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Nas grandes empresas os procesos eleitorais son máis difíciles de controlar palas patronais e os resultados son máis democráticos.

31 de Decembro rematan oficialmente as eleicións sindicais correspondentés a 1999, uns comícios que pasan máis desapercibidos que outras contendas políticas, mália que se producen ao
longo periodo de quince meses. A
falta de resultados definitivos, os
resultados porcentuais en número
de delegados dan a vitória á UGT,
co 32% dos representantes, seguida das CCOO, co 29 dos delegados, e da CIG, co 26%. Por
províncias, as maiores diferéncias
danse en Lugo, onde a UGT obtén un 30% máis de delegados
que CCOO f? CIG. Na província
de Pontevedra a igualdade no número de delegados é case total,
.ainda que UGT e CCOO destacan un chisco por riba da CIG .

Non sucede o mesmo se se examinan os comícios desde o prisma do número de votos, xa que
neste caso hai igualdade entre
as forzase en Pontevedra a CIG
está en primeiro lugar. A clave
do número de votos en contraposición do delegados aporta
outra dimensión ao proceso. Se
. nunha pequena empresa un delegado pode sair eleito con tres
votos, no ensino público, onde a
CIG é maioritária, cada delegado
costa 200 votos.
O 31 rematan oficialmente as
eleicións sindicais, ainda que
posteriormente seguirácr a celebrarse comícios nalgúÍÍhas empresas. Trátase dun proceso
aberto no que quedan por cete.r
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Delegados

UGT

ccoo
CIG

1995

1999

31,6
29,2
26,2

32
29
26

En porcentaxes.

brar eleicións para vários comités de empresa importantes.
O secretário de prensa do sindicato nacional das Comisións
Obreiras na Galiza, Carlos Váz-

A.N.T.

quez achacaba a vitória da UGT
nas eleicións sindicais celebradas
ao longo deste ano 1999 á facilidade coa que esta central se move entre a patronal das pequenas
empresas. Pola contra, o secretário de comunicación da UGT en
Galiza, Luís Sánchez atribuía o
mérito ao esforzo realizado na rua
para convencer aos traballadores
para que se apresentasen. "O ideal seria que os traballadores se
apresentasen por decisión própria, sen temor ao que poda suce- ·
der,. pero por desgrácia non é asi
e ternos que achegarnos a eles e
convencelos de que non vai acorrer nada", afirma Luís Sánchez,
da UGT. Nunha situación de incertidume, o temor dos próprios
Pasa á páxina seguinte

1999

3
23 DE DECEMBRO DE 1999

Vén da páxina anterior

r

traballadores moderou ·a tendéncia do seu voto, ainda que este
mantivo unha opción de clase. Do
mesmo xeito, desanimou a moitos traballadores a participar en
candidaturas reivincativas. Asi, en
sectores de precariedade laboral
acusada, como os servizos ou a
construción, a CIG ten unha representación ben cativa, mentres
ocorre o contrário en sectores como ensino publico, administración
autonómica, banca, sanidade e
mar (onde comparte maioria coa
UGT).
Nestes
campos a estabilidade é máis acusada que no conxu nto da economia e a liberdade
de voto activo ou
pasivo é maior.
Esta situación levou a Xesus Seixo, da CIG, a demandar unha modificación da normativa eleitoral
para garantir que os procesos sexan realmente democráticos, onde se eviten condicionamentos
derivados do tipo de contrato dos
traballadores e presións dos empresários.

ANOSATERRA

cións, sobrétodo porqué se. reali:
zaron nun periodo que se prolongou quince meses e que en
realidade non se deterá a partir
desa data, xa que o proceso está aberto e haberá eleicións en
empresas nas que non se produciron. O estarzo económico
realizado foi imenso e o resulta-·
do levou consigo o afortalamento das tres centrais de clase
frente ás candidaturas de empresa e os sindicatos de corte
vertical. Ainda
que tanto a UGT,
como CCOO e
como a CIG denunciaron presións patronais,
hoxe na Galiza o
chamado sindica1is m o amarelo
praticamente só
subsiste en empresas como Citroen ou O Corte
Inglés. "O sindicalismo amarelo
é unha desgrácia,
pero as mesmas
empresas decátanse de que son etas mesmas
os seus interlocutores, o que fai
que perdan utilidade", explica
Carlos Vázquez.

Un delegado
na pequena
empresa custa
tres votos e
no ensino,
onde domina
a CIG, 200.
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Estancamento xeral
A CIG acusa a UGT e as CCOO
de apresentar nalgunhas empresas candidaturas elaboradas
poi a própria patronal. O secretário de Organización da central
nacionalista, Xesus Seixo engade ademais que os factores externos da precariedade laboral e
do sindicalismo reivindicativo
condicionan o estancamento
desta organización. Seixo tamén recoñece a posibilidade de
que causas internas, relativas á
organización, motivasen certo
estancamento, pero matizou
que será algo que terá que analisar a Executiva do sindicato.
En todo caso, os resultados son
case os mesmos que se produciron en 1995, cando a UGT tivo
o 31,6% dos delegados, as
CCOO o 29,2% e a CIG o
26,2%. lsto significa que a UGT
sobe catro décimas e as CCOO
e a CIG baixan duas.
A mobilización dos sindicatos
nas empresas foi unha tónica
que se acentuou nestas elei-

Outra nota nestas eleicións sindicais é a mercantilización. A CIG
denúncia que tanto a UGT como
as CCOO pagan unha compensación aos axentes eleitorais por
cada delegado que conquiren,
ainda que só hai probas documentais no caso da UGT. lsto
provoca enfrentamentos innecesários e distorsiona o proceso. O
secretário de organización da
CIG califica estas práticas como
"negativas" e afirma que "levan a
escollar calquer delegado, sen
critério nen ideoloxia con tal de
cobrar unhas pesetas".

lgualdade
nas grandes empresas
CCOO sinala que a sua vitória
produciuse nos grandes comités
de empresa. "lsto explícase pala
tradición do noso sindicato mesmo antes da democrácia", di Carlos Vázquez. Pero as palabras de
Vázquez atopan a répica do representante da UGT, que afirma
que ·iamén a UGT e a CIG teñen.
a maioria en moitos comités".
"Ademais -engade Luís Sánchez-, a UGT gaña en todas as
províncias". En realidade, nas
grandes empresas hai igualdade
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entran a sinalar as obediéncias
de cada quen.

Porcen~xe de votos por provincias
Pontevedra
CIG
UGT

ccoo

Lugo

Ourense

24,2
30,7
29,8

20,6
31,6
22,3

23,1
27,1
26,8

28,5
26
25,9

A Coruña

Galiza

25,5
. 28.,5
27

Dados provisionais en porcentaxes.

Delegados por provincias
Pontevedra

Lugo

Ourense

Galiza

23,2
34
31

. 19,8
37
23

22 .
32,2 27,4

29,5
30
30

A Coruña

26
32
29

Dados provisionais en porcentaxes.

entre as tres centrais en canto a
número de delegados.
Contodo, a CIG foi a gañadora
en Pontevedra no que atinxe
número de votos e na área de
Vigo -a base industrial do país-mesmo quedou por riba das outras centrais desde o ponto de
vista do número de representantes sindicais acadados.
Mália que as tres centrais sindicais maioritárias pactaron ao
princípio do proceso non incorrer
nunha guerra de
cifras sobre os
resultados, UGT
e as Comisións
Obreiras remataron enfrentadas
por esta cuestión.
Primeiramente a
UGT distribuiu
unha certificación
oficial da Xunta
na que en Outubro daba a vitória
a este sindicato.
As CCOO respostaron coa difusión de dados próprios, ainda
que posteriormente afirmaron
que non querian entrar na guerra de porcentaxes.

centrais insisten en que non está
rota a unidade de acción, ainda
que ambas apostan por tácticas
diferentes. Contado, rexistouse
un aliñamento das Comisións
Obreiras coa Administración -a
acusación de ser o "sindicato da
Administración" é recorrente- e
un escoramento da UGT cara
posicións máis próximas á CIG
no referente ao talante de conf ron tac i ó n nalguns sectores.
Mais por unha banda está o que
sucede de facto e pola outra o
que recoñecen as
centrais con vence11amentos estatais, que non
aceitan en público
a rotura da unidade de acción.

A C lG conquire

a maioria
nos sectores
con contratos
estábeis e zonas
industriais máis
desenvolvidas.

Enfrentamento UGT·CCOO
Estas eleicións sindicais estiveron marcadas polo enfrentamento de CCOO e a UGT. As duas

CCOO explica a
sua sintonia coa
Administración dicindo que "onde
hai posibilidades
de influir e de
conquerir mellaras, seguiremos
por esa via". UGT
atribue a un problema de táctica o seu afastamento das CCOO. "Na Administración non hai posibilidade de
actuar conxu ntamente coas
CCOO ~i Sánchez-, como neutros sectores tampouco hai entendimento coa CIG". De igual
xeito, CCOO e a UGT cruzan
acusacións de dependéncia de
forzas política~ ainda que non

Resultados doutras forzas
Con respeito aos outros sindicatos
de clase, os resultados obtidos
nestas eleicións sitúanos como
forzas que o representante das
CCOO calificou como "residuais".
"Con independéncia do respeito
que nos merece calquer organización na que se agrupen os traballadores como clase, os resultados
son residuais. A Unión Sindical
Obreira non vai para diante e a
Central Unitária de Traballadores
non tivo tempo para organizar as
eleicións porque é un sindicato recén nado", di Carlos Vázquez. Os
resultados da CUT foron ben escasos; tanto, que o estancamento
da CIG non é atribuíbel á escisión.
Os delegados cosque conta a
Central Unitária de Traballadores
·apenas suman un décima ou duas
da porcentaxe obtida pala CIG.
Esa situación choca coa división
do sindicalismo nacionalista en
1985, cando se fundou a CXTG,
escindida da INTG. Á rotura sucederon unhas eleicións sindicais en
1986 na que cada unha de ambas
centrais acadou máis do 10% dos
delegados.
Cándido Gonc;alves, da Executiva Nacional da CUT, explica os
frouxos resultados desta central
porque "non concorremos ás eleicións máis que en zonas moi
concretas ou en empresas nas
que tiñamos todas as opcións". A
CUT atópase nun proceso de
construción do sindicato e centra
o seu traballo neste aspecto e na
participación en conflitos de empresa concretos. Neste sentido,
anúncia a imediata abertura da
sua sede en Vigo. "Isa si -engade Gonc;alvez-, en lugares onde
non habia problemas de construción, como Compostela, apresentámonos e conquerimos uns trinta delegados, frente aos 200 da
CIG, o que representa un 15% e
pon de manifesto que houbo un
verdadeiro conflito, algo que queren ocultar". Cándido Gonc;alves
non manexa dados precisos, pero estima que en todo o país a
CUT teria obtido uns sesenta de-·
legados, ainda que admite que
poderian ser dados "demasiado
optimistas ou quedar curtos".
Con respeito á Confederación
Xeral do Traballo, CGT, poderia
obter un número de delegados
un chisco por debaixo da CUT.•
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Os traballadores tañen direito a se organizar e a
. participar na economia e nos aspectos que son
esenciais para o seu futuro. Dentro dunha empresa,
teñen direito a decidir quen son os interlocutores coa
sua patronal e a negociar con ela as condicións de
traballo e a marcha xeral da empresa porque a
propriedade non é un direito ilimitado e porque hai un
contrato social que define o marco de relación entre as
duas pata da criazón de riqueza nunha sociedade
capitalista. Para todo isto serven as eleicións sindicais.
Pero ademais, as eleicións sindicais son unha forma
de que nunha economía de mercado a patronal poda
atapar interlocutores que representen aos
traballadores e que permitan a resolución dos conflitos
colectivos que se producen pola diferéncia de
intereses entre empresários e empregados.
Pero non sempre ocorre que a vontade real dos
traqalladores aparece reflectida no resultado das
eleicións sindicais. Son inevitábeis algunhas
distorsións e non sempre é posíbel prever todas as
variábeis que compensen as deficiéncias nos
cómputos ou nos mesmos procesos. Feita esta
salvidade, existen alguns casos -moito máis
numerosos do que seria desexábel- nos que a
liberdade de eleición ou o direito a concorrer rexista
violacións.

Nas pequenas empresas a tutela patronal apadriña
candidaturas de sindicatos máis tavorábeis á
empresa e moitas veces disuade aos traballadores
de votar por centrais inimigas que, mália as presións,
conqueriron apresentar algun candidato. Nos .
sectores desregulados, onde abonda a contratación
temporal, dase un caso semellante. Traballadores
precarizados renúncian a apresentarse como
delegados de centrais reivindicativas polo temor a
non ver renovado o seu contrato. E cando hai un
candidato dunha central que pratica un sindicalismo
de maior confrontación, o medo e, ás veces, as
presións patronais, limitan o número de votos que
van a parar a estas candidaturas.
No sector da construción das províncias de Ourense e
Lugo téñense denunciado máis dunha dúcia de casos
de patróns que impedian o paso aos axentes eleitorais
da CIG para montar candidaturas. En Ourense, a
empresa Servimgal, compañia de lavanderia que serve
a vários hospitais públicos, vencellada ao ministro
Romai Beccaria e privatizada, despediu a tres
candidatos da CIG e ameazou a outro máis. Nunha
asamblea case clandestina na que asistiron o 75% dos
traballadores da empresa decidiuse a apresentación
dunha lista pechada cos catro empregados antes
citados, ao dia seguinte da asamblea foi cando se

enviaron as cartas de despedimento. A CIG denunciou
penalmente o caso.
Estes e outros exemplos non só quebrantan o direito
ao voto activo e pasivo dos traballadores, senón que
deixan aos empresários sen verdadeiros interlocutores
cos que dirimir os conflitos de intereses que defenden
un e outro colectivo. Na prática é habitual que en
realidade as empresas negócien consigo mesmas,
porque os representantes sindicais están designados
pola patronal. Evidentemente, os convénios colectivos
sofren importantes recortes e isto resulta a priori
beneficioso para os empresários, pero cando o conflito
vai a máis, cando os convénios non contentan aos
traballadores, prodúcense enfrentamentos que non hai
xeito de canalizar porque os delegados sindicais están
ao servizo de intereses que non son quen de .
interpretar a vontade dos traballadores.
Ante unha maior precarización do emprego, esta
deficiéncia do sistema agrava a situación e leva o
conflito colectivo a marcos que están tora dos
sistemas regulados de negociación, por iso conviria
unha profunda reforma dos mecanismos de eleición
que garantan que a vontade maioritária se exprese
sen condicionamentos. •
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Orecorte das-pesqu~iras da UE fornece argumentos aMarrocos para pechar oBanco Sahariano

Bruxelas dinamita desde
o consello de ministros de Pesca a política comun do mar
*G. LUCA

A idea dunha reserva de pesca continental regulada desde
Bruxelas, con cesión dos intereses de cada Estado a unha
política pesqueira comun, volve perder posicións no último
consello dos ministros de
pesca da UE. Os Estados da
Unión defenden a cada máis
as suas reservas de pesca coma.un capital privado. Tanto o
conselleiro Amáncio Landín,
como o ministro español de
Pesca, Jesús Posada, aseguran que non hai motivos de
preocupación no horizonte.
O reparto de capturas máximas
para a frota do bocareu, cunha
reducción do 85% no golfo de
Bizcaia, desembocou nun enfrontamento irreconciliábel entre o
ministro das pescas francés e o
resto dos integrantes do Consello. Preparábase asi o clima para
unha rebaixa importante no Gran
Sol: un 18% no rapante, a rabada
e a pescada, as tres espécies comerciais mais preciadas para a
frota galega. No remate, o recorte
seria só dun 4% ·pero a pescada
deberá baixar de 21.21 O toneladas a 17. 340, un retroceso do
18% que se debe engadir na
canta de amortizacións anteriores
que supuxeran o amarre da metade dos barcos. Os arrnadores
calculan que a perda por esta nova limitación de capturas será de
7.100 millóns e de máis de
12.500 toneladas de capturas.
Ao conselleiro de Pesca Amáncio
Landín faltoulle un chisco para
celebrar e<:>n foguetes esta nova
alancada para limitar a capacidade pesqueira galega dentro dos
caladoiros da UE. Calificouno de
asumibel e defendibel-.ainda que
para iso fixase como referéncia a
cantidade ·de 61.000 toneladas
de· redución que estaba no borrador, unha cifra espantallo usada
para abrir debate que nunca se
·considera con seriedade. -Landín·
parecia contaxiado polo ministro
español Jesús Posada, que califi-

AmánciÓ Landin, Conselleiro de Pesca; Franz Fisc:hler, Comisáño Europeu de Pesca; e Tami el Quian, Ministro de Pesca malT'OC¡uino.

caba de pica en Flandes regresarde Bruxelas con,algo menos
pescas para o 2000.
A opo~ición tiña outras razór:is:
nun momento en que todos os
~stados revalorizan estratéxicamente -as reservas pesqueiras
das 200 millas, a política comunitária de pesca tiña que defender os barcos e toda a indústria relacionada co mar: ''Trátase
ounha. decisión política e -n on
- científica que evidéncia o papel
marxinal da Galiza no proceso
de toma de decisións en matéria
pesqueira na Uni·ón Europea",
comentou o voceiro da comisión
de Pesca do BNG no Parlamento; Bieito Lobeira. Camilo No.guaira anunciou unha proposta
no Parlame.nto europeu encamiñada a ·modiflcar os critérios da
resolución adoptada polo consello de ministros de pesca.

A UE dá a razón a Marrocos
A necesidade de recortar drásticamente as capturas no Gran Sol,
defendida a partir dos informes
. dos biólogos ·polo consello de ministros pesqueiros da UE, brindaba ao ministro das pescas de Marrocos os argumentos para a suba
catrianual da reserva sahariana.
Como di Xabier Aboi, secretário
da Federación do Mar da CIG, ''na
prática, entrégaselle a razón a
Marrocos na sua pretensión de recortar licéncias". Aboi di que a UE
non pode seguir un método tan
nefasto para os intereses da frota:
primeiro dinque as reservas biolóxicas da plataforma continental
están nas últimas e despois respeitan os critérios privados dos
Estados fortes. Finalmente, a pr0;:
posta da Comisiónsó se fai realidade ·contra as pescas dos gale-

Ovieiro atrancado da Europa Azul
Non hai país comunitário que
mio do Gran Sol, que se predependa da pesca na medida
tendía unha cesión da UE para
da Galiza que xa ten entregado
o país pesqueiro por excelénmáis da metade da sua capacicia, a Galiza, a cámbio de madade estrativa a cambio de potar un millón de vacas e renundermos ter algún dia unha políciar a agricultura, traballou o
tica pesqueira común. Tanto no · governo inglés desde o princíperiodo de adesión como. nos
pio e con éxi~o. As indemnizatempos do primeiro acorde de . cións pala Merchant Shipping
pesca coa UE, a administración
A_
ct non compensan a desapaespañola do seitor defendeu o
rición total da frota arrastreira
recorte de capacidade estrativa
abandeirada no Reino Unido.
en neme de duas compensaOs intereses británicos, holancións futuras: a franq-uícia para
deses e alemáns no Canadá
a frota galega do Gran Sol e o
votaron por cederlle a Otawa a
Mar de Irlanda e a enorme caexclusiva do fletán, como agopacidade de negociación da UE
ra Franza prefire as suas emfronte a terceiros paises.
presas mixtas en Marrocos a
defender os 83 barcos da AnaCpntra a primeira r?arte, -o pré- . cef, na maioria galegos. París

é conservacionista co bocareu
(os seus barcos de Baiona)
pero tanto lle ten queimar o
bonito. En todo caso, como denú ncra o secretário da CIGMar, Xabier Aboi, non se pode
lanzar a alarma sobre o desgaste da reserva do Gran Sol
na véspera da negociación con
Marrocos. O conselleiro Landín e o ministro Posada asumen como metal nóbel os informes científicos- sobre a situación das reservas de pesca
no Gran Sol; o governo de
Londres declara a guerra á
Franza por outro informe, tan
científico coma o da pesca,
que impide o comércio da carne inglesa na UE. •

gos, principalmente, e dos bascos.
"A Unión Europea --lembra Aboivolta a penalizar a Galiza e Euscadi, que reducirán as suas frotas
dacordo cos parámetros aprobados pala UE mentres favorece a
outros paises que a penas cumpren as nonnativas pesqueiras".

A posición de Marrocos non era
difícil de prever. O ministro de
pesca Tami el Quiari volve sobre
o que declarara o seu antecesor
cando asinara coa UE o acorde
pesqueiro que ven de rematar:
non haberá acorde para a explotación direita dos recursos pesqueiros. Marrocos está por facer
o seu próprio seitor de pesca en
terra, por modernizar a frota e
acrecentar o valor dos produtos
de mar, por establecer redes própias de comercialización e por
criar indústrias dependentes da
pesca. Marrocos usa os critérios
A.

o~

bioloxicistas da UE, aos que o
próprio Fischler non podía ser
alleo. A comisión de Pesca da UE
defende unha vía que non sexa a
de subir cada ano o prezo dos recursos de paises en desenvolvimento, sobre todo se ese prezo
se debe pagar en noma dunha rexión económica coma Galiza que
nen o Estado español quer defender. A UE quer acomodarse
ao reparto mundial de reservas
de pesca, convertir os portes pesqueiros comunitários en portos
secos e trasladar a capacidade
estrativa a cultivos avanzados de
beiramar. A UE non está disposta
a pagar esta cara reconversión,
como ben demostrou con Noruega, e a sua estratéxia pasa por
desmontar a frota pesqueira peza
a peza, coa colaboración de ouro
da consellaria de Pesca da Xunta,
de ganchete co ministério español
do ramo.+
l: llU·

planos de natalidade

Fronte ao aturuxo de Frag~, contestado polo eco de Manuela Ló,
pez Besteiro, "a procrear que se acaba o mundo!", con esmolas por
cada acerto, como solución á involución demográfica da Galiza,
estaría o deseño de liñas políticas capaces de facerlle fronte á si,
tuación, pois as causas son económicas e non biolóxicas. Iso 'é o
que afirma Xosé Manuel Beiras. A dependénda económica, a ubi,
cación exterior dos motores de desenvolvimento e a progresiva
·destrución da base produtiva de bens materiais, fanou as vias de
modernización e o tecido industrial e mandou á xente a emigra,
ción. Galiza ten agora menos ocupados e case o doble de inactivos
que en 190Q. Necesitaria aumentar o 50% os seus nacimentos para
compensar as defuncións. Pero como os fillos non son cousa da
Viagra, necesitariase pór en marcha políticas que favorecesen o re,
tomo dos emigrantes en idade activa, asentados nos paises europeus. Seria unha solución, segundo Beiras. Como se pode compro,
bar, a dialéctica política de Fraga e Beiras é case antagónica. +
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Ocomité federal non aprob.a acandidatura ao.Congres9 por Pqn!e_vedra

Varapau da dirección do PSOE
a Carlos Príncipe

Seis mil persoas demandan
acontinuidade
da fábrica de Tabacos da Coruña

5

- -o pretendido. peche 9a FáQrica-de Tabacos: da -Coruña. que programou Tabacalera para a sua fusión coa francesa Seita, topou coa oposición dos coruñeses, que o
p~sado Domingo 19 de Decembro sairon en manifestación~ polas ruas desa, cidade para demandar- a continui, dade da factória máis rendíoel e -produtiva da -compaliia. A intención de Tabacalera é obter fortes plusvalías
pala. venda da fábr_ica, xa que ten unha situación excepciorial ; per~ par~ iso pre9Jsa unha r_
eqalificación contra a que se comprometeron' as autoridades municipais. •

ACIG denúncia práticas de policia política

*A.E.

-

O comité Federal do PSOE
considera "pouco atinada" a
designación do cabeza de lista
por Pontevedra, Guillerme
Hernández, por ter "pouco peso e experiéncia política". A
dirección galega terá que propor agora un novo candidato.
Ainda que Pérez Touriño, o
secretárlo xeral do PSdGPSOE, sofre os embates dos
crfticos, o auténtico derrotado
polftlco e Carlos Prfncipe, que
foi quen designou ao candidato.

~ontrol político_que· vulneran os direitos constitucionais_
". __
- ·-E~ concreto o sindi~to ere que hai fichas nas que cons- tan os dados dos dirlxentes sindicais. Tal crenza débese
a que un dirixente do-metal foi incriminado por un
incidente nun sector ao que non pertence despois dunha
denúncia que realizou un empresário por agresión dun
"indivíduo de barba, de 1,68 de estatura, complexión forte, de 41 ou 42 anos". Con estes dados a policia levou ao
sindicalista delido a un xuízo ·de_faltas.O empresárionon
recoñeceu ao sindicalista como o agresor.•

Orétomo da emigración
~- _
antídoto contra o·descenso demOgráfico _

Abel Caballero e máis Enrique
Curiel moveron as suas influéncias na dirección do PSOE para
que non fose aprobada a candidatura de Pontevedra (a única
xunto coa de Zaragoza que ficou
pendente). Ambos os dous pretenden aparecer nun pasto de saída, Abel cara o Congreso e Curiel para o Senado. Pero o control
que Carlos Príncipe ten en Vigo,
a maior agrupación socialista, impediu de momento estas aspiracións, asi como o recunque da
deputada Carmela Silva, na vaga
política de Caballero.
Pérez Touriño terá que procurar
un novo candidato. Xa tentou o
Martes 21 que González Laxe
aceitase o primeiro posta na lista
de Pontevedra, pero o ex presidente da Xunta segue afirmando
que non o considera "xusto nen
ético" concorrer as eleicións por
outra provincia que non sea a
sua, A Coruña, "a miña decisión
é inamovibel. Talio poucos princfpios, pero téñoos moi sólidos"
Esta postura de Laxe, que ten
que abandonar agora o seu pasto
no Senado por designación autonómica, para que o ocupe un representante do BNG (seguramente Maria do Carmo García Negro,
se non sae elexida senadora directamente), interprétase dentro
do partido coma un "intento de
desputarlle a Touriño a candidatura a presidente da Xunta". O sector de Vázquez e outros "críticos"
coa actual dirección, perdedores
no congreso de Ourense, estarian
agardando ao revés eleitoral nás
próximas eleicións xerais para tratar, outravolta, de facerse coa dirección do PSdG-PSOE. A inclusión de Laxe por Pontevedra non
só resolveria o problema do cabeza de lista, sen6n que lle permitiría a Pérez Touriño facerlle fronte
ás críticas de Vázquez por prescindir do ex presidente.
Desde a actual dirección critícase ao alcalde coruñés pola sua
postura, tanto por tentar rachar a
incompatibilidade, coma logo
apostando por Carme Marón para encabezar a candidatura coruñesa. Pergúntanse na dirección
do PSOE galega que se Vázquez lle te tanta lei a Laxe porque non o propuxo para encabezar a lista coruñesa. Pensan que
Vázquez estaría contento cunha
forte baixada dos socialistas ga1 -

~

A CIG afirma qu~ "seguen empregándose arquivos de

O ohefe da oposig!ón_Xosé Manuel Beiras descalificou a
política natalista que impulsa Fraga lribarne por considera·1a reaccionária e ioútil' para frear o descenso demográfico
que acusa o _noso país. Pola ·contra Beíras considera que hai que promover 6 retorno de centos de milleiros ·dos emigrantes que marcharon do país e que ainda están en idade de traballar. A proposta do líder do BNG produciuse no
decurso da apresentación do libro do que é coautor con
Abel López titulado "A poboación galega no século xx",
que estabelece como tese que a regresión demográfica
é produto da situación económica e non ao contrário. •

Femando González Laxe quer preHntarse de novo a presiden"! da Xunta.

legos, sobre todo na sua província.
Pero se Pérez Touriño, como secretário xeral do PSdG-PSOE,
ten a difícil papeleta de resolver o
problema da candidatura de Pontevedra, non foi el o verdadeiramente desautorizado, senón Carlos Principe. O edil de cultura vigués impuxo as suas teses de situar de primeiro a Hernández,
que nen sequer saiu concelleiro,
ao ocupar o posta número nove
na candidatura municipal olívica.

Agora, de non aceitar Laxe,
Príncipe atópase ante unha difícil situación, pois Abel Caballero ou Enrique Curtel poderian
ocupar o número un da lista socialista, podendo desputarlle de
novo o control do partido en Vigo. A situación é tan novidosa
que partidários do ex alcalde vigués están reconsiderando se
Príncipe debería ocupar a cabeceir.a, renunciando á acta de
concelleiro, tal é como tiña decidido ao princípio. •

Os problema~ .
de apelidárse Vázqu_ez
Carlos Príncipe vetou a candidatura de Enrique Curiel para o
Senado. A inclusión do golfiño
de Santiago Carrillo na lista
pontevedresa significaba que
Príncipe quedaba fora do Senado con total probabibilidade. No
PSdG-PSOE aspiran a un pasto
de senador por cada província,
contando con que o PP obteña
os outros tres escanos e non
ser sobrepasados polo BNG.
Os postas na lista ao Senado
ocúpanse por. arde alfabética resultando sempre máis votados
os primeiros que ocupen a lista
no seu partido. Curial situáriase
antes de Príncipe que, xa na
anterior convocatória de eleicións ao Senado, tivo que facer
unha campaña á marxe do partido para poder sair elexido ao
ter diante sua a Mariló Cabaleiro. Desta volta non terá tantos
problemas. Os candidatos ao

Senado por Pontevedra serán,
xunto a Príncipe, Xosé Olmedo
e_máis En~a Santos.
Máis dificuldades tivo Francis- -:c.
co Vázquez para atapar outros
dous candidato~ que tivesen
unha letra máis baixa que a
sua. Postulou a dous da "uve",
Gumersindo Vilariño e Célia
Villanueva. En Lugo o designado polos -socialistas para ser
senador é o voceiro da deputación, Lago Lage, asi que os seguintes teñen que ser posteriores á sua letra: Helena Prieto
e Maria Xosé Vázquez. En Ourense tiñan designado a López
Vidal, con Rolando Perrota e
Maria Helena Ramos como
acompañantes. Pero o comité
federal modificou esta candidatua, designando á deputadª- Pilar Novoa. Como López Vidal
iría diante alfabéticamente, tivo
que quedar excluido da listá. +

Os orzamentos do Estado inciden na
marxinación estrutural da Galiza
Para o BNG no Congreso, os Orzamentos Xerais do Estado inciden na marxinación estrútural de Galiza. Os mesmos veñen de ser aprobados polas Cortes do Estado
coa posición en c~ntrá do Bloque. "Estamos perante uns
orzaméntos restritivos insolidários coa -realidade de Galiza, un país que precisaria, para chegar aos níveis médios
- de renda e desenvoMmento do Estado, dunha -intervención governamental moito máis decidida en maté- ria orzamentar", afirmou o deputado nacionalista por Pon•
tevedra en Madrid, Guillerme Vázquez. Igualmente, o
deputado lembrou que "o deterioro ~os sectores produtivos básicos resulta evidente, o que-provoca unha
-situación na-qué o índice de desemprego·é máis elevado do que a média, as rendas máis baixas e a emigración_.
- non-só non cesa, senon -que se ~olt~ a intensificar".•

-Convocan mobilizocións
para Febreiro po1a-Crise do agro .
A discriminación que co-dire~o a producir-en Galiza se dá no
seo da Unión Europea é un dos motivos polos que Unión Sin- dical Agraria Galega, Sindicato Labrego Galega e Unións
Agrarias convocan unha manifestación para o 15 de Febreiro.
- "E,n defensa da riosa dig~idade e das nasas ptoduciórls·:. Pre- ·__
zos xustos e fnterprofisionais. Mareo estable de diálogo" "é o
lema desta convocatória, que xurde dias despois de que o
presidente da Xunta,- Manuel Fraga, delegara-no conselleiro
de Agricultura a responsabilidade de entrevistarse coas organizacións agrárias. Os· representantes dos tres sindicatos
alertan da caída xeralizada dos prezos e da discriminación
das axudás, que desce~deron no Estado español un 8%. • ·

- Os CAF afinnan que a Xunta non poderá
aplicar a refonna do CAP
Despois dunha reunión co reitor da Universidade de Santiago, Dario Villanueva, os CAF manteñen que a Xunta non vai
poder aplicar a reforma do Curso de Adaptación Pedagóxica (CAP) por ser inviábel debido á falta de meios e de planificación. Esta organización vai solicitar reunións co conselleiro e co ministro de Educación para propor que o título de
Aptitude Pedagóxica poi~a obterse cursando matérias de
··libre configuración relacionadas coa Pedagoxia.+
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CONFLITIVIDADE ESCOLAR
EN AUMENTO

Xurum BORRAZÁS

MANOLO D1ós
Desde logo que se un entende e identifica
a violéncia tan só como un acontecirnen,
to pontual e dramático, con resultado de
morte ou vítimas de calquer outra natui-e,
za, a situación escolar na Galiza, ou no
conxunto do Estado, afortunadamente,
non é preocupante. Pero conviremos todos e todas en que seria -cando menosun pecado de imprudéncia, esperar a que
aconteza para ter constancia da existéncia
d? problema.

mento en que estalan <liante dos nosos
ollos e CaIJdo xa non podemos ignoralos
de nengunha maneira.

ca, ten que incorporarse a todas e cada
unha das áreas, non só formalmente nas
programacións senón . na prática docente
diária, de maneira interdisciplinar, plani,
ficada, con obxectivos que figuren expresamente no Proxecto Educativo, no Plano
de Centro e nos deseños curriculares, pero
sobre todo, na nosa vida escolar. E facelo
con -ilusión, con alegria, con sinceridade,
evitando as contradicións entre o que dicimos e o que facemos
dentro da aHla e fora
dela.

