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Manifestación de
repulsa en Ribeira
pola violación e
asasinato de
Beatriz Garaboa
(Páx. 4)

Organizacións agrárias
europeas arroupan ao
SLG no seu VCongreso
(Páx. 11)

Coarenta asociacións
culturais deciden
relanzar a federación
(Páx. 17}

As concentracíóns cidadás protestando contra a agresión ao Iraq veñen suc déndo.se en distintas cída

s galegas desde hal sete anos.

A condea, en voz alta ou baixa, dos bombardeos televisados de Bagdad acadou desta volta a
meirande intensidade desde 1991. Ainda que a televisión e a desinformación seguen funcionando como anestésicos da mobilización, a unilateralidade dos bombardeos, sen mandato internacional e contra a vontade da ONU, parecen pór un ponto e aparte que se debe resolver nos vindeiros seis meses, nos que tamén haberá eleicións en Israel que poden dar o finiquito ou abrir
un novo periodo na atormentada Península Arábiga, reserva de petróleo para os vindeiros 250 anos.
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Un indulto para a paz ou unha desculpa?

Carlos Casares

Memoria e esencia dlm país.
Palabras precisas e engaiolantes.
O novo libro de Carlos Casares.
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O indulto aos condenados polo caso Segundo
Marey, nomeadamente José Barrionuevo e Ra,
fael V era, é preciso enmarcalo na toma de de,
cisións políticas inseridas no proceso de paz en
Euskadi. A sua condena e estadía de tres meses
na cadea é unha vitória democrática confra a
utilización espúrea dos resortes do Estado.
Alén cliso, ponse de manifesto o distinto bare,
mo que utiliza o Govemo de Aznar para medir
aos condenados. Cos presos de ETA séguese a
política de incumprir a legalidade e as deci,
sións dos parlamentos do Estado e Euskadi, que
aprobaron o achegamento ao lugar de residén,
cía e a concesión dos benefícios penitenciários
que lle corresponden. A balanza da Xustiza es,
tá ainda máis desequilibrada cando se compara
-- -

;:.:..,..._....,'fliil

a Vera e Barrionuevo (que a inda teñen pen~
dentes seis e dous xuícios respectivamente)
coa Mesa Nacional de HB. Os abertzales bascos
foron condenados por difundir un vídeo propa,
gandístico sobre cuxo contenido está a nego,
ciar agora o Governo central coa mesma orga~
nización condenada. Barrionuevo e V era, sen
embargo, foron condeados por dous delitos gra,
ves: secuestro e comechura. Deste proceso hai
que resaltar tamén o papel da cúpula socialista
que ameazaba con "entorpecer o proceso de
paz" se Barrionuevo e Vera non obtiñan a li~
berdade antes do Nadal. É preciso que agora a
sociedade civil presione para ·que este indulto
sirva para avanzar polo camiño da paz e non
como disculpa para tapar os crimes de Estado. ·+
l -
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No Sul de Iraq aümentou o cancro, provocado polos proxectís de uránio usados, ilegalmente, pola forza
multinacional en 1991. Milleiros de persoas morren mensualmente, especialmente nenos, por enfermidades pouco menos que medievais e por suposto de fame. O exercito iraqui, publicitado falsamente como
cuartó do mur;do, non ten hoxe capacidade nengunha d~ agresión, cos espácio aéreo, terrestre e marítimo controlado ferreamente. Nese contexto lánzase a operación Raposa do Deserto, que só o interese no
control férreo da rexión .pode explicar. Desta volta van da man, e solitários, a nova e a vella poténcia colonial.
ony Blair. sacou · peito, amparado
por un lamentábel Robín Cook
~ministro británico de Asuntos
Exteriores) j e adicouse a reivindicar a política da violación do direito internacional, ás portas de
_Downing -Street¡, con árbore de
Nadal de fondo. En comandita
cos americanos,_ avións ingleses comezaran a noite do 17 d~ Na-.
dal a guindar misís e bombas _sobre Bagdad, prévio aviso á xefa
de informativos da CNN para que
estivese no lugar xusto á Hora D.
Como en todas as ocasións anteriores, os grandes furtados do
primeiro plano televisivo foron os
mortos. Ninguén poderia resistir
a imaxe dos desastres da guerra, de toda guerra. Os corpos
calcinados da columna de soldados que fuxian de Kuwait en Febreiro de 1992, obrigou a deter a
of~nsiva, e o mundo soubo que

as bqmbas non eran de palenque, e que o .napalm e o.fqsforo
seguian que.imando os carpos
humanos: civís ou militares ..
Nesta campaña bélica de agora
unha manchea de acontecementos botan por terra o sistema de
xustificf;l~ións erguido en 199_Q.
Cando Iraq pasou de ser aliado
estreito de Estados Unidos, que
mesmo coñecia a intención prévia de Saddam Hussein de entrar en Kuwait (díxollo persoalmente á embaixadora americana
meses antes), a ser inimigo principal. Daquela, alén de recuperar a soberania dun estado invadido, pasouse a explicar con todo li.Jxo de detalles que o amigo
se tornara perigoso porque disp uña de misís e todo tipo de
sustáncias velenosas de infernal
poder destructivo. A denúncia faciana os mesmos que lle fixeran

·a venta previamente. Sóubose
.9aquela que unha _pinga de antrax mataba miles de persoas, e
que os misís Scud podían chegar a calquer lado, a menos que
se mercase no supermercado de
armas unhas lanzadeiras Patriot.
Consumouse daquela _o negócio
político de establecer permanentemente un exército occidental
no reservoiro mundfal do petróleo,
e volveuse pala porta de atrás case ao periodo anterior ás independéncias. Ao tempo destruiuse por
completo a indústria do Iraq, que
sendo unha réxime autocrático,
era con moito o máis avanzado
socialmente de todos os da área.

Nada volverá ser o mesmo
A diferéncia do que pasou no
1991, en que se conseguiu estabe le ce r unha fronte interna-

cional, que incluía á Síria, Exipto
ou Arabia Saudí, desta volta a
actuación unilateral sen permiso
da ONU, viuse espida, porque
mesmo o xefe dos inspectores
da UNSCOM, o australiano Richard Buttler, deu a coñecer antes o seu informe aos americanos que á própria ON~.
$uponse que ese informe seria
definitivo para poder xustificar o
bombardeo, pero hai poucos
dias, o capitán de navío español
Basilio Martí Mingarro, experto
en misis que traballou vários meses na inspección internacional
do Iraq, -deixou por terra os argumentos do ataque. En declaracións radiofónicas, Martí Mingarro asegurou que "dá a impresión de que os aliados non dispoñen de probas de que os iraquies teñan algo agachado. DesPasa á páxina seguinte
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Metade xornalista,
metade soldado
Só o Exército do Aire dos Estado Unidos ten en nómina a
1.300 xornalistas no seu servizo de información que emite
perta de 600.000 comunicados
ao ano.
Durante a pasada Guerra do
Golfo, o Exército
norteamericano ~
impediu o libre
exercício da información aos
xornalistas non
contratados por
el mesmo. Os reporteiros doutros
paises ou de cadeas norteamericanas independentes debían
realizar o seu
traballo en grupo, pool, sempre
controlados por
un mando militar
do exercito. A información transmitida aos seus
méios debia pasar tamén polo
control dos servizos de información do exército.

todo caso, a denominación de
colaterais.
Entre as vítimas do control informativo estivo, por exemplo,
na pasada guerra do Golfo, o
ex-ministro de Xustiza norteamericano Ramsey Clark que
regresou dunha
misión observadora a Bagdad
constatando que
houbera vítimas
civís . A sua testemuña foi eliminad a de todos
os informativos e
non trascendeu.

Eunha guerra

con bombas,
semellante
a un xogo
de ordenador,
A noite do 25 ao
pero Sen VitimaS, 26 de Decembro
.
de 1990, o barco
Sen homes COaS lbn Khaldoun
transportaba mepe rnas
dicinas e alimenamputadas.
to~ ,Pª~ª a. ~o~o. ac1on infantil 1ra-

A ONU é a grande vitima dos novos bombordeos anglo-norteamericanos. Detrás dos bombordeos está o control do petróleo da Península Arábiga.
Ven da páxina anterior

pois de sete anos inspecionando
coas máximas liberdades, visitando calquer dia calquer ponto
do país sen restriccións, ou as
inspecións se fixeron mal ou non
hai nada ocultado".

Palestina detido, e o perigo. dunha vitória da ultradireita en Israel
en Abril próximo, nada vai ser o
mesmo en Oriente Médio: Sadam Hussein segue governando,

fortalecido políticamente, e novas
bombardeos só seguirían desveando a verdade de petróleo que
aparece. detrás das explosións e
a marte de inocentes.+

~

Apesar desta evidéncia de todos os expertos o aparello informativo seguiu fornecendo información unilateral que xustíficase
os bombardeos , na que se foi
moi coidadoso de non emitir
imaxes de destrucción grave, e
nen sequer como voaban a pleno día os misis Tomahawk entre
as casas de Bagdad, tal e como
se emitiu hai anos nun anterior
ataque aéreo.

Á condea emitida por China e
Rusia, e as reservas de Fráncia,
xuntáronse nos últimos días as
dos paises árabes, alguns dos
cales (Arabia Saudí) seguen tendo tropas americanas no seu territó ri o. Co proceso de paz en

O resultado é unha guerra con
bombas, semellante a un xogo
de ordenador, pero sen vítimas,
sen homes coas
pernas amputadas. O primeiro
obxetivo dos xornalistas-soldado é
a línguaxe, así ternos unha guerra
lóstrego, que finalmente sempre
resulta máis longa, coa intención
de amortiguar o
debate sobre a
necesidade do
conflito, e· un ha
guerra limpa con
obxetivos cirúrxicos, ainda que logo haxa hospitais
destruidos e bairros civis arrasados. Ese tipo de
danos reciben, en

q u í, castigada
polo bloqueo.
Era unha iniciati, va da Liga de
Mulleres Arabes e no buque
habia máis de 200 colaboradoras. Os marines retiveron o
barco e bateron nalgunhas das
mulleres. O problema rematou
cun elocuente No picturés (non
tomar fotografías). A notícia do
suceso non chegou aos Estados Unidos.
Máis coñecido foi o caso do
corvo mariño, cuxa fotografia
deu a volta ao mundo, enchoupado no petróleo vertido por
unha das refinerias de Kuwait,
supostamente bombardeada
polos iraquianos. Os servizos
de intelixéncia informativa do
Pentágono bañábano no Golfo
Pérsico, pero en realidade morria nas frias augas de Alaska.
A imaxe do presidente de lrak
aparece, polo demais, demonizada e rara vez se recorda
que Sadam Hussein era aliado dos Estados Unidos até a
mesma invasión de Kuwait, en
Agosto de 1991 . •

Unha guerra contra a ONU
En 1990 a crise provocada pola invasión do Kuwait
deu lugar a unha guerra que arrastrou consigo a orde
internacional vixente, a reforma controlada na URSS e
mesmo o sistema de prezos do petróleo, verdadeira
trabe de ouro dos intereses estratéxicos do capitalismo
internacional. A ONU saia aparentemente reforzada na
·
sua autoridade, e o proceso de paz na Palestina
ocupada tomaba unha nova dirección ao conseguir os
paises árabes que se fixera forte o princípio de "paz
por territórios".
Pasados oito anos·nada do aparentemente positivo
para a famosa Nova Orde Mundial queda en pé, e
vaise abrindo paso unha interpretación da realidade
que xa se apontaba entón: os Estados Unidos
tentaban facerse co control unipolar, tirando vantaxe
da nova situación após a guerra fria, vestido coas
roupas da democrácia, ás veces lavadas e outras sen
lavar, asi se trate de ditadores amigos ou inimigos,
léase no caso que nos ocupa Arabia Sawdi ou Iraq.
Os bombardeos de Nadal, servidos puntualmente nos
horários de programación das televisións , foron
apresentados como unha necesidade de meter
nunha gaiola ao governo iraqui, para que
definitivamente non poida fabricar armas de
destrucción masiva. Tarek Aziz, agora vicepresidente
iraqui, puxo o dedo na chaga: "EEUU e Inglaterra

bombardearon a UNSCOM e acabaron con ela". A
UNSCOM era o organismo de inspección de
armamentos, instrumentalizado por completo polos
americanos, e dirixido polo australiano Richard
Buttler. Iraq xa ven de anunciar que non vai deixar
éntrar outra vez os inspectores, co que unha nova
crise parece aberta, coa salvedade de que agora a
ONU vai ter que facer un pronunciamento prévio.
Porque finalmente foi a ONU a vítima.principal deste
bombardeo. Realizado contra a vontade de 3 dos 5
membros do Consello de Seguridade, difícilmente
poderá recomporse o equilíbrio ·sen un debate que se
anúncia como o ser ou non ser dun organismo nacido
héii cincuenta anos, e que acadara con Kofi Annan o
s~u momento de meirande presHxio.
·

Á ONU sucédelle o mesmo que antes lle pasou á
UNESCO, a axéncia adicada á Educación e Cultura,
dirixida con honradez por un Federico Mayor Zaragoza
ninguneado polo seu próprio país debido ás suas
posicións antiimperialistas e antibélicas. Desde os
anos 80 os Estados Unidos; seguindo a doctrina Millán
Astray ("cada vez que escoito a palabra Cultura boto ·
man á pistola") decidiron suprimir a sua aportación
monetária, porque a entidade era considerada pouco
menos que subversiva. Porque subversivo seica é
aprender a ler e escreber.

A ONU convertera, pola presión americana, o sistema de
sancións, nunha guerra sen bombas. A necesidade de
revisar este criminal mecanismo de bloqueos, tivera no
caso ira.qui o seu cimo, porque a estadística internacional,
apesar do bloqueo informativo, fala de 5.000 nenos
mortos mensualmente. De feito o programa de petróleo
por alimentos, tora acordado como ·saida impresdincíbel a
unha das múltiples crises anteriores, e agora foi tocado
de morte polas bombas americanas que saltaron polos
· aires parte das instalacións do.porto de Basora.
A operación anglo-americana (os ingleses revisitan
bomba en man as suas antigas colónias en Oriente
Próximo) coincidiu automaticamente co anúncio de
novas eleicións en Israel, que bloquean temporalmente
o proceso de paz na Palestina ocupada. Os vindeiros
seis meses convértense dese xeito nos máis
importantes vividos en moito tempo na zona. Un
incremento da presión bélica contra Iraq, que compacta
á dividida nación árabe, e un incerto resultado en Israel
pode traer a paz ou a guerra á entrada do novo milénio.
A mediación da ONU, se apuran Europa, China e Rúsia
a restablecer a sua autoridade metendo en cintura a
ingleses e americanos, pode ser a única esperanza que
lle queda a esta rexión do mundo en permanente
convulsión desque se soubo, hai máis de cen anos, que
aboiaba sobre un mar de petróleo.•
ANOSA TERRA
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Peden medidas eficaces que deteñan as agresións ás mulleres emaior implicación dos meios de comunicación

·Manifestación en Ribeira polo asesinato de Beatriz Garaboa
* P . CASTRO

Ás tres da madrugada do Domingo 6 de Decembro, uns
axentes da Garda Civil atopaban o corpo de Beatriz Garaboa no interior dun coche, perto de Ribeira. A rapaza, de 19
anos de idade, finaba o pasado
Xoves 1o de Decembro no
Hospital Xeral, logo d.e sofrir
un intento de violación que rematou cunha brutal paliza. Do
seu asasinato declarábase autor un mozo de Ribeira, proprietário do coche, que argüia
ao entregarse á policia, que
apenas lembraba o acontecido
porque no momento do suceso
estaba baixo os efeitos do alcol e outras substáncias. Para
os coleitivos feministas e organizacións políticas que participaron na manifestación do pasado Sábado 19 en Ribeira, trátase dun novo caso de "violéncia de xénero", que é imprescindíbel erradicar de contado.
Un nome estaba na boca de todas as manifestantes que percorrian as ruas de Ribeira para denunciar a violéncia que sofren
moitas mulleres, tanto no ámbito
público como no privado: Beatriz
Garaboa. Unha interpretación era
compartida palas asistentes: non
é un caso illado. Unha demanda
comun aglutinaba ás participantes e servia de. lema da manifestación: "Contra a violéncia de xénero, medidas e solucións" ..

VOZ NOTICIAS

Centos de persoas manifestáronse en recordo da militante-nacionalista asasinada.

cesariamente, que comezar a
denunciar e condear publicamente as agresións. "Trátase de
que se empece por asumir que a
violencia de xénero non é algo
esporádico, senón que está inserida na nasa vida cotiá".

Solucións
Partindo destas premisas, os diversos coleitivos convocantes;
esixian a elaboración e inmediata aplicación de planos dirixidos
a paliar a violéncia que, xa se
defina como maos tratos, xa se
denomine como agresións, veñen sofrindo centos de mulleres
de mans dos seus compañeiros,
amigos ou, como no caso de
Beatriz, simples coñecidos.

A portavoz de Alecrín sinala
ademais algunhas das posíbeis
vias de solución. Ainda que recoñece que non é un problema
co se poida acabar-·a curto pra-·
zo, apunta a necesidade de acometer, de contado, "a inmediata
modificación da lexislación". En
todo caso, tanto para ela éomo
para as representantes de ou- .
tros coleitivos, a via punitiva non
pon fin a ún problema moito
máis de fundo. "A administración
ten que implicarse e os campar- '
tamentos profisionais nos ámbitos educativo, sanitário ou xudicial deben mudar;'.
'

Para Gloria Porto, representante
de Alecrín, é imprescindíbel que
se implique toda a sociedade para erradicar estes comportamentos. Alén diso, considera que as
institucións públicas teñen, "ne-

Con ela coincide Begoña Caamaño, representante de MNG
(Mulheres Nacionalistas Galegas), quen pontoaliza que, "de
nada serven as declaracións de
intencións da administración se
logo non se convierten en planos concretos e de nada valen
os planos que se aproban se lago -non se aplican".
A representante de MNG aponta
tamén á educación como pear
fundamental para comezar a
cambiar as conceicións sociais
sobre o papel da muller. Alén de
programas educativos nas escolas lembra a necesidade de que
se controlen os contidos da publ icidade, da programación da
televisión e das informacións en
xeral que producen os distintos
méios de comunicación.
Neste sentido, denúncia a inoperatividade da Comisión que
se ven de criar no parlamento e

cuxo papel seria o de velar pala
imaxe que os méios de comunicación transmiten sobre a muller. "Dótase desta comisión e
lago emítense debuxos animados tan sexistas como as bolas
máxicas, que van deixando inevitabelmente un pauso nos rapaces".
Desde Galiza Nova, organización
na que militaba Beatriz Garaboa,
taméñ se eleva unha contundente denúncia. lolanda Gomis fai un
chamamento aos poderes públicos para que lle dean a releváncia que teñen estes casos, como
unha forma de que tamén os
méios de comunicación lle dean
o reflexo que se merecen.
A representante de Galiza Nova
coincide coa interpretación que
tan as restantes organizacións e
sinala que "sexan as circunstáncias que sexan, tanto dentro do
fogar como tora, a violéncia de

O

s secretários e directores xer.ais sono cernizo da
administración autonómica. Ainda que as suas
retribucións poidan parecer altas, medio mill.ón
de pesetas ao mes, moita é a faena pola que deben. ser
compensados.

Do resto pode darse fé cunha descripción ao estilo: un dia
na vida de ...
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As compañeiras e compañeiros
do instituto de Elviña, da Coruña,
no que estudaba Beatriz, tamén
facian pública a sua repulsa polo
asasinato. Unha estudante lembraba, na leitura dun manifesto
que, "hoxe foi Bea, pero en calquera momento pode aparecer a
esquela de calquera de nós". +

Polo medio e con direito a percepción de dieta por asisténcia,
cada día pode asistir como membro titular: a un Tribunal, a
unha comisiónd e valoración, a unha Mesa de Negociación e
a un órgano de seguimento. Tamén pode caer unha xunta or-dinária dunha Fundación, un Ente ou unha Sociedad e. Como mala sorte algunha vez toca presentarse nunha engorrosa
comparecéncia Parlamentária e o máis odiado ter que mandarlle explicacións ao Valedor sobre as listas de espera, o retraso dunhas oposicións ou o impago dunha Risga.

Traballadores
a saldo

Ao abrir o día: recollida no domicílio legal polo coche ofi,
cial. Lectura durante o traxecto da prensa do dia e axenda
da xornada. Primeiras chamadas desde o móbil.

A parva: café no despacho. Ou nunha escapada: clandesti,
na á cafetería da Xunta. Os máis atrevidos aproxímanse al,

Para Encarna Otero, como representante do BNG, as mulleres "enfróntanse a un silenciamento constante da violéncia
que sofren . Un silenciamento
que canta coa complicidade da
administración e dos méios de
comunicación". Como exemplo,
a representante nacionalista
lembra que mália o minuto de siléncio que mantiveron os grupos
parlamentários en repulsa polo
asasinato de Beatriz Garaboa ,
este apenas tivo eco informativo.

vai propoñer facer o Camiño de Santiago coincidindo cos
dias de feira na Peroxa.

O primeiro aguantar a uns xefes, os conselleiros, que co,
bran o doble, e pouco máis fan que figurar de extras nos te,
lexornais para rellenar as aparicións do Supremo.

Pola mañá cedo: reunións cos distintos departamentos ao
seu cargo. Ordes aos subordinados: envio de notas interiores, elaboración de saúdas, petición de infonnes, estadillos
de pagos de subvencións. Chamadas polo móbil, polo manos libres e postas pola secretária.

xénero ten unha raiz social e isa
é o que hai que solventar".

Chega a hora de xantar, convertido nunha reunión de traballo. -Pola tarde actos sociais, inauguracións, preséncia física
en recepcións e charlas dos políticos, apoio electoral. Pasan
as horas e a xornada pode rematar alá palas 23 ou 2'4 horas
cando o mesmo coche o transporte ao domicílio familiar.

gunha vez aos bares por fóra da verxa e até chegan a consu,
mir licores destilados. ·
Resto da xornada: máis re'unións de todo tipo e con colee,
tivos a granel. Nunha sesión poden pasar polo despacho
desde un emigrante retornado con várias ideas patentadas
para a cria de avestruz en liberdade a un fanático que lle
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E sempre co móbil. Disposto a chamar e recibir por culpa
dese asunto urxente e de máxima importánica. Por certo os
números destes móbiles son un secreto, operan medio ocul,
tos sen que un cidadán en apuros poida ter acceso aos díxitos que o enlacen co poder executivo. Ainda que a factura
a paguemos todos.+
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Di que é aúnica organización que ten unha visión do país desde os concellos

O BNG aposta por acabar

O BNG vai apostar por acabar cos localismos nos concellos despois das eleicións
municipais, segundo acordaron máis de 200 dos seus cad ros dirixentes nunha xuntanza celebrada os dias 18 e
19 en Bueu, na que trataron
de unificar critérios de actuación para os próximos meses, nomeadamente os comícios municipais e europeus.

Esquerda Nacionalista-Mocidade

"No localismo todo é pequeno e
malo", asi o definia a voceira do
BNG Encarna Otero. O BNG vai
apostar nos próximos comícios
municipais por rematar co localismo, convencido de que é unha das maiores lacras da política galega que, ao mesmo tempo , influe sobremaneira no desenvolvimento integral do país.
O BNG afirma que é a única organización política que ten "unha visión do país desde a base,
conforme ao recollido no Estatuto: parróquia, concello e nación".

Os nacionalistas danlle especial
importáncia aos próximos comícios municipais. Os participantes
no encontro de Bueu estiveron de
acorde en que van ser decisivos
para a chegada ao Governo autonómico. O que pr~tende o BNG é
"pór en marcha unha alternativa
de Governo desde a base" , na
que a política local será o cerne,
polo que acordaron realizar un
seguimento cada vez máis pormenorizado da política dos distintos concellos, "governenJOS ou
non", asi como unha coordenación dos distintos governos muncipais. Nese senso, o programa
marco que xa elaboraron será
decisivo. Oeste xeito tentan acabar con algunhas disfuncións que
se puideron producir entre concellos governados polos nacionalistas e, mesmo, posturas distintas
dentro da oposición. Esta engranaxe a nivel nacional vai ser ta. mén decisiva á hora de nomear ·

O actual alca)de de Moaña, Xabier Abalo (BNG), renunciou
a ser candidato desta forza política nas vindeiras eleicións
municipais. O seu substituto será Xosé Manuel Millán. Segundo explicou o próprio Abalo, a sua renúncia débese ao
seu desexo de dar paso a "aires novos" na formación
frentista. Por outra banda, a militáncia do BNG en Marin
respaldou a cándidatura á alcaldia da localidade por parte
de Antón Pausada, que se impuxo a Luciano Guimeráns. •

Unha sondaxe encargada polo PP a Voxpublica e Demoscopía, prevé un descenso dos votos desta forza nunhas
hipotéticas eleicións autonómicas. Segundo .este inquérito, o PP acadaria un 50,2% dos votos, frente ao 52,2% que
obtivo nas eleicións de 1997. Tanto o BNG como o PSOE
subirian neste comícios. Os nacionalistas obterian un
25,9% frente ao 24,8% do ano 1997 e os socialistas un
20,9% frente ao 19,5% de 1997. O inquérito foi encargado
polo secretário xeral Xosé Cuiña e nel a Consellaria que
dirixe el mesmo figura como a mellor valorada.
Casualmente, os seus contrincantes no PP obteñen as
piores calificacións. Os resultados deste inquérito, sobretodo no tocantes á valoración das Consellarias, están a
provocar polémica no PP.•

-0- A.E.
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Unha sondaxe do PP
prevé unha baixa desta forza

cos localismos na política municipal

Para proxectar esa ''visión de país '~.desde os concellos , o BNG
propón un "pacto global " co
PSOE, no que entre "o conxunto
do país e o conxunto das prioridades". Rexeita por iso un pacto
concello por concello, como propón o PSOE, ao consideralo contrário á sua política de visión nacional e de estruturación do país.
Mália esta diferéncia cos socialistas, que incide directamente na
concepción que cada quen ten
de Galiza, o BNG móstrase disposto a "impedir democráticamente que o PP aceda a calquer
alcaldia na que non conseguise
maioria absoluta", tal como xa
acordou na Asemblea do Ferro!.
No BNG pensan que o PSdGPSOE ainda segue primando a
confrontación cidade-autonomia,
mentres que os nacionalistas
danlle grande importáncia ás cidades "para facer país".

Abalo renúncia
a ser ·candidato do BNG en Moaña

celebra a sua vasemblea nacional
Vítor Martins Cacharrón foi eleito novo portavoz das mocidades de Esquerda Nacionalista na V Asemblea Nacional
que, baixo o lema O cerne transformador. Unha Galiza Nova, celebrouse o Sábado 19 en Compostela. Na xuntanza
escolleuse a nova mesa nacional e acordáronse as liñas de
actuación en ensino, feminismo, antimilitarismo, cultura e "a
función crítíca a seguer en Galiza Nova". Aprobáronse tamén res'olucións contra a violéncia sexista, a intervención
militar en Iraq, a favor do -financiamento suficiente do ensino público gálego e pola despenalización da insub_misión.
Na clausura interviu o secretário nacional de Esquerda Nacionalista, o deputado do BNG, Alberte Rodríguez Feixoo. •
Xosé Manuel Beiras.

aos cabeceiras de lista nos distintos municípios, tratando de primar a sua incardinación na estrutura local da organización.
Outra das apostas do BNG será a
consecución de representación en
Bruxelas. Segundo o analisado en
Bueu, "para que Galiza exista en
Europa é preciso que o BNG consiga representación : Gal iza só
existe cando está presente o
BNG", afirma Encarna Otero. Para chegar a esta afirmación parte
da experiéncia dos dous deputados no Congreso dos Deputados.
Afirman que non só foron capaces
de que, por vez primeira, Galiza tivera unha voz própria, preséncia
real nas Cortes, senón que se tra-

A.N.T.

tasen e discutisen os nasos problemas. Ao mesmo tempo, afirman, "posibilitou que o BNG fose
quen de realizar, por vez primeira,
unha política de Estado".
Neste senso, o BNG cifra como
un dos seus obxextivos principais
conseguir grupo parlamentar próprio nos próximos comícios xerais, tanto no Congreso como no
Senado. Na cámara alta van
contar xa con un representante
seguro, o elexido polo Parlamento autonómico, que elexirá a
un membro do BNG en sustitución do socialista González Laxe,
que segue mantendo o seu escano pésie a convertirse o PSdGPSOE na terceira forza política.•

Posibilidade de novas incorporacións
ao Acordo de Barcelona
O BNG non é contrário a que
se produzan incorporacións de
novos partidos de Euskadi e
Catalunya ao Pacto de Barcelona, "sempre e cando a dinámica interna deses paises non
interrumpa as discusións que
estamos a realizar", en palabras de Xosé Manuel Beiras.
O BNG considera que "dadas
as diferentes dinámicas existentes en Catalunya, Euskadi e
Galiza, seria cuestión de analizar as novas incorporacións".
Agora o PNV podia estar interesado en que entrasen EA e
tamén Euskal Herritarrok.
Esta posibilidade poderia ser tratada a fins de Xaneiro ou a comezos de Febreiro, datas -nas
que se reunirá o Foro GEC, máximo órgano de coordenación

política das organización firmantes do Acordo de Barceloná, formado polos representantes máximos das catro organizacións.
Mentres tanto, o Acordo de Barcelona segue a sua andaina. O
16 de Decembro reuníronse en
Madrid BNG, CiU e PNV para
aprobar as primeiras propostas
conxuntas que van apresentar
no Congreso dos Deputados.
Serán unhas proposición de lei
tendentes a normalizar a preséncia do galega, catalán e
euskera na Administración de
xustiza, asi como o uso da topo n í mi a e dos antropónimos
(nomes próprios e apelidos) de
cada comunidade. Nos próximos meses apresentarán outras iniciativas conxuntas en temas culturais, de fiscalidade e
do Tribunal Constitucional. +

Exlxen a liberación
dos presos independentistas
Diante das cadeas de Teixeiro, na Coruña, e da Lama en
Pontevedra celebráronse o Domingo 20 as duas manifestacións que baixo o lema Marcha pola independéncia
convocaron as Juntas Galegas pola Amnistía e os Comités Antirepresivos. Outros colectivos independentistas,
como a Assembleia da Mocidade Independentista, Mu/he- .
res Nacíonalistas Galegas ou a Frente Popular Galega,
participaron destas protestas coas que se exixe a liberación dos nove presos que cumpren condena en Galiza pola sua relación co Exército Guerrilheiro do Povo Galega
Ceive.+

Manifestación.en contra da peaxe
entre ABarcala e ACoruña
Dous mil viciños dos dez municípios que forman a Mancomunidade da Coruña manifestáronse o Domingo 20 para
exixir a supresión da peaxe no tramo da autopista A9, que
une A Barcala coa Coruña. A protesta, coa que se demandaba tamén a axilización das obras que afectan aos acesos
á cidade, rematou nas cabinas de peaxe e provocou importantes retencións nas estradas de Cambre e do Burgo. Ademais dos alcaldes de Cambre, Culleredo, Oleiros, Betanzos
e Carral, que encabezaron as diferentes marchas que confluiron na entrada da autopista, tamén participaron na protesta .vários deputados dos grupos da oposición no Parlamento. Entre outras razóns, os convocantes sinalan que a
supresión da peaxe é fundamental se se quer que o plano
de infraestruturas de comunicacións na comarca funcione~ •

Mil persoas contra o centro comercial Ucosa
en Ourense
Unha manifestación na que participaron mil persoas percorreu
as ruas de Ourense o pasado Luns 21 de Decembro para protestar pola ubicación do centro comercial Ucosa ás beiras do
rio Miño. Convocada pola Asociación Cidadá en Defensa das
Beiras do Miño, a marcha amosou a sua oposición a que Ucosa estexa situado nun terreo de cinco mil metros cadrados onde houbo unha zona verde. Este centro comercial, cuxa instalación foi aprobada cos votos a favor do PP e do BNG, é unha
iniciativa do comércio local nun intento de competir coas
grandes superfícies que se están a instalar na cidade. •
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EXISTE O VÍRUS DA SIDA?
MANUEL GARRIDO SOTELO
~ulas), as cales até a data só puideron ser
observadas despois de cultivar células de
sangue no laboratório e, moi importante,
despois de estimular estes cultivos con algunhas substáncias (oxidantes, segundo
Papadopulos) .

