra, dunha puñalada
no corazón, mozos envoltos na
mesma bandeira que daquelas,
facend o os mesmos acenos e -~
cantando as mesmas cancións,
lembrei que a direita violenta
nunca deixou de existir. Hai un
máis de vinte anos na capital,
pañolista que ve calqueira que
ano máis ou menos, un parente
avisoume, nunha visita recente,
esteña presente. Eu lembro que
meu, nacido e criado en Madrid,
de .que tivese coidado, que hai
hai vinte anos as agresións na
pouco a el colleuno un grupo de
foi agredido nun bar do centro,
universidade e noutros lugares
ao que asisten xóvenes de certo
cabezas rapadas fascistas nuntampouco sairan en El País, pénivel económico. O asunto emha rua e que salvou de milagre.
sie a que daquela este periódico
pezou cun mal entendido sobre
A pinta, calquera connotación
ainda non perdera o talante obunha moza e acabou co meu faque non asimile a un con ideoloxetivo que logo se lle foi esvainmiliar mallado de certa importánxias conservadoras, pode ser
do. Sen embargo, o certo é que
cia e hospitalizado. Di que na
motivo de agresión. Nunca hai
a extrema direita é moi minoritáagresión influiu moito o seu pelo ~ detencións, como non as habia
ria socialmente. A ideoloxia exlongo e que o.s que o bateron
hai vinte anos. Este tipo de suce- . pansionista cara a periféria está
extendida en Madrid e en Casteeran de extrema direita. 'O seu
sos non sae nos meios de comunicación ou · sae enmascarado
pai, madrileño de .toda a vida,
la en xeral, pero non é violenta e
lémbrame que nesa cidade os
penso que a maioria ·dos cidacomo un incidente deportivo,
golpes sempre os deron os mesexento de ideoloxias políticas.
.dáns estaría disposta a admitir
mos e sempre os reciben os
As cámaras de fotógrafos e recalquera diálogo político se é lemesmos. Outro amigo, extranxeiporteiros de televisión cuidan
vado por vias democráticas e r.a~
ro, pero que reside desde hai
moito de evitar a simboloxia eszoná_~eis. Nengun povo é violen-

A verdade é qu e este crego
aparentemen te seco, de xesto
duro, quizáis antipático, non
fai a menor concesión forma l
para espertar simpatías entre
os inquisidores centralistas,
pero tampouco destacan pola
súa amabilidade per onaxe
como Camilo José Cela, Rodrigo Rato ou Alfonso Guerra e non son crucificado todos os días ante a opinión púb lica (todo o contrario: son
celebrados como cerebros privilexiados e non sei e superiores). Creo que nin Arzalluz
(toda unha "bes ta negra" dos
oráculos madrileños) nin os
propios etarras on tratados
con tanto odio. Quizái pala
sua condición de hispo, e tán
a consideralo un traidor por
non unirse ao di curso fanático dunha parte.

to, se non o man ipulan desde
arriba. Ao fin e ao cabo o prezo
da violéncia sempre o acaba pagando a xente do común . A dire ita violenta española existe
porque historicamente encontrou
o acobillo da policía, o cal quere
dicer que certas esferas do poder usan dela como elemento disuasor, para dicernos algo asi
como: se non vos gostamos nós,
xa sabedes que hai outros piores. E os meios de comunicación
prefiren agachar o fenómeno ,
supoño que porque pensan que
a imaxe de bandeiras españolas,
mesturadas con navallas, acabaria por darlle argumentos aos nacionalismos periféricos.•

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS
Toronto ........................................ 75.000
Milano .......................................... 66.000
Amsterdam .................................. 55.000
Berlin ...............................~ ........... 63.000
CARACAS ...................................... 98.000
~openhagen ................................. 62.000
Edinburgh .................................... 67 .000
Helsinki ••.••.•...•.•.•..•••••••••••••••.•.••..• 62.000

pta.
pta.
pta.
pta.
pta.
pta.
pta.
pta.

Guadalajara, México cidade, Tampico, Veracruz, Nassau, Guatemala cidade, Managua,
Panamá cidade, San José ele Costa Rica, San
Salvador, Uma, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, via New York •• 117.000 pta.
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MINHO EXPRESSO
VIAGENS
~

SAIDASDOPORTO

TELF. (07 - 35151) 82 01 300
FAX 07 351 51 8201309

oo oeroporto

nolizodo con tronspor~ecorgo
Servizo perso . t . ~cio emborque se
e 0 s1s e..
·
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O caso é que nunca e viu a
Setien aliñarse con ningunha
sorte de fanatismo. Eu, polo
menos, sempre lle escoitei ou
lle leCn palabras razonábeis,
moderada , ás veces exqui itamente neutrais, e contrarias á violencia (a todas as
violencias). E non comprendo que, cando hai tanto que
falar e que facer (de de os gobernos e desde os debates pú,
blico ) para uperar o conflicto basca, precisamente no
m mento en que as circun ~
tancias son favorábeis, a artillería pesada d s tertulian
de España se adiqu a bombardear durante varios días a
dignidade do bi p d D n ti porque, unha carta privada
(e naturalmente violada a
ser feita pública), chame p líticos aos etarra encarcerados polos crimes que c meteron con evidente motivación
e finalidade política. •

VOLVER AO REGO

IDA -E VOLTA
Baltimore ...................................... 87.000 pta.
Miami ........................................... 89.000 pta.
Dayton ....................................... 114.000 pta.
Honululu .................................... 173.000 pta. '
.. NEW YORK ....•••..•••••••••••••..•••....•••• 77.000 pta.
lndianapoli~ .•.••..•.••••••••••••••••••••... 114.000 p~
Singapore ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 119.000 pta.
Bogotá ........................................... 98.000 pta.
Quito ...•••.••••..•.••..•••.•.••••••••••.•..••• 124.000 pta.
Montevideo •••.•••..••.••.••••••••••••.•••• 134.000 pta.
Santiago de Chile ..•••.••.••••.••.•.•.•. 112.00C) pta.
BUENOS AIRES ••••.••••••••••••••••••••.•• 112.000 pta.
Safia •..••.••••.••.•••••••••••..••.••••••••••..••• 81.000 pta.
. Johannesburg ••.-. .•.••••..•..••.•••••••.•• 117.000 pta.
Sáo Paulo ..................................... 95.000 pta.
Rio de Janeiro •.••••••••••• ~ ................. 95.000 pta.
Lon_don ••• ; ..................................... 36.000 pta.
México ·......................................... 99.900 pta.
Guayaquil ................................... 124.000 pta.

N

o intercambio de
barbaridades habi tuais que se- din ou se
escriben sobre a situación de
Euskad_i, unha das que me
chaman máis poderosamente '
a atención é a anatematiza,
ción sistemática do hispo José
María Serien por parte de todo o aparato mediático español.

,
Wff

:

Valen~a do Minho
E-Mail: ·viagensminho@mail.telepac.pt

C

uiña leva desde o an o
93 encargando estudos
para analisar se é conveniente ou non, e de que maneira, a alta velocidade do ferrocarril en Galiza. Agora vai
encargar outro estudo (todos
ben pagos pola Conselleria)
para ver se é oportuna a conexión de Pontevedra e o Salnés
coa A-52 e con Portugal. Guillerme Vázquez, deputado do
BNG no Congreso, ven de
afirmar que lle parece moi ben
que Cuiña estude tanto, pero
que. xa lle vai sendo hora de
examinarse.+