Todos sabemos que cando un conflito estala violentamente; sen nengunha dúbida
ven de atrás, de fora ou dentro do ámbito
escolar, moitas das veces de moi lonxe.
Por iso, sen desbotar
medidas disciplinares
que ten que aprobar o
Consello Escolar e
que sernpre terán un
Desde a Educación e a Educación e a Investigación para a Paz distinguimos moi clara- carácter excepcional e pontual, cómpre
mente seguindo a Galtung, a Lederach e a
abordar, con tempo e
outros autores, entre a violénCi.a estrutural e
E para todo isto fan faa violéncia directa. A prirneira, está directa- _paciéncia, os problella recursos, tempo,
mas desde a sua mes,
mente relacionada coa inxustiza e coa desi..:
formación do profesoragualdade no acceso e disfrute dos bens conma raiz (eso quere dido, colaboración moito
cer, precisamente, ser
siderados básicos. A segunda, a directa, é
máis estreita coas famíaquela que se exerce contra das persoas e, radicais) para facer
lias e coa asisténda soreviste graos e características diferenciadas:
prevención, ou como
cial dos concellos, esgustamos en denomi,
pode ser física, psicolóxica ou de ámbos ti,
destrozos ~
pácios de reflexión, copos simultaneamente.
nar os educadore-s Pª'
operación e axuda mura a paz: prevención:
tua, humildade para
Os expertos tamén distingu~n entre confiiti- educar para a paz desde
poñer en cuestión, se é
vúfude e violéndá, mesmo insisten no con, o conflito, que <liria
necesario, as nosas sacepto de violéncia de baixa intensidade nas
Calo Iglesias, criar un
bias rutinas ritualizadas.
cllma xeral de conviaulas. En calquer caso, parece que determi-vénc ia no centro,
nados comportamentos que se están a proPero sobre todo, para
ducir no ámbito escolar e que todas as fonapostar polos órganos
avanzar nesta línea, rede mediación, de diá,
tes coinciden en afirmar que van en aucoacc~óns-,
sulta absolutamente
logo, criar e facer fun,
mento, podémolos incluir no marco xeral
imprescindíbel crer necionar as Comisións de
de conflitos que poden (e moitas veces asi
la. Ninguén pode iluConvivéncia, non tanocorre) derivar en actos violentos de disto para propoñer me,
sionar se un non está,
tinta natureza e intensidade.
previamente, ilusiona~
didas sancionadores
do. Esta é a cuestión.
Cando falamos de violéncia escolar ere,
senón para programar
cente ou de violéncia de baixa intensidade
e planificar iniciatiPor último, compre re,
vas globais e por ní,
·nos centros educativos (non podemos
convertelo nun debate semántico) estacoñecer que as responveis que reforcen o
sabilidades á hora de
diálügo, a transacción
mos a referirnos a inanifestacións cÓncré(o trasacordo que dicitas que vivemos todos, en maior ou en
xenerar estas novas dimenor grao, as máis das veces, de maneimos os galegos), a tonámicas entre o profesorado, facer preven. ra certamente pontual: destrozos, pelexas,
leráncia e os valores
ción como diciamos, non son iguais. Desde
agresións, roubos, ameazas, intimidación,s,
que recolle a Declaración Universal dos
maltratos, ·abusos, exclusións, coaccións,
Direitos Humanos (da que estamos a cele- logo que teñen moitas máis quen ocupan
discriminacións ... que non sempre soFl. c.obrar o ·seu 51 Aniversário) e facelo concargos directivos na administración educativa no Estado, na Galiza ou nos concellos,
ñecidos pola sua própria opacidade, por,
sensuadamente, escoitando e dando parque non queremos velos {mirando para
ticipación ao alunado, de maneira rnoi
nos Centros de Formación e Recursos e nos
especial, na secundária. Por certo, para
-outro sitio), ou porque non quixemos,
próprios coléxios e institutos.
podemos ou sabemos, facer un diagnósti- · cando a figura do defensor-do estudante? e
por-qué non?
co da nosa própria realidade educativa
'Por certo, ver "Hoxe comeza todo" de B.
pero que, en definitl.va, significan altera,
TAVERNIER, axuda... t
cións graves da convivéncia que, xusto é
A transversalidade, a incorporación dos
lembralo, non é outra cousa que "campar,
eixos transversais ao currículo especialMANOLO DIOS é mestre, licenciado en Xeografía e
tir vivéncias xuntos".
mente, a Educación para a Paz, non pode
Hist6ria, e preside
. seguir senda unhy. celebración e~porádiSeminario Galego de Educación para a P~
As.·causas desta· situa¿ion -s~n múltiples·
.'
variada~ e todos os informes realizádos
Xosé Lois
até agora reiteran unha mixtura explos'iva de factores familiares, escolares e so- .
ciais: a p'rol~ngación da escolaridade
obtjgatória ate_os 16, 1.8 anos, família~ ro . . '_, tas e conflitivas, a promoción autom.ática
sen control académico, os modelos _sociais de impunidade, a perda de valores, a
falla de alternativas diversificadas para o
alunado, os médios <le Gomunicación, o
absentismo familiar, a superprotección,
curriculos inadecuados, organización escolar excesivam~nte ríxida, pobreza e ..
marxinalidade ...

'Cando falamos
de violencia escolar
crecente referímono's
a manifestacións
concretas que vivimos
todos:

pelexas, agresións,
roubos, ameazas,
indmid:acións,
maltratos, abusos,
exclusións,
discriminacións ... "

e

o

profesorado en xeral percibe este fenó''m eno con preocupación, algun mesmo o
sofre silenciosamente (as baixas por agotamehto, tensi6n ou problemas psicolóxicos medran) ainda que tamén existen os
que o ignoran e o subestiman ou os que
pretenden ábordalo, con toda a sua boa
vontade, desde unha perspectiva exclusivamente disciplinar, atallando con sancións os conflitos, precisamente, no mo-

DESPENALIZAR A
INSUBMISIÓN
O dia tres de Febreiro queren meter a un
amigo meu no cárcere. Supoño que non
o farán, pero querer queren, abofé. Chámase Emilio Romero pero non se trata do
xornalista da ultradireita, a ese seguro
que non o meten no cárcere. O meu amigo é Milucho, Milucho Romero, e quen
di metelo no cárcere di expulsalo do traballo, retiradle os seus direitos de cidadán, arrincarlle as uñas, facelo camiñar
en zancos, por brasas, desterralo, mantelo
sen durmir, obrigalo a escalar o Val dos
Caidos cun exemplar da constitución en
mármore ás costas, alimentalo con polvoróns. O que sexa, con tal de castigalo.
Non é que el lle fixese mal a alguén nen
.que eu coñeza os seus planos e saiba que
ese dia ten cismado facelo, non. Prepáranse a castigalo publicamente por non queredle facer mal a ninguén, non se alarmen
vostedes, e o non prestarse a participar no
legal exercfcio da violéncia armada en réxime de monopólio chámase insubmisión.
Isto asi non teria máis transcendéncia,
as palabras son só palabras e nunha democracia considerariase "liberdade de
conciéncia", pero nas leis e códigos penais as palabras divídense en dous grupos: as que non son cielito e as que o
son. É dicer insubmisión no eido da
-conciéncia equival a liberdade, pero en
palabra é delito, velai, e como as leis es,
tán feítas con máis palabras que
conciéncia, Milucho pode ser castigado.
A submisión sen embargo, mália a evidente conotación pexorativa, prémiase, non
é delito. As palabras de novo, volubles e
caprichosas. Ou sexa, que el e outros
moitos que xa foron ao cárcere ou aos
que se lles aplicaron castigos e humillacións várias, foron feítos presos ou disciplinados por un mero prefixo: "in-", que
en inglés quere dicir pa dentro, cousas da
línguas e das gramáticas. Quen che ia dicir, Mi.lucho, que fuches por ciéncias, que
os prefixos podían ser delito?
Todo isto acontece cando a fin do servizo
militar obrigatório está decidida e despois
de ter habido mil campañas civis para
que a insubmisión se despenalice e as leis
se adapten ao sentir da cidadania, que rexeita non s6 estes castigos senón os exércitos en xeral, o que fixo que a obxección
de condéncia medrase imparábel.
A reacciórr do govemo e o exército cons~
te en admitir abs soldados profesionais "só"
se no ex~e de ingreso superan o 0,5, ¡o
0,5! Mesmo Milucho, qué é·profesor e nada
"óso", sería máis es~ente co seu alunado.
Descoñezo a fondo até que ponto os xuíces teñen as mans atadas para decretar a
celebración dos xuízos ou para influír no
signo da senténcia, pero intuo que da sua
. vontade dependen boa parte dos resulta,
dos. A obriga dos maxistrados é interpretar o espírito das leis, que vén ser o sentir
da socieda:de, aplicarlles aos encausados a
lexislación mais favorábel e en caso de
dúbida beneficialos, ou non prexudicalos.
As sociedades democráticas distínguense
das que non o son porque nelas non se
contemplan os delitos de opinión ou de
conciéncia, nen hai excusa para a existéncia de presos políticos. Pois ben, se a
insubmisión non é un delito de ·conciéncia e os in~ubmisos presos políticos, ca,
les o son? Animo, compañeiro. •
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Auditórios
•
sen seMzos
O PP aprobaba unha ·emenda do grupo mixto na que
se pedia unha partida orzamentária para dotar ao auditório de Cangas. O que
para os populares foi considerad o un esquecimento
tratábase máis ben dunha
monstra da escasa planificación que existe á hora de
realizar obras. O exemplo
dese auditório é un dos
moitos que se poden atopar
e ao PP non lle quedaba
outra que recoñecer a éiva.
Fixeron construir un edificio
pero esqueceron consignar
unha partida para logo dotalo de servizos. Constátase,
----cfrse"'Xeiw,-que-cresq·tt-ue""'c,...i~
---

mento non foi engadir unha
cantidade para que se lle
puidera dar uso á estrútura
arquitectónica, senón acordar cal seria ese uso mesmo antes de telo construido.•
a,

le

e
).

O Conselleiro de konomia, Xosé António Ona, sentado entre Celso Curnu e Xoime Pita, apresentou uns Órzamentos que foron defendidos por Xoán Ca~res.
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Teatro democrático

Aoposición só consegueu que se aceitaran cinco emendas.de mil apresentadas

Apróbanse os orzamentos
do ano 2000 só cos votos do PP
-0- PAULA CASTRO

a
¡,

A. PANARO

Como cabla esperar a oposición votou en contra dos orzamentos destinados a cada
unha das consellarlas, entidades públicas e fundaclóns
apresentados polo PP. Pero
como tamén era de esperar o
PP tampouco aprobou as
emendas apresentadas polos
grupos da oposición. Só algunha conseguiu colarse no
último momento nun Intento
de demonstrar, o grupo
malorltárlo, que cando "nos
esquecemos de algo recoftecémolo", segundo explicaba o
deputado popular Xan Casares. É o caso dunha emenda
apresentada polo grupo mixto, na que se pedlan orzam«tntos para dotar ao Auditó·
rlo de Cangas. A afirmación
de Casares Implica considerar que no resto dos presupostos nen hal erros nen hai
esquencementos. Unha opl. nlón coa que discrepan o
resto dos grupos da cámara.
Tendo o PP a maioria absoluta
non era difícil prever que os orzamentos para o ano 2000 serian
aprobados sen necesidade sequer de escoltar as emendas dos
grupos da oposición. Pero o trámite ~arlamentário é ben outro,
porque a maioria absoluta non dá
carta branca para eludir a unha
institución na que están representados todos os cidadáns através dos distintos grupos parlamentários que a conforman. Sen
embargo, o resultado dese debate, a negativa a aceitar unha tras

outra as emendas que se ian
apresentando e o voto único de
PP en apoio dos seus orzamentos deixou a este trámite democrático nunha posición residual.

parte de institucións como o
Consello de Contas, o Valedor
do Povo e os grupos da oposición a respeito do gasto discrecional das fundacións.

función das necesidades que cada grupo considere prioritárias.
O sentido que se lle dá ás
emendas quedou plasmado no
debate através da explicación
que daba o deputado do PP,
Xan Casares, na sua intervención en defensa dos orzamentos
destinados á conseilaria de Política Territorial. Asi, Casares talaba ·de "orzamento equilibrado"
e trataba de demonstrar á oposición que non se aprobaban as
emendas que se apresentaban
porque carecian de sentido.

O deputado nacionalista, Alberte
Diste xeito saian adiante as
emendas socialistas polas que
Rodríguez Feixóo chegou a afirse pedia que os salários do permar que estes tres dias de sesión
soal das fundacións só se increplenária foron "inútiles", á vista de
mentaran un 2%, ao igual que
que das máis de 1000 emendas
ocorre co resto dos funcionáapresentadas (1007 en total; 557
rios. lsto supón equiparar a sua
do BNG; 206 do PSdG-PSOE e
244 do grupo Mixto), aos orzasituación á do resto dos traballadores da administración pública,
mentos destinados polas distintas
consellarias, o PP só aprobou 5. · cando até o de agora desfrutaban dun réxime diferente.
Emendas que, por outra banda,
O deputado do PP acababa critisó introducen certas matizacións
cando aos socialistas pola inconas partidas pero que non modifiSen embargo, novamente se
eréncia de rexeitar a partida de
trataba de introducir un matiz,
can en absoluto o conxunto dos
cartas destinados á auto-estrada
porque alén deste control salapresupostos.
rial, non se garante, através dos Santiago-Dozón, de 10.000 miorzamentos, control de calquera . llóns de pesetas que, segundo o
Hodríguez ainda ra máis alá ao
parlamentário do PSdG-PSOE,
outro tipo ao funcionamento e o
asegurar que o debate fora "frauIsmael Rego, estaba destinada a
destino dos gastos destes "chidulento" e mesmo "grotesco",
sufragar uns gastos que terian
ringuitos", tal e como os denoporque o certo é que del non se
que ter sido asumidos pala adminou o deputado nacionalista
obtivo resultado algún. Os orzamin1stración ·central. Para CasaAlfredo Suárez Canal.mentos apresentábanse como
. res a censura do socialista carepartidas intocábeis para servir
cia de sentido, ao igual que o
Sentido das emendas
como aval á xestión futura do
groso das emendas, tendo en
grupo maioritário e tal e como
conta que logo votaban favor
Através da introducción de emenentraron na cámara, asi sairon.
de tódas as apresentadas polo
das ás distintas partidas orzaSen ter en canta, en nengun moBNG e entre elas apoiaban unha
mentárias destinadas ás consemento, as matizacións que preque pretendia reforzar ainda
llarias, entidades e fundacións,
tendían introducir os outros grumáis a cantidade destinada a
os grupos da oposición basicapos representados na institución.
esa auto-estrada.
mente transladan partidas de cartas duns conceitos a outros. Diste
Persoal das fundacións
O próprio deputado nacionalista,
xeito tratan de pór de manifesto
Francisco Trigo, deixaba claro
que aspectos reforzarían econoEn todo caso, cabe destacar
por que desde a oposición se
micamente e a cales outros limique duas das emendas aprobaapoiaban case todas as emendas
tarian a dotación. Non se trata, xa
das non implican unicamente
apresentadas, "porque do que se
que logo de facer uns orzamenunha matización do presupostapretende deixar constáncia é de
tos noves, porque é unha respondo, senón mesmo o recoñecique as prioridades orzamentárias
sabi lidade que ·compete ao gomento implícito do PP das crítiterian que ter sido outras".•
verno, senón de dirixir o gasto en
cas que se veñen facendo por

a

O PP quer contentará oposición aprobando 5 emendas
de máis de 1000. Pero a estas alturas esa política non
ten resultado algun. O ano
pasado tamén se aprobara
un número ínfimo de emendas aos orzamentos e algunha delas nen sequer foi executad a. Foi o caso dunha.
apresentada polo BNG e
lembrada polo deputado nacionalista Alberte Rodríguez
Feixóo, que aseguraba que
"nen sequer as migallas que
se aproban acaban por cumprirse" .. De todos modos aos
grupos da oposición non lles
preocupa tanto que unha
emenda que se aproba non
se cumpra, como que se represente un teatro democrático de máis de dous meses
de duración ao longo dos
que se lles dan voltas aos orzamentos para logo deixalos
nas mesmas en que estaban.
En linguaxe parlamentar a
iso chámaselle debate.•

.Escola sen titulación
Segundo o deputado do PP
Xan Casares, o que distingue aos orzamentos do 2000
é o seu "rigor". "Rigor?" perguntaba o deputado .do BNG
Francisco Trigo. "Que é a
Escola Técnica de Obras e
que titulación vai impartir?",
repetía o representante nacionalista. Trigo non daba
comprendido a que rigor se
referia o portavoz popular,
cando se prevé unha partida .
de 135 millóns de pesetas
para a construcción desa escola en Lalín sen que se saiba que se estudará nela. Para o deputado do BNG tampouco ten sentido talar de rigor cando xa existen no país
unha Escola de Minas e estudos semellantes e agora
se habilita unha importante
cantidade para, se cadra estudar o mesmo. Ninguén respostou ás suas perguntas. •
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·Organización para a Coope,
ración e o Desenvolvimento
Económico (OCDE) di que
hai que Potenciar o papel no
mercado no Xapón e na Ale,
maña".+

Exportación
de gado humano
Pedro Garcías trata no xomal
da ameaza de deser,
tificación de T rás os Montes.
"Escalas encerradas, aldeias
fantasma~ campos _
abandonados e urna populac;ao
envelhecida. Nunca como
agora as marcas da
desertificac;ao humana foram
tao nítidas em Trás,os,Montes
e Alto Douro. A regiao conti,
nua a perder gente a um ritmo
galopante e, de acordo com as
Larry Elliot advirte no THE
estimativas do Instituto
GUARDIAN que o capitalis,
Nacional de Estatística, em
mo global de salários baixos,
2010 nao terá máis de 372.000
sen contratos, está disparan,
habitantes, ou seja, quase a
metade da popula<;ao existen,
do protestas en todo o mun,
do. "O capitalismo corporati, te em 1960. A desertificac;ao
vo ou de modelo público
humana repercute,se ero todos
os domfnios do território e a
estatal deu resultados positi,
vos para a os traballadores e
sua minimizac;ao exige medí,
para o capital durante algun
das rápidas, como alerta Men,
tempo, pero isto foi debido a
des Baptista, vice,presidente
unha limitada mobilidade do
da Comissao de Coordenac;ao
capital durante o tempo da
da Regiao Centro: se nao for,
reconstrución despois da II
mos capazes de reter no inte,
Guerra Mundial. A mobilida, rior a geracrao que está agora a
de internacional do capital
chegar á idade activa, podere,
promove agora unha forma
mos perder a oporrunidade.
de capitalismo máis agresiva,
Hoje parece existir um
na que os direitos dos traba,
consenso político em tomo da
lladores e a seguridade do
ideia de que é preciso discrimi,
emprego quéimanse no altar
nar positivamente o interior,
da competéncia
quer através de incentivos fis..
internacional. Os partidos de
cais e financeiros ao
centro esquerda están
investimento e á fixacrao de re,
convencidos de que non hai
sidencia, quer estimulando
máis modelo económico que
coro beneficios sociais o
o do mercado libre no que o
aumento da natalidade. Mui,
papel do govemo debe limi,
tos transmontanos deixaram
tarse a promover a competiti, os campos e mudaram,se para
vidade. Non serve como mos, o Porto e para Lisboa, atraídos
pelos melhores salários pagos
tra o crecimento das econo,
mías británica e norteameri,
pela indústria. Outros muitos
cana porque dependen da fe,
milhares emigraram, feítos ci,
bleza do dólar e da caida dos
dadaos duma pátria em
salários reais nos últimos 20
viagem, produto desta quase
anos, no primeiro caso, ou da
única e, em todo caso, princi,
baixa do nível de vida britá,
palfsima indústria portuguesa
de exportac;ao: a cria de gado
nico a pesar de que se traba,
Han a cada máis horas. Pou,
humano, no dizer de Oliveira
cas políticas económicas me,
Martins. Nos primeiros anos
recen o calificativo de patrón da década de 70, coma crise
de bronce. Máis ben, cando
do petróleo e a Revolucrao de
se Hes da ese nome é porque
Abril, a emigracrao diminuiu,
van durar pouco. Así pasou
mas a debandada de jovens
-=---a-n_o_s -1--trans
- montanos, agora quase s6
con Suécia~tan admira
70, ou co imparábel Xapón
rumo ao litoral, nunca
paro u''.•
dos 80. Agora, a
PúBLICO

Capitalismo
sen
paracaidas

A. PANARO

Ofuncionário galega perde poder adquisitivo respeito ao do resto do Estado

CIG, STEG e UGT maniféstanse
en demanda dun incremento salarial
O 15 de Novembro comezaban os actos convocados polos tres sindicatos en demanda de maiores incrementos
salariais. Estas mobilizacións
tiñan a sua orixe nos acordos
acadados o 24 de setembro
na Mesa Xeral da Administración do Estado, entre as organizacións sindicais estatais
CCOO e CESIC, nas que se
acordaba unha suba salarial
de tan só o 2%.

9* P.C.

O pasado Sábado 18 de Decembro, manifestábanse pelas ruas
compostelanas os representantes
da federación da administración
da CIG, do STEG e a UGT para
reclamar maiores incrementos salariais. Con esta mobilización culminaban toda unha série de actos
através dos que se trataba de
chamar a atención do governo
galega para que este contemplara, nos orzamentos do 2000 aumentos superiores aos previstos
para o conxunto do estado. Os
funcionários galegos verán incrementados os seus salários nun
2%, o que supón unha perda do
seu pod~r adquisitivo a respeito
do ano anterior e frente aos funcionários que traballan para outras administracións do estado.

Para a CIG-administración esta
suba, asumida polo governo galega sen aplicarlle nengunha
modificación, ou sen adaptala
ás especificidades do pais, é insuficiente porque a perda de poder adquisitivo acumulada nos
últimos anos por estas traballadores -que tiveron os s~us salá-

rios conxelados- acada o 15%.
Ademais entanden que se~ debe
ter en conta que o IPC (Indice
de Prezos ao Consumo) galega
subiu por riba do do estado no
último ano.
A manifestación do pasado Sábado poñia fin a toda unha série de mobilizacións que comezaban o pasado 15 de Novembro cunha concentración diante
do Parlamento galega, con
concentracións diante da delegacións e subdelegacións do
governo central nas distintas
províncias o dia 24 e con concentracións nocturnas nas sete
cidades o dia 31. Mália as suas
demandas,· os orzamentos do
2000 non recollen incremento
salarial algún por riba do previsto desde Madrid.•

Oito persoas continuan na cadea cando desde 1991 non se rexistan accións armadas

Unha marcha de tres quilómetros exixe a
liberdade dos independentistas encarcerados,~ ·
signas coreadas polos manifestantes aludian a "liberdade dos
independentistas", "amnistia total", "xustiza española, xustiza
represora" e "prisión de Teixeiro,
demolición". Tamén houbo berros en torno ao feito de que
Teixeiro é o cárcere do Estado
que rexista máis casos de tortura, asi como alusións á atitude
neste sentido do director do cárcere, Carmelo Vilches.

9* H.Y.

Máis de un cento de persoas
participaron o pasado Domingo
dezanove de Decembro nunha
marcha de tres quilómetros até
o cárcere de Teixeiro, en Cúrtis,
onde están internados oito presos e presas independentistas.
Os manifestantes reivindicaron
a liberdade dun colectivo que "é
vítima do ensañamento represivo do Estado", xa que continuan
en prisión cando desde hai nove
anos que non se rexistan accións armadas.

No acto destacaba unha forza policial -antidistúrbios da Garda Civil- desproporcionada que realizou unha exibición de forza provocativa, ainda que non se produciron incidentes de nengun tipo.

A 111 Marcha Nacional pola Liberdade dos Presos e Presas
Independentistas estaba convocada polas JuGA, Juntas Galegas pola Amnistia, e os CAR,
Comités Anti Represivos da Galiza, e tiña como lema "Xa é hora de sacalos fóra". Outras con1
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Despois do abandono de prisión
por parte de Manuel Chao Dobarro, que cumpriu íntegra a sua
condena, quedan no cárcere oito persoas, seis homes e duas
'I''

mulleres. Estes independentistas ·estiveron espallados palas
cadeas do Estado até hai un
ano e meio, cando foron tr~la
dadas á Galiza, en concreto a
Teixeiro, pero non liberadas,
cando moitas delas cumpriron
unha grande parte da condena e
xa non hai actividade armada
desde 1991. Unha persoa máis,
Manuel Quintáns, está en México á espera da extradición, despois de ser detido cando levaba
unha vida normal nese país.
Os grupos pota liberación dos
presos que convocaron o acto
manteñen unha dinámica de
unidade de acción que consiste
na convocatória de marchas,
concentracións e charlas para
dar a coñecer á sociedade galega o grao de represión que padece este colectivo para que demande a sua liberación.+

DAVID SIMONS/THE GUARDIAN
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-O catalán estivo nunha situación
moi negativa por causas de rei)resión política. No momento en que
se acomete a transición política, o
catalán volta entrar nunha dinámica de recuperación. Pero hai que
ter en conta que se trata dunha
língua situada entre o castelán e
o francés, non ten asegurado o
exito histórico dunha maneira automática. Por iso son necesárias
medidas políticas, económicas e
técnicas para que o catalán teña
a vitalidade suficiente· para progresar no vindeiro século con éxito. O que non se pode pregoar
nunca é que as línguas evolucionen sen nengunha intervención
pública. Esta é unha atitude cega
ante os riscos de que a grande
coma á pequena.

ÉPresidente da Comisión Lingüística da UNEsco

Félix Martí
'Coidar as línguas minorizadas éunha boa estratéxia para apaz'
*A. ESTtVEZ

AS LÍNGUAS MINORIZADAS PRECISAN DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA E O BILINGÜISMO HARMÓNICO NON EXISTE. ASI O CONSIDERA A UNESCO,
SEGUNDO RESEÑA O CATALAN FÉLIX MARTÍ, PRESIDENTE DA COMISIÓN LINGÜÍSTICA DO ORGAN~SMO INTERNACIONAL. VEN DE PARTICIPAR
NO SIMPÓSIO DE LÍNGUAS SEN ESTADO, ORGANIZADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO E A MESA POLA NORMALIZACIÓN, NO QUE EXPLICOU A

Na Galiza as políticas dirfxense a un hipotético bilingüismo.
Existe en casos coma este?

NECESIDADE DE TOMAR MEDIDAS POLÍTICAS TÉCNICAS PARA QUE AS LÍNGUAS NON MORRAN" E AS PRIORIDADES DA UNESCO NESTA DIRECCIÓN.

Con toda seguridade, a língua
que ten máis forza vai ir marxinando á que ten menos. Vai
darse un proceso de substitución: a política intelixente e positiva consiste en valorar e coñe- cer o estado-de-eada~Hngua-e
poñer en marcha a discriminación positiva se é preciso.

No caso do catalán, teria sido
diferente a recuperación sen
unha organización nacionalista no governo?
Coido que as organizacións nacionalistas do Estado son sensíbeis ao tema das línguas. Na
medida do posíbel, 1lai que separar a discusión política e a lingüística. Calquer que governe
ten que protexer as línguas minoritárias, calquer que sexa o
seu proxecto político.

Vidal Cuadras asegura eri
Bruxelas que en Catalunya se
comete xenocfdio co castelán.

P. BERGANTIÑOS

Cales son as prioridades da
UNEsco na actuación sobre
Unguas mlnorlzadas?

•
t 1

j

Nos últimos anos deuse en todo
o mundo un grande cámbio de
ideas sobre as lfnguas. Desde o
observatório da Unesco percfbense astes cámbios que se poden resumir en tres ideas básicas. A primeira é que durante todo o século xx a diversidade lingüística era considerada como algo negativo; agora, ter moitas línguas significa riqueza. As antigas·
xerarquias de línguas foron trocando xa que todas teñen a mesma dignidade. O que· acontece é
que hai línguas taladas por muitas persoas e outras que non.
Existe outro cámbio, respeito aos
procesos de globalización, que
agora son percebidos como positivos nalguns aspectos, como o
das novas tecnoloxias, pero tamén son coñecidos os riscos que
ten para a diversidade cultural.
Mália que o proceso globalizador
ocupa todo o século xx, decatámonos agora de que é preciso
loitar contra a eliminación das dif eréncias. Polo tanto, contémplanse as línguas cunha perspectiva que era in.édita hai unhas décadas. A terceira idea é que, dado o contexto mundial de hoxendia, conven saber várias línguas.

Non é bon que unha persoa saiba talar só unha, ainda que esta
teña grande consideración como
no caso do inglés. A conclusión é
que a UNEsco considera que un
bon tratamento das línguas é unha estratéxia para a paz. Por esta
razón o programa chámase Lin-

gua Pax.

En que consiste o programa
da UNESCO?
Existen diversas iniciativas, unha
delas é a de inventariar as línguas porque curiosamente non
hai inventários fiábeis. Sabemos
que existen ao redor de seis mil, ,
pero debemos precisar máis. A
UNEsco está preparando o que
chamamos o Grande Informe sobre as Línguas, que ten que contar coa descrición de cales son
as lf nguas do mundo, onde se
falan e cantos talantes teñen.
Outro aspecto do informe é a de
avaliar que lles acontece ás línguas, porque cada semana morra unha. E, por tanto, hai que
explicar que é o que acontece
cando non se toman medidas. '
Até agora as medidas tomadas ,
son poucas e mal encamiñadas.
O informe vai ter unha série de
recomendacións: un dos consellos é que os nenas e as nenas
deben saber alomenos tres idio-

mas: o materno, un próximo e
outro, de muito uso. Tamén nos
diriximos aos Estados, aos líderes relixiosos e aos meios de comunicación. Este informe vai
aparecer no ano 2001. Por outra
parte, a UNESCO tamén oferece
servizos técnicos para que ós
Estados que acometan unha boa
política lingüística podan contar
cun organismo internacional,
neutral e con prestíxio científico.

Participa nun simpósio sobre
línguas sen Estado. É preciso
ter poder político para conservar un idioma?
·
Durante o século xx, as línguas
oficiais en muitos Estados foron
privilexiadas no ensino, nos
meios e na Administración pública. lsto supuxo a marxinación
das non declaradas oficiais. Non
é nada novo lembrar o que
acontecía hai anos no Estado
español cando un rapaz catalán
ou galego ia facer a mili e talaba
na sua língua. Na escala, as
orellas de burro eran indicativo
de que se utilizaba unha língua
inferior. Son os aspectos negativos da identificación da língua
co Estado. Coido que os Estados hoxendia saben que as actu acións deben ser diferentes
cando conviven vários idiomas.

Pero ainda quedan reflexos anticuados neste sentido, como na
Franza, cuxa Constitución só recoñece o francés. Esquecen que
tamén se fala bretón, · basca e
corso, que merecen medidas de
protección social para compensar a marxinación por razóns polítcas ou de calquer outro tipo.

As lfnguas, ademais de boas
intencións, precisan cartos
para políticas normalizadoras.
Precisan de duas causas: que
os que a falen sexan conscientes de ,que a sua língua vale
moito. E importante amar a língua e eliminar complexos de inferioridade. Se os que a talan,
non a aprezan, ainda que se poñan en marcha medidas de protección, está condeada a morrer. O segundo ponto -consiste
en levar a cabo o que en linguaxe técnico se denomina "discriminación positiva", axudalas
máis que as que teñen vitalidade por elas mesmas. Hai que fa- _
cer un esforzo desde o ponto de
vista político e técnico.

Na Axéncia da UE para as lfnguas minoritárias sinalan o
caso do catalán como o dunha língua cunha importante
recuperación.

Precisamente é o resultado dunha má politización do tema. Vidal Quadras coida que cando os
cataláns defenden a sua língua
fano pensando en criar un Estado independente, que el rexeita.
Deberia entender que son duas
discusións diferentes: que o catalán debe tér futuro nun estado
indepedente ou nunha autonomia, como agora.