Mália ser unha cuestión a resolver polos especialistas, razó ns alleas á ciencia levan
anos impedindo o diálogo e o intercámbio
de argurrientos entre os científicos do sector oficial, maioritário, e os do sector crítico ou disidente da SIDA. É importante que ·
a sociedade coñeza a existéncia de opinións
científicas discrepantes co actual modelo
da SIDA infecciosa, para que se produza un
auténtico debate científico, imprenscidíbel
para atopar solución ao problema. Contodo, estamos en condicions de poder adiantar xa que nos atopamos no comezo do fin
<leste mal soño chamado SIDA.

O próprio Robert Gallo, no laboratório do
cal non se atopou inicialmente nengun vírus, como todo o mundo sabe, confesou públicamente na recente Conferéncia da SIDA de Xenebra, que engadira hidrocorti na
ao cu ltivos para obter o seu VIH.
Da sopa de partícula , que e obteñ n c mo resultado de someter ás células sanguíneas a un con iderabel e trés mediante a
adicion de ub táncias e timulantc , extráense unha proteínas (que on atribuidas de
xeito arbitrári a un víru ), que van ervir
para facer o te t do VIH, tamén chamad
test da IDA.

-

A solución a este problema de saúde que
foi mal enfocado desde o princípio, non virá da man da agardada vacina, nen dos miragrosos fármacos antivirais, senon pola via
que menos imaxinabamos todos.
Desde tempo atrás, destacados investigadores viñan denunciando graves irregularidad es na investigación da SIDA, con
pouco respecto pola metodoloxia científica e utilización de métodos estraños á
ciéncia, (presións, amenazas, censura,
etc). A mesma proclamación do VIH como causa da SIDA ante os meios de comunicación foi realizada sen publicacións
prévias nos medios de científicos, que aparecen ao mes seguinte dela.

Enfermo terminal por unha das,.patoloxias que a ciéncia oficial relaciona coa

diente avalie as evidéncias existentes a prol
e en contra, da hipótese viral. Pero esta demanda é obxecto de vehemente censura.

~or sorprendente que pareza, a cuestion
máis debatida nos últimos tempos no ámbito crítico é a de se
Estos feitos motivaron o primeiro alegato
existe ou non o vírus
contra a hipótese VIH =SIDA, formulado
VIH, unha cuestion
en 1987 na revista "Cancer Research", poelemental que, incomlo doutor Peter Duesberg, o considerado
prensibelmente, pasou
polo próprio Robert Gallo -o investigador . desapercebida
en
máis importante da SIDA- como a maior
Abril do 84 e todos est es anos. Ainda que
autoridade no eido dos retrovírus actualninguen debe estramente existente . Seguirían outros, como o
Nobel de Química e inventor da PCR,
ñarse, pois a história
Kary Mullis, o tamén Nobel Walter Gildos avances da ciéncia
bert, Albert Sabin, virólogo mundialmenestá chea desta caste
de sucesos, incomte coñecido polos seus traballos na vacina
da pólio, Beverly Griffin, director do Deprensibeis cando os
partamento de Viroloxia do Royal Postollamos retrospectivagraduate Medical School de Londres, Almente (os casos sonafred Hassig, Profesor Emérito de Inmunod os de Semmelweis
lox ia da Universidade de Berna, Suíza,
coa febre puerperal no
Roger Cunninghan, inmunólogo e microséculo pasado, o de
biólogo, director do Centro de lnmunoloGoldberger e a pelagra
xia en Búfalo, Estado de N . York, etc.
a princípios <leste século ou, o do menos
A campaña de desprestíxio contra Duescoñecido fiasco do SMON, no Xapon nos
anos 70).
berg e outros científicos discrepantes, leva
á constitución en 1991 do Grupo Pola Revisión da Hipótese VIH =SIDA, que agrupa
Non é tan <loado respostar se existe ou
na actualidade a perto de un milleiro de innon o vírus VIH, se ternos en conta que o
próprio Peter Duesberg non foi quen de
vestigadores de todo o mundo, os cales levan anos solcitando que un grupo independemostralo, é dicer, non puido cos argu-

SIDA.

menros dos chamados "non existencionalistas do VIH". Estes últimos, constituidos
inicialmente polo "tandem" PapadopulosLanka, (Eleni Papadopulos é unha biofísica australiana e Stefan Lanka un virólogo
alemán, primeiro en illar un vírus nunha
alga mariña), es tan
conseguindo imporse,
grácias á contundéncia dos seus argumentos, no seo dos científicos críticos.

'Nunca se atopou
VIH en sangue fresca
ou tecidos sen cultivar
de nengun
ser humano,
' con ou sen SIDA"

O ponto da argumentación de Papadopulos -Lanka pódese resumir asi: Ao contrário que todos os vírus
coñecidos que causan
enfermidades, o VIH
nunca foi atopado como partícula estábel
independiente no
sangue fresco ou tecidos - sen cultivar- de
nengun ser humano,
con ou sen SIDA. Polo
tanto, non podemos
afirmar a sua existéncia.

O que se ven chamando VIH non é máis
que un conxunto de partículas heteroxéneas e inestábeis (os vírus, pola contra,
sempre son partículas estábeis xa que deben sair da célula para infectar outras cé-

É lóxico supor que ese test, ao estar confeccionado cunha proteinas que son produto
do estrés ao que sometimos ás células sanguíneas, linfocitos T, dea moitos resultados
positivos naquelas persoas con sistemas inmunes que simplemente foron agredido ou
estresados por diferentes factores (drogas
intravenosas, transfusións ou derivados
sanguíneos, infeccións diversas, esperma
via rectal, etc.), situación comun a todos os
chamados "grupos de risco".
A idea da SIDA infecciosa é un mito sumamente destructivo a piques de concluir, que
xerou desesperación e angústia en moitas
persoas, envelenou relacións humanas, orixinando marxinación social e vulnerando
direitos elementais. As condicións, tanto
físicas como psíquicas daqueles que viven
esta situación nas cadeas, superan os límites da capacidade humana de sofrimento.
É difícil avaliar os danos irreparabeis causados e só se atopan uns beneficiarios claros: as multinacionais farmacéutica con
intereses na SIDA. Non se poden seguir invocando razons de "saude pública" para
encobrir irregularidades científicas moi
graves, que convirten todo o lio VIH=SlDA nun fraude a toda a sociedade. P lo
que pedimos a colaboración de todos para
afrontar sen alarm ismos, con serenidade e
obxectividade, (escoitando as diferente
versións), este problema. E para comezar,
máis elemental: Onde estan as probas de
que o VIH existe? +
é médico e pertence ao
Colectitlo Superando a Sida

MA NUEL GARRIDO SOTELO
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Sanidade en soviets
Non houbo excepción. Tanto
nacionalistas como socialistas ou Grupo Misto tomaron
posición en contra dos orzamentos destinados á Conse11 aria de Sanidade. Un dos
principais argumentos apresentados era o do papel que
están a xogar as fundacións .
.A principal demanda, mellorar
os servizos de atención do
Sergas e asegurar unha boa
calidade de asisténcia. Claro
que defender un modelo de
Sanidade pública é, segundo
a deputada do PP, Elisa Madarra, tratar de impór en Galiza un modelo semellante ao
soviético. "Se asi é, estupendo", aseguraba a parlamentária nacionalista Olaia Fernández Davila, "cando menos teremos asegurada a cobertura:
sanitária para todos".•

Deputados
de cuchicheo
A oposición actuou conxuntamente para denunciar o obstrucionismo do PP no control do Executivo.

A PANARO

Ogrupo de governo só aprobou 6das máis de 1.400 emendas apresentadas

Aoposición provoca o remate do pleno
para denunciar a atitude antidemocrática do PP
-0--P. C.

O Presidente da Cámara, Xosé Mari a Garcia Leira, víase
obrlgado a dar por rematada a
ses i ón plenárla do pasado
Martes, 22 de Decembro , ao
retirar, os grupos da oposición, todas as suas iniciativas
da orde do dia. Con esta decisión tratábase de pór de manifesto a atltude "antidemocrática" do grupo parlamentário popular, por se negar nova mente a admitir as peticións de comparecéncia en
pleno de membros do Governo, nomeadamente do presidente da Xunta. BNG, PSdGPSOE e EdG adoptaban esta
medida logo de vários dias de
debate das emendas aos orzamentos de 1999. Unha série
de sesións que só serviron
para que o PP aceitase 6 das
1.454 emendas apresentadas.
A polémica suscitada pala negativa do PP a aceitar solicitudes
de comparecéncia de membros
do Governo ven de lonxe. Desde o comezo da lexislatura, o
grupo parlamentário popular,
através do seu portavoz, Xaime
Pita, ven reiterando que non
aceitaría as peticións dos grupos da oposición, en concreto a
respeito das posíbeis comparecéncias do presidente da Xunta.
Nesta ocasión, a n~gativa facíase extensíbel a outros membros do Executivo galega, lago
de que o pasado Mércores, na
reunión da Xunta de Portavo-

ces, o PP rexeitara várias peticións de comparecéncia aprese ntad as polo BNG e polo
PSdG-PSOE para a sua inclusión no pleno.
O acto de protesta protagonizado por nacionalistas , socialistas e Grupo Misto producíase no momento no que estaba
a piques de comezar o debate
das propostas de impulso e
control do Executivo . Nese intre , o portavoz nacionalista,
Xosé Manuel Beiras , pedia a
palabra para comunicar a reti rada das iniciativas do seu grupo e denunciar o veto constante do PP ás peticións da oposición .
Ao tempo, Beiras sinalaba que o
grupo popular baleira de sentido
democrático a institución parlamentária ao facer un uso constante do voto ponderado, para
evitar unhas comparecéncias e
promover outras, en función dos
seus intereses políticos. O portavoz do BNG denunciaba que o
PP, nen sequer aceitou a elaboración dunha metodoloxia que
permitira estabelecer os critérios
que definiran como ou cando se
poderia aceitar ou negar a inelusión destas iniciativas. .

Rodillo popular
A xornada de debate do Luns
21 de Decembro xa concluira
coa denúncia dos grupos parlamentários da oposición polo papel que está a xogar o PP na
cámara. Seguía o debate do
Proxecto de Lei de Orzamentos
para 1999, lago de terse aprobado só 6 das 1454 emendas
apresentadas por nacionalistas ,
socialistas e grupo miSto.
Desta volta, Xosé Manuel Beiras
insistía en criticar o proxecto como próprio dun Governo "autista", dirixido a satisfacer os intereses da "rede clientelar" criada
polo PP através dos seus "axentes eleitorais" e como unha fotocópia de orzamentos anteriores.
Para Pérez Touriño, a incapacidade paFa achegar o mínimo
consens6 puña de manifesto
ademais os "fundos problemas
de concepción democrática" dos
parlamentários do PP, a quen
acusaba de limitarse a aplicar o
"rodillo" da maioria. Unha crítica
na que tamén abondaba o portavoz nacionalista, asegurando
que o grupo maioritário contaba
con 42 escanos, pero esquecia,
de forma sistemática os 33 restantes.

De atitude "antidemocrática" calificaba tamén o portavoz sociaObviamente o grupo popular
1is ta Emílio Pérez Touriño, o , non compartiu as críticas dos
comportamento do grupo
grupos da oposición e o seu
maioritário da cámara, ao que
portavoz, Xaime Pita, aseguraacusaba de impedir o exercício
ba que "son os nasos orzamendos direitos democráticos dos
tos" e representan "o proxecto
grupos da oposición . .
político do naso partido". O por-

tavoz do PP chegaba a afirmar
que "rexeitamos 1 .400 emendas, como se fosen 40.000".

Proxecto político
De feito, através das emendas
apresentadas pala oposición e
polos orzamentos cos que se
dota a cada Consellaria queda
patente o proxecto político do
PP aoque facia referéncia Pita.
Das emendas apresentadas ás
partidas presupostárias da Consellaria de Educación non se
aprobou nengunha. Outravolta
os cartas públicos diríxense a
fortalecer o ensino privado con
subvencións que xa se triplicaron desde o ano 1989.
Tamén se rexeitaron to.das as
emendas apre.sentaqas para a
Consellaria de lndústria e de Sanidade. Neste caso, mantense a
- liña de fortalecer as actuais fu_ndacións ademais de favorecer a
criación doutras novas . Tamén
houbo outras Consellarias, como
·a de Meio Ambiente, cuxos -orzamentos non sofrirori o máis mínimo cámbio e nas que si se fixo
á.lgunha modificación foi tan ~ínima que é imperceptíbel.
·
Con esta liña de investime.ntos, o
PP deixa patentes as suas liñas
de actuaeión. Alén de manter as
suas políticas neo-liberais, vai
restando protagonismo a sectores públicos como Ensino ou Sanidade, sob pretexto de "buscar
novas fórmulas de. xestión para
un mellar aproveitamento dos
fundos públicos", din.•

Se ben asistir a catre sesións
plenárias consecutivas pode
resultar tedioso, non é optativo
que se manteña un mínimo de
seriedade cando se aceita o
papel de parlamentário. Sen
embargo, cando as "suas señorías" se .aburren comezan a
formar pequenos grupos nos
que se deixan levar por animadas conversas que non parecen ter que ver cos temas a
debate. Alén da falla de respeito que amasan polos seus
compañeiros, o seu comportam e nto acaba por semellar
máis ao dos nenas na escala
que ao de representantes da cidadania. Tanto é asi que as
reprimendas que reciben van
no mesmo sentido e o próprio
o Presidente da Cámara, Xosé
Maria Garcia Leira acaba parecendo un mestre cando ten
que dirixirse aos deputados
cun "se teñen que talar, por favor, váianse a outro salón".+

Aplausos
de Pérez Varela
O PP viña de aceitar unha
das escasas emendas que ·
pasaron nestes días de pleno.
Os grupos ·da oposición xa le, vaban algunhas horas criticando a atitude dos populares
mentres estes puñan cara de
disgusto. Chegado o momento de votar, todos os parlamentários, por decisión dos
seus grupos, debían premer o
botón verde, que indica o "Si".
Roberto Castro, deputado do
PP, equivocóuse e premeu o
botón vermello, o que indica
"Non". Era a única nota discordante. Ao mirar ao tabolei-ro onde se reflicten os resultados, o conselleiro de Cultura
e. Comunicación Social, Xesus Pérez Varela decatóuse
do erro. Comezou a sorrir e
non foi quen de reprimir os
-seus impulsos. De contado
púxose a aplaudir o voto en
contra de Roberto Castro. No
fundo , o que demonstraba é
que por el, nen sequer esa
emenda teria pasado. •

.'
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24 DE DECEMBRO DE 19'98

GALIZA
Porque non se lle concede a
importáncia que ten ao sector
pesqueiro?
Identificase moitas veces a frota
pesqueira con países subdesenvolvidos, cando non ten nada que
ver. Ai ternos a lslándia, Noruega,
Xapón, EEUU e Canadá, que pretenden desenvolver as suas frotas. Existe unha poderosa razón:
o peixe é o alimento do século
que ven. Vai ocupar cada vez un
lugar máis destacado na alimentación mundial. Pero un sector
pesqueiro non se fai da noite para
a mañá Nós ternos a tradición, a
experiéncia e o saber pescar correctamente. Ternos que sacar
vantaxe desta situación.

Pero a maioria segue a pensar
que unha fábrica na terra é
moderna, mentres os barcos,
auténticas factorias cos máximos adiantos tecnolóxicos,
son un atraso.
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Xosé Antón Suárez Llanos
'Non haberá problema para asinar un novo acorde pesqueiro
con Marrocos se España apoia os seus-produtos na UE'
-0- ALFONSO EIRÉ

CONSIDERA QUE A PESCA GALEGA ESTÁ NUNHA "ETAPA DE TRANSICIÓN" E QUE TODO VAi DEPENDER
DA P.OSTURA QUE ADOPTE UNHA U.E. "QUE LIBERALIZA O COMÉRCIO PERO NON OS RECURSOS". X.A.
SUÁREZ LLANOS, XERENTE DA COOPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO, QUEº VEN DE CUMPRIR 25
ANOS DE FUNCIONAMENTO, AFIRMA QUE ESTAMOS NUNHA

GUE~RA

COMERCIAL E QUE UN DOS PRO-

BLEMAS É QUE OS POLÍTICOS MESETÁRIOS NON LLE CONCEDEN AO SECTOR A IMPORTÁNCIA QUE TEN.

Esa é a clave: que se vexa un
barco como algo atrasado. Ternos que facerlle ver ás autoridades que un barco é tan importante coma unha fábrica en terra.
Tampouco é certo que o mar esteña mal, polo que a pesca vai
perder importáncia irremisibelmente. Defendemos unha política
de conservación dos recursos,
somos os primeiros interesados
nela, pero, ao mesmo tempo, tem os que defender esas nosas
factorias no mar. Existe a idea de
que os sectores primários, concretamente a pesca e a agricultura son os menos modernos, cando foron eles o motor da economia europea. Mália todas as críticas, o sector agrícola representa
os 48% dos orzamentos da UE.
Europa avanzou grácias á agricultura e o sector primário.

cuotas de pesca na UE saimos prexudicados. Que critérios rexen á hora .de fixalas?

É o problema máis grande de
parte da nasa frota pero ainda
non fornas quen de resolvelo.
Está ai o princípio de estabilidade relativa que abriga a que cada estado membro teña as suas
cuotas ainda que non pesque. A
España ocórrelle o contrário:
tanto pesca, que ten que tirar o
peixe ao mar, que é o peor que
se pode facer nun momento de
escasez de recursos. Das 21 es-pécies regulamentqdas só podemos pescar nove. E un tema político, unha imposición dos países que xa estaban na U~. Tiñan medo ao naso sector pesqueiro, cando ocupamos unicamente o lugar 17 no mundo. Nas
augas comunitárias só entramos
300 barcos dos 500 dos que dispoñemos. Xa reducimos o 33%
da frota que faena nas augas
·comunitárias. O problema é que
somos competitivos. Pero quen
máis se beneficiou da nosa entrada na UE foron estes países
comunitários que tiñan frota e
que non comen peixe. Agora poden exportárnolo. Non hai que
máis que ver as transferéncias
(exportacións). Como nós tíñamos o mercado, decidiron liberalizalo, pero os recursos, mália
que que van alá 18 anos do tratado, e se chame Política Pesqueira Comunitária, non nos deixan acceder a eles, por máis
que se chamen recursos comuns. O ano 2002 é un ano clave para mudar as cousas.
Os problemas cos outros países,
como Arxentina, tamén son de índole comercial. Non é certo que
haxa a diminución de recursos
como din, senóñ que esa idea forma parte da loita polo comércio.

A ollada mesetária
Con Marrocos hai que voltar a
negociar o tratado en 1999.

A existéncia destas ideas
erróneas tan extendidas pode
ser debido a que a política galega sempre se realizou desde
a Meseta ou ollando cara ela.

A semana pasada estiven várias
veces co ministro marroquina de
Pesca. Cada vez que lle perguntaba cal ia ser o futuro dos acordes de pesca, talaba de agricultura, que representa o 50% da
povoación activa, fronte á pesca
que só ten o 5%. A pesca vai ser
lago unicamente moeda de cámbio. Se España apoia a entrada
dos seus produtos agrícolas non
existirá problema para asinar o
tratado. O ministro dixo: "tranquilos". O problema é que, por
exemplo, nas flores, que eles
pretenden vender en Europa, hai
duas produtoras alemanas, con
só mil traballadores, que manexan todo o mercado.

Se non estás perto da costa é
moi difícil comprender o que representa o sector pesqueiro. Hai
unha série de aspectos esenciais
que se lle escapa ao mesetário: o
que pasa na terra non é o mesmo que o que ocorre no mar.
Existe unha diferéncia fundamental: na terra ti coñeces o que vas
producir, no mar non. Neste senso, o papel dos meios de comunicación é esencial. Unhas veces
querennos pechar, outras sacarnos as axudas, por falta de coñecimento. Pero desde a Guerra do
Fletán deuse un paso importante
no coñecimento en España da
nosa realidade pesqueira.

Que supuxo que o Tribunal da
Haia se declarase incompetente para xulgar o apresamento do Estai?

Que supuxo para o sector pesqueiro galega a entrada na UE?
Causou un trauma porque se liberalizou totalmente o mercado,
cando a agricultura ainda está
moi protexida en toda Europa con
aranceis que chegan ao 25%.
Descoñezo cales foron os motivos. Afirmase que foi un experimento do que é unha política liberalizadora no sector primário.
Debido a esta política suportamos anos moi duros e moi difíciles. A parte positiva hai que ollala
desde a perspectiva dos Fondos
de axuda, que se multiplicaron
até por sete a respeito de 1986.
Nós tomos intelixentes porque os
utilizamos, non para desfacemos
da frota, como fixeron países como Alemaña e Inglaterra, senón
que os destinamos a criar sociedades mixtas. Exportar os bar-

XAN CARBALLA

cos, pois non tiñamos caladoiros,
pero manter os vínculos: a tripulación maioritariamente nosa e as
descargas e a comercialización
desde os nosos portas . Unha
cuarta parte do médio millón de
toneladas que se descargan en
Vigo veñen desas frotas.

A guerra da pesca ven dada,
se cadra eri parte, polo con-

trol da comercialización.
Hoxe o que ten nas suas mans o
sector extractivo domina o mercado. O aspecto integral da pesca é fundamental. Hai empresas
transformadoras que están no
que se chama a política de marcha atrás; facéndose con barcos.
Por exemplo as conserveiras,
mercando sobre todo atuneiros.

Para miné fundamental mantero
sector extractivo para poder manexar o sector comercializador. O
peixe é.un ben escaso, polo que
podes tutelar ao comercializador,
senón fanche marcas blancas e
venden o que queren.

A guerra na UE
Cada vez que se negócian as

Non lle deu a razón ao Canadá.
os que agardar a ver como
Tem_
queda o xuízo polo apresamento . O único que se demostrou é
que os canadianos foron hábiles
na diplomácia internacional e,
un ano antes de comezar os
apreixamentos, fixeron un memorando polo que non recoñecian ao Tribunal da Haia para
xulgar estes litíxios pesqueiros.
A Haia non pode obrigalos ao
terse excluido. O direito internacional está en perigo con países
que se excluen dos tribunajs antes de cometer os delitos. E preciso que se acaten os tribunais
internacionais, que non sirva o
autoexcluirse. Seria básico que
na Galiza existise ur-iha cátedra
de Direito Marítimo Internacional
para estudar'estes temas.•
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Benvida ao euro
MANUELCAO

As entidades agrárias máis beneficiadas que·as de traballo.social na
perda do espírito societário

Anova lei de cooperativas
conduce á mercantilización do sector

As avantaxes da nova moeda para Galiza estiveron sempre
-claras, sendo xa hoxe asumidas pola prática totalidade dos
axentes sociais e políticos do país. Obsérvase, tamén aqui,
un retardo na aceitación dos cámbios por parte dos grupos
políticos que dirixen a sociedade galega. Retardo, neste caso, absolutamente inxustificado dado que poucas cousas
van influír de xeito máis direito e a curto prazo no cidadán
comun que a instauración desta nova moeda.

A mercantilización do sector
é o aspecto-máis relevante da ·
nova Lei de Cooperativas · de
Galiza, que recentemente ven
de aprobar o Parlamento. Segundo un seminário organizado pola Federación de Cooperativas Sinérxia, este texto sacrifica a concepción inicial das mesmas como entidades societárias onde os sóci os participaban democraticamente na sua xestión, para
anular o poder das asembleas e facilitar unha mercantilización das mesmas cun Consello Reitor moi autónomo.

Unha boa mostra das preferéncias da clase polítiGa galega e
da acción institucional do Executivo de San Caetano é o posicionamento <liante da implantación do euro. Non no referimos a existéncia ou non de análises, opinións máis ou menos favorábeis sobre das ventaxas e desavantaxes d proc
de unión monetária. Non é dificil atapar discur o debidamente adornados con citas perfectamente inecesárias e que
non veñen ao caso sobre os males ou bens que do euro e derivarán para Galiza. Unha importante cantidade de experto
que, en realidade, pouce ou nada pintaron, nen pintarán, sobre a definición e a evolución da política monetária europea
disertarán sobre o futuro do euro ou do mundo con esudas
análises nunca contrastadas pala prática e que, polo mesmo,
nunca serán verdadeiras ou falsas, axeitadas ou erradas.

As cooperativas agrárias son as
que mellar acolleron unha lei non
consensuada co sector e que introduce, como un dos seus prin, cipais rasgos, a supresión de case todas as competéncias da
Asemblea de Sócios en beneficio do Con sello Reitor, no que
ademais poderán estar integrados membros non sócios. Oeste
xeito, o Consello Reitor adquire
unha autonomia que lle permite
"grande axilidade" para tomar decisións nun mercado cambiante.
Pero este modelo mereceu a crítica do resto das cooperativas. A
perda do seu carácter societário
e da mesma eséncia das mesmas, en canto organizacións de
xestión democrática con critério
social, non gasta ás máis destas
entidades. "Se algunhas cooperativas están por ese modelo
mercantilista, por que non se
converten en empresas mercantis", perguntouse Ramón Rodríguez Padin, xerente d~ Sinérxia.
Pero as modificacións que provocan descontento son máis
amplas. Na regulaci-ón do asociacionismo cooperativo, ·introdúcense rixideces nas unións ou
federacións, abrigando a que
haxa unha porcentaxe mínima e
i~pedindo a unió_
n de cooperativas de distintas clases, de forma
que non poderá haber ·coop-Sración entre entiáades ·de distintos
:éidcis. lsto .sign-ifica, na voz ·dos
interesados, un atranco ao· de. senrolo do movimento. Tamen
nas tipoloxlas hái ·urihá tendér:icia !imitadora, xa qué a nova lei
. decántase por un modelo pechado que mesmo non contempla
organizacións xa existentes -como as cooperativas educacionais·. Segundo a Xunta, estas
omisións respos_tan "a que non
har demanda social" para reg~
lalas. Por mor desta decisión, as
cooperativas non contempladas
terán que simular outra actividade para ter cabida na lexislación.
Outro aspecto pol$mico é o -estabelecimento dun mínimo de capital de meio millón de pesetas para a constitución da cooperativa,
en lugar de obviar a abriga do seu
estabelecimento para que sexan
os estatutos, se os sócios asi o
estiman oportuno, quen regulen

Ao despedir o ano 1998 pasará á história a peseta. Por iso
adicaremos o último artigo deste ano a reflexionar, unha
vez máis, sobre da chegada da nova moeda europea a Galiza, pois a partir de agora esta será, tamén a moeda da nosa
terra. Foron editados folletos e realizados programas para familiarizar á povoación e aos axentes económicos e sociais
para que poidan adaptarse con facilidade e rapidez. Por serte, nos tempos que corren, é fácil comunicarse e chegar á
sociedade sendo tamén máis doado para esta recabar a información necesária e as matizacións que correspondan para manexarse con maior soltura coa nova moeda.

Segundo Ramón Rodríguez:, xerente da Federación de Cooperativas Sinérxia, o sector
terá que presionar para modificar o contido desta leí.
A.N.T.

se ten que haber ou non capital . zación e edulcora o seu carácter
societário, nalgun caso vai máis
mínimo. Mar Pernas, xerente da
alá e cercena as posibilidades de
Unión Galega de Cooperativas de
criazón dalguns tipos destas entiTraballo Asociado, Ugacota, dedades. Se cadra o caso máis signl.mciou o atranco que supón esta
nificativo sexa o das cooperativas
norma en base a que "as emprede actividades relacionadas coa
sas de traballo asociado moitas
veces están relacionadas con acacuicultura, que quedan sometidas ao control das contrarias de
.tividades a domicílio, sen que haxa mesmo un local social, que
pescad9res, impedindo a sua independéncia en favor dunhas
non requiren meio millón de pesecontrarias que, s_egundo Xosé
ta~ .para levarse a cabo e que son
Manuel Fernández Outeiral, presi.xestionadas por persoas que fredente cunha cooperativa acuícola
_cúefltemente non ~ispoñen desa
da Ria de Arousa, "serven para
~~ntidade" . .
conservar o poder caciquil no
~ Outra eiva da le·i -apontouna preci- · mundo do mar", pero non para fas.amente Mar Pernas. A xerente
mentar as actividades ·do sector.
J::tel)gacotá corisi.dera que o novo
Segundo est9 _opinión, ''toda a su·téxlq.' "r.enúr;foia ca incidir no carácperfície interrnareal está acaparatef 50.cietário das cooperativas e d_a" fundan;ientalmente palas con:Céntrase .unica111e_nte, na. _regula- .. - frarias de .pe_scado.res . ."Esta lei
ción do aspecto laboral".· "Neste . -ir:idicou .·Fernández Outei(al-, resentido -agregou-, e lei. estatal
gula unha actividade pa~a a que a
Xunta n.on pode dar autorización
deixa máis claro este e moitos outras pontos". É u.nJ1a opinión xeral,
nen concesión, dpquela só serve
entre os detractores-do novo texpara imp~dihj desenvolvimento
to, que éste supón unh_a regresión
deste tipo de pooperativas, por iso
pedimos a·sua derogación". As direspeito á lexislación estatal.
ficuldades que introduce a lei para
lei non consensuada _ .
permitir. a actividade acuícola a
meio do tóopérativismo levaron a
O xerente de Sinérxia criticou a
expresar a Ram!:m Rodríguez a
Íei e o seu proceso de elaborasua convicción de que "non se
ción. "A Administración non nos
criarán cooperativas deste tipo".
permitiu participar nos borradores e só grazas á nasa presión,
Ante estas s'ituacións de indepoidemos introducir alguns cámfensión ou de imposibilidade pabios mínimos a última hora", dira botar man desta lexislación e
xo. be todos xeitos, Ramón Roasi exercer a sua actividade, aldríguez confia na capacidade do
g u nh as cooperativas estudan
sector para presionar e conqueopcións alternativas, como monrir modificacións.
tar unha sucursal fóra da Galiza
para poder rexirse pola lei estaPero se en xeral esta lei orienta
tal ou simular unha actividade
ás cooperativas cara 'á mercantilique en realidade non _realizan.•
..