Cando decide a UNEsco que
unha língua ten riscos de supervivéncia?
Cando é talada por un número
reducido de persoas. De tratarse
· duns cantos cantos de persoas,
son consideradas de alto risco.
Despois existen línguas como o
catalán ou o quéchua que teñen riscos, pero non a curto prazo.
Todo este mosaico exixe medidas adecuadas de protección.
Ademais do elemento demográfico, existe o político. Por exemplo, en Suláfrica declararon oficiais todas as línguas que se falan no país. Hai vinte línguas oficiais, cun tratamento específico.
Politicamente deuselle a todos
os cidadáns a idea de que cada
unha das línguas é ~mportante.·

Nas emisoras da Franza estabelecese unha porcentaxe mfnima para canción francesa.
En Catalunya, tamén. Que lle
parece?
Son medidas absolutamente positivas. Os meios de comunicaCión son esenciais para as línguas; neste vindeiro século os
meios teñen a responsabilidade
de xogar .a favor do pluralismo
lingüístico ou loitar contra el.•
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Acaixa de pensións da inmobiliária suíza está liquidandq os seus fondos

Os traballcldores da .Construtora Ambrosetti
poden reclamar as suas peosións
Lista de Residentes no Estado español que .
traballaron na Construtora Am&rosetti, de Xenevra

A Coruña aproba

un .presuposto de 22.735
millóns
A oorporación municipal da Coruña aprobou, oos votos a favor
do PSOE e en contra do PP e
BNG, un orzamento para o ano
2000 que ascende a 22.735 millóns de pesetas, o que supón
un aumento de 1.539 millóns
con respeito a 1999, o 7,26%. O
presuposto incide especialmente no endebedamento públioo,
xa que cos empréstitos o endebedamento municipal estará entre os 13.000 e os 16.000
millóns de pesetas, segundo estime a débeda do governo ou a
oposición municipal. Esta última
critioou o orzamento porque
oonsidera que os presupostos
carecen de planificación e de
proxectos de realizacións. Ademais, nestes presupostos ponse
en evidéncia a crise da cidade,
xa que diminue a recadación
por actividades económicas. +

Data de nacimento
.
.
...............................
03.12.49
Abe 1end a, Man Uel ............................
27.08.59 ,~
Alonso, Arturo ........................... .... ..... :............. :............... 21.02.61
Blanco, Xosé Luis ·· ..... ·... ··.. ···············.............................. 20.01.52
Blanco, Secundino .............. .............................................. 20.05.44
Cabarcos Rey, Albino ...................................................... 08.03.54
Calaza, Emilio ..................................................... ............ 10.03.42
Campos, Luis ...................................................... ..... .. .... .. 18.05.62
Costa, Carlos ···: .................................... ..................... ...... 01.02.66
Costa Liñares, Ricardo ...................··...·· ······..................... 03.12.56
De las Heras, Carlos ... ········· .. ·......... ··· ............................. 26.07 .66
Díaz Varela, Donat? ......................................................... 17.12.53
Fernández, Gregon~ ..._. .. .................................................. 24.05.58
Fernández Arias, N1c~s10 ..................................~ ............ -1--:-1-2-;61 - Ji¡;.,¡¡;;.- - - - - - lglesias, Elíseo ............................................... ................. 13.12.48
Lovato, Antonio ............................................................. .... 15.06.64
-Maceda, Guillermo ..................................................... ··· ... 05.04.63
Marcelino, Eduardo .............................. ·........................... . _50
0
reGS
18 04
Martínez, Arturo ........ ·.. .. ·........ .... ·........ ·.. ·........................ 18.11 .70
Os nacionalistas de PonteaM~rtínez, Laurent ............................................................. 28.07.62
reas entenden que a
Martorell. PaSc:ual ..........................................................:. 20.02.53
situación en Ponteareas, tras
· Mayor, Daniel .................................................................. : 26.01.67
Palomares, Gabnel .......................................................... 27.07.57
máis de trlnta anos con Xosé
Pérez Parente, Antonio .................................................. .. 21.07.70
castro como alcalde, é
Ramírez, Leonel Carlos _. .................................. ................ 16 01 43
excepcional de abondo como
Rodríguez Pérez •. Eugenio ........... .................................... 02:04:54
para lanzar a proposta dun
Rodríguez, Franc1sC? .. ·... ·····..... ·.... ·................................. 18.11 .57
governo de concentración no
Rodríguez Velo, Luc1ano .................................................. 2'0.01 .68
que caberian BNG, PP e
Rov~do, Adrian~ ·...... ·......... ·............................................ 16.06.56
PSOE. A proposta do BNG
Sala Pereira, Luis .. ··:··· ..................................................... 02.09.62
ten como fórmula de govemo
Sánchez Bernaf, Jose ...................................................... 16.12.52
unha comisión que asumiria
Valente, José ......................................... ···· ···...............·· ·· 08.11 .62
as competéncias do alcalde e
Viano, Francisco ........................................ ··..... ·· .. ·.......... 16 08 44
do pleno e estaria fonnada
Vic Benigno, Constantino ....... ·· .. ··· ... ·· ...... ·.... ................... · ·

o BNG propon un alcalde
d PSOE para Pontea

· •x.c.
Os fondos de garantia da lnstitution Supplétive veñen de facer públicas na Sufza un primelro listado de persoas retornadas da Suiza, que teñen cartos por devolver. Todos eles
· traballaban na hogano poderosa construtora de Xenevra que
. foi á quebra. A lista que pu_
b licamos adxunta recolle os nome$ de persoas orixinárias do Estado español, .na sua meirande parte galegas, que deben ser procuradas para informalas da situación destes cartos seus depositados na Suíza.

Como é -sabido, o tesouro durmido dos emigrantes na Suíza
ainda non está cuantificado, e
desde hai un ano traballa un
organismo federal na recollida
de dados de persoas que xa
marcharon da Suíza. Todos os
que se consideren afectados
deben dirixir a sua información
a unha Oficina Federal de
Berna, para ter posibilidade de
recuperar os cartas cotizados.

-., ·

(ZENTRALSTELLE 2.SAÜLE.-SlCHERHEITSFOND BVG-Belpstrasse, 23-Postffach 30001-3007
Berna-Suiza)
A pesar da confusión espallada
pelas autoridades españolas e
galegas, que apenas fixeron labor de difusión deste grave problema qu entre os · emigrantes
retornados da Suíza, esta pensión non ten nada a ver coa de

venez. Trátase dunha segunda
cotización (coñécese como Segundo Pilar ou pensión Casa)
que até 1985 se realizaba sen

regulacíón legal, e na que o Estado adquire garantia contra a
posíbel quebra dos fondos de
pensións.+

por seis concelleiros, 3 do
PP, 2 do BNG e 1 PSOE. Respeito á eleición do alcalde, os
nacionalistas propolien que
sexa un concelleiro do PSOE,
cumprindo " un papel de neutralidade e podendo sumar o
apoio dos dez concelleiros
fronte ao candidato do BNG
que suma cinco apoios e o
dos PP outros Cinco". Pola
sua parte, o PP anunciou que
rexeitaba a proposta do
PSOE, de alternarse dous
anos no govemo PP, por unha banda, e BNG e PSOE, por
outra, pero, que de todos xeltos, está estudando unha fórmula para "cámbiar de rumo"
a vila.+

Denúncian o sistema
de-contratación-de-obras
en Agolada
O BNG do concello de Agolada ven de solicitar que as
obras do concello sexan adxudicadas tras estabelecerse unha subhasta pública, na que
podan competir tamén as em_presas da localidade. A denúncia ten a sua raiz no sistema
de contratación directa das
obras que utiliza o alcalde popular, Manuel Costa Casares.
Segundo os nacionalistas tres
empresas de tora do concello,
Taboada e Ramos S.L, Cope/
S.L e lndeza S.L acapararon
obras por un valor de
324.682.851 pesetas dun total
de 393.082.757 durante a anterior lexislatura. "Apenas existen contratos coas empresas
locais e os que existen tan só
representan o 2,3% do total,
apr.oximadamente.9.500.000
pta.", din ~•
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OBNG pergunta no Congreso porq~e non continua áfrente Administracións Públicas-

Ai indertización·s do Mar Exeo -negociadas polo Ministél'io de.CUitura
Francisco Rodríguez ven de apresentar unha pergunta no Congreso sobre o estado da negociación
ca Fondo Internacional de Compensación de Danos por Hidrocarburos (FIDAC) das indeniz~
cións poi a catástrofe do . Mar
Exeo, acaida o 3 de Decembro
de 1992. Tras a senténcia xudicial
que culpabiliza parcialmente do
accidente ao prático do porto da
Coruña, o FIDAC traslada ao Estado español, como responsábel
subsidiário, a asunción do pagamento de indenizacións. O gover-

no negocia co FIDAC para lograr
un acorde extraxudicial antes do
12 de Maio do vindeiro ano, pero
o· encarregado de facelo no é o
ministerio de Administracións Públicas, que asumira desde o princípio este papel, senón o Ministério de Educación e Cultura.
O parlamentário nacionalista considera "pouco sério" que o feito de
que Mariano Raxoi cesase na carteira de Administracións Públicas
para encarregarse da de Cultura
non xustifica que leve co_nsigo a

negociación do Mar Exeo co Fondo Internacional. Asimesmo lembran no BNG que os fundos do FlDAC non só seguiron trámites lentos senón que son "escasos". En
Abril .de 1997, a raiz dunha proposta dos nacionalistas galegas, o
Congreso acor:dou instar ao Go-verno a que concedese axudas
como adianto das indemnizacións,
e ao FIDAC a que estabelecera
de maneira definitiva canto tiña
que aportar aos afectado5.

un mes despois préstamos de
adianto ás indenizacións por un
valor de 12.500 millóns de pta. a
baixo interés através dp ICO. Daquela, o reparto beneficiou a unhas poucas empresas, segundo
denunciaba o BNG. Segu¡ndo un
ditame do Coléxio de Ec6nomistas da Coruña, o Governo central
concedia 2.438.434.667 pta. á
empresa Proinsa, e 1728.359.835
á Dermalosa.

o consello de ministros aprobaba

Agora, o FIDAC reclama nos tribunais españois a metade dos

indenizacións adiantadas ou
penden-tes de abonar. Esta é a
razón pola que o Ministério de
Cultura negocia co Fondo de
maneira extraxudicial, "comprendendo todos os aspectos xurídicos e técnicos controvertidos
asociados ao sinistro e evitar,
deste xeito, un litíxio entre ambas partes da xurisdición española". O BNG quer coñecer cales
son os aspectos "controvertidos"
do acidente e cando terán que
devolver os afectados os créditos
concedidos polo ICO. •
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CIDADE EUROPEA DA CULTURA 2000
Programa: G. Mahler
Pre:zo: 1.400 pla

REAL FIUiARMONÍA DE GAUCIA

Día 5. 22:00 h

Dio 24- 21:00 h ,

ROYAL PHIUiARMONIC ORCHESTRA

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA

Matthias Bamert, director
Amanda Roocroft, soprano
o · · W A u_
rt.._.i.__- ' ~
Programa: G. l\OSSm1,
. 1vvzart, p..1 UlOIKOVSKJ
Pre:zo: 3.CXX> pla

Maximino Zumalave, director
Nikolaus Lahusen, piano
Programa:
Pre:zo
l F. Chopin,A. Dvorak
: .400 pta

Día 13 - 21 :00 h ,

Día 26 - 21 :00 h

REAL ALHARMONIA DE GAUCIA
GACHINGER KANTOREI STUTTGART
Helmuth Rilling, director
Donna Brown, soprano
Marina Pardo, contralto
Rolf Romei, tenor
Markus Marquardt, barítono
Programa: F. Schubert
Prezo: 1.400 p1a

Día 20 - 21:00 h

LONDON PHllHARMONIC ORCHESTRA
Paavo Berglund, director
Programa: J. Sibelius,W. A i-1-czort, P. l. COOibii
Prezo: 3.cm pto

Día 27 • 21:00 h

GRIGORY SOKOLOV, p~no

Progana: J. J. FrOOerger, F. SchOOert, R. Sduncm
Prezo: 3.CXX)pla

Antonio Florio, director
Roberto lnvemizzi, soprano
Giuseppe de Vittorio, tenor
Giuseppe Naviglio, balxo
Programa: G. B. Pergolesi
Pre:zo: 1.400 pta

REAL FIUiARMONIA DE GAUCIA

Día 14 - 21:00 h

Trevor Pinnock, director
Howard Crook, tenor (Evanxelista)
Raimund Nolte, barítono (Cristo)
Carolyn Sampson, soprano
Diana Moore, contralto
Geraint Roberts, tenor
Robert Johnston, tenor
Brindley Sherratt, baixo
Programa: J. S. Bach
Pre:zo: 3.CXX> pla

KlANGFORUM WIEN

MARZO
21:00 h
SACHSISCHE STAATSKAPELLE DRESDEN

Djp 4 •

Sir Colin Davis, director
programa: J. ,u,.....J...
1o.A_.......l
rv.,.... ,, F.. Schubert, W. A 1vLJ.u.J1,
Prezo: 3.CXX> p1a

Día 28 - 21 :00 h

,

,

OROtil'RE DES'OtAMPS-B.YSEES
COUfGIUM VOCAlf lA OiAPEl1E ROYAlf

Miguel Angel Gómez-Martínez, director
Progroma: S. n..._Lr_ _ M n ___ , L n __J_ ___ _
~,
IU.M:ll, v. oeernoven
Prezo: 1.400 p1a

Philippe Herreweghe, director
Sarah Castle, soprano
Scot Weir, tenor
Stephan loges, baixo
Programa: F. Mendelssohn
Pre:zo: 3.(XX) plo

Día 17. 21:00 h

MAIO ·

CHERYL STUDER, soprano

Día 4 - 21:00 h

Día 9 • 21:00 h

Día 25 - 21:00 h •

THE ENGUSH CONCERT

Sylvain Cambreling, director
Rosemary Hardy, soprano
Programa: W. Ríhm, G. Kurtág
Pre:zo: 2.CXX> pla

,

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA

f EBREIRO
Jonathan Alder, piano
_Día_4_·_2_1-:00_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ Programa: Obras de Schubert, Schumann,
LES ARTS FLORISANTS
Brahms, Wolf e Strauss.
William Christie, director
Prezo: 3.CXX> plo
Natalie Dessay, soprano
Programa: Arias de
ro francesa
Día 23 - 21:00 h ,

ORQUESlRA SINFÓNICA DE GAUCIA

Prezo: 3.CXX) pla
Día 1o- 21 :00 h •

Día 11 - 21:00 h

ope'

Raymond Leppard, director
Chanta! Jurllet, violín
P_r~ram~: C. Debussy, l. Stravinski, L. Bocche·
nm,-N: R1msky-Korsokov
Prezo: l.400 ptJ

REAL FllHARMONIA DE GAUCIA

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA

Antoni Ros Marb6, director
Alba Ventura, piano
Programo: W. A. Mozart, A. Sch0nber9
Prezo: 1.400 pla
Día 17 _21 :00 h

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GAUCIA
CORO DA OSG
Víctor Pablo, director
Diana Montogue, mezzosoprano

•
REAL FllHARMONIA DE GAUCIA

Pedro Alcalde, director
Kolja Blacher, violín
fkyara G. KLR:g,S. ~G. frué,l ~
Prezo: 1.400 pla
Día 30 _21:00 h ,

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA

Helmuth Rilling, director
Christophe Coin, violoncelo
Programa: F. Schubert, J. Brc;ihms
Prezo: 1.400 pta

ABRIL
Día 6 _21:00 h

Andreas Schmidt, barítono
Jordi Casas, director do coro
Programa: J. Haydn
Pre:zo: 1.400 p1a

Christoph Poppen, direé:tor
Markus Ullmon; tenor
Programa: W. A. Mozart, B. .Britten
Prezo: l.400 F*:1
.

Maximino Zumlave, director
Herwig_ Zack, violín
BerndZack,_pi9n~ ;
·
fkyara N.~F.WedJ:a:111,L~
Pre:zo: 1.400 p1a

Día 27 - 21:00 b
am51RAfltWMKADi\RAOOllRWG
Myung-Whun Chung, director
Programa: L. v. BeethoverJ, J. Brahms
. Pre:zo: 1.400 p1a

XUÑO
Día 1 - 21 :00 h

,

REAL FllHARMONIA DE GAUCIA

Jeffrey Kahane, director
Ion BOstridge, tenor
Programa: "B. Britten, M. Ravel
Prezo: 1.~ pla

Día 8- 21:00 h

IL GIARDINO ARMONICO

GicM:Jmi Anbiini e Luca PK:inca, direa:ión musical
Programa: F. B. Conti
Prezo: 2.CXX) pla Día 15 - 21:00 h ,

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA

Jesús Ló~z Cobos, director
Laurent Blaiteou, frauta
Celine Landélle, hoipa
Programa: W. A. MOzart, J. Haydn
Prem: 1.400 pa Día 22 - 21:00 h

-AOISAY a: SAHI' ~nE-FElDS

Sir Neville Marriner, director
. Progrc;ima: F. Mendelssohn, W. A. Mozart, J.
lber:t~ L..v. Beethoven
.. Prezo: 3.00) pta .

Día·30- 21:00 h
Día'l8 - 21:00 h .'
.DANIEL BARENBOIM, piano
REAL FllHARMONIA DE GAUCIA
·· · CQR DE ~BRA QEr~AtAU DE.LA . _· - Programa: Lv.Beethoven, Schooberg, Albéniz
P.rezo: 3.oo:> pla
- · .. MUSICA CATAlANA ·
·· · H_elmuth Rilling; director:
Marlis Petersen, soprano .
.Corby Welch,- ~or ·

Tel efonos · 98 1 55 22 90 - Fa x 981 57 42 50 - t1ttp: t\vww aud 1gat es - E-mo 1l 1nfo @aud1gal es
MODALIDADE DE ABONO
Modalldade
xaneiro • xuño 2000
27 concertos =56.600 pta.
25% d sconto :== 42.450pta.

Baixo o mecenado de:

VENDA E>E ABONOS E LOCALIDADES
'
. . '
.
Taquillas do Auditorio de Galícia, os días 22, 23, 27, 28, 29, 30 de decembro de 2000, en ho~o de 12:00·
a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h.; os días 24 e 31 só en horario de maná.
VENDA EN TAQUILLAS
.
Mediante pago en efectivo, talón bancario ou tanceta.
Non se aceplan as lancetas American Expres5 48 e Visa Electron.
'

·'

·

· ·

·

VENDATELEFÓNICA
.
,·
.
- -~
.
Os~ e local~ades podarán adquirirse telefónicament~ medfante t~rxetas, nos teléfonos: 981 • S7 1O26 - 981
57 39 79
··
- ..
Os abono~ ad~uiridos telefónicamente podarán ser _retirados..no Auditorio tódolos días laborables ata o día e a
hora do .pnme1ro concerto da temporada.
.. .
. .
_
.
As localidades para cada un dos concertos poderanse adqumr tetefonicamente dende o d1a antenor o concerto, baixo a forma de pago.por·tanceta, e podarán ser retiradas o mesmo día, ata a mesma hora do concerto.

·

CONCELLO DE SANTIAGO I CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO / FINSA I FUNDACIÓN CAIXA GALICIA I UNIVERSIDADE DE SANTIAGO I AQUAGEST I FU.NDACIÓN
COCA-COLA ESPAÑA I TELEVÉS
CONSORCIO DA .CIDADE ,DE SANTIAGO
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Ce)MARCAS .

Lois Castrillo apresentará o29 de Decembro o Plano de Acción ao presidente da Xunta

A Área Metropolitana de Vigo asumirá .

as compe~nciGs en infraestrutu"ras, ·1iXo, turismo, auga e transportes
t+P.B.

O pleno da Mancomunidade
lntermunicipal de Vigo aprobou o Mércores 22 de Decembro impulsar a criaclón, nun
prazo de catro anos do que
quer ser a primeira Area Metropolitana do país. O alcalde'
da cidade, Lois Castrillo,
apresentará a proposta ao
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, na reunión que manterán o 29 de Decembro. O obxéctivo é criar un organismo
con auténtico poder executivo
e actuacións polfticas á?Ciles.
O Plano de Acción, que foi elaborado polos once alcaldes que forman parte da Mancomunidade e
que recebeu o apoio do Padroadp da Fundación Pro Vigo e a sua
Area, afecta ás infraestruturas,
ao transporte, á xestión integral
da auga, ao turismo, á xestión
dos resíduos e ao financiamento
comunitário. Os concellos que
promoven a iniciativa son os de
Baiona, Fornelos de Montes,
Gondomar, N'igrán, O Porriño,
Unha das competéncias que asumirá a Área será a dos transportes. Na fotografia, viaduto do ferrocarril en Redondela.
Pazos de Borbén, Redondela,
Salceda de Castela, Salvaterra
dos recursos públicos", indican.
de transporte e o início das conEixos fundamentais
de Miño, Soutomaior e Vigo. Os
Neste sentido, os rexidores enversas coa Xunta e o Ministério
de traballo
seus rexedores valoran o traballo
tanden que o organismo supraco obxectivo de racionalizar e corealizado na Mancomunidade duUn dos eixos fundamental que
ordenar esforzos.
municipal actual está maduro darante estes seis anos, como un
recolle o Plano de Acción aprobondo como para dar un salto
proceso prévio absolutamente
bado é a posta en marcha dun
O abastecimento, tratamento e
cualitativo e cuantitativo que posinecesário que aporta un fundo
Plano Director de lnfraestruturas
distribución da auga, outra das
bilite a mellara dos servizos.
coñecimento da realidade sópara abordar de xeito conxunto
cuestións que quer ser xestionacio-económica, pero que na ac- · Parten da base de que os cona planificación do território e
da desde un ámbeto supra-munitualidade se amosa como "un
que, para o sel) desenvolvimencellos da área conforman un
cipal, vai ser abordado desde un
corsé que nos impede avanzar
to, será apresentado diante das
verdadeiro feito metropolitano,
Consórcio. O mesmo acontece
na consecución de respostas padiferentes Administracións e no
cunha realidade social e ecocoa xestión dos resíduos sólidos
ra as necesidades dos nosos vicimarco do segundo mapa de innómica da suficiente entidade
urbanos, unha necesidade á que,
ños, que camiñan por diante de
fraestruturas do Eixo Atlántico.
que obriga a mellorar a planifisegundo os alcaldes, urxe dar
nós nas suas relacións sociocación, xestión e coordenación
resposta a curto prazo. Para iso
económicas e culturais".
O transporte colectivo será outro
dos servizos locais. "E vontade
"negociarase urxentemente con
dos peares sobre os que consSogama un Plano Integral de Refirma dos alcaldes integrantes
"Ternos aprendido que a fragtruir a futura área metropolitana
desta Mancomunidade -explicollida e Tratamento de Resíduos
mentación administrativa que su"por canto ten de elemento vertecan- ir cara a criación no máis
Sólidos Urbanos para a Área, que
pón a actual división territorial difibreve prazo posíbel da Área brador -apontan- e pola demanofereza unha solución definitiva
culda a nosa capacidadé de xesda que existe na sociedade". EsMetropolitana de Vigo que perao problema, segundo as directritión, desaproveita as economías
te ponto implica a realización prémita consolidar o noso peso
ces estabelecidas pola UE".
de escala que poideran derivarse
via e nun prazo breve de tempo,
social e económico non a nível
dunha planificación conxunta e
dun estudo en profundidade que
galego senón tamén na euroNo vindeiro ano tamén prevén
impede un mellor aproveit.amento
rexión".
contemple os diferentes modos
criar un Consórcio de Turismo

A.N.T.

que ademais de incluir a todos os
municípios da Mancomunidade
integre a outros concellos, axentes económicos e adminstracións. Outros dos servizos a pór
en marcha serán os de asesoramento de informática, urbanismo
e de normalización lingüística.
Na reunión que celebraron os alcaldes no mes de Novembro en
Soutomaior tamén se ana1isaron
os diferentes programas europ.eus nos que a Mancomunidade
apresentará proxectos. A experiéncia dos últimos anos na xestión deste tipo de programas, a
dimensión supramun icipal , e o
carácter transfronterizo do organismo favorecen a consecuén ción de financiamento por parte
da UE". Nomeadamente a Mancomunidade apresentará candi daturas ás iniciativas EQUAL, LEADER+ E INTERREG 111. +

Cuíña ~fírmao pero os informes en_carregado~ pola Xunta din o,contrár_
io

Oencoro de Cálda~ non yai solucionar o proble~a das enchentas
*P.B.

Á vista das enchentas que na
pasada semana afectaron parte
da localidade de Caldas, o conselleiro de Política Territorial e
Obras Públicas, Xosé Cuíña,
afirmaba que a presa do Úmia,
ainda en construción, evitou
unha inundación maior. A Coor~
· denadora Anti-Encoro explicou
que o conselleiro manipula os
feítos porque o asulagamento
da vila non ten a sua orixe no
Úmia senón na confluéncia de
outros tres rios ao seu paso por
Caldas.
"Só a demagóxia e a defensa do r
indefendíbel poden levar a un
Conselleiro a manipular desa

maneira os feítos'', sinalan. A
Coordenadora Anti-encaro explica ·que coas suas afirmacións
Guiña contradi o próprio anteproxécto apresentado polo seu
Departamento e, ao tempo, os
contidos das .Senténcias do Tribunal Superior de Xustiza con
data do 7 de Abril. O anteproxecto sometido a información
pública recolle textualmente que
o "encoro non solucionará os
problemas das enchentas por
ter a sua orixe na confluéncia
dos rios Bermaña, Follente e
Chaín ao seu paso por Caldas".
Este dato recoñeceuno tamén o
Tribunal Superior de Xustiza en
base a documentación da Xunta, na qué se descarta esa finalidade para o encaro.
•

> !

,,

Desde a Coordenadora afir. man que estas declaracións
hai que emarcalas dentro da
extratéxia que mantén a. Xunta
para protexer os intereses privados. "Pero Cuíña parece olvidar -engaden- que a xustificación do ancoro era unha seq u i a no Salnés, sequia que
non conseguen demonstrar,
por iso aproveitan calquer ocasión para defender cara a opinión pública a continuación
das obras".

Novo escándalo
Por outra banda a Coordenadora Anti .. encoro ven de denúnciar un novo escándalo na
tramitación do proxecto de

- . . '*-•
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~.
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aproveitamento hidroeléctrico
do encaro. Neste sentido fixeron público un escrito do Director Xeral de Caiidade e Avaliación Ambiental da Xunta que
pon en coñecimento da Delegación de Meio Ambiente de
Pontevedra que o concesionário non pode levar a cabo as
obras porque falta o informe
preceptivo que tiña que facer a
Direción Xeral de Montes. Este
sfocumento, rexistrado no Concello de Caldas con data do 2
de Novembro, dispón claramente que non se poden iniciar
as obras, cando o concesionário reiniciou as mesmas o 22
de Setembro anterior.
A Coordenadora considera de

extrema gravidade estes feítos
e pede explicacións públicas
ao Conselleiro de Obras Públicas, que ven de declarar que
os traballos van continuar con
toda normalidade. O escrito xa
foi trasladado ao Tribunal Superior de .Xustiza e ao Xulgado
número 2 de Santiago que tramita as Dilixéncias Prévias polos presuntos delitos de desobed iénci a e expropriación ilegal contra o presidente de Augas de Galiza e o delegado do
Governo. A Coordenadora tamén solicitou da Fiscalia de
Pontevedra que adopte medidas
diante "deste novo quebrantamento da normativa vixente en
matéria de obras públicas e de
inspeción ambiental".+
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guvemamental
MANuELCAO
Do comportamento da elite dirixente desde a instauración da

s

\J.T.

os
de
m·a>é>r
ano

Xunta de Galiza resumimos algunhas características comuns:
1) A ESTABILIDADE nos seus núcleos dirixentes. O poder polf,
tico na Galiza non se viu afectado polos cámbios producidos
en 1982 coa vitória do PSOE en toda España. No nível auto,
nómico, as modificacións foron mínimas sendo o govemo tfi,
partito incapaz-en dous anos (1987,89) e submetido a fortes
presións externas e internas- de promover cámbios duradeiros
que afectaran á estrutura de poder asentada historicamente.
Nos concellos, si que se producen cámbios, sobretodo nas
principais cidades, pero na maioria dos municípios galegos a
estabilidade dos grupos govemantes é grande dándose s6 pro,
cesos de axuste organizativo debido ás fundacións e refunda,
cións dos partidos a nível estatal. A estabilidade da elite gu,
vemamental autónoma hai que extendela aos grupos socialis,
tas e nacionalistas de xeito que os núcleos dirixentes claves
mantéñense sen variación en todo o período autonómico.
2) A sua ADAPTABILIDADE aos cámbios no contexto político,
económico español. A elite guvemamental ten todas as ~::ara(>
terísticas e pautas de comportamento dos grupos burocráticos
clásicos. Non asume riscos, é conservadora e ambígua, nunca
expresa preferéncias e, sobretodo, nunca realiza actuacións que
poidan representar ou levar asociados riscos ou consecuéncias
perniciosas para conservar o seu poder. A elite guvemamental
pensa e actua case sempre en clave española e s6 cando deseo,
bre que agora non procede esta maneira de actuar pasa a asu,
mir postulados autonomistas e galeguistas. O líder principal da
direita na Galiza, Manuel Fraga lribarne, é o paradigma da
adaptabilidade do discurso e da actuación política sendo capaz
e rápido en modificar contidos e ideas e amoldarse ás circuns,
táncias do momento. En realidade, a elite guvemamental ten
escasas convicións asentadas e s6 se defende a ela mesma, co,
mo colectivo, tratando de mante~ ou aumentar a sua partid,
pación nos orzamentos públicos. E máis un grupo de intereses
que parasita a Administración e a xestión pública que un gru,
po dirixente representativo dunha clase social ou dunha colee,
tividade con preferéncias e proxectos definidoo, sexan estes
erradoo ou axeitadoo para o avance social colectivo.
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'O PP non agardaba que os seus votantes
se ~anifestasen contra asuba dos impostos en Ourense'
Porque sube os impostos o
governo de Manuel Cabezas,
nalgun caso até nun 40%?
A equipa de governo tiña que facer cadrar uns orzamentos cun
gastos moi elevados, arrastrados
de tempo atrás, tanto no capítulo
de persoal como no capítulo de
gasto corrente. Para facelos cadrar, precisaban un ingreso de
diñeiro. A posibilidade de endebedarse máis resulta difícil porque poden atoparse ces límites
legais. Subir os impostos é a solución máis fácil cando non hai
recursos de xestión. No BNG
pensamos que este alcalde está
mergullado na dialéctica "dos da
boina" e "dos urbanitas". Cabezas é unha aposta política do PP
de Madrid, que precisa manter
unha política de maquilaxe na cidade, incluso para encumiar a
sua figura. En calquer caso, a
suba de impostos non corresponde ces índices sócio-económicos da cidade de Ourense.

do franquisrno non só non
abandonou e tentou abater as
novas organizacións democráticas
e autonómicas senón que
procurou explicitamente
controlalas e dominalas"
c) COMPORTAMENTO ESfRATÉXICO. Aparte a mera adapta,
ción aoo cámbios con ritmoo e direccións diversas a elite diri,
xente guvemamental opera desde un ponto de vista interno á
sociedade galega segundo unhas pautas de comportamento es,
tratéxico que teñen como obxectivo proporcionar unha me,
llora na defensa dos próprios intereses e, sobretodo, unha con,
solidación dos mesmos. A elite procedente do franquismo que
ocupaba hexemonicamente as institucións de govemo non s6
non abandonou e tentou abater as novas organizacións demo,
cráticas e autonómicas senón que procurou explicitamente
controlalas, dominalas e, rnesmo, redeseñalas. Unha axeitada
leitura dos movimentos políticos, a experiéncia na xestión
político,administrativa e unha mellor e máis obxectiva infor,
mación facilitou que estes grupos se inseriran praticamente
intactos nas novas institucións reconstruidas á sua medida. •

-0- A. ESTtYEZ

A intención do governo do PP en Ourense de subir a contribución, nun 30%, o lixo, nun 40%, a rodaxe, nun 10%, e as tarifas
do transporte municipal en dez peseta.s por billete, motivou
que se constituira unha plataforma, na que se integran BNG,
PSOE, IU, Unidade Ourensá, CIG, UGT e dez asociacións vlciñals. Alexandre Sánchez Vidal, concelleiro nacionalista, califi·
ca a manifestación do pasado 25 de Novembro na cidade das
Burgas como "un fito" e considera que a suba dos impostas
con leva un custe político para o rexidor Manuel Cab~zas e o PP.

Houbo unanimidade para
constituir a plataforma?
A reacción foi rápida. O BNG tivo
unha asemblea locat de imediato
coa determinación de lanzar unha campaña, ainda que só estivera asumida por nós. Acordamos facer unha chamada ao
conxunto social da cidade. Primeiro acudiron representantes
de forzas progresistas da cidade,
de dez asociacións de viciños, e
de dous sindicatos, UGT e CIG.
O PSOE, nun primeiro momento,
non se sumou á iniciativa; pero a
resposta da convocatória fixo
que se unira despois.

Tras reunir milleiros de alegacións viciñais, convócase unha
manifestación o pasado 25 de
Novembro. Como a valoran?

1n1e
1n-
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Alexandre.Sánchez Vidal.