.r .• -

·::

Oificilmente, Galiza como país e os axentes político , económicos e sociais da nosa terra terán moito que dicer sobre
os aspectos da Unión Económica e Monetária. Para os galegos todo isto é un dado no que non existe capacidade de
influéncia senón de adaptación aos cámbios. Máis, si que
hai cousas que Galiza como país e as elites que o dirixen si
poden e deben facer en relación ao euro, sen moléstias nen
prexuízos para ninguén. Referímonos, naturalmente, a que
a información necesária e profusa sobre o euro sexa proporcionada no noso idioma. Os folletos, actos informativos
xerais ou sectoriais, información institucional, mesas redondas, xomadas, etc, deberían ser realizadas en galego ou,
ao menos, deberia reclamarse que asi se fixera. Pénsese
que, en Galicia, somos moitos os que falamos galego e pensamos utilizar euros. O euro entrará en Galiza da mán do
idioma castelán reafirmando o predomínio desta língua. O
papel do nacionalismo galego foi aqui "glorioso" poi , alvo
para opoñerse, nen se preocupou de reinvindicar a galeguización das campañas do euro. Quizáis, alguns, pensar n paralisar o euro desde aqui. A Xunta e os partidos e tatais estiveron no papel que lles correspondia e non cabe atribuír
á Unión Europea nengunha maldade sobre isto. +

Oficina d~ cámbio nun buque con feixes de billetes de vários países.

'Os folletos, actos informativos
xerais ou sectoriais, información
institucional, mesas redondas,
xornadas, etc, deberian ser
realizadas en galega"
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zos agrícolas e ao estabelecimento de axudas directas" cuxa aplicación se xustifica en base á intención de "compensar parcialmente" a perda de rendas ocasionada pola baixada de prezos.
No panorama debuxado pola Dirección Nacional do SLG sinálase a intención dos "grandes xigantes exportadores", EEUU e
UE de estabelecer as regras de
xogo "para que, no novo marco
definido polo proceso de globalización da economia, as grandes
compañias transnacionais teñan
carta branca para copar os mer-·
cados de tod9 o mundo".
Diante desta situación, o SLG
apela á Xunta de Galiza e ao
Governo central para que asuman as suas responsabilidades. ·
En concreto, Lídia Senra sinalou
que a posición de Galiza vese
agravada "por carecf:!rmos dun
governo galega con capacidade
para negociar directamente nos
foros internacionais e, pola deixazón do governo Fraga para
facer valer os nosos intereses
diante do governo central".

Propostas

"Cos pés na ferro, a cabezo ben posta e o corau>n no país", asi deñniu a dirección a nova andaina do Sindicato Labreg~ Galego.

A. PANARO

Apreséntase como unha organización madura logo'de.25 anos de traballo sindical

OSLG celebra o seu v Congreso 'Cos pés na Yerra'
-0- PAULA CASTRO

O Sindicato Labrego Galega
chegou á sua madurez no V
Congreso. Non son os 25
anos que levaba xa de andaina, nen tampouco unha Dirección Nacional na que os labregos collen a cada máis peso
en detrimento dos funcionários, abarcando os distintos
campos (sector lácteo, cárnico, viño, patacas, coellos, porcl no, pólos ...), senón que, por
vez prlmelra, asentou unha estrutura estábel, para funcionar
diariamente e dar servícios
aos labregos, e non unicamente en función de campañas mobillzadoras concretas,
ás que a reelexlda secretária
xeral, Udia Senra, afirman que
non van renunciar. Ao mesmo
tempo, o SLG aprobou unha
alternativa global para o agro.
A Política Agrária Comun (PAC)
e a Organización Mundial de Comércio (OMC) son as principais
responsábeis da actual situación
de crise na que vive o agro, segundo a análise realizada polo
Sindicato Labrego Galego no
seu V Congreso, no que tamén
conmemoraron os 25 anos da
sua fundación. A organización
sindical nacionalista considera
que a crise deste séctor ven in:.
centivada, tamén, pola "caréncia
dunha política decidida por parte
da Xunta de Galiza para a defensa e afortalamento da actividade agrária".
Segundo os dados expostos pala re-elixida Secretária Xeral, Lidia Senra, esta situación plásmase nun descenso ·da renda
agrária bruta en máis de 27 .500
millóns de pesetas entre os anos
85 e 94, acompañ_ada dunha re-

dución
de
máis
de
250.000 activos agrários,
a diminución
da superfície
agrária útil
nun 13,51 %
entre os anos
87 e 93 e a
perda parella
de 5.000 explotacións leit e ir as , cada
ano . Ao tempo,
vense
producindo
unha "forte
fraxilización
das explotacións que investiron para
acometer mellaras" e a desaparición da
maior parte
da agroindús- Lidia Senra, releita Secretária Xeral do SLG, converso con Paul Nicholson, representante da Via Campe1iña. A4
Congreso 01istiron seis representantes de cfwersa1 organización• intemacionais.
A. PANARO
tria de capital
galego ou o
de "soberania alimentária". Sobre
dical, tirase que a situación, lonxe
debilitamento das que ainda
todo, do momento no que se prede mellorar, diríxese cara á prosubsisten.
vé reformar a PAC en base, "case
gresiva desaparición de explotacións e, sobre todo cara a perda
exclusivamente~ á caida dos prePerda de soberania
O SLG entende que a aplicación
das políticas deseñadas no seo
da UE está provocando a progresiva substitución dunha agricultura baseada na terra por unha
agricultura industrial. lsto conleva
unha intensificación da produción
provocada pela contínua caida
dos prezos, a concentración en
cada vez menos zonas produtoras e en menos mans, o incremento de problemas medioambientais e un empioramento da
calidade dos alimentos.
Da análise apresentada pola Secretária Xeral da organización sin-

Reforma dos Estatutos·
Os cárregos representativos
dos SLG, secretários e coordenadores comarcais (funcionários do sindicato), non podarán ostentar, ao mesmo
tempo, cárregos de representación pública en partidos políticos ou formar parte de listas
eleitorais en partidos ou listas
políticas independentes, segundo os novas Estatutos do
SLG, aprobados no seu V
.Congreso. Con esta medida

tentan que as persoas que traballan a soldada para o sindicato lle dediquen maior parte do seu tempo a este traballo. A postura de suprimir todas as incompatibilidades tivo
2 votos a favor e a proposta
de endurecelas ainda máis,
abarcando a todos os membros de dirección, que agora
quedan excluidos nas incompatibilidades, contou co apoio
de 25 congresistas.•

a

O V Congreso serviu tamén como marco para apresentar unha
série de propostas que permitan
paliar a crise que se _cerne sobre
o sector. Entre outra:s, a portavoz do sindicato sinalou a necesidade de elaborar unha política
agrária activa para a defensa da
supervivéncia do agro galega
como sector estratéxico, o que
implicaria un cámbio na actitude
da consellaria de Agricultura.
Ao tempo destacou como prioritários a elaboración dun Plano
Galego de Política Agrária no
.que se eliminen as políticas restritivas, pór en marcha programas de desenvolvimento de todos os sectores produtivos do
agro, orientación do território e
dos cultivos, proibición da forestación das terras agrícolas, políticas medioambientais, proibición
de importar ou sementar produtos manipulados xenéticamente
e estabelecer un marco axeitado
para as relacións coas organizacións agrárias convocando, de
contado, eleicións sindicais.

-

Para pór fin a un Congreso enmarcado na celebración do 25
aniversário do nacimento desta
organización sindical, Xosé Manuel Puga, en nome da Dirección Nacional lembrou aos homes e mulleres que "comezaron
a facer o traballo palas aldeas e
parróquias na clandestinidade"
e axudaron a poñelo en marcha.
En agradecimento ao seu labor,
o SLG entregoulles ·un agasallo
a alguns dos que asistiron como
convidados e tamén aos que no
seu dia foron secretários xerais
desta_organización.
Xosé Ramón Cendán deu leitura
a unha resolución aprobada no
decurso da xornada, na que se
demanda a criación dun marco de
negociadón permanente através
do que s~ poidan veiculizar as demandas do sector e Lidia Senra
criticou o papel da administración,
a quen acusou de ter abandónado as suas responsabilidades. A
Secretária Xeral do SLG rematou
a sua intervención reclamando a
necesária "democratización do
agro" coa convocatória de eleicións a Cámaras Agrárias e agradeceu o apoio da sociedade galega frente ás demandas dos labregos , pola sua colaboración "na
busca dunha agricultura que sil'Va
á sociedade". •
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Euskaltel oferecerá servizo de móbil no País Basca en lugar de· Retevisión

A Generalitat impulsa un operador,ca,talán

de telefonia para todo o Es,tado
delicada, xa que a X.unta non
deu pa:so nengun para que se
pudese constituir unha empresa
operadora global de telefonía fixa no país, por iso o mercado
estará repartido entre compañías foráneas.

A Generalitat de Catalunya
vai converter o seu Centro de
Telecomunicacións no embrión dunha futura compañia
telefónica catalana -que privatizará en breve- para a que
pediu licéncia para operar na
telefonia fixa en todo o Estado recentemente aproveitando a liberalización das telecomunicacións. De momento
esta compañia será o subministradora da própria Genera1itat, asi que partirá dunha
facturación anual de 4.000
millóns de pesetas, que é o
que gasta da Administración
catalana en comunicacións.
O Centro de Telecomunicacións
xestiona todos os servizos de
telefonía da Generalitat e vai
transferilos á empresa Catalana
de Telecomunicacións, para a
que o Executivo de Jordi Pujol
pediu licéncia para operar na telefonia fixa en todo o Estado.
Até o mes de Marzo a Generalitat aceita ofertas para privatizar
o 65% desta compañia e en
Maio decidirá quen se fai coa
adxudicación da privatización.
Con isto o Governo catalán ingresará 2.000 millóns de pesetas e a cámbio convertirá á nova
operadora na sua subministradora de telefonía fixa, pala que
na actualidade factura 4.000 millóns de pesetas.
Por outra banda, a Generalitat
agarda que Catalana de Telecomun icacións poda facerse cunha cota de mercado en todo o
Estado, ainda que iso depende-

Telefonia móbil
de Euskaltel
Os cidadáns bascos son os que
máis se están a beneficiar da liberalización das telecomunicacións, xa que a compañia Euskaltel está a ofrecer prezos máis
baixos que as outras compañias
en todos os ámbitos da telefonia
fixa, chamadas metropolitanas
incluidas. Pola mesma razón ,
nos servizos avanzados, como
o acceso á internet, os bascos
son os consumidores que están
en mellar situación, xa que Euskaltel ten tarifas máis aqueladas. A aventaxe basca débese
a que o Governo de Euskadi no
seu dia decidiu pular por un servizo basca de telefonia.

O. anúncio do operador catalán de telefonia fíxoo Miquel Puig, comisionado da Generalitat para a Sociedade da Información.
JORDI PlA Y/ ARXIU

presas solicitantes de licéncia
rá das posicións que vaian toporque a Generalitat non tivo remando tanto a Telefónica como
as outras empresas que operan - flexos a tempo para constituir
no sector, nomeadamente Reteantes un operador de. telefonía,
como si fixo o Governo basca
visión e Uní 2. Oeste xeito Catalana de Telecomunicacións terá
con Euskaltel. O sector na Galique competír con vintetres em- · za ainda ten unha posición máis

Dentro do esforzo de Eukaltel
por oferecer un servizo máis barato e completo, esta compañia
estendeu a sua estratéxia á telecomunicación móbil. A sua alianza con Retevisión -Euskaltel
opera no País Basca en lugar de
Retevisión- permitirá oferecer
coa sua marca a telefonía móbil
de Retevisión, que esta empresa
oferece baixo a marca Amena.
De todos xeitos, mália que o
subministrador será Euskaltel,
Retevisión manterá a propriedade da rede en Euskadi.•

.CCOO critica

a reforma da RISGA
De seródia e insuficiente calificou CCOO a reforma da Lei
·de Reinserción Social
(RISGA) aprobada o dia 22
polo parlamento galega. Esta
central xulga tamén que, pésie a alguns aspectos
positivos da refo,rma, a lei seguirán sendo moi pouco útil
para os sectores marxinados.
CCOO xa se pronunciara de
acorde coa denúncia que o
Valedor do Povo fixera da
RISGA e do incremento da
pobreza en Gal iza.•

Frigalsa
outra vez en folga
A CGT volve a convocar folga en Frigalsa despois de
que a direción decidise despedir a un dos traballadores
fixos discontínuos que tora
membro do anterior comité
de folga, ao longo dos tres
meses que durou esta. A
CGT critica a "represión sindical" e convoca de novo
folga a partir do dia 23. +

A CIG gaña

as eleicións da banca
A CIG gaña as eleicións sindicais no sector da banca, ao
obter o 38% dos delegados,
un 3% máis que nos comícios
anteriores. En total a central
nacionalista logra 155 delegados, seguida de UGT con 126,
CCOO con 58, FITC con 28,
CGT con 5 e outros 27. A CIG
obtén a vitória en todos os
bancos galegas (Pastor, Gallego e Simeón) e tamén no
Bilbao-Vizcaya. Consegue aumentar, ainda sen conseguir a
vitória, en Banesto, Central,
Hispano, Argentaría e Santader. +

A perversión do mercado laboral
Pala via dos feitos cumpridos e coa conivéncia do sindicalismo estatal (CCOO e UGT),
a exoneración total ou parcial de cuotas sociais ou o abono de subvencións directas ás
empresas converteuse no principal instrumento de redución do custe do factor traballo no Estado español. Nos orzamentos do
INEM para 1999 as -subvencións e bonificacións ás empresas increméntanse en 170,7%,
até chegar a 303 .100 millóns de pesetas.
Esta realidade modifica radicalmente o signo
da redistribución social do ingreso público.
O Govemo central e os sindicatos estatais en
- lugar de procurar subvencións aos parados
sen protección ou con protección insuficiente, bonifican ás empresas co diñeiro das cotizacións por desemprego, o que ven a ser máis
grave. As cotizacións dos traballadores estanse a utilizar para financiar os baixos custes laborais da estrutura empresarial.
Semellante perversión estase a producir en
médio dunha avalancha de propaganda oficial que tenta distraer .a atención pública e
ocultar unha política retrógrada que se expresa estatisticamente nos seguintes termos.
As aportación públicás á financiación do
INEM reducíronse drasticamente e pasaron
do 2,6% do PIB (1993) ao 0,17% para
1999. O gasto en prestacións por desemprego sobre o PIB chegou a mínimos históricos:
nos orzamentos xerais do Estado para 1999

o gasto en desemprego suporá o 1,5% carido
era de 3,47% en 1993 . O resultado de tais
políticas é que·a metade dos parados non teñen protección. Por outra banda, a recadación por cotizacións de
desemprego está a xerar un forte superávit
que se utiliza para fínanciar bonificacjóns
ás empresas e outras
presuntas polít_icas
"activas". A .par.t e de
constituir unha perversión retrógrada, tal
~erve
feito vulnera o. Pacto
de To ledo e a Lei da
Seguridade Social.

de traballadores non afectados pala subvención por outros que si; efeito de substitución
horária: limitación do tempo de traballo dos
non subvencionados para abrir espazo aos
subvencionados; efeito
canibalismo: as empresas subvencionados
cómense parte do m:ercado das o utras; efeito
reubicación: unha empresa recoloc_a parte do
seu cadro de persoal
riunha filial ou ·subconfrata para obter
bonificacións; efeito estigmatización: os traballadores subvencionados quedan marcados
como de baixa cualificación; efeito precari,za~
ción: as empresas son
incitadas a contratar
en función das subvencións e as vantaxes
salaríais a curto prazo;
efeito turbina: reemplázase a unha persoa
subvencionada por outra subvencionada no .
seguinte periodo.

'O desenfreado aumento
das axudas
ao empresariado
pouco
para cfiar emprego"

O piar do caso é que o
desenfreado aumento
das axudas ao empres ariado serve pouco
para criar emprego.
Nun estúdio de Gautié, Galzier e Silvera
titulado Les subventions

a lemploi: analyses et
experiencies européennes ( 1994) identifícanse
27 efeitos microeconómicos potenciais das
axudas para o emprego. Nove deles son neutros, mel)tres que 18 producen efeitos perversos. Entre eles, o chamado efeito ganga: a
empresa recebe subvencións por contratacións que realizaría igual; efeito substitución

A distorsión que semellantes perversións están a criar no mercado laboral son de moito
calado e no médio prazo terán consecuéncias
sociais impresionantes. Tempo ao tempo.•

Manuel Mera.

Mera rectifica
á Xunta e di que

o paro segue a medrar
"O paro segue a medrar en
Galiza, por moito que diversos órganos oficiais maquillen a situación", ven de
afirmar o presidente da
Confederación lntersindical
Galega, Manuel Mera. "As
cifras do paro son ainda
máis graves -engade- se ternos en conta que Galiza ten
unhé;l alta taxa de economia
submerxida e unha eventualidade do 34,6%". Na sua
opinión, Xunta e governo
central "destacan moito as
cifras macroeconómicas e
esquecen os temas sociais,
entre eles o do emprego e o
do reparto da riqueza".•

t

'-

1

..

4 ' •

-

•

"¡ ,

•

\

~ 1

S0CIEDADE
1

ANOSATERRA

24 DE DECEMBRO DE · l 998

.Ambos foron expulsados para sempre de toda actividade competitiva

Hai trinta anos os dous mellores atletas olímpicos
norteamericanos ergueron o puño do Black Power
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Toca na Galiza
o segundo prémio
da lotaria do Nadal
Máis de cincuenta séries do
número 07308, agraciado co
segundo prémio da lotaria do
Nada!, vendéronse na
Galiza, especialmente en
Rubiáns, A llla e Ogrobe. Do
mesmonúmero~ménse

9* M.V.

Hai trinta anos, nos Estados
Unidos estaba no apoxeo a loita polos direitos civis. Os negros, que até habia pouco non
podían compartir nen autobús,
nen escala, cos brancas, eran
os protagonistas do movimento coñecido como Black Power
(Poder Negro).
O 16 de Outubro
Ohn diXO:
de 1968 Tommie
Despois viñeron
"Tommie,
Smih gañaba a
as consecuénfinal dos 200
ci as. Tommie
se alguén
metros nos Xo Smith e John
gos Olímpicos
Carlos foron exdispara
de México . O
pulsados dos
xogos . Vários
seu compañeiro,
xa coñeces
John Carlos
dos seus como sonido.
pañeiros , tamén
quedaba en senegros , protesgundo lugar.
Móvete axiña".
Ambos puxérontaron lucindo
s e de acor puchas negras.
d o . Nada máis
Pero non houbo
gañar correron
perdón . Smith,
ao vestiário e toque daquela
tiña vintetres
maron duas luanos, foi tratado
bas negras . Un
durante os trinta
tomou a esqueranos seguintes
da, o outro a dicomo un pária
reita . John dixo:
nos Estados
"Tommie , se alUnidos, pésie
guén dispara xa
ao seu recoñecoñeces o sonicemento como
do. Móvete axiun dos grandes atletas de toña". Nengún dos dous estaba
dos os tempos. Smith e Carlos
seguro da reación da xente e
viven desde aquela de maneidos policías . O presidente do
ra discreta, exercendo como
comité olímpico, un norteameentrenadores de pequenas
ricano , era coñecido polas
equipas ou, no caso de Smith ,
suas ideas racistas. Subiron
dando clase de ximnásia nun
ao podium e ergueron o puño
centro educativo de Santa Mócoa luba negra, mentres soaba
nica, en Califórnia. •
o hino do seu país . No podium

J

vencieran participacións no
Porriño, Chantada, Arteixo,
Ferrol, Ourense e Abegondo ,
pero nestas localidades non
se repartiron moitos cartas
en prémios. O segundo
prémio deixou na Galiza
7.200 millóns de pesetas e a
lotaria do Nada!, dez mil
millóns .-De todos xeitos ,
gastáronse máis cartas dos
que logo deixou a lotaria, xa
que os galegas investiron
14.000 millóns e recebiron
I0.000.+

encontráronse cun aliado:· o
australiano e branco Peter
Norman dixo que os apoiaria e
puxo no seu peito a escarapela dun movimento de solidariedade cos negros. A sua marca
atlética superara todo os records anteriores, pero o seu
xesto político deu a volta ao
mundo e fixo
que ambos pasasen á história.

Exixen que Villanueva
demande ·
Comunicación Audiovisual
para Compostela

Tommie Smith, no centro, e John Carlos, á direita, c1,mha luba negra, nos xogos olímpicos de México de .1968. Ambas sofriran persecución política nos Estados Unidos por
defender os direitas civis dos negros.

Os CAF de Xornalismo
veñen de iniciar unha nova
campaña de recollida de
sinaturas a favor de qu~ a
titulación de Comunicación
Audiovisual fique en
Compostela. Os apoios
acadados apresentaranse
ao decano da Faculdade de
Ciéncias da Información,
Xosé López , ao reitor da
USC, Dario Villanueva e ao
Consello de Universidades.
A Faculdade de Ciéncias da
Información solicitou a
implantación en
Compostela en Xuño de
1994, e o conflito
apresentouse logo de que
tanto o reitor da
Universidade da Coruña
como o de Vigo pediran
esta licenciatura para as
suas respectivas
universidades. Os CAF
demandan do reitor
compostelán, que alén de
posicionarse publicamente,
trate a petición na Xunta de
Governo da USC e a eleve
ao Consello de
Universidades.•

OCelta segundo e
o Deportivo cuarto no
Campeonato de inverno

¡,

·'

1

¡t'

Rematada a primeira volta do
Campeonato de Liga, o Celta
de Vigo quedou clasificado en
segunda posición e o
Deportivo da Coruña na
cuarta no chamado
Campeonato de inverno. Esta
tempada está a resultar
especialmente positiva para
as equipas galegas de futbol
da Primeira División. O Celta
continua disputando a Copa
da UEFA-o sorteo de cuartos
de final emparellouno co
Olímpico de Marsella- e o
Deportivo, xunto co Celta,
colocouse entre as equipas
que eventualmente poderian
disputar da Liga de
Campeóns. Por diante do
Celta, a catro pontos, continua
situado o Mallorca, detrás está
o Valéncia e despois do
Deportivo.+
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lles a asisténcia médica necesária
e o réxime de isolamento non se
reduciu. Son evidéncias imposíveis de anicar. E os responsáveis
políticos de Madrid unha e outra
vez repiten que non vai haber
cámbios. Os de Paris din que se
moverán cando se movan os de
Madrid. En canto aos funcionários, se os máximos respohsáveis
non cambian de actitude, tampouco o van facer eles. Dentro dos
cárceres todo segue igual de mal.

Que é, que fai Senideak?
Senideak é a asociación de familiares e amigos de presos e refuxiados políticos bascas. Constatando os familiares a reiterada
violación de direitos, as vexacións e abusos que sofrían tanto
os presos como os familiares coa
dispersión, e debido ao siléncio
imposto polos meios de comunicación e a clase política ás Xestoras Pro Amnistía, os familiares
que até entón traballaban nelas
decidiron criar Senideak. Os seus
obxectivos foron por unha parte
tratar de paliar as consecuéncias
que a lonxania ten sobre os fami1iar.es, organizando autobuses,
furgonetas ... e, por outro lado,
denunciar as consecuéncias da
dispersión. Non é só a lonxania
xeográfica contra o que loitamos.
A dispersión supón a_aplicación
dun castigo persoal, á rnedida e
circunstáncias de cada preso político basca, ou _de calquer preso
que se someta a esta política penitenciária. A aplicación sistemática do isolamento, as tundas, os
contínuos traslados, a chantaxe
sofrida polos presos imposibilitando o seu tratamento médico
ou as relacións familiares, etc.,
son evidéncias que fican reflexadas nos informes que periodicamente realizamos.

Que opinión tedes do planteamento do governo español de
paz por presos? Apoiarian unha saída deste tipo?
Os presos son consecuéncia do
conflito po1ítico, non a causa. Polo
tanto, para rematar coas expresións do problema, para acadar
unha paz verdadeira, hai que
afrontar as causas. Acabar coa
dispersión dos presos ten que ver
coa humanización do conflito, co
respeito dos direitos humanos. Na
fase de conversacións e de debate do proceso, tanto os presos como os refuxiados tomarán parte
nel, mais para isa é imprescindível que estexan en Euskal Herria,
que teñan os seus representantes , etc. Na fase resolutiva, na
que se acade a verdadeira paz ,
os presos estarán na rua. A amnistía será unha das consecuéncias. Por todo o exposto pensamos que a postura do governo de
Madrid é inaceitável. En primeiro
lugar porque a dispersión é de
por si contrária á lexislación penitenciária e a todos os acordes europeus asinados sobre este tema
polo governo español. En segundo lugar porque así o manifesta
insistentemente a maioria social e
política deste país. E en terceiro
lugar porque supón unha constante chantaxe e un desprezo
exercido sobre os deseos expresados polo povo basca.

Cantos presos e exilados políticos estimades que hai en
Euskal Herria a dia de hoxe?
O número de presos pode-se
cuantificar a pesar de ser variável.
Hoxe, o número de presos políticos bascas ascende a 543, deles
73 no Estado francés. O número
. de exilados é muito máis difícil de
estimar xa que cos GAL e a posterior política de entregas, expulsións, confinamentos e deportacións levadas a cabo polos diferentes governos da Franza, a
diáspora dos exilados extendeuse por todo o mundo. Segundo os
nasos cálculos hai uns dous mil
refuxiados políticos bascas e ternos constáncia da sua residéncia
en catro dos cinco continentes.

E no caso de ter cumprido as
314 partes da condena, pasar a
terceiro grao ou seren excarcerados por problemas de saúde?
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Mobilizacións

Tomás Karrera
'O Estado español proibe áCruz Vermella
ainspección nos cárceres'

Hai 121 presos políticos que curnpriron as 3/4 partes e, portante,
terian que estar en liberdade, e
trinta presos que precisan unha
atención médica especial. Para
90- DIONISIO PEREIRA • IÑIGO BERRIOCHOA
eles solicitamos o traslado a Euskal Herria, especialmente no. caso
"O troco de paz por presos proposto polo actual governo de Madrid, é inaceitável", madas seis persoas que precisan
nifesta o ex-preso de ETA To.más Karrera, voceiro da organización de solidariedade cos
dunha intervención cirúrxica. Solipresos políticos bascos Senideak. A entrevista que segue fixo-se en vísperas da decicitamos tamén a liberdade provisión governamental de transladar a cárceres penínsulares ~os presos encarcerados nas
sória para duas persoas pala sua
Canárias, Baleares e as "prazas africanas" Ceuta e Melilla. A decisión a xuízo de to- ~
avanzada idade e os graves prodas as forzas nacionalistas bascas é cativa e merecedora de máis amplas mobilizacións.
blemas de saúde que teñen. De
5
~----------------------------------------' f.a
todos os xeitos, ternos que aclarar que o regulamento penitenciário non se cumpre cos presos potratéxia, que só serviu para alon- ·namentos, as entregas, etc. Sen
recoñecimento político do Colectilíticos bascas. A clasificación de
vo e no respeito dos direitos que
gar o sotrimento. En Lizarra Garaembargo a ilusión que xerou o
graos é completamente arbitrária
lles corresponden . .
zi aceita-se a natureza política do
acorde de Lizarra Garazi é a mescontencioso e a necesidade dune é aplicada desde Madrid. Tanto
ma entre os presos que entre os
aos presos pr~ventivos como aos
Acordo de Lizarra
ha solución política.Todas as parcidadáns que pasean polas ruas
penados aplican-se-lles condites mostran a sua vontade de code Euskal Herria. Os presos sacións especiais, sempre cunha
operar na superación do conflito e
Como influe o novo clima deben que tarde ou cedo van tomar
motivación política. A concesión
finido por Lizarra e a trégua
proceden a afondar e extender o
parte na nova situación, que van
de redencións e outras medidas
na situación de presas e prediálogo entre os diferentes axenter voz e que farán as suas aporque lles favorecen son-lles denesos dentro dos cárceres?
tes sociais para chegar a un novo
tacións ao proceso aberto en Ligadas ou, de aplicar-se, chegan
consenso político. Mas para que
zarra Garazi.
cando xa están na rua. A disperA sociedade basca estivo inmersa
ese diálogo se dea é preciso abrir
sión criou-se para dividir políticanun conflito no que os diferentes
unha fase na que se humanice o
Hai algunha modificación na
mente ao Colectivo e minimizar a
pactos políticos se basaban na
enfrontamento, na que desapareactitude da Dirección de lnstisua capacidade de resisténcia.
negación da natureza política do
zan as expresións mais evidentes
tucións Penitenciárias e a dos
Diante diso, o Colectivo reivindiconflito, e portante dunha solución
da violéncia. ETA reaxiu de imepróprios "funcionários"?
ca, en tanto en canto está comdiato e declarou o alto o fogo. Sen
política, na exclusión do outro baiposto por militantes políticos, un
xo a talsa dicotomia dos demóembargo, os governos de Madrid
Desgraciadamente non existe
tratamento igualitário a todos os
cratas e os violentos, na represión
e París seguen mantendo a cr1:1elnengun cámbio. Segue sen apliseus membros, non basado na · e o controlo social. Isa produciu
dade e o castigo sobre milleiros
car-se a lexislación penitenciária
chantaxe poi ítica, no desprezo
un enquistamento da situación.
de presos e refuxiados e milleiros
e mantén-se secuestrados a 121
dos direitos humanos e da própria
Lizarra Garazi supón un cámbio
de familiares. Segue a dispersión,
presos políticos ao denegar-Hes a
lexislación penitenciária, senón no
_importante con respeito a esta essegue a tortura, seguen os confiliberd~de condicional; nega-se-

Hai previstas mobilizacións
masivas proxlmamente?
Senideak apresentou unha moción en todos os concellos de
Hego Euskal Herria. Ademais en
lparralde recolleron-se máis de
20 .000 sinaturas . O dia 31 de
Decembro perante de todos os
concellos celebrarán-se concentracións silenciosas. Os representantes políticos do PNV, EA,
IU e HB estarán presentes nas
mesmas. E, a comezos de Xaneiro, está prevista a celebración
doutra manifestación nacional.