A manifestación foi un fito na cidade. Hai que ter en conta que
se trata dunha mobilización contra o PP, e que os populares despregaron todos os recursos de
control social dos que dispoñen.
Intentaron impedir a relación da
plataforma coas asociacións de
viciños através da federación,
que está moi deslexitimada e
controlada polo PP, e á que xa
non pertencen as asociacións
máis activas da cidade. Outro
dos recursos do PP é a publicidade nos meios de comunicación
- durante a semana antes da manifestación anunciando .que a contribución subiría de xeito fraccionado nos vindeiros anos. Ainda
non sabemos o custe economice
desta campaña. Están tan convencidos de que teñen aferrollada á sociedade, que non se decataron de que, cunha agresión
como esta, a cidadania de Ourense ia saltar, como o fixo.
Participaron máis de quince mil
persoas na manifestación e haberia que destacar dous factores: non tivo repercusión nacional nos meios de comunicación, non trascendeu do ámbito
local mália ser multitudinária, e,
por outra parte, produciu fisuras

evidentes nas bases do PP, xa
que o partido queda en evidéncia diante de pensionistas e comerciantes, tradicionais votantes. Calquer viciño é consciente
de que para ter servizos públicos, hai que pagar impostes, pero, nesta ocasión, a suba sentiuse como os vellos ''trabucos".

O PP acusa ao BNG de monopolizar a plataforma.
Chegou ao delírio na contracampaña. O- PP intentou amedoñar
aes cidadáns dicindo que a campaña era unha manobra dos nacionalistas na percura de rédito
eleitoral. Cabezas chegou a dicer
que a preparación da manifestación semellaba a dun mitin de
Beiras. Non nos chama a atención xa que acontece en calquer
parte do país cando se celebra
unha mobilización viciñal.

Aprézanse cámbios na atitude
de Cabezas tras a resposta viciñal?
Decatouse de que cometeu un
erro de primeira magnitude. O
PP, tras das últimas eleicións
municipais, ten unha maioria absoluta reforzada, tras gañar un
concelleiro nos tribunais, e pensan que todo está permitido.
Agora Cabezas vese sobardado
pela resposta e intenta contrarrestala a posteriori, vai detrás da
plataforma. Non calibraron cal
seria a atitude dos viciños. Pen-

samos que vai ter custes para
eles. O PP funciona cun esquema de partido único, intentando
ser governo e oposición ao mesmo tempo en base a determinadas figuras e sectores do partido.
Xosé Luís Saltar, nun príncipio,
respaldou ao alcalde e, á vista
da manifestación, deuse conta
dos custes, e amosouse comprensivo ces manifestantes, para
despois voltar a pechar filas.

Máis de quince mil viciiios na
rua, pero o PP ven de reforzar
a sua malorla no concello.
Ourense padece unha situación
socio-económica que se ,reflectiu
nas pasadas eleicións. E o interior galega e, a maior pobreza,
maior dependéncia. Xogou outro
factor a favor do PP que foi a
continuidade do alcalde como
candidato, o que non aconteceu
noutras cidades. En calquer caso, para o BNG, vemos que o
camiño do futuro é facer política
e control institucional, pero tamén reforzar o contacto cos cidadáns. Debemos intentar que o
BNG sexa o referente para a
maioria progresista da cidade,
porque non eremos que exista
unha maioria conservadora de
seu. O que acontece aqui non é
diferente ao do resto das cidades, ainda que resulte máis necesário construir un referente alternativo. A plataforma é unha
proba de que boa parte dos viciños buscan alternativas ao PP.•
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Control dos flu:Xos de capital
Non podia ímaxínar Alan Greenspan, pre,
sidente da Reserva Federal dos Estados
Unidos (FEO),- que chegaria a ser o árbitro
da economía mundial cando na década dos
corenta percorria Norteamérica tocando!?-ª
orquestra de Henry Jerome. No ano 1996,
Greenspan fíxo caír o Dow Jones en 166 pontos ao referír,se á "exuberáncia irracio,
nal" dos mercados de valores en todo o
mundo.
Algo semellante aconteceu ao longo deste
ano que xa remata. As adverténcías de
Greenspan sobre a aloucada carreira alcista
dos mercados de valores chegaron ao pun,to
de paralisar as bolsas europeas durante o se,
gundo trimestre e fixeron que os investido,
res de Nova York se armaran de precaución
ante a suba dos tipos de xuro anunciada po,
la FEO en Maio. Tal suba concretouse o
30 de-x:uño.
Ao longo. do ano a FEO endurece~ a sua
política de tipos de xuro, a relaxación mo,
netária que ameaza a estabilidade financei,
ra mundial, a pesar de que as contas macro,
económicas de Estados Unidos son surpren,
dentes. Non se ven riscos inflacionários a
pesar de encontrarse no noveno ano de ere,
cimento continuado, cunha taxa de paro
en mínimos, e cun aumento dos enerxéti,
cos. Cunha realidade aparentemente tan
doce, a medida de incrementar tipos de xu,
ro ten que ver coa importáncia crecente
que a especulación bursátil vai adquirindo
na economía real. Greenspan comparte a
tese dos que pensan que as alzas bursátiles
son evidéncia de inestabilidade económica.
Xusto todo o contrário do que pregoan os
traders , brookers e moítos ministros de eco,
nomía e finanzas polo mundo adíante.

zos das accións e dos bens imóbeís. Para
Greenspan, isto é indicativo da fraxílidade
financeíra que sustenta -a economía real.
Na FEO pénsase que
esta situación é insos,
tíbel no tempo, xa que
a volatilidade que ve,
ñen mostrando os
mercados en escala
planetária pode pro,
<lucir o estoupido da
burbulla bursátil e
arrastar caídas sérias
da economía . Coas
bolsas non cabe a teo,
ría do "axuste fino"
que tanto gosta aos
economistas de moda.

Os dados de 1998 puxeron de manífesto
que unha ·boa parte do gasto, tanto das fa,
mílias como das empresas, realízou,se a
conta das gañáncias especulativas no mer,
cado de valores. Segundo a FEO, até un
ponto do crecirriento do PIB durante os úl,
timos tres anos pode explicar,se pola pro,
pensión ao gasto baseada nos crecentes pre,

O comportamento
gregário dos especula,
dores impulsa os flu,
xos de capitais aos
me-rcados de moda, o
que infla os prezos dos activos. Logo, un
cámbio de percepcións provoca unha reti,
rada violenta destos capitais, o derruba,

'O benefício

especulativo fácil
_destrue
tecido produtivo,
destrue·emprego,
incrementa
a marxinalidade social"

Nome .............................. ._...... ApeHdé>s ... :...............~.....:.
Enderezo ........................... '" .............................................. .

Cod. Postal ............................. Teléfono ...........................
Povoación ............... ~ •.............. N~l.F. ............................... .
Província -. :..........................., .. País. .. ............................ ..
Suscrébome a A Nosa Tena (Incluidos os cademos de PensamentO e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estada/Portugal .................................. 9.000 pta./ano .......4.500 ptaJsemestre Europa ..... - ................................. 10.920
América e resto do rrundo ......... 13.080

a) SubscriCións psa o Estado espa-

ñol

.

b) Pará o resto do mundo
O Chl!que bancário adxunto

o Talón bancário adxunto

O Xlro lntemac:lonal a .nome de- -

O Reembolso (méls 130 pta)

A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR os DADOS DO 801.ETIN ADXUNTO.

BanGO/Caixa de Aforres
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J

1 1 1 1 1 11 11 1 1
Titular .....................................................:.......................:....................................................... :......... N11 Sucursal .........................

Povoación ................................... Provfncia .............................
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promoclóns Culturais
·
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

mento dos prezos dos activos e presións bai,
xistas sobre as divisas afectadas. De tal xei,
to que hoxe o control. da inestabilidade fi,
nanceira global pasa
por actuar en matéria
de control de fluxos
de capitais, volatilida,
de dos prezos dos acti,
vos e a fluctuación dos
tipos de cámbio.

ATENTAMENTE (SINATURA)

A suba continuada dos
tipos de xuro, que é de
libro para axustar os
mercados bursáteis, non
garante hoxe eficácia
dabondo para abordar
un problema a cada
máis complexo. O be,
nefício especulativo fá,
cil destrue tecído produ,
tivo, destrue emprego,
incrementa a marxinali,
dade social e se conver,
te nunha bomba de tempo que ameaza con su,
mir ao planeta nunha crise económica de con,
secuéncias impredecíbeis. +
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Galiza estraga
as axudas agrárias
No periodo que vai de 1994
a 1999 non se empregaron
1.800 millóns de pesetas de
axudas ao agro
procedentes do Fundo
Europeu de Orientación e
Garantia·Agrária, FEOGA. De
feíto, os cartas estragados
poderian chegar aos 3.000
millóns de pesetas e
representar o 20% dos,
fundos chegados por esa
via ao noso país. A
responsabilidade de non
empregar estas axudas
recaería sobre a Xunta de
Galiza e de non usalas
antes de fin de ano
automaticamente se
perderían as subvencións.
Ademais de Galiza, dentro
do Estado están en
situación semellante
Andalucia, Castela-Leon e
Estremadura. En Portugal,
entroques, non ocorre o
mesmo e as axudas son
sempre empregadas a
tempo.•

Ruii Mateos comprou
Chocolates A Perfección
para pechala
A chamada Nova Rumasa,
do empresário xerezano
José María Ruiz Mateos,
comprou hai uns meses a
coñecida firma viguesa
Chocolates A Perfección
coa única intención de
pechala e eliminar un
competidor, xa que Ruiz
Mateos ten várias
empresas de fabricación
de chocolates. A nova
xeréncia deixou de
comprar matérias primas
e só se dedlcou a vender
todas as suas existéncias.
O pasado dla nove
pechou definitivamente e
despedlu aos seus 33
traballadores, pero non
pagou todas as
lndemnlzaclóns
pertinentes (si algunhas).
Detrás da Peñección
tamén estaba unha fábrica
sufza que si querla
continuar coa
produclón.•

Agalega Comunifel
concursa á telefonia local
por rádio
A empresa galega de
telecomunicacións
Comunitel Global, que opera
en telefonia para pequenas
e medianas empresas, opta
a unha das seis licéncias
que vai dar o Estado para a
telefonia local por rádio\ A
pretensión de Comunitel é
estenderse a todas as
cidades de máis de
cincuenta mil habitantes. Na
actualidade a compañia
presta servizo en trinta e tres
províncias e vén de adquirir
unha empresa catalana de
telefonia ·para pemes, co que
ampliou o seu negócio. Este
ano Comunitel prevé acadar
unha facturación de 7.500
millóns de pesetas e
continuar a sua expansión
adquirindo operadores
especializados con
· presenzas locais fortes. • ·
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Ainda non están pechadas as negociacións con Noruega para aconstrucción d~s cinco fragatás
.
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Astano reínatou o último encargo·e queda sen carga de traballo
dos sindicatos estatais CCOO
e UGT e os representates do
ministério de lndústria e coincidindo cun novo anúncio da
· posíbel integración de Astano
en Bazán.

-0-P.C.

Coa botadura, o Mércores 22 de Decembro, da última plataforma
que estaba en construcción, o estalelro ferrolán Astano queda
sen carga de traballo e sen expectativas inmediatas de novos
encargos. Por detrás unicamente as especulacións que se veíien facendo públicas nos últimos tempos sobre unh~ posfbel in·
tegración en Bazán. Notrcias sen visos de veracidade que semellan non ser máis que iso: especulacións, nun intento de distraer
a atención sob~e a gravísima crise á que se enfronta a factoria. Ao mesmo nivel, atópanse as recente.s informacións a res- peito do encárrego de construcción de cinco fragatas para a
armada noruega en Bazán. Nen hai contrato asinado nén está
claro ainda se será definitivamente a pranta ferrolá a beneficiada.
J

O sector naval galego móvese
no terreo da incertidume. Mentres se anúncia con fogueterfa
que Bazán gañou o concurso
para construir cinco fragatas
para a armada noruega, lego
de competir ces estaleiros xermanos, que tamén optaban ao
concurso, os alemáns facian
ao tempo o mesmo anúncio.
Desde Madrid desmíntense as
informacións chegadas da Alemaña e, en todo caso, de ser
certa esa adxudicación o protocolo do contrato coa administración noruega non se comezaria a redactar até o 1O de
Xaneiro.

traballadores das factorias galegas.
A. PANARO

Curiosamente, o anúncio da
contratación das fragatas fací-

ase público na mesma_data na:
do na·s negociacións entre os
que se chegaba a un pre-acor- ·,. represnetantes-do sector naval

Todo parece indicar, xa que lego, que se trata de lanzar
mensaxes de calma para aplacar as demandas dos traballa~
dores afectados pola falla de
carga de traballo de Astaho,
cu sexa, tanto os desenvolven
a sua actividade na factoria
como aqueles que· dependen
directamente desta pero que
desenvolven a sua actividade
nas compañias auxiliares.
Sen coñecer ainda polo miudo
os contidos dese pre-acordo
ao que chegaron as centrais
siridicais e~tatais, todo parece
indicar que· se tratará de oferec.er pre-xubilizacións aes
traballadores do estaleiro e
aplicar medidas semellantes
ás que se adoptaran ces pla- nos ZIV (Zona Industrial en
Declive) e ZUR (Zona de Urxente Re-industrialización) ,
ambos fracasados, para. a comarca.

O que semellaba asegurar o
futuro da factoria ferrolá, cun
investimento que se achegaria
aos 220.000 millóns de pesetas poderia non ser máis que
outra das moitas especulacións
nas que se move o sector.
De feíto, Mane! Grandal, representan te da CIG en Bazán
asegura que na própria dirección do estaleiro había, o pasado Mércores dia 22, un
grande desconcerto pela saida
á luz dunhas negocacións que
ainda non están rematadas e
moito menos confirmadas. Nen
sequer os representantes do
estaleiro desprazados a Noruega tiñan notícia algunha desa hipotética contratación.
Grandal entande que se podaría tratar de filtracións interesadas por parte do ministério
para intentar satisfacer, de algún xeito, as demandas dos

Pero os máis prexudicados serán, sen dúbida, os traballadores das empresas auxiliares .
das que hoxendia dependen
arredor de 2000 famílias da comarca, porque nengún dos planos que se apliquen lles tocarán directamente. Segundo
eles mesmos explican, xa non
lles queda sequer o recurso da
mobilización, porque estas están "controladas desde o próp rio Comité de Empresa" do
estaleiro, que os ameaza cun
inminente peche da factoria se
se xer~lizan. Ainda máis, un
dos aspectos do pre-acordo é
"garantí~ a paz social durante o

X. MARRA

Id d ,
fé
Trescentas persoas mani 'stanse en Sárria a p~ a ga er1a. ~~g~~ia~ii~~t~udeº~s~t~~sie:~~

A localidade de Sárria foi cenário o pasado Xoves, 16 de Decembro dunha manifestación, organizada polo a cabo CCOO e UGT en MaSindicato Labrego Galega (SLG), en defensa do sector gadeiro galega, atacado pelas cotas europeas sobre drid poden ser unha desfeita...
a produción deleite e a situación do sector cárnico. O responsábel do SLG para a zona de Sárria, Elias So- para os traballadores. das auxi- .
moza, considerou que Cástor Gago non é un intermediário válido para resolver os problemas gadeiros .e pe- · liares, ~ as próprias . e.mpre~as e ·-·
diu a sua demisión como conselleiro de Agricultura. Somoza tamén atacou a atitude de Manuel Fraga, Loyo- . en consecu~ncia para toda a .
la de Palacio e o sindicato Xóvenes Agricultores, todos eles contrários a aceptar a sobreprodución leitéira.•
comarca",
sinala Gr~[ldal. •·.:-.. · .... ,:
.
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MÁIS NEGÓCIO E MENOS DEMOCRACIA,NO CÚMIÓI)A U.E:.·
.··'

.. MANuEL MERA
O recentemente realizado cúmio de Hel,
sinqui da Unió~ Europea decidiu, entre ou,
tros temas, dar vía libre ás negociacións
con Turquía para a sua plena integración
na UE, e ímpor sancións a Rúsia pola ac,
tuación en Chechénia. Son duas medidas
moi distintas pero que amosan as incoerén,
cías {e egoísmos) da Unión.

mitir a ~~a iñtegraciÓn.ná Unión Europea?
Por que neste caso_ncin se fala de direitos
humanos? Evitar -que apliquen a pena de
morte a Abdalá Ocalan, Jíder do PKK, non
remata ·co xenocfd io . ·cultura1 e a r~presión
sobre os 12 m.illórts de
kurdos qué viv.en en ·
Turquia·..- ·
.

Condiciónase a entrada de T urquia a eli,
minar a pena de morte, garantías para Gré,
cia (coa que haí un vello litíxio) e avances
democráticos que non se concretan. Non
se di renda situación do povo kurdo, ao
que se lle nega calquer direito colectivo,
mesmo o máis elemental, como falar a sua
língua qu empregar o seu xentilício, xa que
non pasan de ser "turcos das montañas" pa,
ra o exército e as autoridades de Ankara.
Turquía ten ocupado militarmente todo o
Leste, desprazou a millóns de persoas de
orlxe kurda, e exerce upha sistemática re,
presión.sobre este poyo. Gomo se pode per,

As sanci6ns a Rúsia
son do roáis 'c ontradi,
tório, ·xa qúe, se h-ai
bombardeos indiscti,
minados {por cetto co,
mo os que fixo Oci,
dente sobre Iugos}á,
via), compre que a
T.
OTAN envíe avións e
homes tal como fixo
en Kósovo. Neste caso
fálase de que Rúsia é
unha poténcia militar, polo que seria
arriscado ... ou _sexa, só se exerce unha po,

lítica humanitária (isto con todas as reser,
vas do mundó) cando ó páís irivolucradcr é ·
cativo. Ademais, non se pode esquecer
que hai apenas tres mese-s unha forza de
· "
vários milleiros de
chechenos invadiron
Daguestán, e desde os
Estados ·Unidos ·e a
Unión Europea non se
fixo nengunha presión
para frear o alonga,
mento da guerra, mes,
mo parecía que se mi,
raba con bons ollos. Seha que un govemo
integrista. achegado a
Ocidente, nunha zona
ateigada de petróleo, ·
. "
era parte dunha estra,
téxia das transna,
cionais? En todo caso,
un aposta polo direito
dos chechenos a exercer a soberanía e
porque remate o ataque das tropas rusas.

'A UE continua
· a

afondar nun camiño
trabucado: afortala a
l.iña que aposta pala
miséria en Rúsia e
pala represión en
1urc¡u1a

...

;.,. - -.:: J....
_·4.

Para que isto sexa p~-síb~·l, compr.e que:
iior{·se-·conviita a rexión nuhha lol.ta de .
intereses xeo,es'tratéxieos, que -se [.~~ate: ...
coa· inestabilidade nesta república e~ ós . an_,·;?
cdos imperialistas por extender o wfifli, ·,
to. Fai falla, asemade, que Ocidente actu.e .
con sinceridade, e non ésixa inquis_itoria, -~
merite· a Rúsia o que logo nori ·pratiCa, e "-·
moito ~enos que a isole ou continue _a es, .
naquizala territoriálmeQte e,desfacela e<;:o, nomicamente.
Coido que a Unión Europea continua a ·afondar nun camiño trabucado, xa que;.'por ~
favorecer aos grandes empresários e ampliar .
as zonas de incidéncia, neste cúmio afortala
a liña que aposta pola riliséria en Rúsia e
pola represión en T urquia. E cilén do lava,...
do de cara que se argalle ante a sociedade
para facer consumíbeis estas decisións, o
certo é que: asi non se edifica a Europa de,
mocrática e solidária! +
MANuEL MERA é presidente·da CIG
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En Portomarin relacionan
o fracaso escolar
cos translados a lugo

De 13 a cero
·candidatos
daCIG
no Hotel
Torres--Meliá

Os país dos rapaces de Portomarin que tañen que transladarse ao instituto dos Ollas
Grandes, en Lugo, para cursar a ESO, culpan do fracaso
escolar á situación na que teñen que estudar. En
Portomarin non hai centro de
secundária, polo que os
rapaces deben viaxar diariamente en autobus maís de
cuarenta quilómetros entre a
ida e a volta. A asociación de
pais, preocupada porque en
3Q da ESO non puidesen superar oc ursa máis da metade dos alunas de Portomarin,
remitiu as suas queixas ao
Valedor do Pavo. Este non
lles apontou nengunha solución ao problema ainda que
calificou o fracaso escolar de
"lamentábel". •

No proceso de eleicións
sindicais no hotel Meliá,
Torres, situado no Resto,
llal, en Compostela, a CIG
contaba cunha candidatura
de trece traballadores. O
dia das eleicións, <lestes tre,
ce, xa non quedaba nengun.
Segundo explica a central
nacionalista, a dirección do
hotel coaccionou e amea,
zou aos candidatos que se
apresentaban pola CIG pa,
ra conseguir dese xeito a re,
ntJ_ncia.
Odia 9 de Decembro cons,
tituiuse a mesa eleitoral e
elaborou o calendário. Can,
do a CIG vai entregar a sua
candidatura de trece perso,
as, atópasa con que l)nha.
das follas, con sete candida,
tos, desaparecera '.'misterio, _
samente". Xa só quedaban
seis candidatos. O Venres
1O de Decembro, data fixa,
da para a votación, os re,
presentantes da central ató,
· panse coa renúncia de&tes
seis candidatos. "Renúncias
por escrito cuxo texto im,. preso é idéntico e·n todas ·
elas, asi como é idéntico a
outros impr~sos de renúncia
que, sen cubrir, obraban en
poder da mesa" din. A CIG.
sinala que os candidatos fo, ·
ron ameazados de despido e
reseñan "o pouco parecido
.existente entre · as sinaturas
que correspondentes aos
mesmos traballadores apare,
cen reflexadas, por un lado, ·
na folla da candidatura e,
por outro, lado nos. impre,
sos de renúncia". Segundo
os. membros da central, "al,·
guns traballadores xa cop.,
' firmaron que en nengun
momento asinarán renúncia
de neñ.gun tipo',_: · ·
·
·Finalmente; a 'votación rión .
fo.i 'párticipat,fva xa que aé
trinta e seis pos-íbeis . votan:
tes, só participaron dez, un
. deles emitindo. o voto en.
branco. A CIG relaciona a
atituáe da dirección co re, cárnbio na mesma, .xa que p
ex director do hotel permi:tiu desenvolver a actividade
sindical mentres que a nova·
dirección, pro-cedente do
. Hotel Los Galeones, de Vi,
go, tamén do grupo Meliá,
adicouse a poñer trabas. Re,
señan ademais que os tres
xefes de departamento que
se apresentaron como candi,
datos baixo as ·siglas de
CCOO estaban apoiados
pala dirección.•

Tráfico contradi aCuíña eere que hai que mellorar arede viária

As estradas galegas~

responsábeis da alta cuota de acidemes·
.-

.

~

-

~~

~

O dez por cento· dos mortos en - -xustifiear tOdos os problemas coa
acidente de tráfico durante
excusa da chúvia e do espalla1998 sofreu este nalgunha- esmento demográfico, senón que as
trada galega. Esta cifra conautoridades competentes deben
verte a Galiza na terceira autosaber en ,que país están facendo
nomia con máis sinistros do
estradas e tentar que estas se
Estado español, mália que .tanadapten ao país. "Sempre que se
to o seu parque de .automó~is
detecta un ponto negro e se mocomo o seu .número de habidifica o trazado ou se mellara o
tantes está moi por debaixo pavimento para adecualo ás nedoutras. As causas desta sicesidades do tráfico, o índice de
tuación son, segundo a res- acidentalidade_desaparece".
ponsábel de Tráfico en Ponte.vedra, Fernanda Pardo, as graPardo destacou .vários probleves deficiéncias que existen
mas endémicos que as adminisna rede viária galega e a lenti- tracións deben estudar para asi
t'-'de. coa qu~ a Administración · reducir os sinistros. Un deles é o
resolve os problemas das es- colapso de estradas secundárias
tradas. Esta reflexión vai en
e de vias desatendidas. Estas
contra das teses defendidas poestradas, obsoletas e cun pavila Xunta, que pretende botarlle
mento ruinoso, teñen que asumir
a -eulpa.-dos mo.it9s ,acidentes
diariamente unha cantidade de
aos. erros humanos e ·ás moiveículps ~xces.iva •. po~ mor da
tas ·visitas que trae o turismo.
própria estrutura xeográfica do
As declaracións de Fernanda
Pardo abren un novo discurso
desde os organismos públicos
para enfocar a realidade da sinistralidade na circulación. Se
até agora Tráfico e os .depari:amentps de Estradas de Santié~
go e:Madrid n.e gaban a süa re.sponsabiljdade e aludian sempre
aos mesmos tópicos para .retratar a grave situación galega (o
clima e a dispersión· da povoación), parece que no futuro vai
tomar maior ~protagonismo a
acusación directa á neglixéncia
á hora d~ deseñar e mar:iter a
rede viária. "Galiza ten _un.-problema de déficit de estradas que
xa vén de hai máis de cen anos.
Hai que facer esforzos para remedialo", afirmou Pardo.
Para a xefa de Tráfico en Pontevedra, a resposta aos males das
estradas galegas non pasa por

· ñeir·a pero máis custa a cifra
anual de mortos na estrada. E
quen o está pagando é o cidadán galega, que ten os seguros
de coche máis altos do Estado".
Pardo tamén recoñeceu, neste
aspecto, que o 30 por cento dos
veículos da Galiza non teñen
contratado un seguro obrigatório.

A-9, un perigo constante

país e a proliferación da rota
atlántica, l,ll) traxecto que só se
ve ate.ndi~o:J>0la A.,9:rde,. p,a90.-

;.-
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A pesar de que a dirección de
Audasa, concesionária da A-9,
afirmara que o trazado desta autoe strad a permite unha circulación segura se non se sobrepasan os 120 quilómetros á hora, o
certo é que o nivel de acidentes
nesta via é moi alto e as demandas contra a compañia medran
de ano en ano. Fochas en cámbios de rasante, curvas mal deseñadas, tramos con perigos non
sinalizados e outros pesadelos
para os condutores son moi ha·.,.bituais naA-9 .en todo o seu. per'Corrido de '·Nórte a SµI dá Galtza.

A auséñ~cia de circunvalacións
axeitadas . r:ias cidades é .o utra
O _avogado Ramóo Senin, que
das C<;iUsqs q.a si.nistralidade
xa .lfe gañou várias causas a Auvi~ria. L9calic;iad.es co_
mo Vigo
dasa, considera que. "é a autoou. Vilagarcia sqportan dentro . estrada. a Ql.Je ten .. qué asumir os
custos dps ac¡dent~·s que. se
c;i.o seu .casc_o- urban9 un :excesi)Jo_. tráfico .de mercaqorias pe- -· producen nela, sempre que o
usuário r~spete as normas de
sapas e de.coches que diJicultan a cir:culación. "lsto, alén de . circulación. O que na,n é normal
ser unha das causas dos -atas.tampouco é ql;le queiran salvar
cos, cria unhas. condieións ex- · a cara colocando sinaiS de velocepcionais para que haxa acicidade !.imitada a 90 km por ha"
dentes".
ra como solución de urxéncia".
Segundo Senin, hai medo a dePara salvar todos estes problenunciar a Audasa porque a emmas, Pardo avoga polo aumento
presa ten moitos recursos na
sua defensa. "Os galegas teñen
de vias de calidade e polo estabelecemento · de novos controis
fama de correr moito na autoesadministrativos que permitan a
trada e a Gard_a Civi~ cáse que
anulación dos pontos negros con
nunca escrebe no atestado o
m-ao estado da estrada como
maior rapidez. "Sabemos que este é un tema que custa moito dicausa do acidente".+

Cinco meses
para os mozos bascos
xulgados na Coruña
Cinco meses de prisión é a
condea imposta polo Tribunal Militar da Coruña aos
cinco xóvenes bascos que
foron xulgados o pasado
mes de Novembro. O delicto do que son acusados é o
de ocupar ilegalmente o
cuartel de Loyola, en
Donóstia, en Marzo de
1998, para o cal o fiscal pedía dous anos de prisión.
Noelia Charro, Manu Ruiz,
Óscar López, Xabier Hulzi e
Endika del Rio participaban
na campaña Presérvate do
Exérclto, no marco da cal,
os cañons do cuartel de
Loyola aparecen tapados
con preservativos xlgantes.
O avogado dos cinco rapaces, que reseñou que se
trataba do primeiro consello de guerra a civiles desde a ditadura, descoftece
se o fiscal recurrlra a senténcia ainda que slnalou
que os seus defendidos
non o van facer.•

Reiteran a oposición
contra unha.praza
de touros en Vigo
Non son novas os intentos de
empresários e p~9motores
taurinos de instalar unha praza na cidade de Vigo. Respeito ·ao último", grupos ecoloxis. tras.da cidade comezaron
\,mhá campaña de recollida de
sinaturas contra o proxecto
que, polo de agora, limitaríase
a contactos entre promotores
e o concellQ. "A _Vigo fáltanlle
moitas causas pero unha praza de tauros sobra", di o manifesto que está apoiado.por
alguns persoeiros da comarca
como o cantante de Siniestro
Total, Xulián Hernández, o
actor Morris e o escritor Alfan. so Álvarez Cáccamo. Entenden os asinantes do manifesto que nen sequera hai tradición na cidade que xustifique
a:s corridas de tauros.•
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dida por unha vitóiia que non
acababan de crer, tardou moitísimo en marchar. Os asentos
máis próximos ~os célticos convertéronse nunha tribuna de impro péii os xestos obscenos
que tivo que cortar a policía, cargando várias veces e abríndolle
a cabeza a un ateizoado teimudo ,que insultou, case que nos
fuciños, a expeqición viguesa.

e

Sen inocéncia no ·c éspede
O certo é que este estado de tensión non só se vivíu na bancada.
Os xogadores déixaronse arrastrar pala emoción do partido e realizaron un dos encontros máis.violentos e antideportivos da última
década. Diante do tópico de que a
auséncia de galegas ia enfriar o
ánimo dos supostos "mercenários"
de ambs equipas, a realidade foi
que floreceu a face máis fea da ri. validada. Homes clave como Djalminha, Mostovoi, Víctor, Juanfran,
Romero ou Gustavo López gañaron a pulsó a expulsión e puxeron
en dúbida a sua condición de deportistas de elite, deleitando con
insultos, patadas a destempo e fallas de caneen racion.

Os vigueses puxeron obon futbol eos coruñeses afianzaron máis oseu lidera!o

Deportivo e Celta
xogan o 'derbi' máis tenso dos últimos anos
•

ctsAR LORENZO GIL

Por prlmeira vez na história, as
duas equipas máls representativas da Galiza desputaban o seu
derbl colocados á cabeza da
Prlmeira División. O feito proplclou que o pasado Sábado, 18
de Decembro, Alazor vlvlse un
derbl cheo de emoción, onde ao
final non houbo xustlza no
marcador de 1-0 a prol dos deportivlstas pero flcou o pouso
de calldade e ralba que tal medrar nos afelzoados o amor
polas cores e a ralba Irracional.

O estádio de Riazor alcanzou os
35.000 espectadores e sentiuse,
especialmente desde os meios de
comunicación de fora da Galiza,
un ambiente distinto ao que se viven nos partidos que tipicamente
deciden o titulo de liga. O Deportívo-Celta non foi considerado un
partido do milénio pola prensa deportiva, nen sequer pola Televisión da Galiza, ·mália que lle adicou todos os seus esforzos durante a semana anterior ao choque.
O sinal da TVG chegou a 23 países e no próprio palco do campo
coruñés sentaron o seleccionador
holandés, Frank Rijkaard e dous
emisários dos próximos rivais dos
galegas na Copa da UEFA, o Arsenal inglés e a Juventus italiana.
Mais, contodo, a atención, a emoción e es sentimentos que esparta o duelo galega notáronse nas
bancadas. Dentro da masa branquiazul que recebeu a sua equipa
cun mosaico perfecto, un flanco
celeste berrou con forza á saída
do Celta ao campo. Porque esta

vez, e xa van uns poucos anos,
non volveron saí r as duas equipas xuntas, co adobio da bandeira galega ou o son do hino, senón
que os coruñeses sairon pola porta principal, ao son da banda sonora do filme Superman e os vigueses, pala porta traseira, a que
utilizan sempre os chegados de
tora. Neste sentido, o Celta foi tratado coma outro calquer, sen
nengun priviléxio. Pola megafonía
volveuse a animar ao Dépor e
non houbo a máis mínima referéncia ao conxunto celeste, que,
ainda así, achegouse, entre a
chúvia de asubias, á sua afeizón.
O mao foi que non só houbo

asubias nas bancadas de Riazor.
Várias bengalas caeron sobre o
céspede, o que lle suporá unha
multa ao Deportivo e os Riazor
Blues decidiron celebrar o derbi
á grega, entebrecendo o xogo
con bombas de fume. A afeizón
celtista, arrodeada de seis ringleiras de policias nacionais, non
deu pé ao escándalo e incluso
cando os valados que os separaban dos deportivistas ainda estaban expeditos, non seu pasou do
insulto doado e dos bicos a bufandas e camisolas próprias. Mália a todos os medos, vários celtistas, que chegaron á Coruña en
coches particulares, compartiron
con cordialidade a bancada cos

deportivistas, a pesar de portar
con brio as suas enseñas pró·prias. Tamén houbo respecto
mútuo ao utilizar a ·cantina do estádio até que un siareiro coruñés,
alentado pala insensatez doutros
compañeiros, arremeteu contra
os vigueses que pedían a sua
consumición. "No les deas hada
a estos ·cerdos, no sé como les
dejan entrar en lugares públicos'.