Que iniciativas imedlatas terla
que plantexar o futuro governo PNV-EA co apoio de EH?
Consideramos urxente o deseño
da denúncia política e institucional, cunha actitude máis decidida
diante da política penitenciária
que se nos aterece desde Madrid
e Paris. Neste sentido, hai multitude de iniciativas a realizar, tanto
desde o governo como desde o
Parlamento de Gasteiz e a sua
Comisión de Direitos Humanos. A
nível internacional é preciso desenvolver mais actividades. Este
aspeito é importante, xa que o
Estado españolé o único no mundo que proibe a inspección ao
Comité Internacional da Cruz Vermella (CICR), nen Pinochet en
Chile o facia. bu non fai públicos
informes elaborado~ pala Comision para a Prevención da Tortura
(CPT, organización non governamental recoñecida como consultiva pola ONU e o Parlamento Europeu), nen tampouco aterece dados ao Parlamento Europeu de
cal é a situación penitenciária. •
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Discurso de aceitación do Prémio Nobel

De como apersonagem foi mestre e
o autor apr~ndíz
JOSÉ ·SARAMAGO
\

O homem mais sábio que conheci
em toda a minha vida nao sabia ler
nem escrever. As quatro da madrugada, quando a promessa de um nov o dia ainda vinha em terras de
Franc;a, levantava-se da enxerga e
saía para o campo, levando ao pasto
a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus
avós matemos, da pequena criac;ao
de porcos que, depois do desmame,

eram vendidos aos vizinhos da aldeia. Azinhaga de seu nome, na
província de Ribatejo. Chamavamse Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha esses avós, e eram analfabaetos um e outro. No Inverno, quando
o frio da noite apertava ao ponto de
a água dos cantaros gelar' dentro da
casa, iam buscar as pocilgas os bácoros mais débeis e levavarn-nos
para a sua cama. Debaixo das mantas grosseir~, o calor dos humanos

livrava os animaizinhos do enregelamento e salvava-os de urna morte
certa. Ainda que fossem gente de
bom carácter, nao era por primores
de alma cornpassiva que os dois
velhos assim procediam: o que _os
preocupava, sem sentimentalismos
nem retóricas, era proteger o seu
ganha-pao, com a naturalidade de
quem, para mantera vida , nao
aprendeu a pensar mais que o indispensável. Ajudei muitas vezes este
meu avo Jerónimo nas suas an danc;as de pastor, cavei muitas ve·Muitos anos
zes a terra do quintal anexo a casa e
depois,
cortei lenha para o lume, muitas veescrevendo pela zes, dando voltas e voltas_a grande
roda.de ferro que acciona.va a .bompriméira vez
ba, fuiz.subir a água do po<;o comuo, e a transportei ao ombro,
sobre este meu nit;íri
muitas vezes, as escondidas dos
avo Jerónimo e guardas das searas, fui com a minha
avó, também pela madrugada, mu-~esta< minha avó nidos de ancinho, panal e corda, a
recolher nos restolhos a palha solta
Josefa tive
que depois haveria de servir para a
consciencia de cama do gado. E algumas vezes, em
que estova a noites quentes de Verao, depois da
ceia, meu avo me disse, «José, hoje _.
transformar as - vamos dormir os dois debaixo da fi- :
Havia outras duas figuei pessoas comuns gueira».
ras, mas aquela, certamente por ser
que e_
les haviam a maior, por ser a mais antiga, por
ser a de sempre, era, para todas as
sido em
pessoas da casa, a figueira. Mais ou
menos por antonomásia, palavra
personagens
erudita que só muitos anos depoís _
literária~ e que viria a conhecer e a saber o que significava... No meio da paz nocturna,
essa era,
entre os ramos altos da áfvore, urna
provavelmente, a estrela aparecía-me, e depois, lentamaneira de náo mente, esco.ndia-se por tras de urna
folha, e, olhando eu noutra direcc;;ao
os esquecer.
tal como um rio correndo em silencio pelo céu cóncavo, surgía a claridade opalescente da Via Láctea, o
Caminho ·de Santiago, como ainda ·
lhe chamávamos na aldeia. Enquan. to 6 sono nao chegava, a noite póvoava-se corrí as histórias e os casos
que o meu avo ia contando: lendas
aparic;;6es, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de
pau de pedra, palavras de antepassa·dos, um incansável rumor de memórías que me mantínha desperto,
ao mesmo tempo que suavemer.ite
.me acalentava. Nunca pude saber se
ele se calava quando se apercibía de
que eu tinha ·adormecido, ou se continuava a falar para nao deixar em
meio a resposta a pergunta que invariavelmente. lhe fazia nas pausas
mais demoradas que ele calculadamente metía no relato: «E depois?»
Talvez repetisse as histórias para ssi
'[Jróprio, quer fosse para nao esquecer, quer fosse para as enriquecer
com peripécias novas. Naquela idade minha e naquele tempo de nós
todos, nem será preciso dízer que eu
imaginava que o meu avo Jerónimo
era senhor de toda a ciencia do
- mundo. Quando, a primeira luz da
manha, o canto dos páss aros me

Desde hai
alguns anos,
Saramago
transladou a
sua
res1déncia
de Lisboa
a Lanzarote.
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d~spertava, ele já nao estava ali, tinha saído para o campo com os seus
animais, deixando-me a dormir.
Entao levantava-me, dobrava a
mahta e, descalgo (na aldeia andei
sempre descalgo até aos 14 anos),
ainda com palhas agarradas ao cabelo, passava da parte cultivada do
quintal para a outra onde se encontravam as pocilgas, ao lado da casa.
Minha avó, já a pé antes do meu
avo, punha-me na frente urna grande tigela de café com pedagos de
pao e perguntava-me se tinha dormido bem. Se eu lhe contava algum
mau sonho nascido das histórias do
avo: ela sempre me tranquilizava:
«Nao fagas caso, em sonhos n,ao há
firmeza». Pensava, entao que a rriinha avó, embora fosse também urna
mulher muito sábia, nao alcangava
as alturas do meu avo, esse que, dei• tado debaixo da figueira, tendo ao
lado o neto José, era capaz de pfü o
universo em movimento apenas
com duas pal~vras. Foi só muitos
anos depois, quando o meu avo já
se tinha ido deste mundo e eu era
um homern feito, que vim a compreender que a avó, afinal, também
acreditava em sonhos. Outra coisa
nao poderia significar que, estando
ela sentada, urna noite, a porta da
sua pobre casa, onde entao vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e
menores por cima da sua cabega, tivesse dito estas palavras: «Ü mundo
é tao bonito, e eu tenho tanta pena
de morrer>>. Nao disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se
a vida de pesado e contínuo ~abal
ho que tinha sido a sua estivesse,
naquele momento quase final, a receber a gras;a de urna suprema e derradeira despedida, a consolagao da
beleza revelada. Estava sentada a
porta de urna casa como nao creio
que tenha havido alguma outra no
mundo porque nela viveu gente capaz de dormir com porcos como se
fossem os seus próprios filhos, gente que tinha pena de ir-se da vida só
porque o mündo era tao bonito,
gente, e este foi o meu avo Jerónimo, pastor e contador de histórias,
que, ao pressentir que a morte o vin-:
ha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, urna por urna,
abra9ándose a elas e chorando porque sabia que nao as tomaría Cil ver.

..•

MUITOS ANOS DEPOIS, escreven-

do pela primeira vez sobre este meu
avo Jerónimo e esta minha avó Jos~fa (faltou-me dizer que ela tinha
sido, no dizer de quantos a conhe• ceram quando raparíga, de urna formosura invulgar), tive consciencia
de que estava a transformar ás pessoas comuns que eles haviam sido
em personagens literárias e que essa era, provavelmente, a maneira de
nao os esquecer, desenhando e tornando a desenhar os seus rostos
-: com o lápis sempre cambiante da
• recordagao, colorindo e iluminando
a monotonía de um quotidiano bago
e sem horizontes, como quem vai
recriando, por cima do instável mapa da memória, a irrealidade sobrenatural do país em que decidiu passar a viver. A mesma atltude de espírito que, depois de haver evocado
a fascinante e ~nigmática figura de
um certo bisavo berbere, me levaría
a descrever mais ou menos nestes
termos um velho retrato (hoje já
com quase oitenta anos) onde os·
meus pais aparecem: «Estao os dois
de pé, belos e jovens, de frente para
o fotógrafo, mostrando no rosto
urna expressao de solene gravidade
que é talvez temor diante da cama-

Em ·certo sentido
poder·se·á
mesmo dizer que,letra a letra,
palavra
a palavra,
págirt! a página,
livro a livro,
tenho vindo, .
. sucessivamente,
a implantar no
horizoñte que fui
as personagens
ra, no instante em que a objectiva_
que criei.
vai fixar, de um e de outro, a imagem que nunca mais tamarao a ter,
porque o dia seguinte será implacavelmente outro dia ... Minha mae
apoia o _fbtqvelo direito numa alta
coluna e segura na mao esquerda,
caída ao longo do corpo, urna flor.
Meu pai passa o brago por trás das
costas de minha mae e a sua mao
calosa aparece sobre o ombro dela
como urna asa. Ambos pisam acanhados um tapete de ramagens. A
tela que serve de fundo postis;o ao
retrato mostra urnas difusas e incongruentes arquitecturas neoclássicas». E terminava: «Urn dia tinha
de chegar ern que contaría estas
coisas. Nada- disto tem importancia, a nao ser para mirn. Um avo
berbere, vindo do Norte de África,
urn outro avo pastor de porcos,
urna avó maravilhosamente bela,
uns país graves e formosos, urna
flor nurn retrato -que outra genea1o gia pode_importar-me? a que
rnelhor árvore me encontraria?».

Agora sou capaz ESCREVI ESTAS PALAVRAS HÁ
QUASE TRINTA ANOS, sem outra
devercom
intengao que nao fosse reconstituir
clareza quem _ e registar instantes da vida das pessoas que me geraram e que mais
foram os meus . perto de mirn estiveram, pensando
que nada mais precisaría de explimestres de vida, car
para que se soubesse de onde
venho e de que materiais se fez a
os que mais
pessoa que cornecei por ser e esta
intensamente me em
qu~ pouco a pouco me vim torensinaram o duro nando. Afinal, estava enganado, a
biologia nao determina tudo, e,
oficio de viver, quanto a genética, muito misterioessas dezenas de sos deverao ter sido os seus caminhos para terem dado urna volta tao
personagens de larga... A. minha árvore genealógica
romancee de (perdoe-se-me a presungao de a designar assin, serrdo tao minguada a
teatro que neste substancia da sua seiva) nao faltavam apenas alguns daqueles ramos
momento veio que
o tempo e os sucessivos encondesfilar diante tros da vida vao fazendo romper do
tronco central, também lhe faltava
dos meus olhos. quem ajudasse as suas raízes a penetrar até as camadas subterraneas
mais fundas, quern apurasse a consistencia e o sabor dos seus frutos,
quem ampliasse e robustecesse a
sua copa para fazer dela abrigo de
aves rnigrantes e amparo de ninhos.
Ao pintar os meus pais e os meus
avós com tintas de literatura, tranformando-os, de simples pessoas de
carne e osso que haviam sido, em
personagens novamente e de outro
modo construtoras da minha vida,
estava, sem o perceber, a tragar o
caminho por onde as personagens
que viesse a inventar, as outras, as
efectivamente literárias, iriam fabricar e trazer-me os rnateriais e as ferramentas que, finalmente, no born
e no menos bom, no bastante e no
insuficiente, no ganho e no per:dido,

dez el~mentar de reconhecer e acatar, sem ressentimento nem frustragao, os rneus próprios limites:
nao podendo nem ambicionando
aventurar-me para além do meu
pequeno terreno de cultivo, resta- ·
va-me a possibilidade de escavar
para o fundo, para baixo, na direcgao das raízes. As minhas, mas
também as do mundo, se podia
permitir-me urna ambigao tao desmedida. Nao me compete a mim,
claro está, avaliar o mérito do resultado dos esforgos feítos, mas
creio ser boje patente que todo o
meu trabalho, de aí para <liante,
obedeceu a esse propósito e a esse
princípio.

naquilo que é Ciefeito mas tarnbem
naquilo que é excesso, acabariam
por fazer de mim a pessoa em que
hoje me reconhego: criador dessas
personagens, mas, ao mesmo tempo, criatura delas. Em certo sentido
poder-se-á mesmo dizer que, letra a
letra, palavra a palavra, página a
página, livro a livro, tenho vindo,
sucessivamente, a implantar no horizonte que fui as personagens que
criei. Creio que, sem eles, nao eria
a pessoa que boje sou, sern elas talvez a minha Yida nao tivesse logrado ser rnais do que urn esbogo impreciso, urna prornessa como tantas
outras que de promessa nao conseguiram passar, a existenCia de alg~ém que talvez pudesse ter sido e
afinal nao tinha chegado a ser.

sou CAPAZ DE VER com
clareza quem foram os meus mestres de vida, os que mais intensamente me ensinaram o duro ofício
de viver, essas dezenas de perso,nagens de romance e de teatro que
neste momento vejo desfilar <liante
dos meus olhos, esses hornens e essas mulheres de papel e tinta, essa
gente que eu acreditava ir guiando
de acordo com as minhas conveniencias de narrador e obedecendo
a minha vontade de autor, como títeres articulados cujas ac95es nao
pudessem ·ter mais efeito ern mim
que o peso suportado e a tensao
dos fios com que os movia. Desses
mestres, o primeiro foi, sem dúvida, um rnedíocre pintor de retratos
que designei simplesmente pela letra H., protagonista de urna história
a que creio razoável chamar de dupla iniciagao (a dele, mas também,
de algurn modo, do autor do livro),
intitulada Manual de Pintura e Caligrafia, que me ensinou a honraAGORA

Vieram depois os homens e as
mulheres do Alentejo, aquela mesma irmandade de condenado da
terra a que pertenceram o meu avo
Jerónimo e a minha avó Josefa,
camponeses rudes obrigados a alugar a fon;a do brago a troco de
um salário e de condigoe de trabalho que 6 rnereceriam o nome
de infames, cobrando por menos
que nada a vida a que o ere cultos e civilizados que no prezamos
de er apreciamo chamar, egundo as ocasi6es, preciosa, sagrada
ou sublime. Gente popular que
conheci, enganada por urna Igreja
tao cúmplice como beneficiária do
poder do Estado e do terratenente latifundista , gente permanentemente vigiada pela polícia,
gente, quanta e quanta veze , vítima inocente das arbitrariedades
de urna justis;a falsa. Tre gerai;5es
de urna farru1ia de camponeses, os
Mau-Tempo, desde o comes;o do
século até a Revolugao de Abril de
1974 que derrubou a ditadura, passam nesse romance a que dei o titulo de Levantado do Chao, e foi
com tais homens e mulheres do
chao levantados, pes oa reais primeiro, figuras de fiq:ao depoi .
que aprendi a er paciente, a confiar e a entregar-me ao tempo, a
esse tempo que imultaneamente
nos vai construindo e de truindo
para de novo nos con truir e outra
vez no de truir. Só nao tenho a
certeza de haver assirnilado de maneira sati fatória aquilo que a dureza das experiencias tornou virtude ne sa mulher~ e ne e homens: urna atitude naturalmente
e tóica perante a vida. Tendo em
conta porém que a 1igao recebida,
passados mais de vinte ano , ainda
permanece intacta na minha memória, que todo o dia a into
presente no meu espfrito como
urna insistente convocatória, nao
perdí, até agora, a esperanga de me
vir a tornar um pouco mais merecedor da grandeza dos exemplos
de dignidade que me foram propostos na imensidfo das planícies
do Alentejo. O tempo o dirá.
QUE OUTRAS U~ÓES PODERIA EU
RECEBER de um portugués que viveu no século XVI que compós as

Rimas e as glórias, os naufrágios e
os desencantos pátrios de Os Lusíadas, que foi um génio poético absoluto, o maior da nossa literatura,
por muito que isso pese a Femando
Pessoa, que a si mesmo se proclamou como o Super-Carnoes dela?
Nenhuma Ii9ao que estivesse a
minha medida, nenhuma ligao que
eu fosse capaz de aprender, salvo a
mais simples que me poderia ser
oferecida pelo hornero Luís V az de
Camoes na sua estreme humanidade, por exemplo, a humildade or-
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gulhosa de um autor que vai chamando a todas as portas a procura
de quem esteja disposto a publicarlhe o livro que escreveu, sofrendo
por isfo o desprezo dos ignorantes
de sangue e de casta, a indiferern;a
desdenhosa de um rei e da sua
companhia de poderosos, o escárnio com que desde sempre o mun- .
do tem recebido a visita dos poetas,
dos visionários e dos loucos. Ao
menos urna vez na vida todos os
autores ti veram ou ter1'io de ser
Luís de Camoes, mesmo se nao escreverem as redondilhas de «Sobolos ríos» ... Entre fidalgos da corte e
censores do Santo Ofício, entre os
amores de antanho e as desilusües
da velhice prematura, entre a dor
de escrever e a alegria de ter escrito, foi a este hornero doente que regre sa pobre da Índia, aonde muitos só iam para enriquecer, foi a este soldado cego de um olho e golpeado na alma, foi a este sedutor
em fortuna que nao voltará nunca
mais a perturbar os sentidos das
damas do pa90, que eu pus a viver
n palco da pe9a teatral chamada
Que farei com este livro?, em cujo
final ecoa urna outra pergunta,
aquela que importa verdadeiramente, aquela que nunca saberemos se
alguma vez chegará a ter resposta
uficiente : «Que fareis com este
livro?». Humildade orgulhosa, foi
e a de levar debaixo do bra90 urna
obra-prima e ver- e inju tamente
enjeitado pelo mundo. Humildade
orgulho a tambero, e ob tinada, esta de querer saber para que irao
ervir amanha os livros que andamo a escrever hoje, e logo duvidar
que consigam perdurar longamente
(até quando?) as razües tranquilizadoras que acaso nos e tejam a ser
dadas ou que estejamos a dar a nós
próprios. Ninguém melhor se engana que quando consente que o enganem o outro ...
APROXIMAM-SE AGORA UM HOMEM que deixou a mao esquerda na
guerra e urna mulher que veio ao
mundo como mi terio o poder de
ver o que há p r trá da pele da
pes oas. Ele chama- e Balrasar Mateu e tem a alcunha de Sete-Sói a
pedra a pedra, o muro implacáela e nhecem-na pel nome de Bliveis do convento, as salas enormes
munda, e também pelo apodo de
do palácio, as colunas e a pilastras,
Sete-Lu que Jhe foi acre centado
a aérea torre sineiras, a cúpula da
depoi porque e tá e crito que onde haja um ol terá de haver urna
basílica uspen a sobre o vazio. Os
on que e tamos a ouvir sao do
lua, e que 6 a pre en~a conjunta e
cravo de Domenico Scarlatti, que
harm nio a de um e do outro tomanao sabe se <leve rir ou chorar... Esrá habitável, pelo amor, a terra.
ta é a história de Memorial do ConAproxima-se também um padre jevento, urn livro em que o aprendiz
ufta chamado Bartolomeu que inde autor, grac;as ao que lhe vinha
ventou urna máquina capaz de subir
sendo ensinado desde o antigo temao céu e voar sem outro combustípo dos seus avós Jerónimo_e Josefa,
vel que nao seja a vontade humana,
já conseguiu escrever palavras coessa que, segundo se vem dizendo,
mo estas, donde nao está ausente
tudo pode, mas que nao pode, ou
alguma poesía: «Além da conversa
nao soube, ou nao quis, até hoje, ser
das mulheres, sao os sonhos que seo sol e a lua da simples bondade ou
guram o mundo na sua órbita. Mas
do ainda mais simples respeito. Sao
tres loucos portugueses do século
sao também .os sonhos que lhe fazem urna coroa de luas por isso o
XVIII, num tempo e num país onde
céu é o resplendor que há dentro da
floresceram as supersti95es e as focabec;a dos homens, se nao é a cagueiras da lnquisic;ao, onde a vaidabC\:a dos homens o próprio e único
de e a megalomania de um rei fizecéu». Que assim seja.
ram erguer um convento, um palácio e urna basílica que haveriam de
DE U~ÓES DE POESIA SABIA JÁ
assombrar mundo exterior, no caALGUMA COISA o adolescente,
so pouco provável de esse mundo
aprendidas nos seus livros de texto
ter olhos bastantes para ver Portugal, tal como sabemos que os tinha
quando, numa escala de ensino proBlimunda para ver o que escondido
fissional de Lisboa, andava a prepaestava ... E também se aproxima
rar-se para o oficio que exerceu no
urna multidao de milhares e milhacome90 da sua vida de trabalho: o
res de homens comas maos sujas e · de serralheiro mecanico. Teve tamcalosas·, com o corpo exausto de habém bons mestres de arte poética
ver levantado, durante anos a fío,
n~ longas horas nocturnas que pas-

o

conceber, sem remorso, este verso
cruel: «Sábio é o que se contenta
com o espectáculo do mundo».
Muito, muito tempo depois, o
, aprendiz, já de cabelos brancas e
um pouco mais sábio das suas próprias sabedorias, atreveu-se a escrever um romance para mostrar ao poeta das Odes alguma coisa do que
era o espectáculo do mundo nesse
ano de 1936 em que o tinha pesto a
viver os seus últimos días: a ocupa9ao da Renfuúa pelo exército nazista, a guerra de Franco contra a
República espanhola, a criac;ao por
Salazar das milícias fascistas portuguesas. Foi como se estivesse a dizer-lhe: «Eis o espectáculo do mundo, meu poeta das amarguras serenas e do ceptidsmo elegant€. Disfruta, goza, contempla, já que estar
sentado é a tua sabedoria... »
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sou em bibliotecas públicas, lendo
ao acaso de encontros e de catálogos, sem orientaºªº· sem alguém
que o aconselhasse com o mesmo
assombro criador do navegante que
vai inventando cada lugar que descobre. Mas foi na biblioteca da escala industrial que O Ano da Morte
de Ricardo Reís comC\:OU a ser escrito ... Ali encontrou urn dia o jovem aprendiz de serralheiro (teria
entao 17 anos) urna revista -Arena
era o título- em que havia poemas
assinados com aquele nome e, naturalmente, sendo tao mau conhecedor da cartografía literária do seu
país pensou que existía em Portugal
um poeta que se chamava assim:
Ricardo Reis. Nao tardou muito
tempo, porém, a saber que o poeta
propriamente di to tinha sido. urn tal
Femando Nogueira Pessoa que assinava poemas com nomes de poetas inexistentes nascidos na sua cabec;a e a que chamava heterónimos,
palavra que nao constava dos dicionários da época, por isso custou
tanto trabalho ao aprendiz de letras
saber o que ela significava. Aprendeu de cor muitos poemas de Ricardo Reis («Para ser grande se inteiro/ P5e quanto és no mínimo que
fazes»), mas nao podía resignar-se,
apesar de tao novo e ignorante, que
um espírito superior tivesse podido

O Ano da Morte de Ricardo Reis
terminava com urnas palavras melancólicas: «Aqui, onde o mar se
acabou e a terra espera.» Portante,
nao haveria mais descobrimentos
para Portuga1, apenas como destino
urna espera infinita de futuros nem
aos menos inimagináveis: só o fado
do costume, a saudade de sempre, e
pouco mais ... Foi entao que o aprendiz imaginou que talvez houvesse
ainda urna maneira de tornar a
lanºar os barcos a água, por exemplo, mover a própria terra e pO-la a
navegar pelo mar fora. Fruto imedi ato do ressentimento colectivo
portugues pelos desdéns históricos
de Europa (mais exacto seria dizer
fruto de um meu ressentimento pessoal ... ), o romance que entao escrevi
-A Jangada de Pedra,- separou do
continente europeu toda a Península
Ibérica para a transformar numa
grande ilha flutuante, movendo-se
sem remos, nem velas, nem hélices
em direc9ao ao Sul do mundo,
<<massa de pedra e terra, coberta de
cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravíos, campos cultivados, com a sua gente e os seus
animais», a caminho de urna utopía
nova: o encontro cultural dos pavos
peninsulares com os povos do outro
lado do Atlantico, desafiando assim,
a tanto a minha estratégia se atreveu, o domínio sufocante que C)S Estados Unidos da América do Norte
vem exercendo naquelas paragens ...
Urna visao duas vezes utópica entendería esta fic9ao política como
urna metáfora muito mais generosa
e humana: que a Europa, toda ela,
deverá deslocar-se para o Sul, a fim
de, em descanto dos se.us abusos
colonialistas antigos e modernos,
ajudar a equilibrar o mundo: Isto é,
Europa finalmente como ética. As
personagens da Jangada de P edra
-duas mulheres, tres homens e um
cao- viajam incansavelmente através da península enquanto ela vai
sulcando o oceano. O mundo está a
mudar e eles sabem que devem procurar em si mesmos as pessoas / novas em que irao tomar-se (sem esquecer o cao, que nao é um cao como os outros ... ). Isso lhes basta;
lEMBROU-SE ENTAO O APRENDIZ de que em tempos da sua vida

havia feíto algumas revisoes de
provas de livros e que se na .Jangada de Pedra tinha, por assim dizer, revisado o futuro, nao estaría
mal que revisasse agora o passado, inventando um romance que
se chamara História do Cerco de
Lisboa, no qual um revisor, revendo um livro do mesmo título, mas
de História, e cansado de ver co-

No discurso
que

pronunciou
Saramago
ao serlle
entregado o

Nobel, fuco
un alegato
contra a

desigualdade.
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"Vieram
depois os
homens e as
mulheres do
Alentejo,
gente
popular que
conheci,
enganada
por uma
lgreja táo
cúmplice
como
beneficiária
do poder do
Estado e dos
terratenentes
latifundistas,
gente
permanente·
mente
vigiada pela
policía,
gente,
quantas e
quantas
vezes,
vítima
inocente das
arbitrarie·
dades de
uma justi~a
falsa"

...

mo a dita História cada vez é menos capaz de surpreender, decide
pór no lugar de um «sim» um
«nao», subvertendo a autori<;lade
das «verdades históricas». Raimundo Silva, assim se chama o
revisor, é um hornero simples,
vulgar, que só se distingue da
maioria por acreditar que todas as
coisas tem o seu lado visível e o
seu lado invisível e que nao sa~e
remos nada delas enquanto nao
lhes tivermos dado a· volta completa. De isso precisamente se tra~
ta numa conversa que ele tem com
o historiador. Assim: «Recordolhe que os revisores já viram muito de literatura e vida, O meu livro, recordo-lhe eu, é de história,
Nao sendo de propósito meu
apontar outras contradi9oes, senhor doutor, em minha opiniao tudo quanto nao for vida é literatura,
A história também. A história sobretodo, sem querer ofender, E a
pintura, e a música, A música anda a resistir desde que nasceu , ora
vai, ora vem, quer livrar-se da pa:lavra, suponho que por inveja mas
regressa sempre. a 9bediencia, E a
pintura, Ora a pintura nao é mais
do que literatura feíta com pincéis,
Espero que nao esteja esquecido
de que a humanidade come9ou
por pintar muito antes de saber escrever, Conhece o rifao, se nao
tens cao ca9a com o gato, ou, por
outras palavras , quem nao pode
Nao perdi,
escrever, pinta, ou desenha, é O.·
·até agora,
que fazem as crian9as, O que vo9e
quer dizer, por outras palavras, é
a esperan~a de
que a literatura já existía antes ae
me vir a tornar
ter nascido, Sim senhor como o
hornero, por outras palavras, antes
um pouco mais
de o ser já o era, Quer-me parecer
que vo9e errou a voca9ao, devia · merecedor da
era ser historiador, Falta-me o pregrandeza dos
paro, senhor doutor, ·que pode um
simples hornero fazer sem o preexemplos
paro, muita sorte já foi ter vindo
de dignidade
ao mundo coma genética arrumada, mas, por assim dizer, em e_sta- . que meforam
do bruto, e depois nao mais polimento que primeiras ·letras que fi- · · propostos
caram únicas, Podía apresentar-:se
na imensidao
como autodidacta, produto do seu
das planicies
próprio e digno esfor90, nao é vergonha nenhuma, antigamente a .
do Alente¡o.
sociedade tinha orgulho nos seus
autodidactas, Isso acabou, veio o Otempo o dirá.
desenvolvimento e acabou, os autodidactas sao vistos com maus
olhos, só os que escrevem versos ·
e histórias para distrair é que estao
autorizados a ser autodidactas,
mas eu para a cria~ao literária
nunca tive jeito, Entao, meta-se a
filósofo, O senhor doutor é um
humorista, cultiva a ironía, chego
a perguntar-lhe como se dedicou a
história, sendó ela tao grave e profunda <;:iencia, Sou irónico apenas
na vida real, Bem me queria a
~im parecer que a história nao é a
vida real, literatura, sim, e nada
mais, Mas a história foi vida real
no tempo em que ainda nao se lhe
poderia chamar história, Entao o
senhor doutor acha que a história
é a vida real, Acho, sim, Que a
historia foi vida real, quero dizer,
Nao tenho a menor dúvida, Que ,
seria de nós se o deleatur que tudo
apaga nao existisse, suspirou o revisor.» Escusado será acrescentar
que o aprendiz aprendeu éom Raimundo Silva a li¡;ao da dúvida. Já
nao era sem tempo.

ORA,

FOI PROVAVELMENTE ESTA

APRENDIZAGEM DA DÚVIDA que o
levou, dois anos mais tarde a escre!' ._.v..e~ O .Eyangel'ho Segundo Jes11s

SE O IMPERADOR CARLOS
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MAGNO nao tiv.esse estabelecido

Cristo. É certo, e ele tem-no dito,
que as palavras do título lhe surgiram por efeito de urna ilusao de óptica, mas é legítimo interrogar-nos
se nao teria sido o sereno exemplo
do revisor o que, nesse meio tempo,
lhe andou a preparar o terreno de
onde haveria de brotar o novo romance. Desta vez nao se tratava de
olhar por tras das páginas do Novo
Testamento a procura de contrários,
mas sim de iluminar com urna luz
rasante a superficie delas, como se
faz coma pintura, de mcxlo a fazerlhe ressaltar os relevos, os sinais de
passagem, a obscuridade das depress5es. Poi assim que o aprendiz,
agora rodeado de personagens
evangélicas, leu, como se foss·e a
primeira vez, a descri9ao da matan9a dos Inocentes, e, tendo lido,
nao compreendeu. Nao compreendeu que já pudesse haver mártires
numa religiao que ainda teria de esperar trinta anos para que o seu fundador pronunciasse a primeira ·palavra dela, nao compreendeu que
nao tivesse salvado a vida das
criam;;as de Belém precisamente a
única pessoa que o pcxleria ter feito,
nao compreendeu a ausencia, em
José, de um sentimento mínimo de
responsabilidade, de remorso, de
culpa, ou sequer de curiosidade, depois de voHar-do Egipto coma família. Nem se poderá argumentar,
em defesa da causa, que foi necessário que as crian9as de Belém morressem para que pudesse salvar-se
a vida de Jesus: o simples senso comum, que a tcxlas as coisas, tanto as
humanas e.orno as divinas, deveria
presidir, aí está para nos recordar
que Deus nao enviaría o seu FiTho a
terra, de mais a mais com o encargo
de redimir os pecados da humanidade para que ele viesse a morrer
aos dois anos de idade degolado
por um soldado de Hercxles ... Nesse
Evangelho, escrito pelo aprendiz
com o respeito que merecem os
grandes dramas, José será consciente da sua culpa, aceitará o remorso
em castigo da falta que cometeu e
deixar-se-á levar amorte quase sem
resisteqci~, comq ~e iss.o Jhe Jaltas:: ••

se ainda para liquidar as suas cantas com o mundo. O Evangelho do
aprendiz, nao é, portante, mais
urna lenda edificante de bem-aventurados e de deuses, mas a história
de uns quantos seres humanos sujeitos a um pcxler contra o qual lutam, mas que nao podem vencer.
Jesus , que herdara as sandálias
com que o pai tinha pisado o pó
dos caminhos da terra, também
herdará dele o sentimento trágico
da responsabilidade e da culpa que
nunca mais o abandonará, nem
mesmo quando levantar a voz do
alto da cruz: «Homens, perdoai-lhe
porque ele nao sabe o que fez», por
certo referindo-se ao Deus que o
levara até ali, mas quem sabe se recordando ainda nessa agonía derradeira, o seu pai autentico, aquele
que, na carne e no sangue, humanamente o gerara. Como se ve o
aprendiz já tinha feíto urna larga
viagem quando no se u herético
Evangelho escreveu as últimas palavras do diálogo no templo entre
Jesus e o escriba «A culpa é um lobo que come o filho depois de ter
devorado o pai, disse o escriba, Esse lobo de que falas já comeu o
meu pai , disse Jesus, Enrao s6 falta
que te devore a ti, E tu, na tua vida,
foste comido, ou devorado, Nao
apenas comido e devorado, mas
vomitado, respondeu o escriba.»

no Norte da Alemanha um mosteiro, se esse mosteiro nao tivesse
dado origem a cidade de Münster, se Münster nao tivesse querido assinalar os mil e duzentos
anos da sua funda9ao com urna
ópera sobre a pavorosa guerra
que enfrentou no século XVI
protestantes anabaptistas e católicos, o aprendiz nao teria escrito a
pe9a de teatro a que chamou In
Nomine Dei. Urna vez mais, sem
outro auxílio que a pequena luz
da sua raza.o, o aprendiz teve de
penetrar no obscuro labirinto das
cren9as religiosas, essas que com
tanta facilidade levam os seres
humanos a matar e a deixar-se
matar. E o que viu foi novamente
a máscara horrenda da intolerancia, urna intolerancia que em
Münster atingiu o paroxismo demencial, urna intoleranc ia que insultava a própria cau a que ambas as parte proclamavam defender. Porque nao e tratava de
urna guerra em nome de doi
deu es inimigo , ma de urna
guerra em nome de um mesmo
deus. Cego pela ua própria
cren9a , os anabaptistas e os católicos de Münster nao foram capazes de compreender a mai clara de todas as evidencia : no dia
do Juízo Final, quando un e outros se apre entarem a receber o
prémio ou o castigo que merecera m as suas ac96es na terra
Deus, se em suas decis5es se rege
por algo parecido a lógica humana, terá de receber no paraíso tanto a un s como aos outros, pela
simples razao de que uns e outros
nele creem. A terríve1 camificina
de Münser ensinou ao aprendiz
que, ao contrário do que prometeram, as religioes nunca serviram
para aproximar os homens e que
a mais absurda de toda as guerras é urna guerra religio a, tendo
em considera9ao que Deu nao
pode, ainda que o qui es e declarar guerra a i próprio ..
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Cegos. O aprendiz pen ou: «E tamos cego », e entou- e a e crever o Ensaio sobre a Cegueira
para recordar a quem o vie e a
ler que u amo perver amente a
razao quando humilhamo a vida,
que a dignidade do er humano é
todos os dias insultada pelo poderosos do no o mundo, que a
mentira universal tomou o lugar
das verdades plurais, que o hornero deixou de respeitar-se a i
mesmo quando perdeu o respeito
que devia ao seu semelhante. Depois, o aprendiz, como se tentas e
exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da razao, pós-se
a escrever a mais simples de todas
as histórias: urna pessoa que vai a
procura de outra pessoa apenas
porque compreendeu que a vida
nao tem nada mais importante
que pedir a um ser humano. O livro chama-se Todos os Nomes.
Nao escritos, todos os nossos nomes esta.o lá. Os nomes dos vivos
e os nemes dos mortos.
Termino. A voz que 1eu estas páginas quis ser o eco das vozes
conjuntas das minhas personagens. Nao tenho, a bem dizer,
mais voz que a voz que elas tiverem. Perdoai-me se vos pareceu
pouco isto que para mim é tudo. •
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Desurbanisino
Vivencias abandonadas, fiestras e escaparates sen cristais
ou con eles rachados, galerias
ruinosas, balconadas oxidadas
ou rotas, portas de balcóns desencaixadas, fachadas suxas,
un foco luminoso próprio de defensa antiaérea
deslumando a andantes e veci- Apraza da
ños, unha estrutura de ma- Constitución xa
dei ra podre é un símbolo
colgando dun
edifício
e inequívoco do
ameazando
ás cabezas
190 desfeito
dos pasean- urbanística e
tes, antenas
. I
de televisión socia mente.
e cables de
todo tipo pend u rando das
fachadas, cadros eléctricos cravados nas
mesmas, canalóns da auga
desprendidos, o granito do
chan pringoso de aceite de automóbil, xardineiras que máis
parecen papeleiras polo seu
contido e o acto culminante
(polo momento) : unha antiestética estrutura de metal, ladrillo
e plástico devorando o espácio
e atentando definitivamente
contra o entorno.

,

A Praza da Constitución xa é un
símbolo inequívoco do Vigo
desfeito urbanística e socialmente, dunha cidade deshumanizada e inhabitable, dun caos
urbano galopante e implacábel,
dunha inoperáncia política
-lémbrese, orixinalmente arte
de governar a Polis (cidade)lamentábel. A dexeneración urbanística de Vigo semella irreversíbel. Oxalá me trabuque.+
INAQUI SOLLA

(VIGO) .

..

En Fráncia deitan o
rnexilón galega no
chan. Tiran con el
diante dos gardas da
Compañia
Republicana de
Seguridade que fan a
vista gorda. A
burguesía francesa é
moi europeista, pero
por baixo barre para
casa. Cando tomarán
nota os de aquí?

v·

Alguén pensará que estamos talando dunha zona declarada en
ruína, ou que acaba de sufrir un
devastador terremoto, ou dun barrio de Bagdad recen bombardeado polo amigo gringo ... Nada
disto: Praza da Constitución, Vigo. Zona declarada BIC (Ben de
Interese Cultural, antes chamado
Património Histórico), lugar emblemático desta cidade, carta de
presentación diante do visitante
foráneo (lembro agora un anuncio televisivo do Concello de Vigo), centro de actos públicos
pseudoculturais de case todo tipo, espácio, en fin, potencialmente incomparábel e actualmente
arruinado. Os responsábeis-irresponsábeis: un (des) governo municipal inepto, prevaricador, inoperante, inculto, hipócrita, insensfbel, corrupto, despilfarrador e
polo tnto deslexitimado; unha
oposición incapaz e impotente;
unha Delegación de Cultura da
Xunta de Galicia despreciábel,
.dominada pola propaganda e a
demagoxia; unha Oficina do Programa Urban de burócratas incompetentes; un Plano Comunitário Casco Vello adulterado e
dexenerado; unha Asociación de
Veciños acomodada e ineficiente;
un Coléxio de Arquitectos socialmente inútil; uns meios de comunicación sen vocación ·de servizo
público e unha cidadania en xeral
despreocupada, ignorante, inorganizada e non identificada coa
súa cidade (se exceptuamos ao
Celta vitorioso).

A;'(h~

Asesinado
por ser basco
Son un mozo basco que vive na
Galiza desde hai anos. Quero
deixar patente a hipocresia dalguns políticos, meios de comunicación e outros suxeitos en rela.ción co asasinato de Aitor Zabaleta, seguidor da ReaJ Sociedade.
Eses políticos que din que este
asasinato foi un acto de violéncia urbana aillado para logo dicer que esperan que sucesos
como este non enturbien o proceso de paz do Pais Basca,
políticos e periodistas que non
teñen valentia de declarar ca-

mo fixo un celtarra a un meio
de comunicación que Aitor foi
asasinado polo simple feíto de
ser basco por unha panda de
ultrasubnormais do Frente
Atlético, promocionados por
Jesus Gil, un presidente que
se referiu a un antigo xogador
de raza negra do seu clube
coa frase "yo, al negro lo mato", e que agora botase as
máns a cabeza coa "ocurréncia" dos seus tillos pródigos,
periódicos como La razón que
afirman que foi o asasinato dun
grupo neonazi, en vez de dizer
que o foi asasinato dun grupo
fascista españolista, e non poden soportar esa idea, pois levan poñendo a parir a situación

* 98\FPl"lll•rih'iil

Razóns humanitárias
Julienne Danielle era nigeriana e tinha 24 anos. Aproveitou umha
noite de chuviada para saltar os muros da fronteira ceutí. Quando
foi detida, caminhava descal<;a e com os pés ensanguentados. Estava
empapada, exausta e parecia mui assustada. Foi encerrada num cala,
bo<;o, segundo o Delegado do Govemo, por razons humanitárias.
Para chegar a Marrocos, fechada a rota de Argélia, há que atravesar
Burkina Faso desde Níger, Benim ou Ghana e logo cruzar Malí, Se,
negal e Mauritánia, o que pode levar de quatro a doze meses. Mes,
mo utilizando os traficantes das máfias policiais, a peagem negocia,
se em cada posto de controlo. Para umha mulher pode depender
das ganas de festa dos guardas.
Para as afortunadas que alcarn;:am a ver Tarifa no horizonte, ainda
falta o pior. Entre morrer afogada na travessia do Estreito ou por as,
fixia com umha almofada policial, ser enviada drogada a um país
que, prévia compensa<;om, aceite indocumentados, ou cair numha
rede de trata de brancas, resulta difícil dizer qual é o mal menor. Em
evitar esses riscos, para lograr trabalhar em semi,esclavitude e viver
na clandestinidade a espera de melhores tempos, consisté o sucesso.
Ao cabo, mesmo só com com o lijo dos brancos, pode,se subsistir.
Julienne Danielle estava embara<;ada de sete meses e apresentava um
estado deplorável. Nom foi alojada num hospital senom nun cala,
bo<;o, por razons humanitárias. Nunca saberemos que pensamentos
nem que arrepiantes lembran<;as acuclirom a sua mente aquela noite
na soidade da gaiola onde rematava a sua odissea. Talvez, desde a ou,
tra banda do mar chegarom os acordes dos vilancicos até a janela de
cujos barrotes escorregou o seu pijama em improvisada forca.
Segundo a autoridade competente, intentou,se salvar o feto; mas
era demasiado tarde. De todos os jeitos, ninguém o iria recolher em
Lagos a Lista de Correios. •

que se vive en Euskadi, que se
hai falta de liberdade que se
hai medo ... e que agora se ven
abrigados a lembrar que por
determinadas zonas de Madrid
non se pode andar tranquilo se
es dominicano como Lucrécia
Perez, se es punkie como Da·
vid González,
se és un roxo, un anarquista,
un Desde hai anos
okupa, unha
prostituta, un acapital do
travesti, etc. reino trata de
por culpa de
persoas que conseguirun
teñen un xei- clima de
to de pensar
máis parecido normalidade

1
1 Fraga recibe a
1 medalla de curo da
1 Universidade de
Santiago, en canto na
rua a policia deten a
vários estudantes.
Alá por onde pasa
agrama a protesta.
Igual que nas
películas de Bud
Spencer: onde está el
sempre hai
moquetes.

~~ ~~~¡~~~~ para Euskadi. Eu
espero que non
tomen como
modelo oseu.

Sintonia de rádio:
fala un ouvinte de
Múrcia, de Ecija, de
Teruel. Galegas case
nunca. A Rádio
Galega vive baixo a
anestésia da sua
própria direción. As
demais, emiten en
cadea. Hai
información local ou

zalluz, tan vi1i p e n d i ad o
por estes periodistas nos
seus xornais.

Desde
hai
anos a capital
do reino trata de conseguir un
clima de normalidade para Euskadi. Eu espero que non tomen
como modelo o seu, pois é
exactamente o m·esmo que morra alguén por ser do PP, que
por ser seguidor da Real Sociedade.
Mais o que está claro é que en
Euskadi non morreu ninguén
por levar a bufanda dunha equipa de futbol, pero quen sabe se
. a partir de agora vai acorrer o
mesmo. Estes periodistas que
acusan a un dirixente do PNV
de botar leña ao. lume, coma se
non tivese dereito a expres_arse,
pero que non dubidan en poñer
o grito no ceo cando lle quitan a
escolta aos concelleiros do PP,
e que claro a vida dunha persoa
que pensa como eles vale máis
que a vida dunha persoa sospeitosa como Aitor. Votaria Aitor
a un partido politicamente correcto? Agora xa non importa e
só podo transmitirlle á súa família, aos seus amigos e á afeizón
da Real Sociedade a miña solidariedade. Agur Aitor, Herriak
ez du barkatuko! +
·
MIKEL LOIS BALBUENA
(PONTEVEDRA)

CANTINA
MEXICANA

1

RUA MARTIN CODAX
VIGO

.!

española, galega só
en caso de crime
rural.

Máis notícias de
Honorato, o da UGT
do Banco Gallego. Xa
foron as eleición$ e a
CIG sacou 285 votos
(19 delegados) por
261 a UGT (18 _
delegados). Honorato
xustificouse decindo
·que a derrota fora
causada pola "alameda nacionalista
que nos invade".
· Tamén lle parece
inadmisíbel que
alguns afiliados da
UGT votasen á CIG.

A revista La Galicia
Exterior en auge,
boletín especial de
España Exterior que
a Xunta subvenciona,
dá conta, no seu
número do 1 de
Decembro, da xira do
Secretario Xeral para
as relacións coa$
Comunidades
Galegas, Fernando
Amarelo de Castro,
por Latinoamérica. A
información é boa e
minuciosa. Algo moi
de agradecer. Por
exemplo, especifica.
as visitas realizadas
en Cuba que foron as
seguintes: "La
Habana, Santa Clara,
Santiago de Cuba,
San Juan, Manatí e
Tropicana". Moi
poucas publicacións
terian a sinceridade
de mencionar o
cabaret.•
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Algo fede no J?N G

Suso Sanmartin

24 DE DECEMBRO DE 1998

menzou a facer insinuacións
electoralistas e de que "nos deix amos manipular polo PP e
BNG", rachou a maqueta do
aparcadoiro, afirmando que
"maldito o día que decidimos urbanizar esa zona", e boutounos
do seu despacho, non sen antes
lanzar unha velada ameaza á
propietaria dun bar (cuio no me
omito por motivos obvios) asegurándolle que ia pagar a terraza do mesmo a precio de ouro.

Despois de 24 anos de militáncia
no nacionalismo popul.ar, primeiro
naquela UPG clandestina,·logo na
ANPG emerxente, e despois .neste BNG claudicante; e para min
hoxe, unha dorosa esperiéncia o redactar
esta carta.
Companeiros;
Algo ·fede no non será que o
BNG., .cando - BNG po.de estat
os m1l1tantes
de a pé con- perdendo o
tempramos in- norte cegado .
quedos, como .
'
por parte da polas ansias de
actual direc- arrecadarvotos~
ción, acúsase
a alguns colectivos, e certos
compañeiros
tentan organizarse á marxe do organigrama oficial. Onde ademocrácia interna? Algo fede no BNG
cando ·os autonomistas doutrora,
acadan pastos relevantes, campan fachendosos e até se autopostulan para viaxar- a Estrasburgo. En troques, _a un cativo fato de
arredistas persíguenos ca espulsión. Algo fede no BNG cando se
fan ideolóxicos dogmas de fe cristiáns, ameázase aos críticos co lume eterno e érguese a bandeira
da caza do infiel musulmán. Compañeiros non fede esto a Inquisición que apesta? Algo fede no
BNG, cando a UPG, (partido ao
que sempre admirei e apoie, por
moitas razóns que non ve.ñen o
caso) tenta hexemonizar o marxismo-nacional, a forza de abafar a
unha voz minotária pero erara. De
que ten medo a poderosa UPG?
Sempre pensei que o BNG seria
unha frente na que collesemos
todos os nacionalistas, trabuqueime, albisco que somentes
teñen cabida os que comulgan
acríticamente coa curia dirixente
e se amoldan aos seus desexos
políticos-doctrinais. Compañeiros para esta viaxe non facian
falta tantas reviravoltas, ne'n
tanto sacrifício militante.
Compañeiros-, non será que o
BNG pode estar perdendo o
Norte, cegado palas ánsias de
arrecadar votos e máis votos?
Non será que o BNG está saíndo fora da rea~idade, a forza de
velo máis nos parquets que nas
corredoiras, máis nos despachos que nas fábricas e máis
nas institucions que nas leiras?
Compañeiros, seguindo co símil
católico-nacional, e sen acritude,
non seria conveniente ir pensando en renovar a maioria de Bispos, Cardeais e até o Papa?
Un saúdo fraternal dun militante
de 2ª liña.+
XosÉ

Mª GoNZÁLEZ SALGADO
(VIGO)

O mal exemplo de
Paco Vázquez para
o pacto municipal
Cando tiña í 2 ou 13 anos preguntábame qué significaba aquilo de "Facorro fascista" que aparecía a modo de mensaxe sarcástico nas paredes da Coruña.
Uns cantos ~nos máis tarde puiden enteirarme, e pouco despois comprender e tamén apoiar
ista denominación tan axeitada
para unha persoaxe de sémellante -catadura. Refírome, por
suposto, ao rexedor de A Coruña (denominación oficial qúe teima en rexeitar), o inefábel Francisco Vázquez.
Ven todo isto a conto porque hai
uns días descobrín nas miñas
proprias carnes o verdadeiro alcance daquel adxetivo; como
membro integrante dunha Asociación de Viciños (creada sui
generis para o caso particular),
acudín ao Consistorio coruñés
para tentar deter ou modificar
na medida das miñas e nasas
posibilidades a construcción dun
aparcadoiro-bunker proxectadopouco antes de chegar a estación de autobuses da nasa vila
e hipoteticamente chamado Plaza del Cómic(¿?). Como queira
que o devandito proxecto pretende elevarse dende o chan
alomenos dous metros e medio,
tapando a visibilidade dos viciños de pisos inferiores, constitu índo un risco para calqueira
viandante dada a escasa distancia de seguridade entre a acefra
e o parking, e sobre todo, o perxuicio económico, de ubicación
e de todo tipo que van sofrer os

pequenos negocios sitos na zona, pois quedarán enormemente
solapados e ocultos pala "zona
axardinada" que cobrirá as 3
plantas de aparcadoiro, os viciños decidimos solicitar audiencia urxer1te co alcalde , quen
-:-tras unha
negativa rotunda, remitindo a conduc- Se ben écerto
tos reglamentarios e por que alí donde
escrito- deci- gobemaa
diu recibirnos
trala publica- dereita, reina a
ción no xornal tiranía eo
"La Voz de
Galicia" dun- clientelismo
ha nota (mopolítico, non é
delo acuse de
recibo) refe- menos certo que
ríndose aocaaalcaldía da
so. Nen nos
piares pesa- Coruña
delos puiden d ta
imaxinar sees couse
mellante reac- como exemplo
ción, misturada de histeris- de especulación
mo, arrebato inmobiliaria,
extemporaneo
e outras linde- goberno
zas polo esti- totalitario.
lo. O caso é
que tralas tentativas de face rl le ver o
que non deixa lugar a dúbidas
-que os negocios van sofrer un
perxuício evidente- sen que o
sr. Vázquez _quixera ou pretendera entender, a discusión subiu
de ton o nemea-lo sr. Mario Rico, concelleiro do BNG quen, en
calidade de arquitecto, acudira á
xuntanza que tiveramos os veciños a véspera. da audiencia para.amosarnolo seu ponto de vista; de seguido, o rexedor ca-

Pod~n imaxinar que os pensamentos, conversas e pontos de
vistas xiraron ese día sobre o incalificábel proceder dalguén que
se chama representante popular
da nasa cidade. Non falernos xa
das súas pintor.escas tentativas
por conquerir un Bispado para A
Coruña, torpe remedo para restarlle votos á dereita nas inmediatas eleiccións municipais; fagamos tábula rasa da súa incrible torpeza como secretario xeral do PSG , conducindo o seu
partido aos piares resultados
dende hai moitos anos (conste
que a min nin pena nin gloria) ;
corramos un (es)tupido velo sobre a súa cruzada persoal contra A Coruña, o galega e os nacionalismos , visita a Guadalajara incluída. Mais o que non podemos consentir en modo neng ún é que faga bulra de nós,
nos bote do Concello e aínda
por riba apareza nos xornais dicindo que o chamamos menti reiro e que preferimos acudir
antes á oposición que escoitar ó
alcalde : en ningun intre erguemos a voz , antes ao contrario
escoitamos prudentemente o
que tiña que dicir e amosamos o
naso ponto de vista, lóxicamente discordante pero que nunca
levou implícito un desafío nen
moito menos semellante adxectivo , aínda que todo o que quixo
e puido tivo , necesariamente,
que escoitar os berros do sr.
Vázquez, non os nosos. En fin,
que aquilo de "mexan por nós e
din que chove" lévase unha vez
máis á práctica.

Sirvan estas modestas liñas para advertir o Bloque, tan interesado que anda en pactar ca
PSG para evitar gobernos do
PP, que se ben é certo que ali
donde goberna a dereita, reina
a tiranía e o clientelismo político, non é menos certo que a alcaldía da Coruña destacouse
como exemplo de especulación
inmobiliaria, goberno totalitario,
integrismo católico, cruzada antigalega e antinacionalista, epapanatismo españolista. Por iso e
para elexir ben os compañeiros
de viaxe, recomendo aos compañeiros do Bloque que reflexionen e tomen boa nota; é un con sello de balde.+
XABIER ARIAS
(A CORUÑA)
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A reunión das Asociacións Culturais debe servir para revitaliz:ar a Federación.

VOZ NOTICiAS

As Asociacións queren
promover os seus circuitos culturais

Por volta de corenta aso,
ciacións estiveron presentes no
encontro celebrado o pasado
Domingo dia 20 de Decembro
na Coruña, en resposta ao con,
vite da Agrupación Cutural
Alexandre Bóveda. A necesida,
de d revitalizar a Federación
de A ociación Cuturai , ob,
xectivo da xuntanza, responde,
egundo o organizadore , a un,
ha crecente demanda de partid,
pación ocial no eido da cultura
fronte á institucionalización de
grande fastos que 6 cria "es,
pectadores". Os atrancos que
topan no seu trato coas distin,
tas adminstracións e a maneira
de enfrontalos foron tamén
pon~os fundamentais do debate.
As asociacións decidiron revitalizar a Federación de Asociacións como marco de colaboración ante unha crecente privatización dos servizos e unha cultura oficial fundamentada nos
grandes eventos. O presidente
da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, Francisco Peña, entende que o asociacionismo é a
"forma óptima de participación
na cultura e por iso hai que potencialas, ademáis as asociacións
teñen inquietudes comuns e desde a Federación pódense ofertas
posibilidades de coordenación".
Idea esta que foi ampliamente
recollida na ponéncia marco elaborada por Lino Braxe na que se
falaba da criación de "circuitos
culturais próprios" cunha "oferta
conxunta de intercámbios entre

unhas asociacións e outras".
Con carácter de urxéncia a pon éncia propuña a celebración
dunhas "Xornadas Técnicas sobre Xestión Cultural nas Adrninistracións Públicas", en especial co fin de artellar un máis
efectivo contacto coas administracións - prevista para a próxima Primavera- , o deseño de acción para a defen a do patrirnónio, pular pola criación de
grupo amadore de teatro e corais dentro das asociacións e
apoiar a mú ica tradicional e o
novo cinema galega a meio da
sua exibición.
A puxanza do movirnento asociativo no eido cultural quedou
á vista na viveza do próprio debate. A necesidade de participación dos viciños <liante dunha
cultura oficial que a cada vez os
converte máis en meros esp ctadores está na base, ao dicer dos
organizadores, do novo pulo que
están a tornar· as asociacións de
base. Ao pé de entidades xa his. tóricas como a própria Alexandre Bóveda, a Valle Inclán ou a
Auriense, estaban outras de nova criación que están a desenvolver un grande traballo de dinamización social, converténdose, en especial no mundo rural,
nas únicas plataformas de participación viciñal. Francisco Peña
defende as asociacións corno a
"face máis 'activa e criadora do
país que prornove, de cerro, unha cultura particip.ativa e democrática, acorde- coas nosas formas tradicionais nas que os viciños eran_os que facian a festa".

O papel fundamental das asociacións na conservación e normalización da nosa cultura, asi
corno na criación de ¿ornpañias
teatrais ou grupos rnusicais e
afeccionados a todas as artes
próbase a nada que se pescude
na sua própria história. "Compañias corno Ollomoltranvia e grupos como Luar na Lubre ou Milladoiro naceron da man da actividade das asociacións culturais"
aponta Francisco Peña.

Atrancos administrativos
Fóra do entusiasmo que produce
a demanda social de asociacionismo de base e os óptimos resultados que acadan rnoitas das
actividades promovidas, as asociacións atópanse con atrancos
nos seus contactos coas adrninistracións, nomeadarnente á hora
_de ac;adar financiarnento para as
suas programacións. Amparadas
nun traballo de vonluntariado,
as entidades culturais baten
cunha burocrácia á que lles costa facer fronte .
"Desde ó ponto de vista administrativo e fiscal as administracións crian grandes problemas a
entidades que non teñen un
aparello de xestión profisional, a
Federación poderá servir de altofalante <liante da administración" sinala o presidente da Federación, Xan Herrnida quen
aventura como vía de coordina,
ción axeitada a criación de consellos sectoriais que poñan en
contacto os órganos adrninistrati vos coas entidades de base,

~n

lugar menos nunha
cartografía sentimental e privada.
T amén desaparece a paisaxe -non
só leiras e árvores: horras e rueiros,
cativas casas de traballador
simbiótico dunha aldea que
sempre se soubo arrabaldo, pazos
polos que vagava o fantasma do
derradeiro señorito- e con ela a
imaxe do mundo que os país nos
fazian aprender a todos os cativos.
Nomes repetidos nas idas e
nun momento no que desde os
regresos da cidade: o Bosque, a
organismos gubernamentais -en
Ponte de Vilaboa, as curvas de
especial os de carácter local que
-e sopraba o vento nas
Canaval
xestionan orzamentos para cul- ~
suas sílabas-, a Corveira, o
tura- están a desenvolver unha
Control, Ponte de Pedra. Afaziancultura báseada "na actuación
dos chamados técnicos sen connos a recoñecé-los igual que
tar coa actividade das asotíñamos que recoñecer as cores ou
ciacións que son as que prograos números, como se tamén
man contando coa particiestivesen destinados a ser eternos.
padón dos viciños". Ao seu ver,
Hoxe até os vellos deseen do
hai razóns políticas de fondo pa-'
coche de liña na parada "do
ra que as distintas administraCampo" para iren pasear polo
ción poñan barreiras ao desenHipermercado e ninguén lembra
vol vemen to do asociacionismo
que onde está Mato Grande foi
de base, que se ten que autofiPonte de Pedra.
nanciar, xa que é, "en definitivas cantas, o que lle dá voz ao
próprio país e fai que os viciños
teñan unha ·actitude activa
Womo se adapta ao rriundo quen
fronte á pasividade á que convio aprendeu cerro e definido como
dan os governos".
unha cor e o descobre inseguro
inseguro e provisório? Como
Na ponéncia marco .debatida na
aprende que -a felicidade está en
Coruña recolliase asimesmo a
bens perecedeiros quen tivo como
necesidade de darlle unha "nova
primeira
obriga gardar a terra dos
leitura aos fastos da celebración
trasavós para os seus netos?
do Xacobeo 99 e da designación
de Santiago de Compostela coAgachados nunqa multitude
mo capital cultural no 2000".
uniforme de epicureístas sen
Diante destes eventos, as asofilosofía e despilfarradores,
ciacións no~ evitan recome~dar
alentán os que sempre tiveron os
que, fóra dos grandes espectácuprazeres doados poF un estádio
los, se conte coa dinamización e
infantil do ser humano e deitaren
participación viciñal nas activiao
lixo un anaco de pan ou un
dades que se programen.
abrigo algo gasto un pecado, ese
sí, imperdoável.
Acordouse asimesrno seguir participando nos distintos proxectos europeos nos que a Federación está inserida, corno a Rede
ff.;aisaxe de asfalto e adosado
Euro-Sul, e, seguindo o histórico
asovia o vento dos canaviais que
proxecto do Galeuzca, primar o
ali estiveron. •
encentro coas culturas galega e
catalana.+

O Encontro celebrado na Coruña reforza
a Federación en resposta á demanda de part~cipación social
9* CARME VIDAL

da señora Pura fica tan
só aquel recuncho onde un dia
estivo a lareira. Nos anos setenta
deveron de destrui-la e recobri-lo
todo con azulexo. Talvez ao tempo
mudaron por unha de formica a
vella mesa da codña, os rallos con
patas rozadas polos meus botins de
nena. Morreu ela, a casa foi
deixada ao seu abandono. A filla
seguia en Inglaterra: O neto casou
e foi para outra aldea. Arañeiras e
o roer insomne do caroncho.
Mofo. Mais nada como isto de
agora: unha máquina que chega
cun fragor que nen a señora Pura
soubo imaxinar para os infemos
dos seus cantos e que derruba de
un embate toda a memória.
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• As Emboscaduras
de Manuel
Vilariño
móstranse
en Madrid
• .l

•

...

l

)

A NOSA j1ERRA.

24 DE DECEMBRO DE 1998 • Nº 862

No Círculo de Belas Artes de
Madrid, un dos foros máis prestixiosos para a fotografia contemporánea no Estado español, mostra a sua obra Manuel Vilariñb
(A Coruña, 1952). Emboscadura
é o título dado a unha exposición
de 56 pezas en grande formato
que reunen de xeito antolóxico a
traxectória do autor galega máis
recoñecido nos circuitos interna.cionais da fotografía. Na mostra,
patrocinada pola Fundación Caixa Galicia, que edita a sua vez un
libro coa obra, contémplase
todos os rexistros iconográficos
· de Vilariño desde a série que
agrupou en 1992 para o sonado
libro Béstas involuntárias aos polaroids de 50x60 de Aforcados.
Outras coleccións destas fotografías realizadas nos últimos 15
anos como Orixes e Emboscaduras
completan unha mostra na que o
crítico Manuel Falces quere ver
en Manuel Vilariño desde "o singular universo visual, pletórieo
de pantasmas, a pulcritude técnica das suas fotografías.•

• Exposición
en benefício
das vítimas
dos maus tratos
Até o 11 de Xaneiro permanecerá aberta na Galería Sargadelos
de Ferrol a €xposición colectiva ·
Nenas dos meus ollas, unha iniciativa en benefício da Casa de

maioria á participación do público. Os interesados
puideron aprender a facer maza-pán e modelar as pezas do Belén
para o vindeiro Nadal. Para o
dia 29 organízase un obradoiro
de monicreques, o 2 e 3 un tapiz
de alto lizo colectivo e para o 4,
Ofeitoaman pon a pedra, a ferramenta e as medidas de proteción
para desmitificar a dureza indomábel da pedra de Galiza. Asimesmo, o 26 haberá demonstración de vidro soplado, o 28 de
cesteria·e 30 de coiro. •

Acollida de Mulleres Maltratadas
na que participan Almudena Fer: ·
nández Fariña, Berta Cáccamo,
Carmen Chacón, Carme Martin,
· Cristobal Novoa, González
Collado, Xavier Meléndez, Xurxo
Llorca, Xosefina Pena, Xoana Luna, Lola Solla, Luís Seoane, Manuel Patinha, Maria Manuela,
Maria Xosé Diaz, N atália Diaz
Mella, Ovício, Paloma Jaen, Rosa
Veloso, Siro e Iolanda Ferrer. A
Galería Sargadelos decidiu que o
diñeiro recadado este ano seX:a
destinado á compra de libros e
xoguetes para esta casa na que foron acollidas máis de 200 mulleres e de 300 nenes desde a sua
abertura en 1986. •

• Maria Castaña
prémia o traballo
de Xermolos

•VII Festa
Folk Monteira
O Sábado 19 de Decembro celebrouse en Cabral a VII Festa
Folk que organiza o Grupo de

Danzas do Mundo Monteira.
Frente a actual tendéncia de
apresentar a danza tradicional
como espéctáculo executado por
expertos, Monteira leva sete anos
organizando esta festa na que o
importante é que o público participe. A música en directo chegou da man de vários grupos locais, dos músicos de Monteira, o
grupo de pandereteiras Fiadeiro,
Ramón Cardona e Enrie Badal
con pezas catalanas, británicas,
austriacas, francesas, alemanas e
portuguesas e a formación Clan
Melci, que integran a holandesa
T oni e o franc;és Philippe. •

• Folk para unha
potabilizadora
de auga
en Nicaragua
O cartel con Xosé Manuel Budiño, Milladoiro e Luar na Lubre
xuntou a sete mil persoas no concerto de solidariedade con N icaragua que se ven de celebrar no
Coliseo da Coruña. Segundo o

Comité Cicladán de Axuda a Centroamérica e a ONG Médicos do
mundo, promotores deste concerto
de urxéncia, os máis dez millóns
recaudados enviaranse a Malpaisillo para que sexan destinados á
construción dunha potabilizadora
de auga. Parrticiparon tamén
Mercedes Peón, Manuel Rivas,
Quico Caqabal e grupo Leliadou-

• Vidal Souto apresenta os últimos
traballos na galeria Visol de Ourense
Até o 20 de Xaneiro, na Galeria Visol de Ourense móstrase a última obra do pintor ourensán Vidal Souto, artista autodidacta que
desde 1970 móvese nos circuitos artísticos compaxinando boxeo e
pintura. Dos seus frecuentes viaxes ao Brasil traspasou os ambientes indixenistas que o achegan a obra de Wilfredo, Lam, Botero e
aos mura~istas mexicanos. T ampouco é despreciábel a influéncia
de Maruxa Mallo dos anos trinta e mesmo da arte románica galega. O ~atálogo da obra foi prologado polo fotógrafo Xurxo Lobato.•

ra. Imaxes recollidas polas cámaras de Xurxo Lobato, Vari Cara-

més, Xoán Piñón e Xúlio Correa
-foron proxectadas durante o concerto en duas pantallas xiga.ntes. •

• González Tasar
e Rosa Aneiios
gañan o Modesto

Figueirido
O primeiro prémio de relato
curto Modesto R.Figueirido que
organiza a Fundación Pedrón de
Ouro, recaiu este ano no escritor
Luis González T osar polo seu relato Catro dedos por baixo do em-

A asociación ociocultural
Xermolos de Guitiriz foi galardonada na lll edición do prémio cultura tradicional que c ncede o
colectivo de Lugo Maria Castaña.
Neste sentido, e como iniciativa
mái recente, Xermolo ven de
criar un grupo de inve rigación
que, coordenado por Míni de A
Quenlla, e tá recollendo polas diferentes aldeas do município pezas
de música e danza tradicional que
se van publicar nun cademo. Entre outras actividades, Xermolos
organiza cada ano a Feim e Festa
da Música e da Arte de Pardiñas e
o Encontros da T erra Cha, nos
que se homenaxea a un escritor. +

biga e en Rosa Aneiros por A eidosa que izaron as bandeira. •

•Máis
de 7Oartesáns
na mostra

Ofeitoaman
Unha nova edición de Ofeitoa,
man, amostra anual na que participan máis de setenta artesáns,
permanecerá aberra na Estación
Marítima de Vigo até o 5 de Xaneiro. Organizada pola

Asociación Galega de Artesáns,
inclue ~ha proposta de
obradoiros orientados na sua

• Esteva Creus
gaña o certame
poético .