A estas palabras, os vigueses
respenderon con outras máis ou
menos semellantes e, ao final, os
gardas de seguridade puxéronlle
fin á convivéncia.
Cando rematou o partido, a bancada de Riazor, realmente acen-

Seis peaxes para volver a Vigo .
Máis de un milleiro de afeizoados do Celta desprazáronse á
Coruña para asistir en directo
ao partido de Riazor. A maioria
de.les sairon de Vigo nos autobuses fletados pala Federación
de peñas celtistas, os Celtarras
e a Peña Cáceres. Desde as 5
e média da tarde, a autoestrada
que percorre a fachada atlántica da Galiza foi ocupada por
unha longuísima caravana de
veículos escoltada por todo un
continxente da policia nacional,
que fixo as veces de guia.
Os celtistas tomaron a viaxe coma unha festa para todas as
idades e á beira de adolescentes que combinaban calimocho
e haxix habia anciáns e nenas

igualmente-adubiados con-todas
as armas do siareiro. ·A calma
máis ou menos tensa do camiño
ráchouse ao entrar na Coruña.
Calquer bandeira ou bufanda
branquiazul era excusa suficiente para lle mentar a nai ao transeúnte. A chegada ao estádio
foi de filme. Unha barreira humana de policías fechaballes a
entrada á bancada aos alterados afeizoados coruñeses, incansábeis nos insultos.
Ao final do partido, a policía
mantivo a afeizón céltica durante unha hora e média dentro da sua bancada e ainda
así, a saída da Coruña volveu
ser tensa, con multitude de
xente esperando tora para fes-

texar a vitória do seu club ríndase do rival. "Preparádevos,
que agora cae unha pedrada",
dicia un vetarán doutras tempadas ao· pasar á beira ·da
refinería de petróleo. Esta rota, imposta pola policia, seguiu camiño de Carballo pala
A-52 e só en Paiosaco se mudou o rumbo e os autobuses
volveron á Coruña. Co despiste, os autobuses pasaron de
camiño para Vigo seis peaxes
e ainda houbo tempo e forzas
para novas insultos cando a
casualidade fixo que se cruzasen na autoestrada as famosas formigoneiras deportivistas cos siareiros célticos, convencidos de que ' aquela non
era a sua xornada. •

En canto ao xogo, o Celta toi
claramente mellar. Víctor Fernández infundiu nos seus xogadores a necesidade de sair a por
todas en Riazor e a equipa así
respondeu. Antes do primeiro
cuarto de hora, o galego-arxentino López bateu un balón contra
o pau traveseiro e o domínio celeste volveu plasmarse nas oca- .
sións das que dispuxeron Fernando Cáceres e Mário Turdó
antes do descanso. O Deportivo
non tirara ainda a porta por entre
o.s tres paus e a sensación que
ficaba no ambiente era a de que
os coruñeses só poderian salvarse da derrota mudando totalmente o seu estilo conservador.
Pero lrureta non foi quen de parar
a marea celeste con.algo máis ca
contención defensiva, apartado no
que. o vetarán Donato e un espléndido Songo'o foron os maiores responsábeis do_s fracasos
dos dianteiros vigueses. Mais o .
Celta non estivo tan seguro en defensa e un erro global de toda a
equipa, á hora de esconxurar un
contragolpe branquiazul, puxo nas
botas do Turu Flores a única ocasión clara dos locais. Non fallou e
rompeuse o partido. O Celta intentou poñer remédio ao gol deportivista coa máxia de Mostovoi, pero
o largueiro volveu interpoñerse e a
partir de ai sóubose que o Celta ia
sair de Riazor baleiro de pontos.
O tramo final do encentro foi unha
sucesión de xestos de futbol de
arrabaldo, de placaxes de rugbi,
de cuspe e de covardia do árbitro
Uonch Andreu, que non asubiou
un penalti sobre López e negouse
a condenar ao banquillo a Djalma
Feitosa e Mostovoi, que fixeran
méritos sot>rados para ducharse
antes de tempo.
O triunfo do Deportivo, que o consolida no liderato e coloca ao Cel. ta cito pontos por baixo, non foi
suficiente para que chegase a-paz
á Coruña. Na bancada de tribuna
formouse unha pelexa entre xornalistas vigueses e sócios coruñeses, rematando a odisea da prensa, que xa recibira pedradas denantes de comezar o partido. Outra ración de pedras levouna o autobus do Celta, desprotexido, segundo o delegado do clube, Carlos Pérez, pala policía. Cando volveron ao hotel, xogadores e técnicos visitantes recibiron constantes
insultos, aes que o adestrador,
Víctor Fernández, contestou cunha extraordinária sensatez. •
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CiU dá marcha atrás evota contra as emendas pactadas co PP-

NADAL:
EMMANUEL

Gaña a lei de estranxeria consensuada no Congreso

MAMMON?

rexeitou a "contrareforma" da lei e
sinalou que os direitos teñen que
abranxer "a todos os extranxeiros
que se atopasen en território español con independéncia da sua
situación administrativa".

Ainda que o portavoz do Governo central, Josep Piqué, explicouno pala "vontade de derrotar
ao governo no último pleno do
ano"; o certo é que os populares
quedaron sós defendendo as
suas emendas á leí de extranxeria consensuada e votada no
Congreso o mes pasado. Até os
nacionalistas de CiU votaron en
contra dunhas emendas· que
eles mesmos pactaron no Senado co PP. "Non podemos yotar a
favor dun texto que pecha o debate sobre a imigración en falso,
dunha lei que canta coa oposición de toda a Cámara e cunha
opinión pública desinformada",
argumentaron en CiU. As emendas foron rexeitadas por 190 votos en contra e os 153 a favor do
PP, polo que o texto válido é o
votado en Novembro, que entraría en vigor imediatamente despois de ser publicado no BOE.
Nen Piqué nen Luis de Grandes,
que defendeu a postura do PP no
debate das emendas, puideron
fuxir. do resultado da sua própria
estratéxia: colocarse perta da extrema direita no tema da imigración. Mália que o deputado do PP
negou que se recortaran nen direitos nen garantias, foi respostado polo representante de Coali-

ou

Jaime Mayar Oreja, Ministra da Interior.

ción Canária, Luis Mardones:
"Non é que recorten direitos, senón que recortan princípios da
dignidade humana". Xustificaba
dese xeito o seu rexeitamento ás
alegacións do PP a un texto que
foi considerado de maneirá unáni-

me con:io avanzado e progresista.
A ex ministra, Matilde Femández,
do PSOE, reclamou as condicións necesárias para evitar que
milleiros de persoas entren no Es-tado sen documentos. O deputado do BNG, Francisco Rodríguez,

VITORINO PÉREZ PRIETO

Estes dias o Nadal vai marcar a
vida de grande parte do mundo,
sobre todo do mundo ocidental.
E vai:ho facer como unha fermosa
celebrac_ión para alguns, como
unha grande mentira para moi,
tos.

Este pau para o govemo de José
Mª Aznar ten a sua orixe no debate dunha lei que o ministro Jaime Mayor Oreja non pensou que
chegara máis lonxe que a unhas
cantas reformas respeito á anterior de 1985. Direitos básicos como a atención sanitária e a educación para os imigrantes sen
papeis, ou a posibilidade de contar cun avogado público á hora
de recebar a orde de expulsión
non eran contemplados no anterior texto. O PP pretendia, coas
emendas formuladas a posteriori
no Congreso, que estes direitos
seguiran sen ser contemplados.
De calquer maneira e, alomenos
no papel, os imigrantes indocumentados adquiren direitos dos
que non dispuñan. Outros avances respeito ao texto do 85 residen no reagrupamento familiar,
que será un direito para os extranxeiros, e no control que debe
exercer o Govemo sobre os traballadores temporeiros, non en
poucas ocasións vítimas de explotación laboral.•

Os primeiros, celebrarán a tenrura
de Deus; "unha chuvia de tenru,
ra", dixo alguén. Será celebrar o
Emmanuel ("Deus connosco"); un
Deus que non ven ameazante, se,
nón vestido da carne sinxela e frá,
xil dun neno, para gozo dos po,
bres, e de todos os que se suman
humildemente ao seu cortexo
-crentes ou non crentes- para
construfr un mundo máis xusto e
fraterno.
Os segundos celebrarán a Mam,
món, o deus dos carros, do derro,
che, do consumo desenfrenado,
que ten que ver ben pouco coa
sinxeleza de Belén. Ou a Mo,
loch, ídolo que precisa que lle sa,
crifiquen milleiros de pobres para
poder subsistir. Como é sabido, é
imposibel manter o nível de con,
sumo do Primeiro Mundo (en
gasto de enerxia, en esgotamento
de recursos, en contaminación e
degradación da Natureza ... ) se
non é a custa da pobreza do Ter,
ceiro. O Mundo non dá para
igualar a todos polo raseiro dos
señoritos europeus ou norteame,
ricanos.

FUTBOLISTAS
MÓNICA BAR CENDÓN

Do futbol, como de calquer asunto no que se
involucran as masas, pódese falar de moitas
maneiras, con paixón, con amor, até con repe,
. lo. Como non sei facelo con nengun destes
sentimentos, nen tampouco son unha ilustrada
no tema, espero que @s entendid@s na maté,
ria poidan disculparme. Este é un deporte ao
que considero, por el mesmo, tan sano como
calquer outro, non cabe facer un xuízo negati,
vo respecto del. Se ben é certo·que, cando al,
guén pronúncia a palabra futbol, non somente
pensa na saúde dos executantes, senón na
arrepiantemente sarieada economía dos profe,
sionais <leste deporte e nas fedorentas gañán,
cías de moitos directivos que se van acumu,
lando como os lodos do Lagares.
Pero, fundamentalmente, o futbol fano os fut,
balistas. Deportistas que, co paso do tempo fó,
ronse trocando en estrelas, en divos. Non sei se
o futbolista vale o que gaña; seguramente, hai
moito artistiña forrado que non sua a camisa
tanto coma eles. Ademais, no deporte clase
moito menos a tramoia, non hai ilusionismo
que valla. No deporte non hai lendas sen fun,
<lamento (os anabolizantes pronto saen á luz),
sempre gaña o mellor. O mundo do deporte Pª'
rece ser un !IlUndo afastado do relativismo,
máis xusto e obxectivo que o das artes en xeral.
Por isto o futbol, como calquer deporte, pode,
ria ser unha excelente escola para as novas
xeracións. Unha escola que -cultive a hixiene
física ao mesmo tempo que os valores persoais
e colectivos. A destreza, o labor de equipa, o
afán de superación, o esforzo, o autocontrol, a
concentración, etc. son capacidades indispen,
sábeis para un bon/boa átleta. Os atletas ate,
nienses cultivaban estas capacidades físicas e
intelectuais. No en van formaban -parte da flor
e nata da sociedade. Igual que agora ... ere,
matisticamente falando.
Hoxe en dia, os futbolistas son os verdadeiros
amores da xente nova. Nunha imaxe publicitá,
ria dunha bebida carbónica víase a un rapaz de,
solado e abatido, supostamente polo desamor, e
ao pé unha lenda: "Por unha mul,ler? Non, por

once homes". As multinacionais entenden,
moito, moitísimo. A xuventude bebe nos ollos
dos futbolistas. Elas e eles imítanos: visten as
suas roupas cortan o pelo coma eles, adoptan
os seus xestos. Pánico sinto de que terminen fa,
lando coma eles, "de Real Académia".

Dun .tempo a esta parte preguntábame por que
os adolescentes, mozos e mozas, cuspian perma,
nentemente polas ruas; até que observei nos
primeiros planos das retransmisións televisivas
aos futbolistas cuspindo;· que costume tan pri,
mitivo! Serán esixéncias do guión? Formará
parte dJffi código secreto,
ou tal vez reflicte un ace,
no terapéutico recomen,
dado pol0 adestrador, pa,
ra neutralizar a má onda?
Francamente, non ima,
xino a un home tan civi,
lizado como Víctor Fer,
nández .dándolle estas
instrucións aos moros.

dade·?; da lei do máis forte, do máis macho.
Resulta evidente que oo futbolistas son mozos de
contrastes; pensen senón nos arrebatos amorcY
sos cos que celebran os goles, de sodoma e go,
morra. Aoo futbolistas, como a calquer, pódese,
lle permitir o enfado, a raiba, reaccións naturais
ante a frustración, pero non a violencia, a bes-tialidade, a vinganza. Deberían adestralos para
ser persoas civilizadas. Habería que esixirlles esa
responsabilidade para coa sociedade. Directivos,
treinadores, até políticos, todos terian que im,
plicarse nesta aprendizaxe. O futbol poderla ser
unha canle de valores PQ'
sitivos; pero deste xeito
non. Porque con este bur,
do e desagradable com,
portamento o que fan é
xerar máis violéncia e xa
ahonda nas ruas e nos fo,
gares. Esta condura debe,
ria ser castigada, non só
con tarxetas, no ámbito
deportivo, senón fora, na
sociedade, como inci,
ración ao delito.

Os fillos do Nadal,Mammón esi,
xirán que se poñan -non un dia,

ou unha semana, senón un mes
antes!- miles de bombilliñas po,
las ruas, porque senón "non se,
mella que estemos no Naclal". Pa,
ra os pobres, ahondarán con pe,
quenos detalles, porque saben
que o amor "non se merca nen se
vende", nen a verdadeira luz in,
terior chega a forza de quilová,
tios.

~ Aos futbolistas

Por iso, a pesar do derroche, os
ricos -en carros, ou coa mentali,
dade dos ricos en cartas- dirán
que o Nadal é un tempo triste;
outros pensarano, ainda que non
o digan por aquelo de que colee,
tivamente "estes días son uns
dias felices" ... Mataron a tenrura
de Deus, afogárona en moreas de
turrón, consumo e regalos inúti,
les. Por certo, por canto se terán
que multiplicar para alguns as
90.000 pta. que seica vai gastar
cada españolito neste Nadal,
cando bastantes non gastaremos
nen a terceira parte?

pódeselle permitir
o enfado, a raiba,
reaccións naturais
ante a frustración,
pero non a violencia,
a bestialidade,
a vinganza"

Estes herois da xuventu,
de oferecen espectáculos
tan bochornosos como o
do recente derbi na Co,
ruña. Pode que tamén
en España fagan o mes,
mo, pero non fago o
máis mínimo esforzo por
cotnprobalo. En Riazor o
futbol foi brevis e a be,
llum-longa. Pronto dei,
xaron o estilo artístico
dos atletas atenienses: os
lances alegres, inteli,
xentes, deseñados con
precisión, onde apareceu o futbol (digo eu, hu~
mildemente); pronto os cabeceos son contes,
tados con cotobeladas, as carreiras con canela,
das, as marcaxes con empurróns nas costas e a
barbárie apoderouse do céspede. Aquel terreo
de xogo desembocou nunha cena de caza entre
elos perdidos. Onde queda a deportividade, a
elegáncia no saber perder e no saber gañar? Ou
acaso se trataba de dar .unha lección de virili, ·

Haberia que pedir res,
ponsabilidades e obligar
aos profesionais do balón
a disculparse ante o Seu
público, como primeira
medida. A un macarra
nunca se lle pode colgar
o diploma de heroi. Ha,
beria que pór de moda o
atletismo de verdade, o
modélico. E tratar de
devolverlle ao deporte a
categoría de arte. Non sei se isto se plantexa
nas escolas deportivas municipais porque, no
futbol profisional, paréceme que esta reclama,
ción chega d~masiado tarde.

Oicia hai unhas liñas que os futbolistas trocá,
ranse en div9s; pois como tal deben presentar,
se en sociedade e non fac,er do deporte unha
desputa de tribos urbanas ..•
'

~
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Con todo, máis _aló do derroche
consumista, as arboriñas e os
pseudobeléns, arredor noso moi,
tos celebrarán un Nadal,Emma,
nuel, compartindo cos máis po,
bres do seu bairro ou parróquia, e
celebrando sinceramente a ten,
rura de Deus coas suas comuni,
dades de fe. As panxoliñas, redu,
ciclas para moitos tan só a un ele,
mento esté~ico, recollen parte da
vivéncia dun Nadal,Tenrura,
que a humanidade foi acumulan,
do nestes dous mil anos de Em,
manuel. Por
iso,
.Bon Nadal! •i. ; •
> "
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Os explosivos incautados en Zaragoza demostrarian ocomezo dunha nova fase da organización armada

Euskal Herritarrok
estaria disposta a condenar un atentado de ETA
-0- B. LAXE

A furgoneta con 950 quilos de
explosivos que a Gardia Civil
colleu en Zaragoza, despois de
segulla desde o país Basco
Francés, demostra que ETA
non só esta disposta a comezar de novo cos atentados, senón que, segulndo a táctica do
IRA, prepara un de enormes
dimenslóns. Pero tanto o PNV
como EA, como EH, están dlspostos a seguir coa via soberanlsta comezada en Lizarra,
sen que a nova situación a esfarele. Para logralo, cumpre
que EH condene os atentados
cando se produzan, cuestión
que semella xa estar pactada.
As forzas nacionalistas de Euskal
Harria afirman non estar dispostas a que ETA lles volte a marcar
a dinámica política Saben que un
novo atentado, que máis tarde ou
máis cedo semella se vai producir, sacudirá de novo fortemente a
sociedade vasca e, mesmo, abaneará ás formacións políticas. Pero van facer todo o posíbel para
que Uzarra non se esboroe. Asi o
afirmou Xavier Arzallus, quen está seguro de que "se ETA comete
un atentado, o PNV, EA e EH
condenarano". Fontes de EH non
quixeron dar unha opinión a este
respeito, pero mostráronse partidárias de seguir co proceso comezado en Lizarra e de apoiar ao
Govemo de lbarretxe. "Cando se
produzan os feitos, analisarémolos e tomaremos as decisións que
haxa que tomar", afirmaron.
Desde o PNV seguen a apostar
por unha vía diferente á que propugna Aznar para acabar coa
violéncia. Pero ETA, á que Arzallus calificou de "autista", semella
que xa non confia en Uzarra como xeito de avanzar na Soberania. Despois do imovilismo do
Govemo e da negativa do PNV e
EA a camifiar co paso apurado
que eles pretenden, convocando
un referendo en Euskal Harria,
semellan dispostos a negociar diretamente co Govemo. Un atentado de grande magnitude, á imaxe do que protagonizou o IRA no
bairro financeiro de Londres despois que John Majar pechase o
camiño ao diálogo, seria o xeito

de reabrir as negociacións a semellanza das de Arxel.
Un antíguo dirixente de HB non
considera que as duas opcións
tañan que estar enfrontadas ou
ser excluintes. Segundo este observador político, a presión de
ETA sobre Madrid será moito
máis importante, segundo eles,
se comete un forte atentado e, ao
mesmo tempo, segue a alianza
dos nacionalistas. A ETA non lle
interesaría que o Pacto de Uzarra, que ela abenzoou, rachase.
Pero tamén semella que, nas
suas análises, deduciron que non
podian aguantar tanto tempo sen
nengun avance sustancial nas
negociacións con Aznar, mentres
a organización se desangra potas
contínuas "caidas" en Fráncia
dos seus dirixentes e pala falta
de recursos para mantela viva.
EH, ou polo menos un importante
sector dela, non está tampouco
disposta a abandoar a liña institucional e de colaboración mantida
co PNV e EA. Non queren quedar marxinados con todos contra
sua. Pensan que seria un importante retroceso do "aberzalismo'',
imposíbel lago de recuperar en
moito tempo ainda que mudaran
as circunstáncias. Por isa estarían dispostos a marcar a sua
própria liña á manee da estratéxia
própria de ETA, mesmo condenando o atentado se fai falta. O

que non está totalmente claro é
se toda HB estaria unificada á
hora de marcar esta estratéxia.

a composición dos explosivos;
que poderian accionar en calquer
momento, non_agardaran máis.

Bastantes incerte:zas

-En fontes aberzales de Euskal
Herria especúlase con que ETA
estaña tradeada por axentes do
Govemo español, induso no apartado operativo. Só asi se explicaria a facilidade de parar este atentado, collar os explosivos roubados na Bretaña e, sobre todo, as
distintas e importantes caidas que
veu sufrindo nos últimos tempos.

O atentado de ETA semella iminente. A furgoneta interceptada
en Calatayud (Zaragoza) estaba
lista para a explosión cunha sinxela manipulación consistente e
colocar os detonadores na caixa
dos 950 quilos de exploxivos e
realizar a conexión. Estouparia
ás 19.56 horas, pero non se sabe de que dia nen onde, ainda
que, desde a loita antiterrorista
fálase de Madrid.
Pero na información oficial non
só existen lagoas, senón mentiras. A furgoneta non foi "interceptada" pala Garda Civil de Tráfico
despois de realizar o seu condutor unha manobra indebida, senón que a estaban seguindo desde o 14 de Decembro e que foi
roubada en Grenada. Posteriormente foi carregada e saiu de
Dax para território español.
Ao achegarse máis e máis a Madrid, despois de cambiar de condutor en Zaragoza e ter medo a
perdela, decidiron intervir ainda
que non lograsen dar cos enlaces
aes que irian destinados os explosivos. Pode ser tamén que,
despois de mudar en Zaragoza
de persoas e sabendo como era

Algunh~

especulacións van máis
alá e até afirman que semella como se as accións do Govemo español foran dirixidas a abrigar a
ETA a comezar de novo cos atentados. Non se entenderian doutro
xeito algunhas das detencións
dos dirixentes máis proclíves ao
diálogo. Hai quen afirma, memso,
que, detrás de determinadas accións e pronunciamentos de ETA
nestes últimos anos puderan estar os servícios segredos
Arzallus, despois de insinuar que
tamén existen neste proceso cousas que non cheiran nada ben,
afirmou que Mayor Oreja "estaría
encantado de que esas dinamitas
exploten". Para dirixentes do PNV
non sé "Aznar procura os réditos
eleitorais coa volta dos atentados,
senón que hai outras forzas internas do Estado que non saben vivir sen esta situación".•

Todos con Reagan
Vai o partido agora minoritário na cena esta,
tal e acusa ao maioritário e antes minoritário
de transferir os carros públicos aos bolsos pri,
vados pola via dunha contrarreforma fiscal
que só hai unha década ninguén dubidaria en
alcuñar de própria da direita do Partido Re,
publicano estadounidense, unha versón espa,
ñola e cañi das reaganomics que o antigo ac,
tor ele nome Ronald pulou nos oitenta en
plena fervenza da revoluzón conservadora.
E vai, claro, o partido maioritário e antes
minoritário e empraza ao minoritário e antes maioritário a que clarexe se, caso de
asumir o sacro poder central, modificaria
ou non tal política fiscal. Unha pergunta
que ten o seu aquel, para servir en bandexa

de prata aos oposicionistas hoxe, goveman,
tes de onte, a oportunidade de marcaren
fronteira e de ·demostraren que o seu é ou,
tra cousa.
Pois resulta que o partido minoritário e antes
maioritário refuga a tal oportunidade e di que
non, que non haberia tal mudanza, que no
seu programa eleitoral non vai haber a me,
nor referéncia a desartellar a devandita cori,
trarreforma reaganiana. Abraio nas banca,
das? Claro, non ouvistes falar de que o que
cumpre é formular programas eleitorais vou,
gos, inconcretos, abst¡ractiños, non non vaia,
mos comprometer de máis, aceno propagan,
dístico á esquerda, aceno pecuniário á direi,
ta. Pobres incautos.

E algo máis: os correlixionários alemáns do par,
tido minoritário e antes maioritário apresentan
a máis cobizosa reforma fiscal da história da Re,
pública, ~egundo os arautos da oficialidade de
Berlín, pompa retórica coa que envolver en Pª'
pel de agasallo para os ricos e o grari capital un,
ha redución de impostos sen precedentes.
Máis unha vez, unha pantasma percorre e
arreguiza Europa: chama,se capitalismo sel~
vaxe e ten como voceiros no continente aos
partidos maioritários antes minoritários e aos
partidos minoritários antes maioritários.
Porén, si hai alternativa. E na Galiza, inqué,
ritos cantan, non deixa de medrar, felizmen,
te nas antípodas de Ronnie. •

O PSOE aproveita
a retirada de Anguila
para achegarse a IU
Logo de que o coordenador
xeral de Izquierda Unida
(IU) tivese que retirarse da
primeira liña política por
mor dun novo infarto a ·
pasada semana, a
dirección do PSOE tentou
un achegamento a
Francesc Frutos, agora
número un da formación
esquerdista, para obter del
o seu compromiso de
unidade ante o PP. O
secretário xeral dos
socialistas, Joaquín
Almunia, pediulle a Frutos
"pactos antes e despois
das eleicións para evitar
que Aznar volva ser
presidente". O dirixente de
IU advertiulle a Almunia
que non vai apoiar sen
máis o seu partido e pediu
unidade da esquerda en
canto ao programa eleitoral
e á vontade "de governar o
Estado ao xeito de Jospin
na Franza".+

España está en guerra,
segundo o Instituto
de Investigación da Paz
A situación que se_vive
no País Basco foi
comparada coa de
Colómbia, Bósnia ou
Cachemira por parte do
Instituto de Investigación
da Paz, que ten a sua
sede en Oslo, Noruega. A
cualificación bélica do
Estado español está
relacionada nun informe
publicado polo
organismo noruegués
cos problemas de
identidades étnicas e
nacionais, no mesmo
epígrafe que relata os
padecimentos do povo
curdo. Dentro da Unión
Europea, España non é
un caso illado, xa que
merecen mención pola
sua situación de guerra o
Reino Unido, polo caso
de Irlanda .do Norte, e
máis ltália, polos
conflitos coa máfia. +

ERC e EA asinarán
unha Declaración
de Barcelona alternativa
Esquerra Republicana de
Catalunya e Eusko
Alkartasuna preparan un
documento que pretende
superar a Declaración de
Barcelona -asinada por
CiU, PNV e BNG- na
perspectiva de defender o
direito de autodeterminación
dos pavos e estabelecer
actuacións coordenadas
para comprometerse a non
apoiar a nengun governo
que bloquee procesos
como o de paz en Euskadi
-en clara referéncia ao PP.
Os dous partidos
consideranse máis
ambiciosos que os da
Declaración de Barcelona e
pediron a estes outros
compromisos máis
concretos, xa que a actual
declaración "emarcase no
pasado", afirman.+
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Achúvia torrencial deixa
a 250.000 persoas
sen fogar en Venezuela
As fortes riadas qoe
asolaron Venezuela durante
os últimos sete dias
deixaron unhas
consecuéncias gravísimas
para a sociedade e a
economia do estado
sulamericano. A éhúvia
deixou sen casa a un cuarto
de millón de persoas e ao
redor de 25.000 están
mortas ou desaparecidas. A
zona máis afectada foi a
costa nordeste do país, nun
território onde vive unha
importante parte da colónia
galega. A gran catástrofe é
o primeiro exame que ten
que pasar o Governo
Chávez, fortalecido tras ser
aprobada a sua nova
constitución, xustamente
votada o dia no que con
máis viruléncia sofreu o
país a água torrencial.•

'

O Parlamento Europeu
quer controlar
a Solana

~

-~

Guenadi Ziuganov e Vdor Chemovirdin.

""'
"t~

··~

Ziuganov, Primakov eboa parte dos independentes Juman unha cómoda maioria
1

Os comunistas manteréín ÓcontróÍ dO parlamento,
a pesar da revelación eleitoral dUÍlJ~~rtidodoJ<remlin
~

-C> MISHA CHERKOV/MOSCOVA

O Partido Comunista mantén
o control do Parlamento ruso
despois dunha campaña dominada pola guerra de Chechénia e a utilización partidária
dos meios de comunicación
de parte dos novos grupos de
presión económica. Occidente celebra o xurdimento do
partido Unidade, a formación
que representa as alianzas
-de poder que sustentan a
leltsin, como a chegada dun
equilíbrio parlamentar entre
esquerdas e direitas. Pero só
PC e a formación de Chernomi rd in suman 174 escanos
aos que será preciso engadir
boa parte dos que saen palas listas de independentes.

sobre a nova diversidade da
cámara baixa.

Novas ra:zóns ·
para a inquedan:za
Contra a versión demonizadora
do Kremlin, Toda Rúsia non firmará un acorde parlamentar
cos de Ziugánov cando sé méd i a un ano para as presidenciais, pero dará apoio a todas
as leis que podan limitar o benefício dos grupos de presión
capitalista. A impaciéncia dos
Estados Unidos por ver desaparecer os centros de gratuidades e asisténcias públicas que
ainda perviven en Rúsia desde
os tempos dos soviets, sae
mellorada nesta eleición con
novas e fundamentadas razóns
para a inquedanza.

-

- . ....

.......

~-

cogumelo eleitoral, o partido
Unidade que nace para apuntalar as posicións do bloque económico constituido arr~dor do
actual governo. Unidade carece
de programa e arranca os seus
votos dos micélio ou raiz medrada arredor da intervención
económica direita, en liña co
que hoxe chama leltsin capitalismo imaxinativo que non nada
distinto das máfias da década
dos 80 do século pasado nos
Estados Unidos, as únicas formacións con poder económico
para atallar arbitrariamente, a
prol dos seus intereses políticos, a parálise da Administración. Unidade faise con 76 escanos e aparece como segunda
formación en número de votos.
A sua campaña sen programa
centrouse na defensa do território de Chechénia contra unha
escisión que estaría promovida
por intereses extraños a Rúsia.

A televisión oficialista apresentou Toda Rúsia, o partido de
Fóra da maioria de esquerdas,
Chernomirdin e do alcald€. de
é notícia o repunte dun novo
Moscova, Luscov, coma unha
formación dirixida polo PC, o
!\1.-\'-.t t 1
que foi desmentido por estes
.con declaracións coma de Primakov, en defensa matizada da
campaña de Chechénia. Pero a
poucos eleitores Hes caben dúbidas sobre a comunicación de
V fase moi ben na produción cinematqgráfica chi,
fondo entre o PC e Toda Rúsia,
nesa A guerra do ópio: Hong,Kong foi unha peza
como tamén dan por seguro
arrincada a China porque era o mellor porto co,
que candidatos independentes _ mercial e permitía ao império británico continuar
(dun total de 122) coma Anatoli
co seu portentoso negócio de matérias primas e
Luquiánov, que tora presdente
drogas, unha base primordial.de todo império. éon,
do Soviet Supremo da URRS;
temporáneo que se préde. A posesión portuguesa
Ligachov, pérsonalidade do Pode
Macao supuña outro anacronismo colonial que
litburó ou luri Masliucov, que
ven de resolverse, ben máis tarde que os outros
tora número dous con Gorbaprocesos de descolonización que o país viciño en,
chov, votarán con Ziugánov. O
cenara en Abril de 1974 e, polo ben dos habitan,
temor do das alianzas que sustes de Macao, sen o custe de sangue que hai pouco
tentan a leltsin pola capacidade
vivimos espantados en Timor Leste e na Angola
das esquerdas para producir un
que permanece en guerra ... 25 anos despois
voto de censura parece plenamente xustificado, ainda que
recén entregadas as actas eleiMacau pasou a mans dos ~us conn~cionais nun~
torais a direita poña o acento

A11

-

--.