Lorenzo Baleirón
A obra Teoria do lugar de Estevo Creus fo¡ premiada na XI edición do certame de poesía Eusébio Lorenzo Baleirón que concede
o Concello de Dodro. O traballo, que foi escollido dun total
de 36, será publicado dentro da
colección de Edici6ns do Castro
adicada ao poeta que dá nome
ao prémio.•

·Ümha anta perdida 125 anás nó Valadouro
...

90- A. FERNANDEZ MALDE .

Nas terras do Valadouro acha-se
um dolmen mui conhecido, acaróm do curro de Santo Tomé.
Trata-se dumha pequena arca
rectangular (cista) acobilhada
num túmulo.
0

Menos sabido é, que junto com a
Arca da Piosa, é um dos primeiros monumentos megalíticos publicados pola incipente. investiga\:Óm arqueológica do segundo
ter\:O do século XIX. Em 1873, jasé Villa-Amil y Castro, nas "Antigüedades prehistóricas y célticas
de Galicia" da a conhecer as ar-

. cas de Sinás y Padorno, cumha
impecável precissóm: informa
tanto sobre as dimensóns exactas
das lousas e dos espazos camerais, como da matéria prima dos
ortosatos (pizarra anfibolítica),
junto cumha planimetría totalmente escepcional para áqueles
tempos. Villa-Amil y Castro fornece outras considera\:Óns modernas: as pequenas dimensóns
das cámaras nom som próprias
dum verdadeirn dolmen: hoje sabemos que se trata de tumbas do
Bronze Antigo da antiga tradi\:Óm megalítica.
Pese a relevancia do achado, a

arca de Recaré (Sto. Tomé) pas,
sa totalmente desapercibida na
invesstiga~óm, até que em 1927
Cuevillas publica a lanta de Villa-Amil outro comentário, o
qual impediu a sua localizac;óm e
verifica\:Óm. Assim, nunca mais
se volve citar <lito monumento,
quedando como umha antiga
notícia incerta ... até hoje! Recentemente, animado por Mano-- ·
lo Lourenzo e Marica Campo; visitei e levantei a planta da cista
de Santo Torné, comprovando a
sua semelhanza enquanto forma
das dimensóns com o desenho de
Villa-Amil. Por tanto, após 125
anos, aquel dolmen ·perdido vol-

vera aparecer, paradoxalmente
sendo mui conhecido. Tan só
conhezo um caso algo semelhante; a finais dos anos setenta Filgueira Valverde e Garcia Alén
publican a fotografía de um
grande dolmen en Mos que davam por destruido. Posteriormente ternos comprovado que
dita dolmen acha-se situado no
Círculo Mercantíl de Vigo . .
Este achado leva-me a fazer considera\:Óns finais. Primeiramente, resaltar a figura de VillaAmil y Castro, arquiveiro, bibliotecário, anticuário e académico correspondente da histó-

ria, de escrita amena, numha
época na que se estavam a escrever a História de Galiza tanto de
Vicetto como de Murguia, este
investigador elaborou catálogos
de objetos e monumentos préhistáricos com grande rigor. Por
outra parte a arca de Santo Torné guarda grandes semelhanzas
construtivas e de emprazamento
com as cistas de tipo Pedra da
Gesta, presentes nas Beiras do
Douro, Barban\:a, Val do Mao
(Sárria) e agora no Norte. A
presenza <leste dolmen tardío na
periféria da serra planteja a possibilidade de existir muitos outros mais antigos no interior.•

GuieirQ
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conta de libros

A vida
no papel
Título: Ensino e análise transacional.
Autora: Marie Joseph Chalvin.
Tradución: Chistine García e Paco Rivas.
Editorial: Laioventu.

Ensino e análise transacional é un
ensaio que Marie Joseph Chal,
vin confecionou a partir das suas experiéncias como pedagoga da
MAFREN (Misión Académica
de Formación dos Personais de
Educación Nacional) francesa, o
que aquí serian os CEFOCOP.
Con esas referáncias , moi posi,
belmente quen non sexa educa,
dor pen ará que alí non hai na,
da para el. Craso erro. O libro é
certo que se dirixe a educadores
como de tinatário primordial,
preci amente un sector onde a
comodidade e o inmovilismo
aniñan do xeito tan cruel.
Desde as lembranzas que a un lle
restan das suas leituras de filoso,
fía, albi camos no condutismo
(o e tuda da condura humana
como base para o proceder na
vida) a fonte teórica nutrícia
dun contido repartido en nove
bloques, conclusión, e seis ane,
xos (seis test). Todo cunha clara
e inéquivoca vontade de contri,
bución para mellorar a maneira
de educar, enrendéndose o edu,
cador a si mesmo e entendendo
ao alumnos. Para entenderse o
educador a si mesmo pártese da
auto observación para averiguar
os e quemas actitudinais que re,
xen o proceder na aula. E para
entender ao aluno, outro tanto.
Garantimos urpresas a quen se
atreva a seguir os métodos que
suxire a autora. En cada un dos
nove bloque hai uficiente in,

,

A.N.T.

formación para podérrnonos au,
toclasificar e clasificar aos de,
mais. Xa sabernos que o ser hu,
mano é inclasificábel, xa, que
cada persoa é un mundo, pero
sempre hai patróns de condura
similares, sen que iso signifique
negación do libre albedrío, pre,
destinación ou causa parecida.
Todo ten as suas lirnitacións,
pero non por iso deixa de ser
útil. Precisamente se dirá que é
excesivo reducionismo limitar o
comportamento a tres patróns

PREMIOS

base: Pai, Adulto- e Neno. E de
nada serve dicer que logo hai
deferentes apartados en cada un
de xeito que a causa non é tan
simple. Nen lernbrarernos que
isto vai dirixido a educadores e
os seus procederes soen ser moi
rutineiros. Non, propoñerernos
un xogo.
Poñamos por caso a análise da
conducta dalgunha persoa pú,
blica, por exemplo: políticos
mesmo chegar a conclusións

XERAIS

ben interesantes se xulgamos o
proceder típico de cada forma,
ción política. Cóllanrne a Az,
nar, Fraga, González ou a quen
queiran ... a verdad e é que a un
lle custa traballo non desvear as
conclusións que obtivo el, pero
'moitas veces non se quere xo,
gar can,do se sabe o resultado do
xogo. E unha maneira lúdica e
formativa e introdúcenos na
análise transacional. Aquel que
o faga, dificilmente poderá sus,
traerse a non aplicar o método
continuamente. Superada a di,
ficultade que conleva o ter que
familiarizarse con etiquetas e
denomina,
cións novas
-designadas
con palabras Garantimos
con fortes
surpresas a
connota ,
c10ns
que quen se
nada teñen atreva a
que ver co seguir os
seu conti, d
do-, supera, méto os que
do iso, un suxire a
a t o p á s e autora.
identifican,
do procede,
res de "perse,
guidor"
,
"adaptado", "subelle", "remiso",
rapidarnente veremos rnanifes,
tacións de enerxia positiva e
negativa, e pronto colixirenos a
sua orixe e as suas consecuén,
cias, de forma automática, tei,
mosa e mesmo viciosa.
Verdadeirarnente é un bon ins,
trurnento para educadores, co
que calqueira persoa de a pé Pº'
de disfrutar á vez que tamén
aprende, dado que está concebí,
do de xeito que todos teñan fa,
cil aceso ao seu sentido, sen que
teñan que ser versado en filoso,
fías condutistas ou educativas.•
XOSÉ M. EIRÉ

1998

MORNING STAR
Xosé Miranda
MomingStar

Xosé Miranda
PREMIO XERAIS DE NOVELA, 1998

MEMORIAS
DUNRAPOSO
PREMIO MERLÍN
DE LITERATURA INFANTIL, 1998

Unha novela

Deus sentado nun
·siUón azul debulla

•

I

Engaiolantes

persecuc1ons, parxons
e esperanras.
Unha novela que gusta

XERAIS

ne··
F
L
~<

u-.; P:\l\:1,s

1
\

epIBódmHiven·
ctais, reflextóns e
referéncias Literá,
\
,
rias polas que pasan
de Miguel Torga a
. .. . , ·
Cunqueiro, de Risco
,,.~, __J
a Ramón Pifieiro, de
··
Otero a Torres Quei,
ruga, configurando o seu
particular retrato de país marcado cunha
forte dose de autobiografia. +

lolandalatria
de eróticos versos
T erceiro poemário qe lo landa Castaño
-despois de Elevar as pálpebras e Delicia-,
gañador do 11 Prémio de Poesia Johán
Carballefra do Concello de Bueu. Vivi,
mos no ciclo das erofanias (Espiral
Maior) supón, ao dicer
da autora do
prólogo Olga
Novo"unha
busca estética e
unha rebelión
persoal a través
do pracer e da vo,
racidade sexual".
"Os nosos dáctilos
Par a par./ Sofios
fértiles Par a
par./Parecía imposi,
ble que coubese tanto
alento./tan madrepérola como agora nos
preña.Neña, miña bela bestia, vén coa
túa yolandalatría." escrebe a poeta.+

Poemas galegas
para Lorca
O Concello de Santiago ven de publicar
Os poetas ele Galicia cantan a García
Lorca, unha antoloxia baixo o coidado
de Xesus Alonso Montero que recolle
unha manchea de pezas Líricas adicadas
ao poeta granadino. lgleisa Alvariño,
Diaz Jácome, Manuel Maria, Maria do
Carme Kruckenberg, Dario Xoán Cabana, Celso Emílio Ferreiro, Uxio Novo,
neyra, Luz Pozo,
Bemardino Gra,
ña, Garcia T ei,
xeiro, Rábade Pa,
redes ou Miro Vi,
Llar son alguns dos
escritores dos qÜe
se recollen versos
en memória de.
Lorca. Recolleita
tamén de poemas
en castelán e
edición facsímil~ da
homenaxe literária de
Ernesto Guerra da Cal ao seu amigo.+

Antropólogos, sociólogos, historiad9res
e psicólogos sociais son os autores dos
ensaios recolüdos por José Antonio Nie,
to en T ransexualidad, transgenerismo
cultura (Talasa). Un Libro que busca
romper os siléncios e fuxe do modelo
médico pará se alimentar de "zozobras e
fantasias, de encadena.mentas ao estere,
atipo e de rupturas
de moldes" facen,
do protagonistas
"ao/á transexual, a
comunidade trans,
xenérica. Gañando
terreo nos seus di,
reitos. Transforman,
do o sometimento
en liberación. T rans,
formándose."•

y

de odios e amores, tiros,

sen adovíos.

O amplo índice onomás'rico convida a
pescudar en Un país de Palabras (Gala,
xia) a maneira na que se fo¡ conforman,
do o universo Literário de Carlos
Casares. Ensatos
narratLvos nos
que o autoPde

· Transéxu~litfade gañando ~ireitos

·Antonfo Reigosa

• I

O mundo literário
de Carlos Casares

fábulas de raíz popular
cun humor
desbordante.

-
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O COQdeL
ca preséncia en
Itália do líder
do Partido dos
Traballadores
do Kurdistán,
Abdullah Oca,
lan, decatémo,
nos que apenas
sabemos nada
da situación
deste "país ine,
xistente''. con
casi trinta mi,
· llóns de perso,
as.

apa~ición para introducirse na
· história dun país real que non
existe eh nengun rriapa. Distri,
buídos principalmente por ca,
tro e$tados, millóns de kurdos
viven despoxados da sua cultu,
rae a sua língua, como se fosen
figuras dunha partida de xadrez
·que xogan poténcias extran,
xeiras.

A cara oculta
da história
Título: Mujeres en Kurdistán.
Autor: Gerd Shumann.
Editorial: Argitaletxe Hiru.

Mujeres en Kurdistán é un un
interesante libdño de recente

Posto de actualidade nas últk
semanas pola problemáti,

~as

Schu,
Gerd
mann, xorna,
lista alemán
que vive en
HambUTgo, ten
publicados vá,
· rios traballos
sobre temas de
actualidade .e
zonas en conflito: ex,república
iugoeslava, .Cuba, Bretaña, etc.
Ag.ora presta a· sua voz, a sua
pluma , para que as mulleres
kurdas falen da sua loita en fa,
vor da independéncia, da sua
capacidade para tomar deci,
sións, dos seus desexos e os
seus soños, lembrando como
comezou todo. As suas pegadas
condúcennos ás montañas
atravesadas por dous famosos
rios do Antigo Testamento, o

Grial

Tigris e o Éufrates, onde se
atopa a gu~rrill-a do PKK, ás
cadeas da T urquia da OTAN,
NQ 139. Xullo, Agosto, Setembro 1998. Tomo
á resisténcia contra do patriar,
XXXVI
ca que rexe as suas casas e o
Director: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.
muecin nas mezquitas ... A his,
tória de Ley,
Coordenado nesta ocasión por Manuel Selia
Zana,
nón, Xosé Luís Suárez Canal e Vftor Vapoucos anos
queiro, o último número da revista analisa
atrás analfa, As mulleres
üS "Territórios da Fotografia" de xeito mobeta e Jogo kurdas
nográfico. T raballos de Joan Fontcuberta,
Allan Sekula, Vftor Vaqueiro, Val
convertida
Villiams, Cristian Caujolle e Margarita
na pritneira falan
, Ledo Andión
muller kurdá da sua loita
arredor de dique accedeu en favor
versos eidos da
ao Parlamen,
fotografia ,des,
to turco, e da indepen,
de a prensa até a
montaxe pasanque hoxe se, déncia,
do palas viaxes
gue sofrindo dasua
ou a mone- xúnprisión . .
tanse a unha lon-

capacidade
para tomar
decisións,
dosseus
desexos e
os seus
soños.

Shumann
prepara ac,
tualmente
un libro so,
bre "Mulle,
res no País
Basco", e in,
teresado po la
cultura de
Galiza, ten
realizado di,
versas cola,
boracións en prensa e progra,
mas de radio alemáns sobre a
realidade galega.•
MUNDO CAL

ga entrevista con
Aziz e Cucher realizada por Vftor
Vaqueiro e aos estudos de Sendón e
Suárez Canal sobre fotografia galega, revisando, entre outras, a
obra de Xosé Suárez e Virxilio Vieitez,
protagonista da Fotovienal deste ano. Publfcase, asimesmo, o texto de Carlos Maside titulado "En tomo á fotografía popular".
Obras de Alfonso Eiré, Alonso Momero,
Freire Lestón, Luis O. Tosar, Amable Vei,
ga ou Xacobe Bastida protagonizan a habitual sección de crítica de libros mentras o
panorama cubano actual ocupa a sección
de arte a cargo de X. Antón Castro. +

A Freita
Revista da Lingua e da
Cultura Galegas de Asturias

NO·V IDADE
O FARDEL DA MEM"->R1A

Memoria ~ erótica
de Carlos Velo
1.450 pta

A

N 2 12, 1998.
Director: Xosé Máximo Femández.
Edita: Mesa prá Defensa del Galego de Asturias
e da Cultura da Comarca.

A "Lei de Protección do Bable" aprobada
neste ano que agora remata recóllese de
xeito amplo na revista, completada nun
artigo no que se revisan as repercusións
do debate lexislativo. A publicación canta cun suplemento literário central
-O espelbque nesta
ocasión reco,
lle colaboracións de Manuel Pereira,
LLuis Aigue
Iglesias, Inma
López, Crisanto Veiguela,
Xavier V ázquez
Freire, Xavier
Frias e Esperanza Mariño. Un estudo sobre literatura galega en Asturias
nos tres primeiros cuartos de século e outro arredor da amropoloxia e literarura
oral completan o número. t

EDICIÓNS

.l.:a>SA'DllllA

Revistaca
NQ 10. Xullo, Decembro 1998.
Edita: Federación de Animación Socio-cultural
!taca.

Amáis de apresentar as actividades de Jw.,
ca o boletin oferece nas páxinas centrais

O Siñor Afranio
Antón Alonso Ríos

Vida~

panxón e mo[te Carlos Velo.
. de Alexandre Bóveda Cine e ex.füo
Xerardo ÁJ.var:ez Gallego

L600pta

1.800 pta

Mi,guel Amm Fernández
1.800ptt:a

, Era tempo de apandar
Ramón de Valenzuela

O que fixeron
en Galicia

1.600 pta

1936
1.450 pta

unhas interesantes fichas nas que se recollen as rotas elaboradas ,e tamén recorri,
das- :pola Asociación Carricanta. A Serra
dos Aneares, O Courel, Pena T revinca, a
Costa da Morte, a Fervenza do rio T oxa e
o Mosteiro de Carboeiro e as Serras do
xurés e do Geres son as
atractivas
opcións que
recomendan.
Non perder
tampouco "O
recuncho de
Quico. A receita do
semestre", sec,
ción que, nesta
ocasión, ensina
a elaborar trufa
de castaña.+
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O Museu do Povo adica os encontros
do ·Feíto Diferencial Galega á antropoloxia
/

Tentaron unha definición de identidade através do estudo da sociedade actual
9<>- P. CASTRO

Para falar dun Feito Diferencial, haberla que tratar de conxugar as
diferentes definicións que existen arredor do termo "identidade". Do
ponto de vista da análise antropolóxica, para achegar esa definición
existen múltiples formas de estudo, desde a concepción do humor
que ten un povo, até a sua forma de plasmar a vida ou as relacións
humanas através de refráns, cantigas ou contos populares. No caso
galego, a identidade ven ademais condicionada pola relación coas distintas formas de producción, que á sua vez xeran diferentes vencellos
sociais e uns modelos característicos de asentamento. Pero para a
criación desa identidade influe tamén a percepción que se ten dos
galegos no exterior. Unha percepción condicionada polas relacións
con aqueles homes e mulleres que se viron abocados á emigración.

Arred r de tes e lementos de
análi e xirou a terceira edición
d encontros sobre o Feito Diferencial, celebrad no Museu
do Povo Galego entre os dias 14
e 17 de O cembro. Na organización do encontro, o eu coordenador, o catedrático de Antropo lox ia da Universidade de
Santiago, Marcial Gondar, ubliñaba a importáncia de facer
u o do e tudo antropolóxicos
existente obre Galiza "como
ferramenta para comprender e
con truir unha cultura galega na
que estean representados os diversos grupos que a compoñen".
Para Gondar, eses estudos deben
abordarse de de distintas disci-

gallego ... con perdón" ou a Luis
de Góngora, quen ao servizo de
Don Pedro Fernández de Castro, de Monforte, séptimo Conde de Lemos e xuiz da Inquis ición, escribía un soneto através
do que puña de man ifesto a
aversión que sentía polos galegas en xeral.
Foi, para Montero, Rosalia de
Ca tro a que co seu "libro de
combate" Can tares Gallegos,
reivindicou a identidade dos gaLegos como "xen te do campo e
do mar, intelixen te, honrada e
sufrida" . A simples identificación dun ser galego, en positivo
ou en negativo e a própria re ivindicación dun modelo de galega servi ria para recoñecer a
existéncia desa identidade.

Marcial Gondar, antropólogo e coordenador das Xornadas.

Madrid, sinala que "países como Galiza han facer seu o nós
europeu desde o nós galega e
desde a problemática do nós español". Partindo desta perspectiv a de análise prodúcese, ao

Identidade
no hábitat urbano

Identidad e
n mbarg , a ap rtación feítas arredor do concepto de identidad , non empre fi r n coicid n te . Segundo a profeso ra Mar
Linare , que cen trou a sua interven ción nos xogo de id entidades na cultura popular galega,
a necesidade de elaborar unha
identidade galega é un fenómen o "relativamente recente". Ao
seu entená er, "o galego emigrante sentiu a necesidade de
auto-identificarse cando se atopou nun mundo que hoxe chamaríamos multicultural". ·
Pola contra, para Xesus Alonso
Montero, catedrático de Literatura Galega na Universidade de
Santiago, que fixo unha análise
sobre como se percibe aos galegas no exterior através das man ifestacións ao respeito que
aparecen na Literatura, esa
identidade existiria de moito
antes. Através do que definiu
como "lenda negra" sinalou a
Tirso de Malina e o seu "Soy

seu entender , unha forza que
actua en duas direccións opostas. T éndese a submeter -ás ·estruturas sociais a duas forzas
principais, "unha que tira cara
a unha máis grande diferen -.

As distin tas for mas de povoamento ramén terian influido na
conformación desa ident idade.
Carme Lamela Vieira, que apreentou un h a ponéncia baixo o
epígrafe de "Lugo: a iden tidade
amurallada", explica as repercuión da arquitectura nas distinta fi rm a de relac ión, n on só
en Lugo, enón tomando a esta
vila co mo exemp lo de c idade
pequen a en constante relación
c médio rural.
Seg und o es ta antropóloga , os
m do de relación que se esta,
belecen nestas circunstáncias
favorecen o "clientelismo", entend endo como tal o "intercámbio de regalos e de votos a
cámbio dos favores solicitados".
Un comportamento que está
xeralizado pero que ten a sua
máxima forma de manifestación na política. Os favores son
asi definidos porque se refiren a
algo que non se pode mercar
nen vender . "Son servizos aos
que non se ten direito e q.ue se
piden para satisfacer necesidades persoais, non públicas".
Ademais, estes poden ser ou
non concedidos, pero "o realmente importante é que son so,
licitados e ofertados, de forma
que se cría e se mantén unha
relación cliente lar".
Canto ás relacións coa Administración, Fermin Bauza, catedrático de Socioloxia da Universidade de Complutense de

goto.\o b\anco

1

.:

ciación ·e outra cara a unha menor· diferenciación e integradón". Estas direccións opostas
serian as que levarían, na ac- ·
tuahdáde, á definición 'do concept9 de identidade. +
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"Nesta nova série tratei de recu..
perar a mesma sensación que ti.ña cando comezaba a pintar, a
comezos dos setenta. Daquela
estaba moi aberto ao que pasaba
co lienzo, xogando co automa ..
tismo e tratando de ser ao tem ..
po moi visceral. Agora recupero
a vitalidade no xeito de pintar,
como facia ao princípio. Esta sé.rie supón un cámbio de posi ..
ción, eliminando estudos de cor
nunha crecente preocupación
polo conceito de luz" aponta o
pintor, sabedor de que esta nova
etapa supón unha fenda na sua
traxectória artística.

Manuel R. Moldes
'Agora podo dicer que a miña Nova York
era Pontevedia'
-0- CARME VIDAL

DUN ESTADO REFLEXIVO E DA ANÁLISE DOS MÁIS DE VINTECINCO ANOS QUE LEVA NA PINTURA NACE
VIEIROS DE LUZ, A EXPOSICIÓN QUE MANUEL R. MOLDES TEN ABERTA NA CASA DA PARRA DE SANTJA ..

GO. REFLEXIÓN PARA CHEGAR Á PULSIÓN CO LENZO, PARA TIRAR LASTRE E ATOPARSE COA VIVÉNCIA

Sorri Moldes cando se lle insinua
que está deixando á marxe a par..
ticular "marca da casa" que acu.ñou nos oitenta, con cadros para..
digmáticos que, como Electric.man ou O avó, marcaron etapas
.na sua biografia pictórica e o tor..
naron nun dos nomes máis coñe ..
cidos da plástica galega. "Daque.la estaba imerso na figuración
-comenta Manuel R. Moldes-,
incluso hai unha manchea de te ..
mas que nacen dunha análise so ..
ciopolítica e dunha maneira de
entender o país, cadros tamén
que son postas en escea da pró.pria cidade de Pontevedra. Mes.mo podendo ser que estas obras
criaran unha certa marca da casa
tamén aconreceu que moitos de..
les non foron ben entendidos,
circunstáncia que se sumou á ne ..
cesidade dun certo cámbio, á
vontade de comezar de novo".

DA ARTE, DESDEBUXANDO AS FIGURAS QUE MARCARON A SUA,. FORMA DE ESTAR NA PINTURA. MOL..
DES SEMELLA VOLVER AOS SEUS COMEZOS, "LIBERADO, NUNHA RELACIÓN PERSOAL FLUIDA CO CADRO".

Novas vidas para a pintura
Pintor por definición, con espe ..
cial queréncia polo óleo, Moldes
desconfia da dun arte rexido
maiormente por tendéncias con.ceptuais e liñas expositiva ba e ..
ada nas instalacións. Entende
que se trata dunha derivación
do "mercado da arte no que as
multinacionais fan estudos de
marqueting mentras os criadores
seguimos á marxe dese comér.cio. Hai tamén moito pillabán da
arte e unha cantidade esaxerada
de cachivaches, faltos de calquer
argumento estético". Acredita
asi na pervivéncia da pintura
"que xa a mataron, a remataron
e a volveron matar pero sempre
seguirá existindo porque é vital
para as persoas".

Troca asi a figuración palas ima..
xes internas, saidas do impulso
criador do pintor que desconfía
de que "nun mundo tan cableado
xa non se sabe ben se tamén son
estampas de fóra. O mundo que
se move arredor das novas tecno..
loxias conforman un conxunto
de imaxes que tamén me motiva..
ron na criación desta nova série".

Ten Manuel R. Moldes no seu
xeito de entender a arte unha
continua reivindicación a favor
do mural. A pintura en grande
formato exposta en prazas ou edi.fícios públicos constitue, ao seu
ver, unha óptima maneira de
aproveitar a criatividade dos ar..
tistas de maneira que quede á vi ,
ta e reverta no conxunto da o ..
ciedade. Os murai da sua aut ria
veñen de cando estaba regulada a
adicación á arte do un r c nt
das inversións de obra pública.
"Todos aiamos gañando e mes.mo se podía criar unha escolad
muralismo pero todo aquilo d a..
pareceu" sinala, lamentando así ..
mesmo que ás veces os pintores
batan tamén co sinal de autor d
arquitectos, profisionais cos que
"debia haber un maior entendí.mento, unha simbiose que non
existe. Tiñan que contar coa pre.séncia da pintura no deseño dos
seus edifícios e non evitar ter
contacto coas outras artes".

No 75 plantou os seus estudos de
Arquitectura en Madrid para
adicarse enteiramente a pintura.
Foi unha decisión firme e nada
fácil na Pontevedra daquel tem ..
po, cando a imaxe do artista es ..
taba pegada á bohémia e os estu ..
dos universitários ao prestíxio.
- Daquela levaba cando si unha
sorte de caderno de bitácora no
que apontou: mistério máis luz
igual a· pintura en interacción
coa vida. Manuel Moldes retoma
agora a máxima cambiando as
cantidades dos elementos: "agora
os cadros teñen máis luz e calle..
ron máis cor, perderon mistério
e gañaron en luminosidade".
A sua face de artista pegou forte
na cidade na que naceu e á que
decidiu regresar. Por veces, Ma..
nuel R. Moldes ten sido consi ..
derado un pintor local, non no
seu significado de artista cingui ..
do ao seu círculo vital senón
neutro máis amplo que debuxa a
sua vinculación coa cidade tan ..
to no tratamento de temas en
certas obras como na escolla de
Pontevedra no seu desenvolve.mento como artista. "Pensei
marchar a Nova York pero logo
quedei aqui e agora podo dicer
que o meu Nova York realmente
era Pontevedra" comenta, pa ..
sando vista ao tempo que pasou
desde os primeiros anos nos que
as ansias de difusión da obra o
levaban a expoñer en pubs pola
falta de espazos até a recente
criación da Faculdade de Belas
Artes na que é profesor.

tor entende que a linguaxe da
plástica ten cada vez máis es ..
pectadores. Ao seu ver, e como
un dos protagonistas, o movi ..
mento Atlántica tivo ben que
dicer á hora de que se falase dos
nomes que estaban a despuntar
·n un ha nova renovación da arte
galega. "Dalgunha maneira
conseguiuse que os olios se diri ..
xiran cara Galiza, o que aqui se
facia comezou a soar a moitas
galerías se interesaron polas
obras dos pintores do grupo e
da arte galega en xeral, deseo ..
brindo un país vivo. As exposi.cións de Atlántica foron inno.vadoras e mesmo descobriron
en Madrid un interesante espa.zo de exposicións como foi o
Centro de la Villa" anota, lem ..
brando un tempo do que que ..
dan as relacións de camaradaxe
e o interese polas distintas tra ..
xectórias seguidas polos mem ..
bros do grupo.

A. PANARO

Medir
con distintos raseiros
Pasou Moldes por tempos nos
que sen,tiu ser un pintor incó ..
modo. A polémica da obra Mo ..
zas de Pontevedra -na que re ..
criou no seu estilo ás mulleres
de Avignon retratadas por p¡ ..
casso que tanto o intrigabansumáronse outras nas que topou
coa incomprensión dos que cha..
ma "ordenadores" da cultura. Da
época na que as suas obras plas ..
maban unha simboloxia própria,
mesmo de defensa da tena, gar..

da tamén o amargor de non ter
sido entendido: "hai un cadro
que se chama O carro dun país e
houbo quen o viu como un re ..
troceso, como un paso atrás.
Creo que co tempo se verá de
maneira diferente, cunha leitura
di~tinta e terá o seu espazo pero
entón non tiven a resposta espe ..
rada". "Moitas veces analísase o
que se fai no país cun calibre
distinto. Existe certo pailanismo
que leva a que calquer cousa que
veña de fóra se vexa cuns ollos
máis abertos. Semella coma se
os que nun momento decidimos

asentarnos aqui non poidesemos
ser considerados de igual manei ..
ra que os artistas. de fóra, faltan
tamén engranaxes para que as
nasas obras se recoñezan en cir ..
cuitas artísticos amplos" lamen.ta o pintor d~ Pontevedra.
A sua obra forma parte da co ..
lectiva de pintores galegas ex.posta en Porto Rico co título
"Memória da vangarda" pero
. Moldes entende que é simples ..
mente un episódio illado <liante
da "fisterra" que padecen os no ..
sos artistas. No entanto, o pin .. .

Crítico na sua actitude vital
-"porque un artista non pode ser
doutra maneira"- está certo de
que o seu encontro co lenzo du ..
rará toda a vida. Agora síntese
"lixeiro e ilusionado, coa mesma
sensación coa que comecei" e di
que iso se nota na sua obra,
"máis optimista" contra a imaxe
"pesimista e mesmo tétrica" das
suas anteriores etapas. Do cria.dor individual, afirma, a obra
ten que pasar ao colectivo que
se ten que apropriar dela e in.corporala a sua memória. Entre..
liñas deixa ver que o seu novo
optimismo retrata un tempo de
esperanza, pero iso é xa conto de
fóra dos seus Vieiros de luz.•
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A Cruz do Hospital
Saef, estando nós a agardar po;
la chave para eI}trar na igrexa
de Hospital de lncio, coptou;
nos a história que narra Anxel
Fole da serpe que, no princípio
da primavera, nun dia de sol e
calor, se lle apareceu a un dos
seus benefactores, os Quiroga,
erguida sobre si (seica media
máis de dous metros) e asu;
biando. O pobre do home fuxiu como unha centella. "Can;
do acontece isa -seguiu Saef- é
que vai nevar" .
Nós rimos, pois cadraba a des;
cripción co que agora me mo e ;
taba a acontecer: ela ergueita,
contando o canto, nun dia de
primavera con rnoito calor.

- E ao e curecer -apurou Saef a
falar vendo ao Zoqueiro, o en;
cargado do monument , que vi;
ña, calm como sempre, pola e ;
trada , e a chavc na man- ce;
rrou; e o dia e comezou a nevar.

A igrexa de Hospital, coa torre
exenta e a outra, máis pequena,
que utilizan os Quiroga como pan;
teón, foron construídas a partir do
século XII. Pero non nos irnos de;
ter aqui, por ser ben coñecido este
conxumto. Pasamos ao interior
para gastar o tempo na contero;
plación desa peza de pedra caliza
na que gravaron unha particular
crucifixión sen cravos. D. Xaime
Delgado estudou a tal peza, que
data do século VI, seica. Apareceu
en 1986 ao faceren obras de res;
tauración, soterrada na parte da
ábside. Sobre os brazos estendidos
de Cristo aparecen duas cabezas
que se di representan o sol e a lua:
día e noite, luz e sombra. Os celtas
contaban o tempo por luas e ado;
raban o sol. E baixo deles, outras
duas figuras en posicions de se
axoenllar e de aclamación. A ex;
presión de Cristo é dura, como as
do sol e a lua. Máis que crucifica;
do, parece apegado simplesmentes
á cruz, coas mans aberras, como é

de Goldriz, como Fole lle chamaba; os altos de Santa Bárbara e
Monteagudo <liante dos nosos fuciños. Sentíamos as personaxes
foleanas de "O Tesouro" movendo-se entre as pedras, e vimo-las
como se estivésemos nunha representación: Dona Violante salou;
cando, o cabaleiro 'templário
Henri de Folch caindo co corazón
atravesado pola espada, o_marido
criminal, Diego de Moscoso, preparando o veneno para aquela.
característica da sua época.

-A igrexa -contou Saef bai-

A cruz cadra coa que os templários colleron como símbolo identificativo. Despedía como unha
luz azul e pensamos se Saef lla
transmitira. A contemplación da
peza escureceu;nos os outros ob;
xectos que de valor ten a igrexa.
Cando saímos, algo se transformara en nós. Ollabamos as encostas
alongadas cubertas polos castiros,
da outra ribeira do Cabe, da serra

xando cara a Don Piñor- fixo-a
o demo nunha noite. Mais o
Cristo da crucifixión ten cara de
demo, non vos parece? Construiron;na os templários, non sei
se coa sua axuda ou non , e a fortaleza que xa non existe, para
dominar as riquezas mineiras do
Courel, Quiroga e O Íncio, e
desfrutaron-na os sanxoanistas,
que se fixeron cos seus bens cando aqueles foron destruídos.

-E que pinta a crucifixión- en
toda a história? -perguntamos.

-É a xoia reverenciada dos
templários . Esa cruz repite-se
ainda hoxe en várias partes do
templo. Até Lle deu o nome á
capital <leste Concello. Cando
os templários foron _condenados,
os seus sucesores soterraron-na
no sochán da igrexa. Queimaballes as mans. E a conciéncia.
Non soubemos por que s ·aef
asubiou seguido. Pensamos se
estaría inventando a história
para nos burlar. Mais o misterioso enchia xa as nosas emocións e cando chegamos a Don
Piñor, baixo os seculares castiros que abeiran a estrada, vimos
como as folerpas ian debuxando
brancas pólas. E vimos, por riba
das nasas cabezas, a aiga chamar con altos axiridos. Saef
non paraba de rir, azul toda ela
como a mar. +

OPtNIÓN
OS GUIÓNS QUE NON GUÍAN, OU OS TRAZOS SEN TRAZA (III)

DE EXPEDIENTE DE DISIMULO A GRALLA OCIOSA
Logo de examinarmos as (sen)razóns sintácticas
do guión pronominal, no fundo semellantes ás do
guión do artigo, chegaramos a semana pasada a
suspeitar que apenas parece unha proposta pen;
sábel dende o galega. Habemos ir vendo por qué,
mais de momento suxeriremos que o seu motivo
principal non é senon o de lograr un expediente
cómodo para aparentar distancia verbo do castelán, cando non se dá estabelecida alí onde realmente está: no léxico, nas matrices semánticas,
nos mecanismos flexivos, derivativos, compositivos do metabolismo morfolóxico, na sintaxe.
Nada máis lonxe das nasas mentes que minorar tal
obxectivo; mai constatamos decote que a táctica,
infantil, non leva senon a durmirse nas pallas.
Quen escrebe, por exemplo, *HAVIA-SE FEITO OON
MOITO COIDAOO, fica
cadra satisfeito porque o v
e mail guión parecen esconxurar a pantasma.
Mais, a arte de que respeito á avoencia pediría
en toe! caso b troques de v, a semántica e a sintaxe galega pid n a uxadoras FLXÉRASE OON MOI1D
TIN . Coment s deste tipo arrfscanse --sabémoloa retruque coa parvada do galega urbán (?), ou
con ubtilezas coma a de que 'coidado' é un vocábulo galega. Mais o andaluces non escreben no
c~ relán de T riana, e é ben fixo que cando estes
fotógrafi da lingua dubid sa utilizan o castelán,
n n escreben SI CUAJARE HE DE IR, nen MAL DÍA
LLEVA NO QUEJARSE, malia as compofientes indivi;
duais destas proposicións senda inequívocamente
castelás. Así pois, e resumindo: que llo canten ao
abade, que tal pan non che é para este can. Ou,
como os retrucadores dirían no seu renxedor castrapo de seu: *A OUTRO CAN OON ESE ÓSO.
Con todo, acaso o máis grave do guión pronomi;
nal sexa a sua dimensión pragmática. Como logo
amasaremos, a norma é desaxeitada porque escarda un sistema que funciona con especial fluí;
deza cando nel se deixan operar os encaixes que
lle traballou a historia da fala. E que os falantes
solventes manexan con precisión, sen teren por
iso a obriga de os saberen analisar. Eis polo que
ben doado era prever o nacemento de diversos
tipos de grallas ortográficas totalmente ociosas,
coma as que a seguir clasificamos en seis aparta;
dos con nidia persoalidade propria, e todos eles
documentados con referencia que omitimos por
pudor. Diremos asimesmo que tamén aquí a realidade supera todo pronóstico: aínda cabendo esperar confusións de tres tipos básicos, a nosa vitalidade lingüística leva xa producidos seis.

1: O primeiro deles, ao que xa aludimos o outro

--M-IG-UE--L-ANx--o-MURADO

'Haiaquí
sen dúbida toda
unha arcaica
concepción da
lingua que,
manierista,
elitista,
casque ira,
falazmente
humanista,
resulta por riba
radicalmente
errónea"

._día, consiste na falla de respeito ás contracdóns
pronominais, que leva a· escribir adoito *DA-MO,
*fai-llo ou *TEN-CHA por DA-M-0, FAHL-0 ou TENCH-A. E o problema apiora, claro, se aparecen consoantes eufonizadoras, como o L de FIXÉCHELO ou o
N de FAREINO, que non penencen ao verbo nen ao
pronome, senon só á sua interacción. No primeiro
caso, a maioría parece propensa a supoñer que o
pronome é LO, coma en castelán (o cruce co guión
do anigo pcx:le ser aquí outra falsa pista), e escrebe
*FIXÉCHE-LO. No segundo ósmase sen dúbida algunha rareza suplementar e a opinión divídese entre *FAREIN-0, *FAREI;NO e FAREl-N-0, para agora
esquecérmonos da opción *o FAREI.
2: Nótase, aliás, que o N final das formas verbais
da terceira persoa do plural induce outro tipo de
dúbida. Escribir *VíRONNAS (analoxía falaz de
VÍRONNOS) por VÍRONAS foi sempre trabucamento con presencia a un tempo discreta e tei;
mona. Agora recebe o aporte de *VIRON-NAS,
opción ésta proficuamente espallada por guionistas pouco mixiriqueiros.
3: Das composicións dativo múltiple;acusativo
(llelo, llela, llelos, llelas), apenas ninguén fai uso.
Agás para violalas hibridándoas confusamente con
segundas formas de artigas, como en NON TIVO
MÁIS REMEDIO QUE *DEVOLVERLLE-LAS A rooos.

Ata aquí, porén, hai só peccata minuta. Porque
postas a esfrangullar palabras sen detérmonos
en xécolas morfolóxicas, todo idioma dá, natu; ·
ralmente, para moito máis. ¿Quén de rapaz non
sorríu .coas posibilidades do galega 'esfollar' ou
do castelán 'cálculo'?. No ámbito que nos ocupa,
este xogo revélase como un inesgotábel manan;
cío de n.eomorfoloxismos.
·
4: Nada máis semellante, en efeito, ao pronome
CHE, do que a desinencia verbal ~HES. De aí que
se teña tirado xa bon proveito do asunto en va;
rios textos criativos. Transcribimos ún: ¡NENO:
*ESTROPEÁ-CHE-LO TODO!, onde, por riba, o que
coinpría era DERRAMÁCHELO. E agora outro da
mesma pruma, pero máis ricaz: *FIXE-CHE BEN
NON TER VIDO, por FIXECHES BEN NON VIRES, mesmo para os partidarios increbantábeis do guión.
5: Tampouco non se desaproveita a úbeda vía
dos verbos que zumegan pseudopronomes ata
polo tema. Así *BARA;LLA-LAS SUAS ALTERNATIVAS, estourante mestura de escolásticas que
funde a nova variante coa liña máis austera e
clásica do artigo . Ou *RECO;LLE;CHE-LO, co

pseudopronome 'lle' xenando, ventureiro e bravo, das profundidades da colleita.

6: Mais nen tan sequer é preciso que un anaco
de lexema e outro de morfema poidan compoñer
unha sílaba piardeira que, arrincada á forza da
palabra, imite pasábelmente a fasquía dun pro- ·
nome. Ahonda que pareza algo, calquera causa,
digamos a contracción 'do'. A proba dana os xe;
rundios submetidos a viviseccións tan insólitas e
de talta crueldade como *VÉN-00-NOS NA OBRIGA DE, ou ACHAN;DO;SE NUNHA SITUACIÓN .
¿Onde está a responsabilidade por esta riola de
alloadas, que desaparecerían de desaparecer a
torpe norma que as promove?
Hai aquí sen dúbida toda unha arcaica concepción da lingua que, manierista, elitista, casqueira,
falazmente humanista, resulta por riba radicalmente errónea: Sen entrarmos agora en detalles,
cabe reparar en que todos sabemos recoller un obxecto que se nos guinda de lonxe, aínda que non
saibamos resolver a ecuación diferencial que require o cálculo da sua traxectoria. De maneira es;
tritainente análoga, todo falante competente do
galega produce con oponunidade exquisita frases
como 'hóubosecheme mancar a nena no parque',
aínda se non sabe resolver a análise morfosintáctica que require a colocación acaída dos guións
pronominais. Seguramente a ninguén se lle acorrería expulsar dun campo de fútbol a quen non
soupera resolver formalmente as traxectorias de ·
balón; mais algo moi semellante é o que se nos fai
aos galegas coa norma dos malfadados trazos. Coa
agravante de que escribir, polo de agora, tense por
necesidade máis básica do que xogar ao fútbol.
E aínda habería outra agravante: moitos dos que
cfefenden a necesidade de destrozar con trazos algo como 'hóubosecheme mancar a nena no parque', emitirían se cadra esa información dicindo
algo como '*a nena estivo a ponto de facer;se dano cando a levei ao parque'. O guión non é indiscreto demáis, certamente, no castrapo.
Na seguinte e derradeira entrega verase como
esta insostíbel concepción da lingua, que enxer_ga a dinámica do galego dende a lonxanía formólica do taxidermista -do taxidermista caste;
lanófono-, non representa, estritamente, senon
unha involución; un proceso que, coma a regre;
sión ecolóxica, invirte a evolución roubándolle
ao sistema as claves da autoorganización que o
desenrolo histórico foi deposit.al'}do nel. •
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BOROBÓ

Unha inesperada encomenda
Exactamente, no mesmo intre en
que se desencadenou o ataque
dos avións de Clinton a Iraq, sonou o teléfono na miña cgsa da
Cidade dos Periodistas, de Madrid. Era a voz de Manuel Velo, o
ex-alcalde de Boiro, que en nome
da Comisión Executiva do PSdeG-PSOE, comunicábame o seu
desexo de que fose ao dia seguinte a Santiago pra poñer o proemio, no Hostal dos Reis Católicos, á presentación das Bases Políticas do noso Partido, acordadas
no recente Congreso Extraordinario, celebrado en Ourense, que
sería feita polo .novo secretario
xeral, Emilio Pérez T ouriño.

A

ceptei de contado, mais a
miña sorpresa foi tanta pola
nesperada encomenda, que
dende entón, ata que a cumprín,
non pararon de darme voltas polo
miolo, as posíbeis razóns de que se
encargara a Borobó, tan alleo á
marcha cotián do Partido Socialista, tal grave responsabilidade.
Pensei, en principio, que non sería pola miña veteranía; xa que
inda quedan, benfadadamente,
no PSOE de Galiza, cenos afiliados máis antigos que o firmante.
Pois é ben sabido; dado que consta na Encick>ped.ia Galega que García Domínguez se afiliou ao Partido Srx:ialista nos derradeiros dias

da Guerra de España, "pola sim::ela razón de que a perdía~'.
Ata ise momento era eu o só
militante supervivente, na España chamada roja, da Vanguardia de Izquierda Republicana (o chocante VIR de Maximino Castiñeira). Aquel pequeno e último partido fundado por
Xoán Xesús González, o inquedo creador da ,primeira Unión
Socialista Galega, -un ·dos nosos
esquencidos mártires.

A

nque 9uizaves algún. dos
que qutxeron que eu v1axase tan axiña a Santiago,
soubera algo da miña lonxana
experiencia de correveedille da
organización socialista en Galiza, na clandestinidade dos anos
coarenta. Cando ia eu dende
Pontecesures ao Carboeiro, a
receber instruccións do único
comité do Partido existente daquela no país; establecido secretamente nas minas de wolfram,
onde redimían pena polo traballo os seus membros, co seu secretario xeral á cabeza: un rexo
socialista andaluz, que se apelidaba, por certo, Caballero ...
Logo, dende alí, viaxaba a Vigo
e á Coruña, a Santiago ou Pontevedra, difundindo o optimis-

mo que nises anos 1944 e 45,
-volvía prevalecer e-ntre os demócratas galegas, ante o trunfo
dos aliados na II Guerra Mundial, e polo que considerabamos
próximo o final do terrible réxime de Franco. Chegaba na miña
misión de mensaxeiro do partido a viaxar ao rompeolas das
provincias españolas, pra servir
de enlace entre o Comité do
Carboeiro, e a Comisión Executiva do PSOE, reconstruida
clandestinamente en Madrid.

que non tiven o lecer de asistir.
Pero supoño que dalgún xeito
puido influir, anque fose subconscentemente, o recordo da
proposta de aproximación clas
nasas maiores forzas democráticas, feíta hai ano e pico, no anaco titulado Unha oliveira galega,
que publiquei aquí, en A Nosa
T erra. Aberro semanario que ao
acoller a miña firma, sempre socialdemócrata e inda social-liberal, demostra unha clara libertade ideolóxica.

N

espois t~mén apareceron
nesta paxma out.ros anacos, O vello fol de Pablo
Iglesias , O espírito socialdemócrata de Portschach, e singularmente a Carta aberta a Fernando
González Laxe, sen resposta.
Aquela na que maxinaba, en
dez puntos, unha estratexia para
desarrollar o PSOE de Galicia,
ante o auxe do Bloque, que
coincidíu en boa parte co que
se acordaría logo no congreso
extraordinario de Ourense. Ou
sexa que tería que explicar, tras
a introducción de Borobó, o
novo secretario xeral que, con
tanto tino e eficacia, está conseguindo abrir e dar unha nova
imaxe ao PSOE de Galiza; semel1ante á que xa soñaba Xaime Quintanilla. +

embargantes, a miña participación máis interesante ,
representando aos socialistas, foi na Xuntanza do Preguntoiro; na que se reuniron todas
as organizacións democráticas,
e polo tanto clandestinas, de
Galiza, agás as comunistas. Xa
consta na historia, na de Heine
cando menos, que alí xunteime,
entre outros, con Ramón Piñeiro, co inxel D. Luis Peña Novo,
e o valente sindicalista, Xoan
García Durán, logo campeón
das fugas , cuxa ventureira existencia sería tan sorprendente.
Podería aducir outros motivos xa
históricos ou literarios que xustificasen, se cadra, a miña designación pra iniciar a mostra das
bases aprobadas nun congreso ao

O

FRANCISCO

A.

VIDAL

O Anxo da Garda
Un anxiño da garda é unha gloria para quen o ten de man, o
malo é que, os anxos desta caste, deben estar moi mal pagos
porque non abundan.

Contábame un
rapaz o que, nun
deses sábados de
gloria e desenfreo, lle pasou
con ese Anxo,
Alma ou Luz,
cando ía na súa
moto.

D

.arece ser que foron os
hebreos quen escolleron
aos anxos como símbolos
do invisibl~, das forzas que ascenden e descenden e traen e
levan recados entre Deus e os
homes, para que a vontade do
ser supremo goberne no mundo. Pero iso foi hai moitísimo
tempo. Asemade, Zaratustra
propagara entre os .seus seguidores, a idea-de que no ceo hai
seis espíritos-, encargados de
rexer o pensamento, as virtudes, os desexos, as dádivas, a
saúde e a inmortalidade dos
homes. Pero ese santón viviu
hai moitos anos.
Logo, no románico, os anxos se- guiron sendo os mensaxeiros de
Deus, e no gótico pasaron a acadar o .carácter protector que se
desenrolaría nos vindeiros séculas
e, sobre todo, na Contrarreforma.
Pero, ¿que pasa co Anxo da
Garda, que en certo modo ven
inv~lidar o libre albedrío que
Deus lle outorgou a cada home?
¿Quen ven sendo ese ser alado
que se representa maiormente
detrás dun neno, porque para
quen protexe, o protexido nunca deixa de ser un neno?

Non lle importaba, a este amigo meu, ter pagas varias corcas
de flores para
outros tantos
colegas que non
, souberon reducir a velocidade
nun momento
determinado e
det.ermina~te.

Despois, no velorio e nos días
posteriores, todos buscaban as
razóns do accidente, cal puido
ser a causa do tráxico despiste, e
algún concluía que debía estar
alí o seu sino, e outros que ese
día o seu Anxo da Garda marchara de copas.

E

agora alá ía este, pola mesma estrada, no límite de suxeición das rodas ao chan,
tantas veces calculado, mantendo a agulla do conta quilómetros no límite entre a seguridade
e o desenfreo.

De súpeto, cando xa entraba na
curva, desde o asento de atrás,
como se levase alguén de paql!ete, avisáronlle.
-

¿Será que cada persoa ten un
anxo detrás que mira por el para contrarrestar as malas ideas
do demoño? ¿Ou será realmente
a alma dos · nosos antepasados
que se mantén pegada ás cousas
<leste rnundo e vai día a día corrixindo en nós o que eles non
puideron facer en vidá?

A

verdade é que, nisto das divinas axudas, a un sempre
lle quedan dúbidas. ¿Non
virá sendo todo iso esa luz que
nÚn intre de apuro nos fai recapacitar?

[Cantas veces
non discutirian
el e o defunto Chisco sobre á
velocidade a que debían tomar
a curva de Saíñas, en Ribeira? E
sen embargo foi nela onde xa ía
para un ano que todos os amigos moteiros foron depositar
unha toroa de lembranza.
étto que o Chisco, sempre
dicía, nun alarde de soberbia xuvenil, que antes de
chegar a vello achacoso era mellar ficar dun golpe nunha curva.
O malo foi que o golpe aínda o
mantivo con dores durante tres
días coas súas noites. '

C

Frea, frea, que vas mal.

·Pero el seguía. A súa consciencia parecía querer levarlle a
contraa. E seguíiu mantendo
.ese límite, desafiando ás mesmas leis da física, cando- aquela
voz admonitoria volveu berrarlle con ·forza.
Entón, asustado freou, parando
ao pé do lugar onde un ano antes depositara Únha corca de flores en memoria do seu amigo.
Mirou para atrás e tivo a impresión de que Chisco lle sorría.
-Ves como non era esa a velocidade. +

Emílio Xosé
Insua
.I'

'A faceta li terária
de Villar Ponte
non está recoñecida'
Os conto do mar da Editorial Tri tán, a novela do portugu' Mári
de Carvalh Un deus passeando pe~
la brisa da tarde, das irmáns antórun Luis Seoane o alquimista e de
poesia ando lendo Arden de Ana
Romani, Vivimos no ciclo das erofanias de Iolanda Castaño e Odiseas
de Séchu Sende.
Que libros recomenda ler?

Saramago en portugué e literatura
galega, e~pecialmente poesia.
Ven de facer a edición crítica de
duas pezas teatrais de Antón Vi.llar Ponte publicada,s polo Arquivo Pillado Mayor . E a faceta me.nos coñecida do autor.

O seu teatro empeza a er ace íbel
agora. Esta edición e a que fixen
con anterioridade para a história
da literatura de ANT e a AS-PG,
son motivo de sati fación porque
volven a pór en circulación
textos dramáticos de Villar Ponte. A
sua obra literária non tivo demasiada boa consideración. Sempre
se falou del como xomalista, com
persoa moi entr gada a cau a do
nacionalismo e da língua, m inusvalorando a faceta artítico-literária. E tas pezas p den e ler com
aportacións enormente ' int resantes desde ponto d vi ta e tético, sobretodo se se relacionan co
contexto teatral ga l go d
u
tempo. O se u valor é moi superior
ao que teoricamente e lle atribue
nas histórias da literatura.
Que hai de axitación nos seus
textos?

As primeiras obras son teatro de
propaganda. Refírome a El peso de
una ley, feita por encargo, en español e que hoxe está perdida, A pátria do lagrego e Almas martas. Todas as demais, incluida O Mariscal
coa carga patriótica e política que
ten, son obras nas que antepón os
valores estéticos. Son experimentos para facer un teatro conectado
coas correntes de moda no teatro
europeu da época pero galego e en
galego. Expresan ideoloxia, evidentemente, pero lera Villar Ponte como un autor de obras de propaganda das lrmandades da F ala e
unha visión moi incorrecta.+
Viveiro, 1967.
Poeta e ensaísta.

-
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O Trinque

Ranchos de Nadal
A música tradicional e
a celebración destas
datas ten fidel reflexo
nos ranchos de N adal e
Reís que actuan

x~
X 0-

maiormente no Baixo ·
Miño e Val Miñor.
Folgos e animación que
non todo vai ser ver a
televisión.+
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Mostra de
Xaquin
Marin na
Agrupación
Cultural
Alexandre
Bóveda da

~ O MlLAGRE DE P. TINTO.
·
· Os irmáns Freser, W1 deles guionista de Gomaespuma e o outro publicista;
únense aqui nurtha películ_a ocurre,nteJ
pero con abundantes fallos narrativos. A
filmación de ambien tes clásicos do cine:
a chegada dos homes da NASA, a escola
franquista, o musical con pizza, a despedida no porto, o campo de frores, a estrªda recta con posta de sol,
pensar que
de Javier Freser pode sai r algo o dia que
ceña un guión ben armado.

CORUÑA.

fan

de boxeo , nen sequer a'xuda a esquecer
os cartas da entrada.
··
.

~ O ~U NOME. É JOE. Un éxa lcólko sen t.i;aballo entra -en relación cunha asistente sanitária. El, Joe, intenta axudar a unha parella de drogaditos.
O filme, na liña doutros anteriores de
Kem Loach, plantea, entre outras causas,
-a· imposíbel solidariedade entre clases. Un
guión firme e unha obra ben realizada,
ainda que a montaxe esteña algo falta de
ritrpo sobre todo ao princípio.

Anica Steimberg e o seu
gru po, o Sábado 26 ás
22 ,30 horas.

.IE?J.

•TEATRO

1

lk§ff'_ HORA PUNTA. "Ser policia
de Los Angeles é unha vergofia. A
miña nai dille ás viciñas que son rrafi.canteº Esta é unha das frases da comédia
que ten como protagonistas a un policia
negro e a outro asiático (da República
Popular China). Sesión de artes marciais, con humor. Por unha vez os loiros ·
son os que quedan_pior.

Bue u

mostra de pintura de Carmen Calvo.

•MÚSICA

XAQUIN MARlN

RlFF-RAFF

A Agrupación Cuhural
Alexandre Bóveda (Linares
Ri vas, 49-1 2 ), acolle durante esres días a mostra
de pintura de Xaquin Marín, un total de 35 debuxos.

De de Ferrolterra chegan
até o Acumxo con versión
do míticos AC/DC. O
Domingo 27 ás 21 h.

Burela

MODOTTI E W ESTON

• EXPOSICIÓONS

Mexicanidade é o título da
mostra de fotografía dos
norteamericanos Modocci
e Weston que se encontra
aberra na Fundación Barrié. Para Modotti e Weston, México supuña unha
terra de infinitas posibilidades, o comezo de toda
unha série de prespectivas
tanto personais coma artísticas . Comisariada polo
Museu Internacional de Fotografia e Cine George
Eastman House e co apoio
da Fundación Gannett estará aberra até o 10 de Xa -

RENATA ÜTERO

Até Xaneiro pódese contemplar n' A Zaranda a
mostra de Renata Otero.
Conxunto de gravados
onde se mesturan textos,
fotografías transferidas e
collage .

Brión
•CINEMA

lk§ff'_ XOGOS SALV AXES. Diñeiro,
erotismo e crime nunha vila de ricos de Miami. Película de intriga onde o
guionista utiliza todos os trucos (próprios
do mal cine) para enganar ao espectador_
Escea de sexo a tres, inédita n o cine puritano norteamericano.

lk§ff'_ EVE'S BA YOU. Traxédia que
se desenvolve no seo dunha farníl ia acomodada de cor no estado norteamerciano de Luisiana. Ali, as relacións
entre o pai, a sua muller e as suas filias
teñen cun fata1 desenlace. Non falta o
vudu nun filme un chisco lento pero de
·
moi boa fotografía.

A MENIÑA DOS T.-EUS
OLLOS. Na España franquista un
grupo de cineasqis march a á Alemaña
nazi a rodar unha película. O último filme de Trueba abala entre ·a comédia e a
trax:édia sen perder o equilí.brio. A película resulta entretida, máha que Amónio Resines e Jorge Sanz ocupen un ·papel estelar.
~ ALGO PASA CON .MARY.
Comédia de emedo protagonizada
por Cameron Diaz. Moi recomendábel
para xente nova, pero tamén acta para
tnaiores, polo seu atrevemento. Contén
duas ou tres cenas de excelente humor.
É a prjmeira vez (se a1g1,1n erudito non o .
rectifica) que unha película nortéamericana , moi comercial, rilostia serrieri. en
pantalla.
·

~ O AVÓ. A ~bra de Galdós ser- ·

· ve _de base par_<l esta fita ambient:a:"
da en Astúrias e co in.terese sociolóxic;o
carncterístico das -obras do autor canário.
A confronr.ación entre·un conde, chapalk§ff'_ ANTZ (FORMIGAZ) . Cando dó ao éstilD do Antigo Réx íme e moi
unha formiga individu¡:i.lista quer : ben interpretado por Fern,ando . Femán ··
sairse da comuna ás veces pode-alterarse : Gómez e a sua norayben -interpretada ta:..
mén por Cayetana Guillén Cuetvo: dán ··
a orde social. Debuxos animados para
adultos que se abordan con irania a vida : lugar a unha interesante reflexión sobre
gregária <lestes insectos. Película de tino honor e' a toleráncia. O problema en
tes socializantes cunhas conclusións apli- · cuestión .e stá xa tin pouco sup.erado';-peró
cábeis ás persoas.
a película compensa polos magníficos
diálogos e a cenografia de €poca. .•
~ OLWS DE SERPE. Trama tópica para un filme que pretende
UN CRlME 'PERFECTO~
home (Michel Dóuglas) -Contrata
ser de acción. O papel de N icolas Cage,
ao amant.e da sua muller para que a
detective que topa coa traición do seu
amigo da infáncia, ao resolver o asasina- - mate. Reedición dun clásico para entreto que se produce ~urante un combate
ter e olvidar.•

Un

lEff'i

m~ iro .

MlTO DA NATUREZA

E O CINE
Un dos
pal1icipantes
no

Supermer·
cado da
Arte da
Coruña é
Montesol,
do que
ollamos
unha obra á
di re ita.

SUPERMERCADO
DA ARTE

D 26 a 30
D cembro
no loe 1 oc ia! da Aso ¡ ión de Viciñ
proxectaráse un p qu no cic lo de cinema que L va
por títu lo O mito da nacureza e o cine. O ábado 26
Sete anos no Tibet, o 27
O desafio , e o Mércores
30, Voando libre. Todas
as proxeccións ce rán lugar
ás 18 h . Organiza a Fundación Caixa Galicia.