Celestina Bohlen celebra no
New York Times este. novo goteiro de votos que permitirá a
lelstin esquecer por algún tempo outras asisténcias intravenosas contra as perdas de quilíbrio
en público e, se cadra, afortalar
como candídato presidencial a
Vladimiro Putin.
Outras formacións que prometeron o seu apoio ao governo son
Forzas da Direita, armado de rara
sinceridade política que constituiron tres chamuscados da privatización acelerada de leltsin: Chubais, Nemtsov e Quiríenco, que
teñen 29 escanos. Zirinovski ten
17; na lexislatura denanterior votara nos máis dos debates coa
esquerda, ainda que nesta campañ~ procurase distanciarse por
igual de Ziuganov e de leltsin. Por
fin está lablinsqui, con 21 escanos. Durante a campaña actual
acusárano de tapados do PC. •

Cando alnda non se
cumpriron os primelros
tres meses da toma de
posesión de Javier
Solana como alto
representante para a
Política Exterior e
Seguridade Comun da
Unión Europea (míster
Pese), o político español
xa recibiu fondas críticas
desde o Parlamento de
Estrasburgo. Vários
membros da Eurocámara
solicitaron que se regulen
por escrito as obrigas do
cárrego de Solana e
exlxiron que acuda a dar
explicacións ao hemiciclo
cando asi o considere
oportuno a malorla
parlamentar. Solana xa
tivera unha entrada
polémica no
eurofunclonarlado, cando
solicitou un aumento
orzamentário de máls de
300 mlllóns de pesetas en
matéria de seguridade
(aluguer dun coche
blindado, reformas no
edificio do seu
departamento e incluso
posta en marcha dunha
emisora de rádio e TV). •

A sociedade israeli

comeza a asum1r•
o abandono do Golán

l'-"º

Adeus ao império colonial
etapa en que o Estado máis superpovoado do mun,
do continua a asentar con forza o seu peso planetário, ben sexa pola forza demográfica, ben pola habi,
lidade política dos seus dirixentes, que 50 anos des,
pois d~ sua revolución integraron o país na econo,
mía mundial sen desmantelar as bases do seu siste,
ma políÚco, co logro, non menor, de alimentar dia,
riamente a 1.200 millóns de persoas. A entrega
acadou menor simbolismo que a falsa epopea que se
montaron os ingleses cando tiveron que abandoar o
Hong Kong. Eran duas prazas ben diferentes no
contexto económico mundial. Agora xa se quere
extender a idea de que a invasión da illa de T aipei
é algo imediato na mente do governo chinés, cando até agora o PCCh demostrou que sabe traballar
con paciéncia a restauración do. seu território. t
'~

,

·'

Mália que os acordos de paz
entre Síria e Israel ainda non
tañen un contido definido
nen están rematados, o
9erto é que na opinión
pública israeli empeza a
tomarse en sério a
posibilidade da retirada dos
Altos do Golán, território
ocupado durante a Guerra
dos Seis Dias, en 1967. Este
cámbio de atitude nótase nos
pedimentos de indenizacións
por parte dos colonos que
serian desaloxados e nos
laios dos laboristas por mor
da decisión do defunto
Isaac Rabin, que obriga a
votar en referendo calquer
-acordo·de paz.~

J
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•Impresa a cinco tintas en seis idiomas

/

• Con marcador e acaba.mento en coiro rexeJ].erado ,
7

•Papel verxurado, 100 gr crema

/-

•Tamaño: 22 x 26,5 an.
• :erecio de venda: 3.500 pta.
OFERTA DE LANZAMENTO,

para os nasos leitores:

2.000 pta

• Axenda conmemorativa do Ano Castelao

•Impresa a cor en seis idiomas

• Con marcador e acaba.mento en coiro rexenerado .
•Papel verxurado, 100 gr crema

.-

• Tamañh 17,~ x 25 cm
•Precio de venda: 1.900 pta.
OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

1.200 pta

Plato conmemorativo Ano Castelao
•Plato en cerámica de Sargadelos conmemorativo
do Ano Castelao, en edición exclusiva para A Nasa Terra.
•Existencias limitadas. .
OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

..

1.800 pta

N ome ... .. ........... ... ...... .......... .. ..... .. ... .. Apelidos ............ ,. ...............................•...................... :..................... .
Enderezo ....................................................................................... ~················ .-····~ ·· -~.::.i:...,.:,:...... ,.................... .
Código Postal .............. .............. ........ Teléfono .......................... :............................................................... .
N.1.F. .................................................. Poboación ............................................:....!:....... ;....... :........... ~ ......... .

Provincia ........................................... .
Desexo receber ............ axenda(s).
'•

'

PAGAMENTO DOMICILIADO
Banco / Cabra de Aforras Conta ou libreta

dDDODdDDDDTIDDDDDDDDO

.0

Plato Satgadelos

conmemorativo
. do Ano Castelao
r{2 de

plarn<;: -

Titular ...................................................................................... Sucursal ................................. .,........................ Poboación ................................. N.l.F ...................... .
J

Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle s~xan presentados por Promocións Culturais Galegas IA NOSA TERRAi.

Í

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

1
.
Smatura

. -

1
1
1

1
1

~un~

e%A Aouv Puntualización

• O denunciante
1

1 pola matanza dun
1 porco en Vilalba
1 criticaba que o
1
1 animal non fose
1 previamente
1 atordoado para lle
1
1 facer máis levadeira
1 a marte. Se cadra
1 estamos inventado
1 as corridas de
1
1 tauros mareados
1 para turistas.
1
1
1

1
1 Woitila anúncia

1 que vai canonizar

1

1 116 vítimas
1 católicas da Guerra
1 do 36, dous dias
1
1 despois da lgrexa
1 Católica Española
1 anunciar que pedia
1 perdón por ter
1
1 axudado ao exército
1 sublevado contra á
1 República.

Un pequeno

grupo de alunas
non deixou talar a
Jan Juaristi e Álex
Vidal-Quadras na
1
1 Universidade de
1 Barcelona, segundo

CANTINA
MEXICANA

Martiño Cabanas López escribe
en ANT do 9 de Nada! unha nota que quixera apostilar. Fágoo
a título particular, aínda que son
membro activo da FPG e da súa
Dirección nacional.

12 .- A FPG aprobou e asumiu na
súa _IV Asamblea Nacional, un
texto titulado "Por unha política
lingüística independentista", e a el
permanece fiel. Quen queira consultaJo pode facelo pedíndolle un
exemplar do mesmo ao noso Partido ou, se cadra máis doadamente, no núm. 35
de A Trabe de
ouro (xullo,
agosto, setem- Pode estar
bro 1998).

seguro o
compañeiro
Cabanas López
de que aFPG vai
manterse dentro
da liña marcada
polasúa
Asemblea

2 2.- Este texto
remata así:
"Chamamos a
aqueles patriotas galegos
que discrepen
das normas ortográficas oficiais a que as
acaten deica o
intre en que
Galicia acade
o monolingüismo galega superando a diglosia que hoxe ameaza coa disolución da nosa lingua. Igualmente os chamariamos
a este acatamento se as normas
oficiais fosen outras diversas".
3º.- A título particular recoméndolle a Martiño Cabanas tamén
a lectura de "Notas de filoloxía
política" (A Trabe de Ouro, núm.
38, abril, maio, xuño, 1999), artigo co que eu me relaciono un
mundo ben e que é da autoría
de Xabier Cordal Fustes.
4º.- A FPG mantén, en termos de
lealdade mutua, relacións estables
coas organizacions reintegracionistas AMI e Primeira Unha. Xunto
con elas mobilizámonos o pasado
25 de Xullo e, hai poucos días, fixémolo contra a -Constitución e
pola Autodeterminación.

RUA MARTIN (ODAX
VIGO

se

s-p

minho do seu projecto de reunificagáo com a transferencia de
Soberania do território de Macau,
tres anos depois da reincorporagáo de Hong-Kong; lan<;ando
agora as suas vistas cada vez
mais sequiosas sobre a Formosa
com o intento de concretizar a
táo almejada "Grande China".
Quase ao mesmo tempo, o Panamá assume a gestáo do Canal,
o Japáo empreende esfor<;os para recuperar as llhas Corilhas
ocupadas pela Rússia, a Espanha recorre a todos os meios para
conseguir estender a sua Soberania sobre Gibraltar, Marrocos
reclama o inicio das negociagóes
para impar a sua administragáo
em Ceuta e Melilla e a Argentina
prossegue a exigencia de a GráBretanha proceder a devolU<;áo
das llhas Malvinas.

E náo obstante todos estes factos
e evidencias, os arautos do internacionalismo e os corifeus do iberismo continuam a sua falaciosa
propaganda fazendo crer aos portugueses que a Soberania é hoje
5º.- A propaganda impresa xeraum conceito do passado, que a lnda a tais efectos por estar tres ortegridade
Territorial dos Estados é
ganizacións foi dobre: unha, ·esum principio jurídico já ferido de
crita na normativa oficial, do ILGcaducidade ou que a IndependenAG, e outra nunha das normaticia Nacional é um valor definitivavas chamadas reintegracionistas.
mente relativizado... E confundindo,
por ignorancia ou por cavilosi6º.- Pode estar seguro o compañeiro Cabanas López de que a _dade, limites territoriais com alfandegas, esses mesmos iluminados
FPG vai manterse dentro da liña
propagadores do obscurantismo
marcada pola súa Asamblea.
ibero-europefsta
dizem a cada
Na nosa Casa, que· pode ser a
passo que ']á náo existem fronteisúa cando queira, sómoslle "inras", sofisma com que justificam,
fusibles ao soplete e inatacables
ao servi<;o de Madrid, a alegada
aos ácidos", por lle pedir eminutilidade da reivindicagáo portuprestadas as palabras ao Casteguesa de Olivenga. Mostrem-nos
lao clandestino.
pois, .entre que Estados dest~
mundo foram removidos os mar7º.- Saúdos comunistas.•
cos fronteiric;os, mesmo no seio
X.L. MÉNDEZ FERRÍN . da Uníáo Europeia! E provem-nos
se, para os Estados Unidos, para
o Japáo, para a Rússia, para a
Alem~ha, para o Canadá ou para qua1squer outros países que
verdadeiramente contam na Comunidade Internacional, a Soberania, a Independencia e a lntegridade Territorial deixaram de constituir os padróes basilares da sua
Dia 20 ·de Dezembro de 1999,
existencia e sobretudo da sua pePequim dá mais um passo a ca- · renidade!

Da Grande China
ao Pequeno
Portugal
·'

Mas depois dos últimos acontecimentos em relac;om com a atitude da Permanente com o Conselho Local do BNG de Marim, vimme abrigada a recapacitar sobre
o facto de o BNG ser o instrumento adequado para conseguir
esses fins. Por que? Pois porque
diffcilmente se_poderá conseguir
a democracia real da man dumha
organiza<;om cujo maximo órgao
promove práticas antidemocráticas (e aliás
antiestatutárias) como a
de pretender Difíci'·1men1e
abrigar quem
for a assinar poderá
um texto, seja
da classe que conseguir a
for, e coincida democracia real
ou nom como
que essa(s) damandumha
pessoa(s) opi- organ~m
nem.
A
qualquer um cujomaximo
de nós po- ó
romove

a Martiño Cabanas
e a quen poider
estar interesado

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Agora que Portugal regressou
sua dimensáo tardo-medieval,
transformando-se num "Portugal
Pequenino" a descambar perigosamente para um país de "gente
pequenina'', resta-nos a grandeza
de recuperarmos a dignidade sobrante: assumir este pequeno
Portugal como
um Estado íntegro e inteiro,
reavendo OliDeixou
venga e fazendo coincidir a definitivamente
área da sua
de ser tolerável
Soberania com
o espa<;o efec- que um Estado
tivo da sua adestrangeiro
ministra gá o:
deixou definiti- continuea
vamente de
administrar urna
ser tolerável
que um Estado parcela de
estrangeiro e
sobretudo ocu- território que
pante -a Es- histórica e
panha-, contra
as mais ele- constitucional
mentares re- nos pertence.
gras do Direito
1nternacional,
continua a administrar urna
parcela de território que histórica
e con~titucional nos pertence.•
MARIO

R. SIMóES RODRIGUES
(AMIGOS DE ÜLIVENt;A)

Pública
discrepancia
Em Setembro de 1989 entrei no
BNG, e continuei no BNG durante estes dez anos porque acredito na necessidade de o nacionalismo organizar-se para conseguir modificar polo menos o anaco do mundo no que vivemos.
Pareceu-me que o BNG era um
bom instrumento para cambiar
as cousas, um bom meio para
avangar na liberdade, que implica a libertagom nacional, a libertagom feminina, a libertagom social, a democraciá entendida no
sentido etimológico e nom no
convencional... queria e quero
alcangar essas liberdades.

d i a n t e práticas
qualquer texto antidemocrática
para assinarmos, e até podemos estar
completamente de acordo com ele e decidir
nom assiná-lo. Porque nisso consiste o exercício da liberdade de
expressom: em poder expressarse umha pessoa quando queira,
e calar quando lhe pare<;a.
Pouco importa o conteúdo do
texto que a Permanente "ordenou" que os militantes de Marim
assinassem. Em términos democráticos, e nom sei se mesmo
em términos legais (a Constitución di que os partidos políticos
devem ter um funcionamento
democrático e estám sujeitos
mesma, que proclama a liberdade de expressom, nonsi?) nom
se lhe pode exigir a ninguém
que faga isso. E em términos estatutários, o BNG garante o direito pública discrepfulcia, direito
ao que me acolho nesta carta.
Nom penso, pois, ficar um minuto mais numha organizac;om que
promove a falta de democracia
interna, a margem de que isto
derive ou nom das !utas de poder dos diferentes partidos que a
componhem, lutas que som
compreensíveis mas nom ao extremo ao que se estám a levar.

a

a

Vou-me, porque para falta de
democracia, já chega com a qua
há tora do partido. Vou-me, porque nom podo continuar numha
organizac;om da que sinto que
tenho que dar explica<;ons e justificagons. Vou-me porque eticamente nom som capaz de permanecer nela. Vou-me porque
preciso, e achoque todos e todas precisamos todas as nossas torgas para luitar contra o
recorte progressivo das liberdad es sociais, políticas e de
qualquer orde em geral a que
estamos assistindo e de que somos vítimas. Porque nom me
podo permitir malgastar as poucas torgas que tenho, vou-me. •
SILVIA CAPOM

O. futbol galeg,o
vai ben, Galiza non
Estamos asistindo á confirmación
da supremacía do futbol galego
en todo o território da península

i
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ibérica logo dos trunfos do Deportivo e o Celta diante de equipas de Catalunya, Euskadi, Portugal e España, precisamente
diante das duas equipas da capital do estado español, Atlético e
Real Madrid, acadaron senllos
triunfos os nosos este último domingo, o que lles permito seguir
a liderar a clasificación ligueira de
xeito contundente e apabullante.

ben, Galiza non, e non intenten
instrumentalizar o fútbol porque o
fútbol é iso, fútbol, e por favor a
próxima vezque veña a selección
do Brasil ou de calquer outro país a Galiza, que sexa para xogar
coa nosa selección, Galiza, e
non contra outra selección de fara como sucedeu con España.•

G. MONTILLA FERNANDEZ
(MERZA)

Afortunadamente van ficando no
baulo dos recordos os tempos
en que os rapaces, ao igual que
os seus proxenitores eran do
Madrid ou do Barcelona, agora
son do Celta o do Depor; pouco
a pouco vanse comrertendo en
vagos recordos que se difuminan na memória os tempos en
que se ia a Riazor ou a Balaidos
a ver o Madrid e o Barcelona,
agora vanse ver ao Celta e o
Depor, ou para máis satisfacción
e regocixo, vaise ver como lle
gañan os que antes eran idolos,
uns ídolos que aumentan as posibilidades dos nosos.

liberdade
de expressom
en Compostela
O passado 2 de Novembro solicitei no Registe Geral do Concelho
de Santiago de Compostela (Número 33702), em representac;om
das organizac;ons políticas da esquerda independentista -Assembleia da Mocidade Independentista (AMI), Frente Paular Galega
(FPG) e Primeira Linha (Movimento de Libertac;om Nacional)autorizac;om par apendurar faixas
e realizar murais, alusivos a campanha Galiza contra a Constituir;om espanhola. Galiza polo direito de Autodeterminar;om.

Ainda que en todo este auxe do
noso futbol, hai que pararse a facer unha reflexión Por que este
cámbio?, débese principalmente
a que os s'areiros están a tomar
conciéncia cada dia máis de Galiza como país, o noso país, e polo tanto
xa non preci- Apróxima vez
samos dos
tempos
en queveñaa
que se decía
selección do
que o Real
Madrid era o Brasiloude
noso estandarte en Euro- calquer outro
pa, agora os país á Gafiza,
tempos son
cambiados, xa que sexa para
ternos os na- xogar coa nosa
sos para que
nos represen- selección,
ten en Europa, Gafiza.
e de quemaneira, verdade
Benfica, astes
novos tempos fan que o futbol
galega reivindique o seu posto
de priviléxio no firmamento fultboleiro, e esperemos que sirva
de exemplo a seguir para moitos
que ainda lembran con sefiardade aquelo de escoitar nos nosos
campos hala Madrid!, eses que
ainda senten nostalxia do NODO. lso trocou, agora só se escoita Forza Deporl e a Rianxeíra,
e cada vez soarán con máis forza, esa forza da nova tornada de
afeizoados que empezan a sentirse orgullosos da suas equipas.

Também, neste mesmo escrito
solicitei do Concelho compostelano a instalagom e utilizagom
dum palco municipal e do imprescindível enganche de luz na
praga do TouraJ para desenvolver coa necessária dignidade o
acto político de encerramento
co que se finaJizou o sábado 11
de Dezembro a manifestagom
nacional coa que culminavam
os actos da campanha sinaJada.
Passarom os días e as semanas

e o governo municipal de Compostela nom respostava Perante
esta situa<iQm, a quinta feira 9 de
Dezembro, realizarom-se gestons telefónicas co Concelho para conhecer a causa da demora e
a decissom adopatada sobre a
petigom da esquerda independentista. Ao dia seguinte, umha
carta do Concelho comunicava
que "A Comíssom de Govemo na
sessom celebrada o dia 29 de
Novembro de 1999, acorda denegar a Assembleia da Mocidade
Independentista (AMI), Frente
Popular Galega (FPG) e Primeira
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um governo governantes.
municipal -o
de Compostel- de coaligagom PSOE-BNG, que se tarta
na sua propaganda institucional,
nas declaragóes do Bugalho e da
Encarna Otero, na sua política de
gestos progres, difundir o pluralismo político, a liberdade de expressom, a participac;om cidadá, como
eixos da sua natureza política,
nom tem nengum rubor em negar
por escrito a um sector do povo
trabalhador de Compostela a utilizac;om da infraestructura municipal (palco e ponto de luz) e impedir um direito democrático básico
como é a liberdade de expressom
porque non coincide políticamente
cos objectivos que persegue. Ou
resulta que as entidades privadas,
as organiza<iQns políticas espanholas (IU) ou vencelhadas a alcaldia (Galiza Nova) podem pendurar
faixas na Alameda e as independentistas, somos os únicos que
nom podemos? Ou significa que a
utilizac;om do palco municipal e do
enganche de luz vem exclussivamerlte determinado pola oor política e os valores que proclama o
PSOE e do BNG? Ou será que o
direito de autodetermina<iQm, e a
opossigom a ConstitU<iQm espanhola, já só som defendidas pola
esquerda independentista? Será
este um anticipo do programa que
nos espera para a Capital Cultural
do 2000? Pois os centos de policias a cavalo, em moto, carro, a
pé, de uniformes e corpos distintos, já os conhecimos durante este Jacobeu 99.
Estamos ante um novo capítulo
de abuso, censura e prepotencia

Suso Sonmortin

dos nossos governantes, mais
preocupados por silenciar a esquerda independentista e aos
movímentos sociais, com videocámaras e legislagons inquisitorias que por resolver os problemas .reais da cidade: o desemprego, a especulagom urbanistica, a pobrec;a, o transporte.+
CARLOS MORAIS
(COMPOSTELA)

Hai que darlle
u11 novo pulo
á espranza

. .1

denunciaron
profusamente o
profesor e o
eurodeputado no
Faro de Vig9,
Axéncia EFE/F;I
Mundo, El País,
Thf! -_Washington . r
Pgst, ABC, La
Vánguardia, The
Fina(1cíal Times, a
Ser, o Frankfurter
Allgemeine Zeitung,
1 Onda Cero e Rádio
Popular. Acaso
alguén non está coa
liberdade de
expresión?

Non existe artefacto telemático
que os poida ordenar e armacenar;/ deslizan incontroladamente
polo sinuoso tobogán dos afetos e
sentires/ Acaso a catapulta ou a
bombarda/ intente expulsalos ós
valeiros insondábeis/ co fin de que
rebenten en partículas indefinibeis,/ e dun xeito sexan coma esa
explicación/ que se nos vai sen
darmos cantal coma esa algodovermellas e
nosa pruma que o indomábel vento arrastra/non se sabe beñ de onfoguetes, Macau
de/ se cadra agardando cair imperdeixou de ser
ceptibelmente seca/ Ah os sentimentos ! Alicaídos, cristalizados
colónia chinesa.
nas mentes xenerosas:/ inaprensíbeis, misteriorosos, enrexados por
algúns/ despreciados, esquecid<?S,
odiados por outros/ alzando a testa
de formigón onde a inmobilidade
de
os quer sepultar} Volvede ó escarño, convertidevos en primeiras fiCaracas considera
guras V O voso clamor é indispenque a enxu rrada do
sábel no hoxe que non existe/ para
que crebe a grande montaña/ e 1 distrito de Vargas
dela abrollen infinitos manatíos/
que leveden o noso val que o río
foi un castigo divino
abandonou hai incontábeis sonosJ
contra Chávez.
Son coma o manatí que se mergulla en augas túrbías, lamacentas;/
Tendo en conta que
eles tamén se disfrazan maquilláno presidente estaba
dose en finísimas arcas;/ mimetízanse cos peixes/ tamén con eles
en Caracas, o
queren acabar./ Pero ha chegar un
dial cando os arcos da vella ilumiAltísimo, ou o seu
nen as frontes na _penunbra/ na
inspirado cónsul en ·
que ese antergo costume de sentir
mágoa a abrollóns/ palas xanelas,
Venezuela,
faiados, fendas/ acom.pañada por
unha choiva torrencial/ que afoga
puideron ter
nas tobeiras ocultas/ as explotadoapuntado algo
ras alimañas que esmagan a xustiza/ Non permitades que nolo roumellor.
ben a dentelladas/ da fonda sima
onde ainda se agocha a nosa ialma,/ porque se conservamos aquiles/ e damos soportado a glaciación .implacábeV-que está a virpasado
nos enriba,/ as refulxentes estrelas
qe falan connosco na noite cala- _Lantbrlemoc~r.....á
. . . ic....o~--da,/ moumearán a mensaxe/ para
'
que os combatentes abnegados!
. Fraga f ora
coa axuda impre~cindibel dos
descabalgado en
merlos brancas/ ganen para sem'
pre a batalla.•
Xu llo do 92, da

Entre bandeiras

O Arcebispo

Polo seu

t....

L.-.•[f.,..._,~

Pero hai que ter coidado de que
isto non camiñe cara un fracaso
no só abonda co entusiamo dos
siareiros, e aqui aparecen as directivas e as institucións que poden botar por terra o traballo
destes últimos anos, os directivos non poden deixar que os leve a euforia que xeran os cartas
das televisións, pois xa se sabe,
onde hai cartas, non fai falla dicer a que cheira, porque teño o
convencemento que con seis mil
millóns, fanse en Galiza un montón de Anelkas ou Ronaldos; fomentemos a canteira, porque
ese é o futuro, e as administracións lembren que o apoio os
clubes non se reduce a asistir os
palcos das grandes equipas nos
grandes partidos, hai que fomentar as infraestruturas e fomentar
o deporte dende a basé, e que
non se trate de asociar este auxe
a un momento doce de Galiza,
porque ainda que o futbol vai
.. ll

Linha (MLN) a colaborat;om do
Concelho para a utiliza<;om dum
palco municipal na Pra<;a do Toural e do enganche dum ponto de
luz na m~sma pra<;a, que solicitarom par ao dia 11 de Dezembro,
já que o lema da manifesta<;om é
contrário aos
valores proclamados polo
Governo Municipal'. Nesta Estamos ante
mesma carta um novo
tamQém se ·capítulo de
denegava a
autorizagom abuso, censura
para pendurar
,. .
faixas e reali- eP,repotenc1a
zar murais.
dos nossos
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MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

(ALACANT)

A organización
do traballo en
algunhas empresas
Non fai falla ser un experto en temas laborais para decatarse de
que alguns artigos da pr.ópria
Constitución española, do Estatuto dos Traballadores ou incluso
dos mesmos convénios colectivos
non se teñen en canta para nada
ou son interpretados ao livre albedrío por parte da dirección de algunhas empresas co beneplácito
dos próprios traballadores e centrais sindicais. Asi o artigo 18.1 da
•

t ·¡

Asemblea de
Rexíóns Europeas
(ARE). Agora
entérranlle o Arco
Atlántico (comisión- da Conferéncia de
Rexións Periféricas
e Marítimas) que
dirixia desde hai un
ano. O presidente
da Xunta afirma que
o verdadeiramente
a
importante é _
. Comisión de

..
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1 Traballo GalizaNº 914-ANO XXII
1 Norte de Portugal.
1
1 Hai só tres meses
Constitución sinala con claridade
1 declaraba que non
que "se garante o direito ao ho1 comprendia o
nor, á intimidada persoal e familiar e a prc;>pria imaxe". o mesmo
1 sentido desta
artigo 18, pero do ET di que "se
1.
respetará
ao máximo a dignidade
1 Comisión.
e intimidada do traballador. .. ".
- Pois aquí xurde-un dos problemás
1
que en muitas ocasións se- pasa
1
por alto en relación a un aspecto
1
importante da empresa cal é a da
1 'Os ·x ornalistas
· organización do traballo, que é
1 témolo difícil _porque unha competéncia exclusiva da
dirección da empresa de impoñer
••1 . estamos suxeitos a o sistema de control qo tempo ou
incentivo sobre a catalogación da
un soldo e á
1
actividade que se desenrola é se
ésta é normal, media, óptima ou
1 empresa", comenta
ven a esixida polos convénios
Rodil
Lombardia,
1
provinciais ou de empresa.
1 redator da TVG, el
Tuda esto ven a canto de_que hai
saberá porqué.
uns dias, fácendo a visita a algunhas
empresas da bisbarra do barRodil confesa que
banza do sector da alimentación
e de servizos, poiden ver algunescrebeu o relato
has cousas máis próprias de époSin Máscara (en
cas pasadas, onde a empresa era
español) para burlar favorável ao "control obreiro" sen
ter ·en cónta para nada o aspecto
esta censura
humano no próprio proceso produtivo. Alguns hipermercados ou
insuportábel, pero
grandes superfícies comereiais
asi corno empresas conserveiras
neste livro non
basean a sua anovación e o aucanta nada que nor:l mento do rendimento do seu persoal. para permeter acrecentar a
1 · diga a TVG.
rentabilidade, pero é necesario
1

Al

24

Se se fai, non se

di; se se di,
négase". Este
principio de ouro
_para a actuación
policial, segundo o
xeneral Sáenz de
1 .Santa María,
1 aparece superado
1
1 no xuízo polo
1 asasinato de Lasa e
1 Zabala: se se fai e
1 se di, debe
1
1 declararse perante
1 o tribunal en
•• gaiumbos e
1
1 dopado".•
1

1
1

1
-1
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Vemus ás oa none,
Drm1oa Noel enTRec;aRá Rec;alos sec;uRos

Os acordes e negociacións do
mercado comun europeu significaron o brutal desmantelamento
do sector naval-industrial da nazón galega. Galiza ficava sen
voz nos poderes de decisión,
ninguén moveu un só dedo para
defender os nosos sectores prod ut i vos. Por certo, daquela o
Estado das Españas levaba coma defensores da nosa causa
políticos do partido socialista?
obreiro? español e asi nos foi.
Como dicia Mini, o da Quenlla,
nunha canción: "No camiñar pra
Bruselas o noso povo vai coxo,
non hai problema señores exportaremoslle toxo. Cultivaremos chinchillas, pintos e máis
caraveles. Un raio do demo os
parta que se reconvirtan eles".
Cenicienta das Españas, Galiza
non di nen pio. "Galiza en autonomia sen rumbo nen governantes , mercado comun á porta, vivan os nasos feirantes".

En Parada do Courel hai ser

}AMES SACRÉ

Porqué motivos se ten que deca. tar calquer persoa allea ao centro
de traballo de cousas que teñen
mos mercar a calquer centro cotes que nada debe imperar a
qu~ ser internas da _
própria emmercial. Acaso a dilixéncia debiconsideración debida á dignidapresa e da própria idio~incrásia
da e a esixéncia da boa fé obriga
de e intimidade, que antes que
das relacións laborais? A emprea pasar por éstas situacións, tan
eso son persoas, e non meros
sa só lle falta colgarlle do pescomolestas para o persoal contrata- . números de diferentes cores
za á rapaza a cópia do seu condo, que en. ocasións atentan cladentro dos procesos produtivos.
trato de traballo dilixenciado pala
ramente contra a dignidade e a
Os próprios comunidores ternos
oficina de emprego, a cópia do
intimidada do traballador.
responsabilidade pois debemos
TC-2 coas bases palas que coticriticar estas situacións, demaza á Seguridade Social e non sei · Outro tanto acontece con várias
siado habituais, desgrazadamenque máis cousas, que para nada
empresas conserveiras da Barte, nas medianas e pouco gran- - - - - nos interes~ ~os cl.ientes que ~a- - banza ue fª'1 vestir ao pesoal de des empresas da nasa bisbarrª=._
produción ;~·xeralmente mulleres,
Menudo exemplo de política emde batas con diferente cor así co- presarial, ancoradas no tempo.•
·m o· de cófias, panos ou luvas
igu·ais para tudas, en función do
}OSÉ MANuEL PENA
seu -rendii:nento profisional ou a
ASESOR LABORAL (RIVEIRA)
prooutividade. Algo repugnante, e
abraiante se lemas en conta que
os sistemas de ·traballo que deben
:empregarse en cada centro deixase a iniciativa da dirección da empresa, _co coñecimento dos representantes legais-dos traballadores_
. Casos est0$ que poñen a proCamiñaban polas ruas de Vigo, a
. ba a visión tan·localista e fragmencidade, preguiceira, durmia, outra
tar, que teñen muitos responsávolta a vangarc:la da clase traballadora nas portas do novo milénio.
beis do persoar, -nada profisionais- das cousas cando se constiAnos setenta e comezo dos oituen os órganos de controi a nivel
d~ fábrica ou estabelecimento.
tenta, os obreiros de beiramar
maniféstanse palas mesmas
24
12
Hai maneiras abondo para caliruas proclamando o direito ao
brar o rendimento, a produtividatraballo, a dignidade da loita, a
de e, en xeral, a organización do
conciencia do proletariado.
centro de traballo sen necesidaVzl.alwa Jo M01tRazo
de algunha de chegar á discrimiA estación dos comboios, a fernación nen marxinación laboral
mosa ria, souberon das xentes
de nengun traballador, neste cados asteleiros, no pavillón das
so tudas estas mulleres. P9is anTravesas actuaron Ana e Víctor,

'¡•UiJxa

DECEMBRO DE 1999

Luis Pastor e Suso Vaamonde.
AscoN Solución!!

que ésta .sexa nunha sociedade
ca.da vez máis integracja e democrática. A pesares xá das diferenzas abismais· entre cada categoria
profi~ional que teñen uns cometidos en función da sua permanéncia ná empresa e de que os seus
contratos laborais sexan fixos, inO escano bal~iro de .Uxío Novoneyra.
terinos, eventuais ou fixos-disconArrirnpdo
ft parede, fóra
·
.
tinuos, entre outros. As· mulleres,
Dunha ·casa dli que case non se ven os detalles na foto que eu teño
principalmente as que se adican·a
atender directamente aos ClienA non
as variacións na cor da parede, a porta dunha casa de labranza
tes, nestes hipermercados dispoCunha ferraxe pintada de vermello. O escano
ñen dun traxe de faena distinto,
Calzado con grosas pedras atopadas na contorna.
con diferente cor que ademais fa·
T
amén foi en fotos como vin
no ~egun superasen o período de
proba ou estén no rlfvel formativo Á cara en home enteiro de Uxio Novoneyra.
en contraposici(m do resto que Agora os seus poemas están arrimados á parede
está con un contrato laboral de
Coma un vello escano nin descansando nin
duración determinada e cunha
Por forza para descansar nel. En Parada do Courel
antigüidade máis que consideráOu en calquera sitio no tempo mal calzado do mundo.
vel na empresa.
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Ahonda
de tanta sumisión

Noutrora, o partido popular ocupaba "La Comunidad Autonoma
Gallega", agora Manuel Bosque
dos Tirantes durme en Compostela.Tera algun dia esta vella terra un verdadeiro governo? Na
actualidade, a povoación segue
sen mobilizarse, sen loitar con tra as inxustizas agás en casos
pontoais, labregas, mariñeiros
traballadores do naval, as manifestacións non existen.
Galeguiñas e galeguiños ateigan
feiras gastronomicas, levan a pasear aos picariños os dias feirados ás grandes superficies
comerciais .
Abonda
de F1C81110S
tanto servilismo de tanta nos centros de
sumisión!! O decisión
direito a existir
como povo, ao ninguén moveu
futuro, hai que
dedo para
gañalo. Nese
defender
os
futuro no que
pensaba unha
sectores
nai no berce
cantandolle ao produtivos
seu tillo: "Durme meu neno
durme niste
colo questa terra de escravos non
ten ódio ten séculas de espranza
que pon hoxe nos tillos que
amamanta". Fuxan os ventos.

sen voz

un

Emporiso istas verbas van dirixidas a todos os homes e mulleres que con loita e dignidade
manteñen viva á Galiza. Homes
coma Uxio Novoneira, o poeta
do Caurel. Que país máis ingrato camarada Uxio, sempre homenaxes e recoflecementos no
devalar da vida, que tristura!
Quixera rematar iste escrito co-

as verbas dun home egréxio dos
bons e xenerosos. Un anaco
dun poema "A Francisco Rodríguez na cadea" E a indinación Ji
a impotencia qu~ a tensa i·estira
do dia á noite. /E~a inxusticia que
apreta axusta as mandíbulas
/que preme esta hora. /Esperan
o que espera o poder: rremor e
desesperanza /e que só sexamos nós. ¿Como devolverte a
color dos trigos contra mapoula
lo correr do vento na harba alta
/i a ese rumbo das ruas dunha
neutro dado por todos?
Uxio Novoneira na memória do
povo galego. •

XosÉ M. BOLAS CABALEIRO
(BEADE) VIGO
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Hümenaxe naciOnal ao poeta da Terra t

Máis de mil perso'¡18 repordaron o teatro Principal de Compostela
mes e meio despois da marte de Uxio Novoneira
1

*

banda de Santiago dispuso todos
os seus sons para comemorar ao
poeta. O que non funcionou foi a
vella chisteira dos monicreques
de Cachirulo que, mália vários intentos, non deu mudado os govemantes do país e tampouco foi
quen de conseguir un conselleiro
que tivese en conta aos poetas e
á cultura.