Cangas
• EXPOSICIÓNS
INVENTOS DO

TBO

Debuxos, bustos e guións,
invencións do mestre
Franz de Copenhage, conforman a mostra Inventos
do TBO aberta na Casa da
Cultura.

Lug_o_ _ __

Continua o supe rmercado
da arte, con máis de trescentos a rtistas, un total
de vintecincomil obras
xpo ta para a sua venda,
co n prezos comprendidos
entre as 9.000 e 27.000
pta. Até o 10 de Xaneiro
no Pazo de Congresos.

• EXPOSICIÓNS
ANTÓNIO T ABOADA E
XOsÉMARRA

A escultura de Anróni.~
T abóada e as fotografías de
Xosé Marra pódense ollar
no mesón O Forno.

A MIRADA
COMPRAC!DA
A MIRADA INQUEDA

1898..
LUGO FIN DE SÉCULO

Na sala de exposición
Caixa Galiciá enéóntrase a
most~a de· p·intura 1898
Lugo fin de século. Pódese
contemplar até o 7 de Xaneiro.

Mostra que renta facer
unha aná lise dos pintores
galegas de fin de século
desde o debate entre
modernidade e tradición.
Até Xaneiro no Museu de
Belas Arces .

NENAS
DOS MEUS OLLOS

• EXPOSICIÓN$

Máis de vinte artistas, escultores, fotógrafos e. pintores exiben conxuntamente
en benefício da Casa de
Acollida de Mulleres Maltratadas. Berta Cáccamo, Josefina Pena, Rosa V eloso,

dos meu,s olios, aberra na galería Sargadelos até o 11 de
Xaneiro.

O Café-teatro do Real acolle o concerto de blues de

entre eles
Luís Seoane.

MARCELO FUENTES

Diferentes aspectos· de cidades, fachadas urbanas,
fábricas , ollados desde un
imaxinário transeunte na
pintura de Marcelo Fuentes. Aberta na galeria de
arte Marisa Marimón .
GOYA

O Museu Municipa(acolle a
mostra itinerante da serie
de gravados de Goya titulada Los Caprichos.

As Pontes
•CINEMA
ÓPERAS PRIMA

Derradeira semana do ciclo
adicado ás óperas prima do
cinema español, que pecha
coa proxección de Retrato
de mujer con hombre al
fondo, o Luns 28 e La fa·
bulosa historia de Diego
Martín, o Martes 29 . As
proxección realízanse ás 20
horas no Cine Alovi.

Ponte·ve-dra
• EXPOSICIÓNS·
SOCIEDADE, ARTE E
CULTURA 1898

Procedente dos fondos do
Museu, pódese contemplar
no Edificio Sarmiento a
mostra Pontevedra 1898,
Sociedade, Arte e éultura.
Juan Rivas
mostra a
sua obra no
Quinteiro de
PONnVEDRA,
dentro do

programa
Espácios
Alternativos.

EsPACIOS
ALTERNATIVOS

ANITA STE!MBERG

Luís Seoane e Lola Solla
son alguns dos artistas que
conforman a mostra, Nenas

porticipan
máis de 20 ,
artistas,

• EXPOSICIÓNS _

Moaña
•MÚSICA

de FERROL
na que

Ourense

Instrumentos musicais de
todo o mundo configuran a
mostra Música para ver que
podemos contemplar no
Museu Provincial.

Ferrol

A Coruña

Até Xaneiro pódese contemplar na Sala de Exposicións de Caixa de Galicia , a

T amén o Sábado 26 pero
ás 17,30 h, o Café-teatro
do Real contará coa presenza dun contaco ntos _para
nen os.

MÚSICA PARA VER

• EXPOSICIÓNS

CARMEN CAL YO

CONTACONTOS

Nenas dos
meus olios é
o título da
exposición a
benefício da
Casa de
Mulleres .
Maltratadas

Até o 15 de Xaneiro, alguns cafés da cidade trocan
en pequenas salas de arte ,

ANOSATERBA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
acollendo, durante ese
temp o, a novos artistas,
con pintura, instalacións e
fotografia. No Grifón (Rua
Real, 24) exíbese a pintura
de Marcial Leal. Na Cabaña (Flórez, 22), abre amostra de pintura de Alexandre Calvo Cejas. Na taberna galega Feira Vella (Praza
da Verdura , 12) p ódese
contemplar a pintura de
Mónica Trastoy. Juan Rivas ex ibe os seus lenzos na
taberna O Quinteiro (Estrada de Ourense, a 5 Km de
Pontevedra, en Bora). E no
Alsir pódese ollar a pintura
de Encarna González.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
ANTONIO MURADO

Case unha vintena de pezas de r ece nt e criación
conforman a mostra individual de Antonio Murado,
aberra na galeria Trinta até
o 20 de Xaneiro.
XA VIER T OUBES E

PA TRIClA RIEGER
O coruñés Xavier Toubes e
a norteamericana Patricia
Rieger exiben as suas esculturas na galeria Sargadelos.
A mostra permanacerá
aberra aré o 15 de Xaneiro.
CHEMA MADOZ

O Centro
Galego de
Arte
Contemporánea, de
Santiago,
acolle a
exposición
fotogrófica
de Chema
Mado:z:.

Convocatórias
ESCOLA DE EXPRESIÓN ABRA

información no teléfono 986 434 874.

Comezou na esca la de expresión
Abra, o curso de linguaxe de Signos
(para xordos). lmpartirase de Xaneiro
a Xuño, duas horas á semana por Sandra Mariño Pérez. Maior información
no teléfono 986 305 3 l l.

PRÉMIO DE PERIODJSMO
GASTRONÓMICO ALVARO
CUNQUEIRO

CYBER REVOL TALLO

O 9 de Xaneiro celébrase no Centro Viciñal e Cultural de Valadares o ll Cyber
Revoltallo. As inscricións para a participación están aberras até o 7 de Xaneiro,
cunha participación máxima de 24 equipas informáticas. Ademais organizaranse
torneos de xogos el'! rede polo método
de eliminatória. A participación está
condicionada polo pago dunha cuota de
inscrición de 200 pta. Máis información
no teléfono 986 469 455.
PRÉMlO DE NOVELA

O Concello de Lalin, a Asociación
Amigos da cociña galega e outras asociacións gastronómicas da Terra convocan o Concyrso Nacional da gas~o
nomia galega Alvaro Cunqueiro, que este ano chega a sua V edición. Poderán
tomar parte no prémio os xomalistas e
escritores que publicasen libros ou artigas, entrevistas ou comer.u ários sobre
temas relacionados coa gastronomia galega dos últimos catro anos, e non estean premiados. Os traballos deben ser
apresentados polo autor ou ben por terceiras persoas ou eñtidades. De tratarse
de traballos de rád ib ou televisión,
acompañaranse de cinco fitas gravadas,
cunto coa certificación expedida polo
director do programa no que fo i emitido. O prazo de apresentación dos traballo remata o 8 de Xaneiro de 1999. O
concurso está dotado de un primeiro
prémio de 500.000 pra, un segundo de
200.000 e un terceiro de l00.000 pta.
Máis información no concello de Lalin.

Mulleres progresistas convocan a ll edición do prémio de novela, no que poden pa-rticipar rodas as mulleres que o
desexen de calquer naciona lidade ou
cultura. Os orixinais, escritos en língua
galega, terán unha ex ten sión mínima
PRÉMIO ABRIL DE NARRATIVA
de 150 fólios e máxima de 200, aprePARA XOVES
sentados con seudón imo e baixo plica.
De tema libre. Os traballos apresentaranse por cuadriplicado e mecanografaEditores Asociados e o supermercado
do Corte inglés convocan o I Prémio
dos a duplo espazo. O concurso estabelece un único prémio de 250.000 pta. , Abril de narrrativa para xoves. Poden
O prazo de admisión dos orixinais reparticipar escritores/as de calquer nama ta o 25 de Febreiro de 1999.
cionalidade, con obras orixinais e inéApresentaranse en Mulleres Progresistas
ditas e destinadas a lectores entre os 12
(Policarpo Sanz, 12-2 9 -Vigo). Maior
e 16 anos. As obras deberán ir asinadas

No Centro Galega de Arte Contemporánea está
aberta a mostra do fotógrafo Cherna Madoz. Máis
de 30 obras nas que se recr ian cenas poéticas que
conteñen unha mensaxe
que non se fa¡ explícita n a
expresió n. D e Martes a
Sábados de 11 a 20 h, Domingos de 11 a 14 h, até o
31 de Xaneiro . Até o 8 de
Xaneiro permanecerá
aberta a mbstra de pintura
da colección de Arns t
Schwiters titulada Fervor
Dadá. E até o 10 permanecerá a de fotografía do
alemán Frank Thiel.

TERESA PuY

CEBAE e o Concello de Vilasantar
organ izan o curso a distáncia de Experto en agricultura ecolóxica de Xaneiro a Setembro de 1999, cunha duración de 500 h, trataranse técnicas de
cultivo en agricultura ecolóxica, fertilización en AF, control de. pragas e enfermi dades, lexislación en matéria de
AE . Máis infonnación no Concello de
Vilasantar ou CEFAE 981 778 169.
PRÉMIOS RUA NOVA

A Fundación Caixa Galicia convoca o 11
Prémio de narracións xuvenis. Poden
participar calquer persoa que non teña

CERT AME M ANUEL MURGUIA

O Concello de Arteixo convoca o Certame de-Narracións Breves Manuel
Murguia, que est ano chega a sua Vlll
edición. Estabelécese un único prémio
de 400.000 pta. Poden concorrer nel todas as personas qu n Je exen con unha
única obra de tema libre.
onxmais,
inéditos, terán unha cxten i6n d entre
15 e 30 fólios e apr entaranse por cuadriplicado, mecanografad a duplo spazo, por unha ó cára e no que con te
unicamente o título da obra. O traballo
irá acompañado dun sobre pech do onde figuren o título da obra, nomc e Jada persoais do auwr. As obras remitiranse antes do 1 de Mano de 1999 ao
Concello de Arteixo, Praia Alcalde R.
Dopico 1, 15.142 Arteixo, facendo
constar no sobre VIJI Certame Maenuel
Murguía de Narracións Breve. O fallo
farase público no mes de Maio. •

F.SOTOMAYOR

Índia,
pórtico do
Norte

Desde o 17 de Decembro
está aberra na ala de Exposicións do Auditório
Caixavigo a antolóxrca de
F. Sotomayor.

Ü FEITOAMAN

A

I NDIA,
PÓRTICO DO NORTE

Pinturas e esculturas en
m oi diversos tamaños e
aplicacións, arte ritual e sacro, pódense ollar no Audit6rio de Galiza, até o lO de
Xaneiro, de 12 a 20 h.
colma de paisaxes de recente criación. Abre de 12
a 14 h, e de 18 a 22 h.
PRÉMIOS DE
ARQUITECTURA

Até Xaneiro pódese ollar
na sala de arte Área
CentraL a mostra de pintura de Teresa Puy. Unha es-

CURSO A DISTÁNCIA DE
A GRICULTURA ECOLÓXICA

feítos os 18 anos o dia 1 de Abril de
1999. A extensión dos traballos non excederá das 125 follas e será superior ás
25. Os traballos apresentarahse por
quintuplicado. Farase constar nome, enderezo, te léfono, fotocópia do DNI ou
do libro de fa mília. O prazo de admisión
remata o dia 1 de Marzo de 1999. Entregaranse ou env iaranse a: Biblioteca
Nova 33 (Rua Nova, 32-2 2 , 15705 Santiago Apdo. 637, 157780 Santiago, ou
en calquer das oficinas de Obras Socia is
de Caixa Galicia. O primeiro prémio
canta cunha dotación de 250.000 pta. e
a publicación do texto na colección
Nova 33. O accésit conleva a publicación do texto na mesma colección.

• EXPOSICIÓNS

VIElROS DE LUZ

N a Casa da Parra está aberta a mostra de pintura de
Roberto Moldes. Pódese
contemplar até o 24 de Xaneiro. Aberto de Martes a
Sábados de 11 a 14 h, e de
16 a 20 h.

co nome e apelidos do autor ou con
seudónimo (neste caso acompañaranse
dunha plica que conteña a identificación do concursante. As obras, cunha
extensión non inferior as 80 follas nen
superior ás 150, mecanografadas a duplo espazo por unha só cara enviaransepor sestuplicado a: Ámbito cultural
(Hermosilla, 112. 28009 Madrid), indicando no sobre l Premio de Nariativa
para Jóvenes. A dotaci6n do prémio é
de 3.000.000 pta. para a obra que o xuri
estime e non poderá declararse deserto.
As· editorias integrantes de Editores
Asociados considerán a opción de publicar aqueles orixinais non premiados
que xulguen de interese. A admisión
dos traballos remata o 11 de Xaneiro de
1999 e o prémio proclamarase o 28 de
Abril. Maior información na editorial
Galaxia (Reconquista, l,Vigo).

Na Casa da Conga encóntrase a mmtra dos prémios
COAG de arquitectura. O

Auditório de C ong resos e
Exposícións de Pontevedra
e o Centro Universitário
das ciéen cias da saúde da
Coruña son algunhas das
obras premiadas na Vlll edición dos Prémios COAG.
De Luns a Venres de 10 a
13 e de 16 a 20 h, até Xaneiro.

Vig_o_ _ __
•CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE

O Cine clube Lumiere remata o mes e o ano coa
proxección de O circulo
perfecto de Ademir Kenovic (Bósnia-Fráncia, 1997),
o Luns 28 ás 20,30 h, no
Auditório Caixavigo.
CINEMA ITALIANO

Derradeíra semana do ciclo
de italiano que remata coa
·proxecc ión das fi tas El
Cartero y Pablo Neruda, o
Luns 28 e Historia ~ un
pobre hombre, o Martes
30. No Auditório Caixavigo
ás 20,30 h.

O escudo da Galiza deseñado
por Castelao en insígnia ou chaveiro

Até o 5 de Xaneiro permanecerá aberta na Estación Marítima de Trasatlánticos, a mostra de artesania, organizada pola
Asociaci ' n Galega de Artesáns. Repre entante de
Galiza, Portugal e re to d
Estado español amo an o
eus traballos ne ta XIV
edición. Abre de 11 a 14 e
de 16,30 a 21,30 h.
SEGREDOS E FÁBULA

Na Asociación de Viciño
de Beade abre, até o 28 de
Decembro, a mostra de
pintura do colectivo artístico lrmaslexos.
FEIRA DE ARTES
PLÁSflCAS

N a Estación dos camíños
de ferro pódese contemplar, até o 30 de Decembro, a V edición da Feira

chamase
a mosh"a
sobre arte
sacra e
ritual que se
pode
contemplar
no Auditório
de Galiza en
Santiago.

A galeria

Sorgodelos
compostelá
acolle as
esculturas
deXavier
Toubes,
do que

podemos
ver unho
obraá
esquerda, e
de Patricia
Rieger.

Chaveiro:
Prezo 500 pto + 250 pto
de gastos de envio

Insignia:
Prezo 200 pta + 250 pta de gastos de envio
Pagamento o meio de seles de correos ou ingreso
no conto de Coixo Galicia
2091 0501 683040001024
Solicita o \:Ontidade que desexes oo Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Tui
• EXPOSICIÓNS
MARIETA QUESADA

Na galería Trisque!(? Medulio pódese ollar até o 9 de
Xaneiro a mostra de pintu- .
r a de Marieta Quesada.
Abre de Luns a Sábados de
10,30 a 13,30 e de 17 a 21
h, até o 9 de Xaneiro.

A Estación

Marítima
de VIGO
serve de
cenório pora
a XIV
edición do

Feitooman.

.
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Encrucillad9

• Recolllda de xoguetes para xente
necesitada. Pi Margal, 69-Vigo. Teléfono 986 222 002.
• Xa está á venda o Pasaporte de
Galiza editado por Galiza Nova. De
12 páxinas a duas tintas , inclue un
texto sobre a constitución española e
sobre o direito de autedeterminación.
Consegue-o contrareembolso de 300
pta. máis os gastos de envio solicitando-o a: Santiago de Chile, 28-ent.
dta. 15706 Compostela.
•A Xanela, Revista cultural das Mariñas , ven de publicar o seu número 6
correspondente_ao Outono. Pódese
solicitar á Asociación Cultural Eira
Vella no apartado de Correos 107 de
Betanzos, acompañado a petición de
70 pesetas en selos para gastos de
envio. Tamén se acepta intercámbio
con publicacións doutras asociacións.
• Número 2 de Segrel (Boletin poético da Terra de Ordes) editado pola
Asociazón Cultural Obradoiro da história. Enviar selo de 15 pesos ao
apartado ng 42-15680 Ordes.
• O Abrente, vozeiro do MLNG Prlmeira Liña, chega ao seu Ng 10. 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 larpelradas .
Funcionando, boas condicións. Teléfono 986 423 287.
• Véndese botelleiro e expositor
de trio. 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 forestals em Ferrol-terra , pessoal qualificado , seriedade
garantida: limpeza de montes e fi ncas ; repovoa96ns ; 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
• Véndese sintetizador novo Alesis , modelo Quadras inth . Prezo

O Coro ea
Orquestra
Sinfónica de

175.000 pta., con tarxeta de son incluída (sen el·a, 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 ,
Garantía un ano . Teléfono 986 420
687 ou 670 521 447.
• O sítio na rede do Movimento Defesa da Língua está-se a ampliar e actualizar com novas liga~óns e informa~m sobre o próprio colectivo. Nom
esquezas visitá-la e participar nela assi nando o livro de visitas. o seu ender~
é: http : //members .xoom .com/lingua.
Tambem podes escrever-nos por correio electrónico : mdl@lycosmail.com.
• 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.
• Vendo baixo comercial en Carril
(Vilagarcia de Arousa) , 110 m2 • 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. Inte resados 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. dta, 15.706
Compostela-Gal iza) . Receberalo
contrareembolso de 300 pta. máis
gastos de envio .
• Véndese participación do 49 %
no Mesón Zascandil de Santiago.
Sócia solidária. Amb iente cordial.
Renta baixa. Aluguer de longa duración . Perguntar por Pilar nos telf. 981
581 134 ou 639 006 120.

• Véndese Citroen Jumpy 1.900
diésel, 60.000 Km ., un ano e médio,
5 prazas, posibilidade de amañar pa. ra campismo. ,1.900.000 pta. Telf.
981213803.
• En Asados, Rlanxo, vendo chalet
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200
m' de terreo e unha casa veila, ideal
para construir unha residéncia para a
terceira idade. Telf. 923 267 657.
• Lixo Urbano, editora e distribuidora alternativa galega, já g~ da sua
própria web. Nela podes desde escoltar as últimas novidades de Lixo Urbano
Edi~ms até ter acesso ao extenso catálogo de CDs, vinilos, maquetas, fancines, camisolas e revistas. Tambén podes fazer encomendas por correio na
mesma web ou ao nosso correio electrónico lixo@ctv.es.O endere~ da web
é http://members .xoom.com/lixourbano.
• Sanatana Dharma. Clases de ioga en Vigo (Bouzas), Marin, Moaña e
Cangas. As persoas interesadas poden chamar ao telf. 986 304 357 a
partir das 20 horas.
• Busco quen me venda, lote de discos single do método antlgo de Assimil de inglés, con ou sen libro de
seguimento. Perguntar por Maria Xosé no 986 236 706.
• Véndese casa en Matamá
(Vigo) , Finca , 2.000 metros cadrados , fonte natural , viña, fruta is. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 986 202 486.
• Necesitase moza que tale e escreba en galego correctamente ,
Windows'95 e coñecimentos de
administración . Traballo de media
xornada na Coruña . Teléfono 981
213 717. De 9 a 10 h.
• Véndese piano Offberg . Moi bon
estado de conservación . Telf . 986
270 417
• Tento porme en contacto coa Asociación pola Defensa do Cannabis
e o seu cultivo da Coruña. Se podes
axudarme chámame ao 981 347 060.
Perguntar por André .
• 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.+

de artes plásticas .

Escultura de
Alberto
Giacometti.

•MÚSICA

Gc:ilicia von

estar o
próximo
Mercores

LEILLA

día 30 no

tftula o traball das panderet iras Leilía q ue apr sen-

Audit6rio de
Caixavigo.

tan o Sábado 26 ás 22,30
h, n Auditório Caixavigo.
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ALBERTO - " .. -... · ·
·@lACOME1tll ,

<.,.
-,,
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.
'
Conxunto. de esculi~ras e
'

d(;.s.e ños, que constituen a
primeita mostra apresenta"da -áo. póblico portu -·
guéi¡, : do pintor francés ·
Albérro Giacometti .
"Unha -figura incontomá. vel f:io ~panora¡na_ art ístico .
'~ h ~ida.de
Patis dos_
anos 30 a 60",
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2
3

4
5
6
7

.

8

9
10 .............
Hori.zontal

1- Dei fío - Producen. 2- Concello próximo á Coruña
en que se ubica unha importante fábrica de cerámica Converse, dialogue. 3- Argola - No plural, privilexio
ou lei especial que se concedfa a persoas, vilas ou cidades. 4- Carta da baralla - Que non ten nada dentro. 5Frecuencia Modulada - Planta da fami.li a das araliáceas. 6- T orne o que lle dan ou lle envían - Ao revés,
que non ten compañía. 7- Cada unha das pezas do esqueleto - Preposición , 8- Movemento feíto coa cara ou
mans parea expresar algo - Mani.festación de apetito
sexual nos animais . 9- Sufixo que significa doutrina,
sistema, modo, tendencia - Tratamento de cortesía.
10- Escampa, para de chover - Existisen ..
Vertical

1- Peza saínte que teñen algúns obxectos e serve para
collelos - Cociñar un alimento en aceite. 2- Realizarame, orixinararne - Pronome demostrativo. 3- Pasados
- Nome de persoa. 4- Vocais de mesa - Pronome demostrativo. 5- Esterco, fertilizo. 6- Na parte exterior.
7- Mamífero mariño - Letras de avó. 8- Soporte metálico con luz no interior - Resonancias. 9- Nun lugar
impreciso e distañte - Disocie unha molécula en ions
ou convirta un átomo ou molécula en ion. 10- Contracción da preposición en mais un demostrativo - Perciben polo ouvido. •

•
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SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO
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SOLUCIONS
AO CALDO DE LETRAS

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE
ÜALICIA E CORO

As

pandereteiras
de Leilia
están o
Sábado 26
en VIGO.

Concerto de fin de ano da
man da Orquestra Sinfónica de Galicia e Coro, con
valses e polcas da familia
Strauss e Panxoliñas internacionais. A dirección está
a cargo de James Ross.
Mércores 30 ás 20,30 h, no
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OClube Cultural Alexandre Bóveda convida avisitar_OLÍrense ao fio de A esmorga
-

.

1·

.

.

A radio converteuse nunha espe,
cie de parladoiro das ondas dende

:

Paseo.por Auria.da man de Blanco Amor
"Como xurdiu A esmorga?' Per- Afonso Monxardin , no texto que
non sabia se lle gustaba ou non
acompaña ao folleto editado a viver, pero que a "necesitaba".
guntáralle Carlos Casares a
"Ourense apertábame como
Blanco Amor. O escritor explimodo de g1:1ia do roteiro, non
deixa de nomear á cidade coun zapato ás xaponesas, pero
cou asi a xénese dunha- das
É que "un é cómo é" rematou
nunha ·ocasión o escritor a canta
as vivéncias daqueles .a no.s
obras claves: da nasa literatura:
mo a: _"Aten~s d!3 Galicia", desnon me abandonaron. Ourense · "Foi unha causa tan misteriosa!
do seu sentimento "convictamenpois de revisar -ª ampl~ nómina
de escritores -de5de-Alfons·o X te fel ao Ourense natal, amor ve-_
está en todas as miñas noveNon o sei. Cecáis dun lonxano
até-os actu"ais como- Casares
las, nas escritas até agora e
recordo. Senda eu rapaz de cinhemente e desinteresado". Nese
nas gue .se me están ocurrinca anos, estaba coa miña nai
ou Férrin, con _·especial fincapé
ser como era delimitou a sua pródo. E. para min o mesmo que
presenciando. o "Encuentro" da
oa Xeración. Nós- no$ que- Q_u- pria cidade, aquela que visitaba ·
Dublin para Joyce" deixou dito
procesión de Ven res Santo, ·nun
mesóns e tabernas,-que pasaba
rense deixou bo8: pe~ada·
Eduardo Blanco Amor pouco
balcón da Praza Maior de Ou· diante da monumentalidade pero
antes de morrer, sen aventurar" . rense. O "Encuent(o" era exac-· Pero foí no próprio B1anco Amor
tamén titaba na beira suburbial
sequer que uns yi nte anos ·. ta'mente un auto sacramental . onde os trazos literários ..da cidá- ·qae· ca ·tempo pasou a formar o
despois a cidade teria, ao igual
mudo. Estou vendo ·a un ·cregó,
de cobran unha especia.! relenúcleo compacto criado arredor
que a celebrada capital irlam;:te- .. ªºque lle pagp.ban catre onzas
vánda, amparada tan:ié11
ex-- das minas de aura e as augas
sa, un ha rota sinalada ·po·ios ~ · · P.or predi.car toda semá e que . perié_ncia vital· c:ló- escritor, ' alonquentes, que atravesaba calexado de. novo da sua cidade naxóns e pontes e reparaba nas
personaxes das suas obras. ·facia de coro ~e trru<~oi~ ~frega,
estimulandó ·e guiando· ás Jmá- . tal. "Hai unha circunstánci9- bioprazas como lugar de encontro e
pausada e, sobretodo, que era
Por segundo ano ~bns~éµtiv9 o· ~- xenes; O ar-cheiraba a perrita e
gráfica miña que explica esta
Clube Cultural Alexandre B.óv~séntíáse un ruído de zocos pala
preséncia de Ourense na miña quen de se emocionar renconda ven de recorrer a$ ruas da
praza adiante. De repente, fíxoobra. A vida do emigrante non
trándose cunha galeria ou unha
cidade nun itiner~rfó marcádo ' se un claro de -riña debáixo de
porta que perduraba na memória.
se asimila, é sempre unha vida
polos espazos .recriados en A
nós. A miña nai . colléume dese- - profisional. Para non perder a
esmorga. Os azulexos pintados
guida e xa non vin máis. Ao "Socontinuidade do seu eu, mira caO Clube Cultural Alexandre Bópor Manolo Figueiras, con iluscas" abríranlle o bandullo, e foira-o pasado no que quedou caveda convida a percorrer o roteise correndo, emparando as tritracións evocadoras e textos ti'..
llada a zona intemporal e inamoro de Blanco Amor ca fin de se
rados da novela, serven de óppas que lle saían hastra o hospivíbel da sua existéncia. Os dias
atapar cunha cidade distinta e
timos guias orientadores para tal da praza das Mercedes. Q9da miñá emigración, corenta e cunha escrita engaloiante. Tarecoñecer a rota xa impresa na quela navallada saíu A esmofYa
cinco anos, móvense en torno a
mén nos últimos dous anos a
cidade. Desde Ponte Pelámios,
(... ) é unha reconstrucción visual
un eixo que xira sobre si mesmo,
asociación Valle lnclán ven reao pé do Posio, até a Alameda - de Ourense. O estilo nace do . e esa é a miña vida en Ourense
correndo distintas comarcas de
pasando palas Burgas, a fonte
desexo de reflexar o visual. Vinos anos fundamentais do ser,
Lugo visitando as páxinas do lnde San Cosme, o calexón de
sualiza algo qu~ en sí era máxidesde a nada até os dezaoito
cio e o Courel de Anxel Fole ou
Pena Vixia, a Praza do Correxica, como é o pasado visual".
anos", contoulle a Maribel Outeia Louzara de Fiz Vergara. Iniciadar, a Fonte do Rei ou a Praza
riño hai vintecinco anos, interpretiva que ben pode prender para
Maior, os espazos van tomando
A reconstrucción visual do mátando a xénese da sua própria
que as páxinas da nasa literatucarpo literário da _man do Boxico Ourense acae ben á iniciaobra peneirada pola permanente
ra se convert an en aca idas
tiva de literaturizar a cidade . · preséncia dunha cidade na que
cas, o Cibrán e o Milhomes.
guias para coñecer o país.+
~ C. VIDAL
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México ......................................... 99.900 pta.
Guayaquil ................................... 124.000 pta.
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CARACAS ...................................... 98.000 pta.
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Salvador, Lima, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, via New York .. 117.000 pta .

áis da metade da poboa,
ción española escoita a
radio cada día e máis da
metade dos que escoitan a radio
seguen con especial interese as
tertulias radiofónicas. Somos
máis de 16 millóns -perto de un
millón e medio de galegas- os ra,
diouvintes que por propia vonta,
de disfrutamos -ou sufrimos in,
voluntariamente- deste xénero
dominante na radiodifusión es,
pañ.ola dende comezos dos anos
90 e que máis incidencia ten na
conformación da chamada opi,
nión pública. Sete de cada dez
ouvintes afirman hoxe que o que
máis lles interesa na radio son as
tertulias. En expresió n de Luís
de l Ol mo, principal animador
deste fenómeno, "a tertulia apo,
derouse da rad io e converteuna
no seu reino".

/~~
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FAX 07 351 51 '8201309
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E-Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

o cal, por enriba do sistema de
partidos políticos e, aproveitan,
do, sen dúbida, a debilidade º'
cial deste modelo de parrici,
pación pública, se crea opinión
rachando as máis elementais re,
glas da obxectividade periodística
e aproveitándo e da impresión de
rea lidade que xeneran as emi,
sións audiovisuais. Debido a súa
integración no modelo narrativo
dos acontecementos actuais, a
tertulia utilízase para transmitir
rnensaxes - inclusive noticiascon toda informalidade, a lixeire,
za e mestno a irresponsabilidade
da tertulia de café tradicional, sa,
crifi.cando a búsqueda, selección,
narración e rigor caracterfsticai¡
da linguaxe irúormativa.

Dá igual que escoitemos "Protagonistas", "Hoy por Hoy" ou "La I.Jn,
tema". Os ouvintes asistimos a un,
ha aiscusión contínua entre posi,
cións encontradas, nas que o diálogo está totalmente ausente e, o
que é pior, dende a perspectiva ga,
lega, inclusive dende a pouca ra,
dio que se fai neste país chamado
Galicia, faltan posicións propias
dentro dese puñado de elexidos
que conforman a grande familia
dos tertulianos. Os galega tampoucos somos deste reino. +

VOLVER AO REGO
se sabe que o ser h umano
n on é de unha peza. Os
ue tratan de preservar a
sua imaxe monolítica, xeralmente
os ditadores, un dia ou outro aca,
ban senda presa da verdade. Velaí
o caso de Pinochet ou o de Fran,
co (hoxe declararse franquista é
un modo de marxinalizarse, pésie
· a que no seu dia tivo tantos segui,
dores ). O mesmo lle sucedeu a
Stalin e outro tanto lle vai ocurrir
a Fraga. Claro que todos eles tra,
taron de valeirar arquivos e de es,
crebir eles mesmos a sua biografia
autorizada. Pero non cabe dúbida
de que Manuel Fraga (que entre
outras cousas xa fixo desaparecer
o seu segundo apelido) acabará
mergullado, primeiro na polémi,
ca, logo no descrédito e por fin na
vergoña. Asi de dura acaba senda
a h istória cos intolerantes. Quizá
nos gabinetes que hoxe o gaban,
esteña comezando xa a escrebirse
o libro sobre este h ome vaidoso,
censor e prepotente.+