Continuaba a entrar xente can.do xa non quedaba un lugar no
interior do teatro Principal. A
homenaxe nacional a Uxio No.voneira rebordou o vello coliseu
compostelán que na mañá do
Sábado 18 de Decembro se en.cheu de poesia. A memória pró.xi.ma do poeta do Caurel fixo vi.brar o auditório diante dos seus
versos, diante tamén da sua
imaxe rexa de grande recitador.

Teatro, música, poesia. Todo o ·
mundo da cultura participou na
homenaxe. Mostra estaba na
carpeta na que colaboraron por
volta de cento corenta artistas e
que o pre§idente da Asociación
O Galo, Osear Refoxo entregou
á filla- de Uxio, Branca Petra.

"A voz dos poetas, corno a fala, é
a única forma de supetvivéncia".
A senténcia que tanto repetía
Uxio Novoneira convertiuse
desde o cornezo no lema que ia
conducir a homenaxe organizada
pola Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, a Asociación de Escritores en Língua Galega e a
Asociación Cultural "O Galo".
Apenas mes e riieio despois do
seu pasamento, a homenaxe nacional serviu para congregar a
amigos e seguidores da obra do
escritor, citados desde o 30 de
Outubro, data na que estaba pre ..
visto o acto, aprazado polo falecemento de Uxio Novoneíra.
Un torrente de fotografias proxectadas no cenário comezaron
por quentar o ambiente. Ali estaba a serena figura do poeta pero
tamén o seu Caurel poetizado. E
no meio, imaxes de labregos da
serra luguesa, eternos compañeiros do homenaxeado que tamén
foron convocados na comemoración. "A poesia é, incluso inconscentemenre, un acto colectivo, o
mesmo poeta que ere que está
contando a sua estrita individualidade está a falar por boca de todos nós" dicia Uxio Novoneira, e
foi asi que a homenaxe que os
amigos lle renderon se conveniu
nun acto colectivo, poñendo a
poesía en boca de todos e tomando todos a sua poesia como a mellar maneira de rememoralo.

,-

E na memória estaba presente a
última vez que se mostrou como
dicidor. Aconteceu hai apenas
uns meses, nas ·xomadas de Lfngua e Literatura da ASPG-CIG
celebradas en Abril en Compostela. Daquela Uxio subira ao cenário para partillar da montaxe
preparada pola AS-PG. A pequena Elva agasallárao curr ramo de
frores e só uns meses despois, a
mesma nena subia de novo para
oferecerlle a sua compañeira, Elva Rei outro mallo frorído. A cativa en nada mudara. A fotografia
daquel momento proxectada na
parede mentras Elva recollia o ramo falaba da proximidade das
duas imaxes, unha cercania que
tarnén se notou na emotividade
da xomada. As frores ficaron durante. todo o acto nunha silla valeira colocada sobre as táboas.
Poetas eran os que presentaban,
Antón R. López e Ana Romani
que, aos poucos, ian debullando o
programa de actos e anunciando

A. preséncia de Uxio foi constante na homenaxe.

que aquel auditório estaba cheo
de persoas vidas de todo o país e
mesmo de fora das nosas fronteiras. E foron eles os que deron paso aos "amigos que canda el fixeron o camiño da poesía". Bemardino Graña, Manuel Maria, Mª
Xosé Queizán, Salvador Garcia
Bodaño e Xosé Luís Méndez Ferrin recitaron os seus versos na
lembranza do compañeiro finado.
''Nós tivemos dalgunha maneira
que reinventar a poesía social, xa
non era a nosa tradición, eramos
poetas sociais obrigados pola situación, pola ditadura, quer dicer,
por causas directas. Cóllenos en
plena reacción contra ese tipo de
poesia e, sen embargo, entramos
a facer poesía social por necesida..

ANDRÉS PANARO

de" dixera Novoneiril da sua xeracióri literária, daqueles que estiveron unidos non só pola arnizade senón pola urxéncia de prestar
a sua voz para tempos de siléncio.

Do mesmo xeito que Uxio disfruta desa singular condición que leva a que os seus versos prenderan
na memória colectiva, tamén os
seus poemas pasaron a se converter en acaidas letras de cancións.
A música tivo asi unha inusual
releváncia na sua homenaxe. As
cancións de César Moran, Pilocha e Maite Dono puxéronse á
par das gaitas de Susana Seivane
e o grupo de Mercedes Peón,
nunha mañá musicada á medida
de Uxio Novoneira na que a

'

PILAR P ALLARÉS

(L/
"'
0 ontou-no Seoane nunha
emisión de "Galíci~ emigrante",
en 1963, e falou tamén cliso nun
poema. Saiu na prensa suíza, en
La Tribune de Geneve: Dolores R.,
unha muller galega, de 2 7 anos,
extraviada na estazón de
ferrocarril de Comavin, cun
cartaz ao pescozo: "Son
analfabeta. Emprestade-me
axuda". la camiño de Ourense
desde unha cidade alerná.
"Emprestade-me axuda".

1

C:ARME VIDAL

"~

Pero a xomada depararía ainda
alguns dos momentos de máis
tensa emoción. Aconteceu can~
do Lino Braxe, Flor Maceiras e
Miguel Pernas repetiron, como
hai uns meses, o espectáculo de
imaxe e- son criado arredor dos
versos· de Uxio. :coinezaron de
novo a recitar, e, de cara ao fin,- ·
sonou forte a voz do poeta di-_
cindo a sua Letania. Tal como ·
fiXeraD. eri Compostela hái tJ¡eio
ano. Ali estaban de novo os tres
e a giavac_ión de fondo deixaba
escoita_r ~s suas. voces resp~n 
dendo ª' aquela próxima manei~
ra de dicer. os versos que riña o ·
poeta. O auditório estivo de no;
vo "soldado coma unha miragre" coas palabras do·poeta· da T erra.

la entrado o meiodia cando en
Compóstela, - a cidade na que·
tanto viviu e é]_ue· tanto quixo-,
unha vez rematada a homenaxe
nacional, se lle adicaba unha rua
no bairro de Coru{o. Anunciouse que terá outra en Pontevedra,
que Lugo porá o seu ·n ome a un
Centro Cultural e que nas Pontes instituirán un prémio litera-·
río na memória do poeta. Hornenaxes todas que servirán para comemorar a aquel que se sentía
salvado "por estar .dentro da língua e a cultura popular". +

~ou tan pouco tempo e está

tan lonxe, neste exercício cruel da
desmemória. Agora a mesma
Dolores R. ou os seus fillos -se é que
regresaron- ollan con indiforenza o
endurecimento da española "Ley de
Extranjería", ou aplaude-no. E se
fiGaren en Xenevra,-en-1.ausanne,
nos arrabaldos frios de Paris,
desconfían dos árabes, dos orientais,
quererian negar-lles o pan que eles
comeron.

~

tanto acontecía o drama mil
vezes repetido de todas as Dolores
R., "alguns xovens intelectuais e .
vellos" discutirían "sobre as orixes-·
dunha espada-ferruienta,· dunha
peza de barro ou dunha alfaia
atopadas na!gun lugar dos arredores,
e indiferentes ao drama ( ... ) que os
rodea". Hoxe eses xovens
intelectuais diséuten sobre as leis
do mercado editorial; saen na tele, e
nengun Seoane se alporizará por
esoutros cártazes que levan ao
pescozo os meniños abandonados
na verja de Ceuta, nas reixas que
defenden o noso espellismo de
felicidade e benestar.

~orén

n~s:

somos
os nasos pais
roubados e aldraxados, nos cuarenta
ou nos cincuenta, nun barco que
non ·os leva a América, porque
despois dunhas cantas voltas de
disimulo os abandona finalmente
en Cangas; os tios que se
sorprenden da própria voz após
semanas de non falar, entre turcos,
e alemáns pobres, nunha cadea de
montaxe, en Hamburgo; o avó
.
labrego nunha avenida caótica de ·
Nova Iorque.

Garcia Bodaño, Manuel Maria, Ferrin, Bemardino e Queizán, poetas e amig0s, recitaron na memória de Novoneira. A. PANARO

~stófüiS-

que se calan, que se
contan as veces nos velórios, nas
_traseiras dos cativos bares que se ·
:: .-" cnatnan "Switzerland"ou
_
"Alabama;'. A dos etnigrantes -«'
. ~e's~~barcádos ~A,J3Í!eu ou Cángas
.coñt-0u,ná Manuel Ferrol, o ,
fotógr~o, na inagurazón dun:ha
e~pos1.zón- s.qa.

¡•·' ~.

Zroos nós, e contra..
desmemór~a todo ·re.gres.a agora
_'. · perante~·estoutras fo~ogí-afias: as de
· Virxílio Vieitez. Rostos de fame e
adversidade, os pómulos alto.s, a
boca grande de mastigar soidáde e
dor. Un povo feito de supervivintes
aqu~, á nosa beira, ocultando no seu
presente de mediania que
construiron pontes e <lomearon
continentes, eles, míseros e
analfabetos. "Toda a terra é dos
-homes".•

"'-.,.
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Centro
Galego
de Barcelona
distingue
a Neira Vilas ·

j

J.,

A

..................................................•............•..••.•.•

li Oiaz· Pardo,
presidente ·.
· en funcións ·
·do Museti -do
Pavo Galega ,
O Sábado 18 de Decembro ceb
brouse unha asernblea do Padroado do Museu do Povo Galego ria
que·se acordou nornear a lsllflc
Diaz Pardo, presidente ~n
funcións até Maio do vindeiro
ano, cando s~ celebrarán eleicións
para a preÍiidéncia e vicepresidén,
ciado Padreado. Ocupa asi o cargo que ost~ntaba o recentemente
finado Antón Fraguas. Destacan
de Diaz Pardo no Padreado a sua
traxectória como artista, ·editor-e
home de empresa, ademais de ser
mernbro fundador dG Museu do
Povo. En canto á dirección, seguirá ocupándoa o subdirector CarlosGarcia Martínez, que asumiu esta .
responsabilidade desde Decernbro
de 1998, polo estado da saúde de
Antón Fraguas.•

A NOSA TER.HA
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~ .~ -O Museu de Pontevedra rnostra,
· 'por fin, As Cruces de Pedra de Castelao

oferecer os amplos fundos que
o museu mantén simplesmente
almacenados e sen nengunha
posibilidade de visión. Os debuxos das "cruces de pedra"
forman parte dos centos de
obras do legado de Castelao
que nunca se expuxeran até o
momento.•

O próxirn.o ·día 30 o Museu de
. Pontevedra abre unha exposición monográfica adicada os
debuxos.de Ca~telao
correspondentes a súa série As
. Cruces de pedra na Galiza. A
institución pontevedresa rnós,
frase ao fin receptiva ás repetidas peticións cidadáns para

.

....•..•••.•••............•...•..........••....•.•................•....

•- ~orneza a emisíón

de Os directos da Galega
Iste Luns 20 cornezou a emitirse na Rádio Galega un espazo musical no
que os artistas convidados oferecen unha sesión en directo e que leva baixo tf tul o Os di,

rectos. da Galega.
Carlos Velo foi homenaxeado·en Ourense.

• Celebrouse en.Ourense·o congreso
de historiadores. do cinema

O VIII Congreso Internacional de Historiadores de Cine celebrouse en
Ourense desenvolveuse desde o Xoves 16 até o Sábado 19 de Decernbro centrándose en boa parte do seu programa en coñecer rnáis fondarnente o cinema que se facia no Estado nas décadas do anos cuarenta e
cincuenta. Organizado pala Asociación Española de HistOriadores de Cine, que se constituiu a raíz dos encontros nas Xociviga, do Carballiño,
o congreso contou cun maior número de ponéncias que noutras
ocasións. Serviu para rememorar as figuras de Buñuel, Edgar Neville
e Wenceslao Femández Flórez, entre outros. Unha mesa redonda
· ·debatiu ao redor de duas figuras galegas, distanciadas no plano políHermínio Barreiro e Olegário
tico pero cunha forte pegada no cinema, como foron António RoSotelo Branca foron os encarre, . mán e Carlos Velo. Por outra parte, rendíuselle homenaxe ao actor
gados de dar uns apontes da vida
José L.uis López Vázquez, que paseou por Celanova, onde rodara O
de Xosé Neira Vilas no acto que
bosque do lobo, baseada precisamente nos escritos de Fernández Flórez.+
se celebrou o Xoves 16 de
· Decembro na galería Sargadelos
de Compostela. Neste acto, o
gura ao redor da cal vai xirar 'es,
as suas pezas nesta feira, instalaCentro Galega de Barcelona enra celebración que ten unha prida na Estación Marítima. Os
tregoulle o diploma e a insígnia
meira parte na que o público fai
oficios que están presentes son
de .curo desta entidade "pola sua . unha entrevista aberta á
cestería popular, ouriveria, entraxectória en favor da cultura e.
caixes de Caniariñas, cerámica
coñvidada. Na segunda parte, xa
a sociedade galegas". O acto !:~'
a escuras, será autora quen dea
criativa, metalistería e bronces,
r.na~ou coa actl;lación musiCal _
de
~ marroquinería, olería de Buño,
a coñecer os seus versos ao
Mini e Mero, membros de A
tecidos ·artesánais de liño,
público. Adémais, esta n_o ite po,
Quenlla.•:
.
ética-confai:á:coa-es.trea deAme-. , xogll'e~~11 trácliclonais de Portu,
to Mpco~ UI}P!l' :rn9iit~en~-:c· ,_ -~ .> gal;:eté:·t: .. · ·, . ._ - .
·cómpáñ:üd:eatral Nove,Dom: do· · ·
· '·_ '"' -~ -:- ,:.-;.-.:- · :
Carballiño, a partir de poemas
de Uxio Novoneira, a queti. se
homenaxea por ser en 1996
quen abrh.i as noites poética.5 de
. . "A Pipa". Tre~., a~trices, Jo$i L;:ige, Paola Be!ro e Laura::cue-ryo, .·
d.irixida8 por-AfonsoJ3ec~~,-· ·
.
. __ - . . .
.
-- '
~~ .
fan un percótrioq polus versos -·- ,_ .
de Os Eidqi¡ Ele~·ao Caure.l e
_Trintil 'obras de Granel!; entré
A noite poética é unha .festa que
Do Caurel -~-Co:nipostelá. Coino · . ·.'collagt:S., 'escúlturas, óleos,
· chega·á quirtta edición da m.an
.~' . _ obxectos·e débuxos, pénduran
ponto finardit.b.oité, .'
da ·asociación cultural "A Pipa:"
entregaranse~ pr~~i~s do cer, · · , das paredes da sala Gagos de . de Becerreá.e cóa intencíón de
tame literári~»"A ·pipa:" da . alta
Mendpt-a ·d,e,,CaiXl,l Pontev.edra.
achegar os autores galegas aos montaña Lugile5a,. qúe galardoa
desde· o dh~ 21- cle Decembro. A -·
· viciños da zona. Desta vez, o
relato e poesía; ~ que:~hegúi:
mostt:a que éhega a Pontevedrá
Martes 28 de Decembro, é Ma,
sua oitava ~dic46n. +-··:- .~ .
é unha selección de obras desde
ria do Carme Kruckenberg a fi·-:
'·· · .'·
os anos 40 até os 90.•

• Noite poética·
en Becerreá.con
Maria do Cafme.
-Kruckenberg -.

•Retrospectiva
de Granell
.e'n Ponteved.ra

M• do Carme Kruckenberg.

,,

.

.

.

reunenseen Ofeitoaman
'-

Abriu o Sábado 18 .de
Decembro Ofeitoaman.en:Vigo,
cidade que acolle esta feira de
< artesanía desde hai anos perma,
necendo aberra até o dia 5 de
Xaneiro. Son cincuenta exposi,
tores,galegos pero tamén de Por'.'.
tugal, Tol~o, M1,1rcia ou Sevilla
os que se reunen para apresentar

Percoqido-. polós ·n.ames das .
ruas en Padrón .
111

A inicitivá da asociación cultural "Macias o Namorado" en colaboración co bar Cholas pretende facer un percorrido histórico
pola vila de Padrón a través dos
nomes de dez ruas e prazas. O ·
. Martes.21 apr~sentouse ao
público Ruas con nome, unha ex,

o grupo Na lua inaugurou o programa.

Os seus responsá,
beis esperan que
polos estudios da
rádio pública pasen os grupos.
rnáis destacados
-do país e do resto
do Estado. Polo
de agora, foron os
Na Lua, o grupo
do Porriño, os encarregad os de
abrir as emisións;
seguirán outros
corno Luar na LulJre e MiUadoiro. •
posición cornposta por once paneis "nos que se conxugan vidas
e obras, lendas e poesía, fotografías e imaxes que sacan do anonimato e desterrando esquecimento a Macias O Namorado,
Rodríguez del Padrón ou Ruis de
Pons". A asociación sinala que
da rnostra despréndese unha
ollada nostálxica ao Padrón da
Praza do Fiado, o Padrón "que
albergaba nas suas ruas e prazas
diversas actividades comerciais e
de lecer e esa ollada crítica, re,
flexada por rnédio da fotografía,
que denúncia 6 estado no que se
atopan esas ruas e prazas no Padrón actual".•

•Aobra
de-Francisco
·Miguel amosarase
na Coruña
A história tráxica do pintor
Francisco Miguel é a dun artista
nacido na Coruña, que comeza a
sua obra en México e que, pouco
tempo despois de retornar a Ga,
liza, en 1936, é asasinado polos
golpistas. A sua obra, recuperada
en México e que; actu~lrnente se
expOn rn~· cfrculo de.Be\as Artes
de Madrid, ocupará Quiosqúe
Afonso da.Coruña a pártites do
15 de Xaneiro. A revista Alfar
contou cos seus debuxos nos
anos vinte, antes de marchar a
America; ademais celebrou exposicións' na Coruña,·Oürense e
Vigo. Tras asentarse en México,
decide voltar no ano 1935 a Galiza, vivindo en Oleiros. Detéñeno duas veces os militares, na seglinda é asasinado. A sua obra.
non foi nunca exposta até agora
na Galiza.+

o

•Üutorgan
a Galaxia a

Medalla de Ouro
de Befas Artes
O Govemo central tivo en conta a celebración do 50 aniversário da fundación da editorial
Galaxia no vindeiro 2000 para
concederlle unha das oito
Medallas de Ouro ao Mérito das
Belas Artes. Dirixida
actualmente por Carlos Casares,
a editorial foi fundada por un
grupo de persoeiros entre os que
se atopaban Ramón Piñeiro,
Francisco Fernández del Riego,
Valentin Paz Andrade, Ramón
Otero Pedraio, Xohán Ledo e
Antonio Fernández. Publicou ao
longo da sua historia máis de
mil cinco centos títulos, entre
os que atopan os autores máis
senlleiros da nosa literatura.•

• Apresentan
en Lugo
o disco Diáspora
Alfredo González Vilela, nacido
en Becerreá pero emigrado en
Barcelona, e o grupo Zoa
apresentaron o Mércores 15 na
Fundación Caixa Galicia en Lugo o disco Diáspora, que definí,
ron como "un berro desde a
emigración". Segundo os seus ·
autores, o traballo recolle o espírito dos que tiveron que
marchar fora da Galiza. Nel mu. sican poemas de Rosalia de Castro, Fiz Vergara, Manuel Rodríguez López ou Dario Xohán Ca,
bana, entre outros. •

-
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Quédanos
o orgullo
Titulo: O recomo dos homes marif\os.
Autor: Xurxo Souto.
Edita: Xerais.

Aquí está a prometida novela de
Xurxo Souto. Tíñamos curiosida,
de, moita. Tanto en A tralla e a
arroutada ( 1996) como en Fuma.reu (1997) Xurxo Souto ia deixan,
do pingas detrás das que traslucia a
preséncia dun narrador máis con,
sistente que un simple cronista. A
primeira, diario,roteiro do naci,
mento do movimento bravu, é a
que mellor responde ao concepto
de crónica, evidentemente unha
crónica de fins de século que emer,
xia desde o inconformismo cos poderes do orgullo e a rebeldia. A se,
gunda, cunha meirande entidade
narrativa, seguiu afondando na
memória colectiva dos filla; do ce,
mento co soporte dunha estrutura
moi semellante á viaxe iniciática.
Que s6 se perdemos a capacidade
de asombro deixaremos de apren,
der algo novo todos e cada un dos
días. A tralla era o latexo dun C0'
razón, e dunha conciéncia, que e5'
toupaba con berros literários toda a
podrémia de esta T erra; a tralla era
unha vm podero.53 cuspindo ánsias
de liberdade na fu.ce dun tempo de
caciques e mentiras. Pero, se a tra,
Ua era unha reivindicación dunha
vm própria para unha xuventude
rebelde ao proceso de desintegra,
ción dunha sociedade capitalista e
colonizada Fumareu non aband°'
nará tal propósito. Operárase unha
sinxela evolución formal, o conti,
do nunca perdeu a sua eséncia; pri,
meiro eran tokes (por capítulos) e
logo pasaron a ser estalos, estalas
cunha entidade narrativa máis
fonda e con menos urxéncias esté,
ticas rompedoras.

Xurxo Souto.

E así chegamos a O retomo dos homes mariños. Continuando a liña
evolutiva antes mencionada, ag°'
ra non son nen tokes nes estalos,
agora, en lugar de capítulos, falare,
mos de lances. Pode parecer pura,
mente anecdótico, rnais non me,
rece tal apelativo aquelo que de,
nota a progresiva literaturización,
pola contra, a palabra lance a nós
sempre nos lembrará aquela cousa
de Castelao que comeza "si eu fose
autor" e que retrataba unha socie,
dade hipócrita, "repunante", xa
dominada polo culto á imaxe, se,
guramente non andamos descami,
ñados ao notarmos unha clara si,
militude nas rnensaxes e na inten,
ción. Nesta ocasión son vinte lan,
ces mais un epílogo (tamén había
epílogo en A tralla) os que confor,
man algo que xa é novela. Unha
novela que non racha coas formas
de antes, senón que é a sua evolu,
ción natural. En dos segredos que
facian atractiva a leitura das duas
obras anteriores, era a capacidade
do autor para pintar a conforma,
ción psíquica das personaxes, para
reproducir ambientes moi espe,
dais nadas da máis cotiá das reali,
dades e, por iso, moi auténticos,

era pra;a que arrecendia a autenti,
cidade, a corazón aberto contra o
mundo. Nada máis comezarma; a
leitura desta sua últim~ entrega,
rapidamente comprobama; que a
evolución natural pasaba por bo,
tar man desta capacidade, desta
virtude, para artellar unha história
manipulando a estrutura. Tal é o
que se füm. Pouco a pouco van
_ apresentándose as personixes, irán
aparecendo Meréedes, o Agoiro
das Lagoas, Gorripacho, os homes
mariños, eles
e as suas cir,
cunstáncias.
. Pero sobre to, O Retornó
do, e xa.desde
a primeira li, . dos homes
ña, están A mariños é
Coruña e o unha
mar. Da cicla,
reiviridicación
de, hai un
mapa que an, da volta ás
tecede ao dis, orixes, ao
curso, pintado orgullo
ao estilo có,
mic, no que se como única
sinalan deta, viade
lles xeográfi, salvación da
cos, bairros, e
identidade
os enclaves
dos tres nau, individual e
fráxios (Erko, colectiva.

wit, Urquiola,
Mar Exeo)
porque A Co,
ruña é unha cidade que leva ape,
gado o fado de desgrácias, que non
son esas tres as que aquí están presentes, que tamén se aparece a do
Casón e unha importáncia capital
a do Discover Enterprise, porque
con ela chega o clímax. Evidente,
mente hai unha clara vontade de
contar a história tomando como
referentes as tres negruras do mar,
pero iso non se fai unicamente
porque se quere ser testemuña dos
avatares históricos, senón que te,
ñen unha fonda implicación no
discurso, sobre todo para o Agoiro
da Lagoas (antes chamado Erko),

noxonauta catalizador de enerxias
psíquica$ que, cal Amaro ou Bran,
dán, realizará unha viaxe que
comprimirá o tempo nun intre
máis intenso que tantísimas vidas,
e a sua viaxe provócaa o Discover
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Criaturas calamitosas
O le1tor de Breviario de calamidades
atopara nestas paxinas a unha colee,
ción de criaturas das que provocan riso: persoas que queren matar a La,
zaro Carreter,
mulleres ás que
lle medra a barBrcvil:rio de calamidades
ba, homes que
xosEUJisM.wl\'il~
padecen esquizofrenia sentirriental, etc. Xosé LuiS
Martínez Pereiro
é o responsábel
desta galeria de
relatos que percura
de todo menos bágoas xa que o autor
considera que xa
está ben de que o
drama-trimfe nun: mundo, de por si,
cheo de penúrias. Martínez Pereiro pu,
blicou recentemente ·As irmás bastardas
da ciencia. O seu novo libro sae en Espiral Maior. +

Enterprise.
Por un lado cóntase a história
"masculina" (Gorripach,. Agoire, .
etc.) e por outro a de Mercedes,
costureiriña bonita. E as duas te, ·
ñen como elo o feito de estaren en
contacto con homes mariños. Os
homes mariños, lenda coruñesa
reSc:atada por Jerónimo del Hoyo,
que no século XVII visitou A Coru,
ña. Entre o décimo segundo e o
décimo t~rceiro lance, hai un apar,
te (''Noticia dos homes mariños")
onde se fala deles con unha lingua,
xe que non diverxe da empregada
nos demais capítulos. Homes,pei,
xe, peixe,home, é ben que na terra
haxa quen lembre a vida do mar,
do mar, das orixes, da orixe, e asi
O Retarno dos homes mariños é un,
ha reivindicación da volta ás ori,
xes, do retomo ao orgullo como
única via de salvación da identida..
de individual e colectiva, e é ta,
mén unha chamada a esquecer o
mercantilismo, esa cousificación
alienante. Pero non fica en exposi,
ción simple, toda a novela está in,
zada de expresións _conativas por,
que hai unha vontade patente de
querer "mover" ao leitor a cambiar
-o mundo, "mover" e "comover"
veñen aliados porque o que move
é precisamente a emoción.

.-. •• A-"
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Amemória
de Teresa Castelao
Castelao era un nerto como os demais,
cun mestre que afianzou nel o respeito
polo idioma e cuxa licenciatura en medicina non se celebrou de xeito festivo
na casa familiar de
Rianxo. Estas son
algunhas das lembranzas coas que
comeza o libro
Conversas con
Teresa Castelao,
no que Manuel
Conversas ton
Dourado Deira reURESA Wti\AO
colle as suas entrevistas coa irmá do
político e artista galega. A infáncia pero tamén os medos
padecidos tras o exílio de Castelao son rememorados na
cabeza desta muller de ccn anos. Edita
Sotelo Blanco e a Fundación
Castelao.+

No caso da história de Mercedes,
esta cóntase desde referentes
temporais moi explícitos porque
transcorre en pouco tempo, com,
parada coa do Agoiro, de quen se
nos conta a vida enteira. Precisa,
mente é Mercedes a única persa, ·
naxe que, pontoalmente, desme,
rece algo, no encontro co avó
móstrase excesivamente feble
(Pasa á páxina seguinte)

Contos lixeiriños
· O primeiro Certame de contos Ultra,
lixeiros é unha iniciativa que empren,
deu o pasado ano o Cafe das Artes e a .
asociación Ale·m Parte de Chantada.
Un volume recolle agora ~ cantos
participantes que tiñan como
condición non excedersé.de trinta e
tres palabras. "Cando era nena desexa,
ba morrer para-ver os seres que-habitan
máis alá das estrelas. Agora, anciá e incapacitada no leit.o , saña coa inmortalidade e cunha boa dentadura para co,
mer caramelos de toffe". Este é un
exemplo asinadá por Anel e Azucre.
Aviso: remata o 31 de Decembro o
prazo para apresentar cantos na segunda convocatória. t

O Va~ Miñor, de postal

'

Salvador Femandez de la Cigoña asina
o traballo O Val Miñor na
tarxeta p0stal; que
pretende recuperar
a memoria desta
comarca ao mesmo .
tempo que pescudar
nas colección de
tarxetas que editores
e fotógrafos tiraron
desde princípios de
século. Os mercados,
as praias e os faros
son vistos con ollos
desprovistos de cemento e coches. Publica a Depuración de Pontevedra. •
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Ü COQdeL
provigci

Leituras
(Ven da páxina anterior)

Observatórío socio,
económico de Vigo y sua
área. Boletín de coyuntura
Nº 10. Novembrode 1999. De balde.
Edita: Patronato da Fundación Provigo.

&ta nova edición do voceiro da fundación

encarregada de esrudar a conxuntura económica viguesa apresenta dados sobre a actualidade económica da cidade e da sua
áre3 de influéncia Entre os informes incluídos destacan
os relativos á
recuperación
doemprego
na comarca e
aoaumento
d05 afiliados
á Seguridade

Social. OutrQ5 aspectos
de interese
son o incremento da
produción
conserveira, un 16por
cento máis no 99, coque Galiza ocupa o 75
por cento da produción estatal. •

Poñtevedra
Revista de estudios
provinciais
Nº 14. 1999. De balde.
Dirixe: Miguel Pereira.
Edita: Deputación Provincial de Pontevedra.

·]
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Os artigas que se incluen tratan temas tan
dispares entre eles como a cartografia de
Galiza no século XVI ou a história do astrolábio e a cronoloxia dos govemos municipais de Pontevedra e os
pronunciamentos progresistas baixo o reinado de Isabel II. Por disciplinas, os outros
traballos recollidos versan sobre temas demográficos (un estudo sobre a relación
entre
povoacióne
território na
proví'.ncia), artísticos (o
Mosteirode
Santa Maria
de Melón),
sociais (a
convivéncia
familiar dos
anciáns ou as
~~(¡.
'"º .. ~.. ~ ....... , ........... . ......... . ... .
escalas de
americanos
en Terras do
Deza) e etnolóxicos (o
Encontro de localidades alfombristas da
Galiza), entre outras propostas. •

... '. 'iii'

convencional: Polo demais, 'os ·
personaxes gozan de unha carac,
terización moi ben lograda, non
podia ser doutra maneira xa que,
sendo persoliterários, son tremen,
<lamente reais, e i.so o leitor nótao
moito, que se trata de personaxes
reais convertidos en novelescas'
{non estamos a dicer que teñan
DNI e fagan a declaración da
renda) Neste sentido, trátase
dunha escrita fondamente realis,
ta e tamén simbólica. E, xa que
falamos dos personaxes, mencio,
neinos que o fugaz Rómulo Per,
muí está a lembrarnos as anterio-res obras de Xurxo Souto: Por ou,
tra banda, ainda que ten moito
que ver coque estamos a dic.er, é
hora de que mencionemos o aspecto máis sobresainte: no noso
parecer, este é a língua, a língua
que emprega Xurxo Souto é rica
e denúncia o fracaso de todos
aqueles que, para criar unha xíria
xuvenil, se limitaron a transcreber palabras procedentes doutras
xeografias culturais. E falando da
língua, é óbvia a necesidade de si,
nalar que tamén lembra, sempre,
Fumareu e A tralla, seria grave
erro esquencer este outro elo des,
pois de mencionar os demais.
En definitiva, como primeira incursión no eido novelesco, é esta
unha experiéncia ben satisfactó,
ria e que nos deixa a ~m roáis que
promesa dun narrador efectivo
que imprime unha forte persona,
lidade á sua escrita. Tampouco
sen chata, para a próxima entre,
ga fará ben en mellorar a puntuación, que aqui é o ponto fra,
co, sobre todo contra o remate.•
XOSÉ M. EIRÉ

..

N°6.1999. Prezo600pta.
Coordena: Manuel Soto.
Edita: Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galicia.

O último número que a organización ecoloxista Adega dedica a temas candentes fai
unha monografia sobre a compostaxe dos
residuos. Para analisar profundamente este
aspecto da reciclaxe, esta publicación céntrase en cinco facetas. Xurxo Donúnguez e
Salustiano
Mato explican
en que consiste este proceso; Carlos Pérez fala das
tecnoloxias
de compostaxe e as filosofias de manexo do
lA'•,,,__...
proceso;
__..... ....·<l_.....
......
·---==:-~
Manuel So.....
ro explica
··~.,::::':.-.:=
que son as
-;-. ,· '
:.:-·-·
i<-· ..' •. .•
plantas de
biogás; Xosé González
fai unha avaliación dos actuais modelos de
recollida selectiva de lixo e, finalmente, toda a equipa da revista recolle a experiéncia
do programa de resídu05 da Illa de Arousa. •
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Titulo: Jean Vigo.
Autor: Paulo E. Sal~s Gomes.
Edita: Circe.

Unha tara que rodea á arce literaria de biografur conduce a descon,
fiar daquelas obras ás que o paso
do tempo lle concedeu xa idade
de desmerecer. Pola contra as biografías recén publicadas t_eñen
aquel engado primixénio do descubrimento cando non da sorpresa absoluta. O que se escrebe nelas pasa a converterse case nunha
verdade absoluta e tal cousa, hai
que dicilo, poucas veces se axusta
á realidade. A biografía, é preciso
telo en conta, é un dos xéneros literarios, xunto ao das memórias,
de maior carga ideolóxica.
Ás que lle pasaron anos por riba
delas quedan fora da circulación
do comun e pasan a ser peza de
anaquel ou presa dunha tardia
cita académica. O mercado edi,
torial non gosta precisamente da
reedición de biografías e tal cir,
cunstáncia só é debida a casos
excepcionais nados da auséncia
absoluta de novas contribucións
a unha figura que retoma con
forza da memória ou goza de
predicamento ou devoción entre
novas xeracións de leitores. Eis
o caso da publicación pola sol,
vente Circe, editorial especializada en biografia, na adicada por
Paulo Sales Gomes a Jean Vigo.
Un libro que coñecera a sua pfi,
meira edición en língua francesa
na lonxana data de 1957.

conta de dIBcos

Jean Vigo e Lycfou.

· Mália ser toda unha constelación
no universo cinematográfico e
que a sua obra fi1mica circule cal
mito, a figura do autor de Zé:ro de
Conduite non goza dun repertório
bibliográfico en español paralelo
ao enorme culto cinéfilo que des,
prenden as suas principais obras.
Caso distinto seria en portugués
onde hai anos que coñecen obras
de referéncia de Vigo. Paulo Sales
Gomes concebiu intelixentemen,
te aquela biografía de 1956 ao h_is,
toriar paralelamente duas aventu,
ras vitais: as de Miguel de Alme,
reyda e a do próprio Jean Vigo.

1

Tdulo: Dolci spose mancate d'un soffio.
Grupo: Luca Ghielmetti.
Edita: Zanfonia.

Muxicas no camiño
Titulo: Vinte anos de camiño.
Grupo: Muxicas.
Edita: Clave Records.

Muxicas cumpriron vinte anos en escena, seguindo o carreiro da música tradicional e acadando unha grande prolificidade nestas duas décadas. Mália ter lanzado un disco, Naturalmente, o pasado
ano, Muxicas quere celebrar o cumpreanos cun compacto que recolla momentos. Porque a sua música, din, consnúese
a base de momentos inesquecíbeis. Os
sete compoñentes do grupo percuran
ainda máis riqueza nas raices, como ao
longo destes anos. &te disco selecciona
temas incluidos no.5 seus traballos publicados, desde o primeiro Paroladcis, editado xa hai dezasete anos por un grupo
que combina pezas tradicionais -Foliada
de T_enório, Rumba dos cinco mariñeiros
ou Pasodoble de Imende- con pezas de autor como a]ota Muxicas, A pouleira ou
Michuca. A sua discografía ten sete paradas: Parolada, Muxicas, O demo fungón,

Desafinaturum, Escoitando medra-la herba, No colo do vento e Natural.mente. En
todos, unha defensa "con máis de unha
dor de cabeza" dos sons tradicionais da
música galega.•

Poesia musical que a simples vista
semella cursi e que, sen embargo,
está chea de irania é o que atopamos
no disco de Luca Ghielmetti, baixo
o título Dolci Spose Mancate d' Un
Soffio. Este é o seu segundo traballo
tras unha exitosa xira fora de ltália,
e gravouse no Quebec. Aos seus
trinta e sete anos emula ao cantante
italiano eterno, cheo de
romantismo, cunha voz sonora ...
Humor e lirismo para quen quera
afondar na música que ~e fa¡ no resto
de Europa. Zanfonia, editora deste
traballo, xa lanzou ao grupo Piccola
Orchestra Avion Travel, paisanos de
Luca, ainda que nunha onda máis
experimental e chea de
orixinalidade. +

á antiga nobleza andorrana un
episódio de malos tratos infantis
situou a Almereyda no sendeiro
da radicalización social. Un posi,
cionamento que concretou nun,
ha acracia sui generis desenvolví,
da entre a acción directa e a axi,
tación panfletária a meio de xor,
nais que lle causaron sérios pro,
blemas coa xustiza. Froito dun,
ha relación libre cunha compa,
ñeira anarquista naceria a finais
do século XlX Jean Vigo, un ne,
no que sofriria primeiro unha
crianza e logo unha mocidade
claramente marcada pola activi,
dade conspirativa de seu pai.

Procedente dunha farnília ligada

Irania e melancolia
desde Itália

.......

Cademos ADEGA

deJean Vigo

------4111

1

•..

Aconduta

Variantes
doreggae
Tdulo: Se viene el bum.
Grupo: Lumumba.
Edita: Esan Ozenki.

Até agora no Estado non se editara
nengun traballo de Lumumba,
o grupo paralelo a Todos Tus
Muertos, que se centra no reggae.
Dos dous primeiros compactos
editados na Arxentina, Esan Ozenki
extrae os temas precisos para dar
variedade ao disco, máis outras seis
cancións inéditas.
Os integrantes de Lumumba
-dous deles, Fidel e Pablo, cantantes
en Todos tus Muertos- son africanos
residentes no país latinoamericano.
Ademais do espírito
de compromiso coas causas sociais da
Arxentina,
os Lumumba beben do ska,
das raices xamaicanas máis puras e,
tamén, dos sons da electrónica.
Xa os vimos na Galiza
pegando chimpos que lembraban aos
indixenas e aos desaparecidos
arxentinos.
Para aditos á festa reivindicativa.•

Con todo, o mozo Jean Vigo me,
drou distante das axitada vida pa,
tema, colocado de casa en casa e
agachado daquelas andan.zas que
seu pai adoptou cando abandoa
as consignas revolucionárias do
seu primeiro xomal La guerre sociale e se con,
verte nun ra,
dicalizado pe,
queno bur, O final
gués só preo- de Zero de
cupado en
manter a tira, Conduit.e
xe do seu no, imaxínase
vo xornal. Al, coa fuga dos
mereyda, má,
rebeldes cara
lia cámbios,
a
liberdade
tiña vellas
cantas co po, apostando
der e os go, polo mesmo
vernantes
franceses no vieiro que
tardaron en seu pai,
axustarllas. Miguel de
Cando Jean
Vigo tiña 12 Almereyda,
anos seu pai iniciara pola
foi asasinado loita social e
nunha cela
a anarquia
carcelária nun
decimonó,
caso que cau,
sou como, nica.
ción.
Ser fillo de
Almereyda foi unha pesada lousa
para a educación de Jean Vigo.
Inscrito en coléxios e liceos ten,
tanda ocultar de quen era filio
foi quen de dotalo dun carácter
diferenciado que ao lado da sua
non agraciábel saude convérteo
nun neno con conciéncia de dis-

)¡
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Cinema
tinto. O Jean Vigo mozo detecta
a memória de seu pai, renta contactar cos vellos camaradas paternos de La Guerre Sociale ou Le
Bon.ne Rouge e crea un imaxinário sobre a figura subersiva de
Miguel de Almereyda definitório
para forxar a sua personalidade.
O Vigo anterior ao seu primeiro
filme A propos de Nice é un mozo
enfermizo rnoi unido a Lydou -o
sua única, e tarnén enferma, rnuller- iniciado na fotografía no
seo familiar, bon esnidiante e seguidor ávido da carteleira cinematográfica. Desde o cineclubismo -pedagóxico e radical- móvese naqueles ambientes cinéfilos que se surprenden coa estrea
de Un Chien Andalou en Paris e
que coincide en Bruselas con Eisenstein e Robert Aron no Congreso de Cine Independiente.
O abuso infantil que marcara a
radicalización do seu idolatrado
pai vai ser a orixe da sua obra
mestra Zero de Conduite. Sales
Comes rescata no seu libro un
vello artigo de L' Asiette au Beurre
-a revista satírica que tanto influenciou a Castelao- escrito por
Almereyda en 1907 como punto
de saida do guión dunha película
revolucionária. De feito cando a
estrea non poucos cronistas non
dubidaron en avisar que a cinta
que se apresentaba era do "fillo
dun revolucionário" máis que en
resaltar as calidades do filme.
Se A propos de Nice fora un documental incomprendido, a recepción de Zero en conduite
mostrouse desigual e distante e
mesmo a anos luz da que vai
obter despois da sua conversión
e mito fflmico logo da segunda
guerra mundial. Con só tres actores profesionais en papeis secundários e recorrendo a nenos
e nenas do seu bairro, amigos e
achegados, Vigo artellou unha
peza en oito dias de estúdio,
rodada a rnaiore mentre andaba enfermo e montada por
el me m en litário que foi
recibida polo Estado coa maior
da cen ura . Zero de Conduite
fi i proibida e vetada polo goberno por "mo trar sexos dos
adole cente " e "substituir a
bandeira nacional pola bandeira da rebelión".

Os dous mundos que tentaba
plasmar Jean Vigo quedaban evidenciados pola condura estatal.
Quixo mostrar o mundo dos adultos en relacións co dos nenos. O
dunha minoria que impuña a sua
vontade a outra maioria débil e
oferecendo un s6 camiño posíbel
baseado na loita e na rebelión. O
final de Zero de Conduite imaxínase coa fuga dos rebeldes cara a
liberdade apostando polo mesmo
vieiro que seu pai, Miguel de Almereyda iniciara pola loita social
é a anarquia decimonónica.
Añorando o cinema silente, o filme tentou fuxir do literário e a
crueza das interpretacións infantis e a montaxe de imaxes debuxan unha obra franca e por veces
amarga que logra transmitir subversión. Todo un arranxo de contas de Jean Vigo con aquel Estado
culpábel do asasinato de seu pai.
A crítica de época desborda os
adxectivos para censurala sendo
os que a tildan de viciosa ou escatolóxica os máis benevolentes.
Sales Comes insiste pola contra
na valentía daqueles que intuiron unha nova visón cinematográfica ou mesmo aqueles que
relacionaron a obra de Jean Vigo coa forza literária de LouisFerdinad de Celine e a sua -coetánea con Zero de Conduite-

Via.xe ao fin da noite.

Cunha filmografía reprochada
tamén por socialdemócratas e comunistas franceses -Vigo sentia
con todo cerra admiración polo
imaxinário do comunismo soviético- o devalar tanto de Zero de
Conduite como de L' Atalante no
fo¡ merecedor dun recoñecemento que poidera desfrutar en vida.
A sua natureza enfermiza, corno
a de Lydou, levounos aos dous a
unha morte temprana.
Logo da Liberación (1945) e
moi paseniñamente a obra de Jean Vigo comeza a camiñar de
novo entre a nova crítica que
adopta a mensaxe revolucionaria
de Zero de Conduite como referente f flmico e ético. Recepción que foi crecendo co paso
dos anos até converterse nun dos
mitos do cinema do século XX.•
X. ENRIQUE ACUÑA

frCCróN

4. GRUPO

2. MARUXA MALLO
Carme Vidal
A Nasa Terra

l. ELA,

ABELIANO
Xosé Cid Cabido

Xerais

MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

5.

Galaxia
2.0MELLOR
FRANCÉS
DE BARCELONA
Bieito Igrexas.

0 RETORNO
DOS HOMES
MARIÑOS
Xurxo Souto.

Xerais

Galaxia
3.0s
SALTIMBANQUIS
NO PARAISO
Xelis de Toro.

Sotelo Blanco

NoN frCX::róN
l. A EMIGRACIÓN
Alfonso Magariños
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Apuntes de
singularidade
no último
Carballido
Unha decena de caixas, várias
vitrinas, un maniqui escrito e
unha veintena de debuxos dan
notícia do último período creativo de Xesús Carballido que
ollamos ao longo de Novembro
na Sala Belarde 20 de Madrid.
Espacio que se inauguraba coa
mostra do artista de Carballiño,
e que contou coa preséncia de
moita xente importante, da que
só tiña importáncia a do mestre
Eugénio Femando Granel!.

As caixas que mostran obxectos
atopados, dispostos cunha orde de
trinque e os papeis pegados fan
pensar ao espectador enterado nos
traballos de Joseph Comall para o
primeiro grupo e nos de Kurt Schwitters para o segundo, pero non
creo que sexa esa a pista correcta.
Máis penso na positiva influéncia
que exerceu sobre várias xeracións de artistas xóvenes ourensanos o xenial arquitecto Femando
Blanco, "O Filio do Celta", cunha
traxectoria vital e artística certamente dadaista. Unha actitude
socarrona e descreída que enraíza
profundamente co ser galega.

O talante deste artista vive
alonxado da simpleza do surrea3.0
lismo, que pretende_desconcerPROTESTANTISMO
tar apoiando elefantes en paus
ENGAUCIA
de
mistos. O observador atento
Bieito Glez. Raposo.
da realidade, sabe que desde
Xerais
tempos inmernoriais existen in4. A POBOACIÓN
findos e resignados paus de misGALEGA NO S. XX
tos aguantando oprobiosos -eleX.M. Beiras & A. López _
fantes. O surrealismo tarnpuco
Laiovento
creo que sexa unha boa pista.

bolsas de papel como suporte para os seus debuxos. T amén pesan
na sua obra a literatura e as viaxes, pero sobre todo esa vontade
de desmiuzar o próximo, o aparentemente coñecido, o que vemos e ouvímos tQ<Íos os dias sen
perguntarnos polo seu ser e senso.
Nas caixas pasan causas tremendas e outras case anodinas, uns
bonecos de chumbo _aplastan
cunha enorme roda a outro e unha tapa de máquina de coser
amósanos obscenamente o seu
prosaico interior. É como un xornal no que as novas careceran da
tiránica disciplina das secc-ións e
todo o que acontece ao noso arredor nos fora relatado simultáneamente. A técnica que utiliza para
informamos é a canonizada polos
meios de comunicación, provocar
a surpresa, porque s6 hai información cando hai surpresa. Así, une
obxectos que nunca se pensaron
xuntos ou xera situacións non
previsíbeis que aportan datos noves sobre o noso médio cotián.
Un elemento sustantivo na obra
de Xesús Carballido é o manexo
do tempo como unhp. rnáis das
matérias primas do seu traballo.
Ao reutilizar obxectos usados, ver-

Lihraria' CtllhtiltaLl,1,:
Cm tc1li1111 ( \·ign). C1111cciro ( r\ Cllrui1,1 ). 111d1cc (fnrol) . .\!1dll·lc11<1 (Pt1111L'\ edr,t).
Pcdrcirn L' . \ PulmT<I Pcrdrnlu (S,mti,1¡.:o) . So11to (Lugt1). Tmga (Üurl'n,e).

Para os seus debuxos busca algun
destello de cor que anime o tono
contido no que soe executalos,
logrando asi focos de rnaior interese no conxunto da imaxe. Tamén se obseva en todos eles unha mafor frescura e distensión na
sua realización, dotándoos dunha cordialidade da que carecen
as suas rigorosas caixas.
Atopámonos ante unha exposición que parece cerrar carniños xa
transitados na traxectória do artista e que inícia novas vías de exploración sobre a linguaxe plásticoobxecrual, descargándose ao mesmo tempo de lastres literárias. Unha obra en alza nos mercados artísticos e na conservación dos espectadores cualificados.•
FERNANDO FERRO

Xosé M. Beiras
AbelLópez

Apoboación
galega
no século XX
EDICIÓNS

5. 0

OUTRO LADO
DA MÚSICA,
A POESIA
Luísa Villalta
A Nasa Terra

nizados polo maltrato ou o abandono e confrontalos con novas
aplicacións, engadíndolles tratarnento para o que non foron concebidos, logra tender pontes cara
un momento incerto, xa non pasado senón indefiru'bel. T alvez este gasto polo non estridente, polo
tamizado confira ás suas imaxes un
tono cromático baixo, cheo de
matices e sen nengun exceso.

Cecais o território do xogo, o da
infáncia inacabada cos seus enigmas e dúbidas, sexa un dos camiños escollidos por Xesús para fiar
o seu ámbito de exploración. Outro, o de indagar na alma popular,
senón a que ven debuxar con licor café ou viño, ou aproveitar
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Desde a Ilustración á AN --PG,
seti e·~quecer o aSaSi.riiito do mafeChal Pardo de Cela :~:f
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G,alizaNova Celeproú os.V Encontros do Reino de Galiza os días 18 e 19 de Decembtt?
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· .e · o:·r~c~n~c(mento por .parte dos
militantes roáis noves do traballo
des~mpeñado pola AN-PG.

· · ",

Un cento de mozos viaxaron até
a Mariña para partic~p~r os dias _
Como se dunh~ viaxi pol(Q~~6,._
18 e 19 de Decembro nos Y Enria se tratase, a prime.ira "parada
contros do Reino de Galiza que or,
do traxecto achegaba aos partid,
ganiza Galiz_a Nova. Lembrar e
pantes.aré a ~poca da Ilustración
recuperar entre a mocidade a his,
da ·man dunha visita ao comple,
tória do país segue a ser o obxec,
xo de Sargadelos en Cervo. Os
tivo destas xornadas lúdico-rei,
encontros, adicados a recordar a
vindicativas que incluiron a tra,
existéncia do Reino de Galiza,
dicional homena.xe ao marechal
pero sen limitar "o traballo de re,
Pardo de Cela, lembranzas para
cuperación da memória colectiva
os concelleiros do Partido Gale,
a unha época concretá" incluiron
guista que no 36, en Viveiro, fo,
tamén unha homenaxe aos Már,
ron vítimas d? rt;presión fascista

tires do f936: Ná PrazaMaior de · ··~~reteríase a figu;~ ·do marechal
Viveiro, ~tes de pousar un ramo :,;.- .,i ,6.rp.o un ' das vítimas que 'd an
de. flores diante da· Casa Consis, --~ . ·cohtá ·d:r resisténcia que _os gale,
torial, as poesias de Lois .Oiéguez''. ~ -~~~s 'ofereceron "á política impe,
e'·de Mari~a - Campo lembraban:~~~ ,/:"r·fª!js.ra ·e · asimilad~ra dos Reis
ao último,' alcalde republicano e~"'" .;C~tólicos". Unha resisténcia da
aos concelleiros 'dp PO que foron · que atopamos documentación,
asasinados logo do· golpe militar
explicou, na próprias fontes his,
de 1936, nunha das vilas galegas
róricas argalladas polos vence,
dores. O historiador André Pe,
máis castigadas pola represión
fascista. · ....-·
·
_na támén participaba neste acto
que tiña continuación na mañá
do dia seguinte en Mondoñedo
Durante a charfa,colóquio apre,
coa tradicional oferenda a Par,
senfada ·bkho o lema A Galiza
do de Cela, na que estiveron
no tem,po. ~Pardo de Cela, o de,
putado do-BNG, Bieito Lobeira
presetes os depurados do BNG,

•'

1

1,•

Emílio López, Eduardp' Gutié'.
rrez e Lobeira.
A descuberta dq pasado topaba
coa cita máis achegada no tem,
po na cea homenaxe coa que
Galiza Nova celebrou a herdanza
política da AN,PG. O que fora
o seu secretário-portavoz, Lois
Diéguez, recebeu das mocidades
do BNG unha figura de Rosalia
de Castro, feita en Sargadelos,
cos versos impresos de Curros
Enríquez: Ai dos que levan na
frente unha estrela, ai dos que
levan no bico un cantar.•

OPtNIÓN

SOCIALIZANDO O REINTEGRACIONISMO:
A EXPERIENCIA DA_FUNDA\:OM ¡\RTÁBRIA
I•

l

,y-

.-

-~

:: ...
I

~

Há algo novo a dizer no debate; éoristi(ltivo e
enriquecedor, que nos últimos tri.eses énvplv~ _ MAURÍCIO CASTRÓ
sectores sociais que de um jeito ou outro som P°' - - - - - - - - - , la nonnalizac;om lingüística? A maior parte das
pessoas que estám a intervir publicamente fam,
no a favor de umha urgente. modificac;om do pa,
drom escrito galego como revulsivo para umha
imprescindível reactivac;om normalizadora. Nessa direq:om, tenhem,se apresentado um bom nú,
meio de argumentos que, ao contrário do que em
ocasions anteriores, vincárom a conveniencia so- ciolingüística mais do que a tese técnico,filológi,
ca. Igualmente, as pessoas que, com igual tom
construtivo, defenderom nestes meses publica,
mente a via isolacionista, argumentár6m maiori- tariamente nessa mesma linha social, ·pedagógica,
reconhecerido. ·que ª' questom nom é simples,
mente "ortográfica". Neste senso, msistírom na
dificuldade de o ¡)ovo assumir um código tam di,
objectivo:
ferente do espanhol, mesmo tarri difícil ou iden,
sermos capazes
tificado, com umha outra nacionalidade, a portu,
guesa. E este, de resto, um argumento habitual
de compactar
em muitas das pessoas reticentes com o reinte,
umhaparte
gracionismo nestas últimas décadas.

'O

Por isso, considero de utilidade afrontar a ne,
gac;om desse preconceito, e para isso nada mel,
hor que afirmar a validade da proposta reinte,
gracionista com umha experienciíl normalizado,
nt concret~ que a demonstra: a representada pola Fundac;om Artábria.
-

significativa da
ni<;tSsa sodal
galegofalante,
nomeadamente
da 'g ente nova"

Nos tempos que vivemos, marcados por umha
importante e geral desmobilizac;om social, a apog,
ta normalizadora nom conta com umha impor,
tante implica<;om, ficando amiúde reduzida a ini,
dativas partidárias ou socialmente desarticuladas, e reduzidas quase sempre ao plano d~fensivo
mais do qµe ofel)Sivo no senso de procurar riovos
espa<;os realmente verificáveis dé uso social.
Ante essa tendencia imperante, o início do ano
1998 .supujo em Ferrol umha nóvidade importante quanto as in~ciativas aormalizadoras _de
base. Para pór eIJl situa<;om quem nos leía, lem:
bremos que entre a gente menor de 26 anos, os .
galegofalante's habituais representam no Con,
celho de Ferrol 4'8%, peicentagem que nas áre, .
as urbanas do mesmo se ve reduzida a.... 0% ! !
• UM ESPAc;o PARA-O MONOLINGUISMO. Neste . - ~

.,

contexto, um reduzido grupo de pessoas -nom
iµais de vinte e cinco inicialmente- julgárom que
a situa~m sociolingüíshca da cidade requ~ria de
um: projecto que tentasse fazer algo .verdadeira,
mente sério pela língua. A .ideia era clara: criar um
espa~ físico em que o monolingüismo em galego
fosse umha realidade. A fórmula foi,se desenhan,
do aos poucos, e acabou concretizando~se num

..

';

'·'

Centro Social de trescentos metros quadrados situado numha rua centrica e formado por umha ca,
fetaria, umha sala de actos, biblioteca, sala de au,
las, obradoiro e vários quartos cedidos a organi,
zac;ons sociais da comarca. O objectivo: sermos c:;a,
pazes de compactar umha parte significativa da
massa social galegofalante, nomeadamente da
gente nova, como fim de refors:á-la e faze-la eres,
cer de dentro para fora, Javorecendo as.siro a pre,
senc;a do galego no _centro mesmo da cidade.
O próprio processo de constru\:Offi das instalac;ons, protagonizado nos meses seguintes por
já umhas quarenta pessoas, permitiu ir confor,
mando um grupo humano que serviu de motor
do projecto. F6rom muitas as horas de trabalho
desinteressado que permitfrom embaratecer tarn
custosa como ilusionante empresa, que por cer,
to nom contou com qualquer apoio institucional ou subsídio oficial.

legofalante e ternos exemplos concretos de pes,
so as com no mes a apelidos que, gra\:as a
existencia de Artábria, hoje falam habitual ou
exclusivamente galego. A1guém duvida da im,
portáncia desse só facto?
PROPOST A REINTEGRADA. E assim chega,
mos ao ponto sobre o que quererla fazer fincapé:
o facto de o conjunto de actividades desenvol,
vidas polo Centro Social da Fundac;om Artábria
se desenvolver nom só em galego, mas tarnbém
em galego escrito seguindo as normas propostas
pola Associa~om Galega da Língua (AGAL),
em g~lego reintegrado. Sem que isso suponha
qualquer impedimento para afian~armos a pro,
posta normalizadora que Artábria representa.
•

Nós perguntamo,nos onde estám esses terrfveis
problemas de socializa\:Offi do reintegracionis,
mo, referidos por alguns para assumir a castelha,
niza~om do nosso idioma, e por outros para adiar
sine dia a prática reintegracionista conseqüente.

Por fim, em 18 de Setembro de '1998, o Centro
Social da Fundac;om Artábria fo¡ oficialmente
Em Artábria nom só nom vemos tais proble,
inaugurado. Ncim entrarei em pormenores sobre
mas, senom que mesmo verificamos o carácter
os muitos problemas -económicos, organizativos,
motivador de umha proposra gráfica que favo,
·administrativos, ...- que tivemos e ternos que
rece a autoestima do galegofalante ante umha
afrontar nestes meses. Apenas quero dar umha vi,
norma oficial que consagra a renúncia a histósom real dos resultados obtidos: na actualidade
ria e, o que é mais grave, a um futuro cada vez
superamos já os 230 sócios e sócias, numha cidade
mais questionado polos dados oficiais referidos
caracterizada por umha fraca participa\:om no te,
ao uso do nosso idioma nas gera~ons mais n0'
cido associativo; todos os meses celebramos umha
média de dous .concert~ .de todo .o tipo de músi, . vas, as que aprenderom "esse galego tam fácil e
ca, mas sempre-com 1etras em, galego, garantindo
pedagógico" nas escalas.
um espa<;o aós gfl!pos. d~ ~o&os· ~ mo~as -que
apostam Por V~i'6úl~á{!Í SÚc{cri~~~"ffiUSJcal na ·~ ~rola nossa parte, ternos claro que O preconceito
nossa língua; or~izamqs conferencia& -d~ todo o
.da: "pedagogia sociaf' é apenas isso, um preconcei,
tipo de temáiicas,:fCe4epdo a& · instala~o~ tam- : . to,,Por isso, animamos a que os sectores respon,
bém para que:qÚ~ ent_~ad~ ~1!tilizem; ·r~citais- ·: '; sáveis pola reforma ortográfica reclamada cada '
poéticos: acni.~di:fü.8giá.~ é~ic;óns del'ó~ ·,. ::) ,ez por mais galegas e galegas, assumam a sua
e pintura, cu~~t~ye1fde bail~h:adidonal (d~ '.- ":~r~nsabilidade histórica e favore~am um acorsalom, de desenho e pintura, de gáíta, de malaba,· · -- dp que reoriente o padrom lingüístico na dires, de língua;~.f~-~ dedie.~o a recupenit1e:; ~·-i:eC<;om do reintegracionismo, e sobretodo para
celeb~ ·as fes.~as. rraqicibnais da·romarc;:i que tO. ·..·.· . .:que se admita a discrepáncia e se deixe de margi,
ma parte ·com_~iJ!lY:t.~l!lParsa própria no entilij.{~ :.) ;~ar.quem nom partilha a norma imposta.
do dos diversps cpnce,lhos; a edJ\:om de até .!10i.e ~. --:t -.:
1
.
. dous livros; a)ifü~~~s.:pm socJ~ coin inkiatj".~ .: .:. J.Jgm dizemos que o reintegraciohismo por si
· ou.denúridas;:f~fi0ott~~as com ·a situac;om da lm~" ;::··ñfesmo vaia normalizar lingüisticamente a Gali,
-gua, ..:. sorirnlgl,lrpfu$:Has activi:dades que·dia a..dia. ·... ~a: .Cumpre também que cada vez mais .sectores
., dam conteúdfr~áft.·fü.'projeém que apenas "füJ :,, ~:~:dti nosso povo apostem activamente por dar ao
· ~~ou a des~n~ó1~ej¿sé,'.contendo em si u~~-.' .-·,galego o papel que lhe corresponde nesta socie,
· grande poten~(ijidad.éde futuro. E todo j.sso, t~n<.::;· '!:~dade, e cumpre que nos demos conta de que
do senipre o gá.Jegff_cqmo-veículo de ~expr~ry. e r- ).~ iléngum governo ou legisla\:Offi poderám su,
r~i'Vindica\'.offi::~xplí<;ita~:..;: ;~ ...., ;', __ . r.;.:.;;- "'· ;.:.·~ '··~'(~ ·~':P1ª11tar o protagonismo popular nesse processo.
.
i,·.·~ \::'.:..·e~\-":"~-~- . .:~' . -~.":,·~~..,..'.-' -·~. _.~. ~ .Mas a filosofía isolacionista já demonstrou, nas
Nom é que neste tempo .cc>ns.egi,tíssémófmópif,i.-... ~~ .... t!ltimas décadas, o pouco que podia dar de si co,
car a tenderi~ia',ldesgal~@ífudorá:dOininante ·n1r;" .-¿;riID proposta normalizadora do corpus. É urgentíssima umha mudan~a de rumo.•
cidade, OQjectivó que requer .mais do que umha
experiencia .como .a nossa. Más, de facto, cría,
MAQRICIO CASTRO é Presidente da F~ Artábria de ;ferro~
mos e!iSe espa<;o de refor\'..O para a mocidade ga-
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O mintireiro

o paxaro de OUTO

~
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Xaniño espido, pelica de ovella

,
'

As fillas do zapateiro

O vello do monte
A princesa e o xigante

A serpe da fante

O nena que bagoaba perlas
Os demachiñas

...

\
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A Biblioteca Arquivo Pillndo Mayor
publica tres textos teatrais de Otero Pedraio
Xosé M.Sánchez Rei defende a inovación da obra dramática recollida en O fidalgo e o teatro
.. c.v.

adicación corno unha das facetas da sua proteica obra que, en
todo caso, non desmerece doutros xéneros. Ten di to que non
sabia de teatro pero iso non é
máis que un exemplo da sua
modéstia porque, como vemos,
compuso textos de grande cali- dade, renovadores e en concomitáncia co teatro europeu da
época".

"O teatro de Otero Pedrayo é de
grande calidade e está inxustamente esquecido. Trátase dunha
obra anovadora e renovadora".
Xosé Manuel Sánchez Rei ven de
editar tres pezas dramáticas do
autor que estaban até o de agora
f6ra da man do público. Diálogos
na ne'boa, Traxicomedia da ooite
dos santos e O fidalgo e a ooite
son os tres textos teatrais de Ramón Otero Pedrayo compoñen o
volume o fidalgo e teatro publicado pola Biblioteca Arquivo Teatral Francisco PillcuJo ~or.

o

Os Diálogos foran publicados no
xornal El Pueblo Gallego en
Maio de 1930, a Traxicomédia
vira a lus na revista portuguesa
QuatTO Ventos en 1960 e trece
anos despois serian os Cadernos
da Escola Dramática Galega os
que a incluise nunhas páxinas
que tamén recollerian a edición
d'O fidalgo. Só agora a Bibliote,
ca Arquivo Pillado Mayor decidiu publicalas en libro cun amplo estudo e numerosas anotacións a cargo do profesor Xosé
Manuel Sánchez Rei, un estudoso e apaixoado defensor da obra
de Otero Pedrayo.
"Son obras que até o de agora
eran case descoñecidas para o
público e iso manifesta unha
inxustiza coa própria producción de Otero porque nelas

Un intre da cenificf,Kión de Espectros, de R. Otero Pedraio, polo C.D.G.

mostra un teatro anovador e renovador até o ponto que está a
influir en dramaturgos actuais",
comenta Sánchez Rei. Lonxe
da repercusión que tivo a peza
A lagarada -levada a escena polo Centro Dramático Galego- o
editor considera "que a grande
obra agochou o seu teatro que,
como no caso destes textos,
non chegou ao grande público.
Otero é consciente no teatro de
que non escrebe para o seu
tempo senón para outras xera,
cións pero de todos xeitos non
é un autor esporádico senón
que non tivo na sua vida grandes intervalos de te!IlPº nos

que non se adicase á escrita teatral. A pesar de ser un personaxe recoñecido ficou un pou,
co marxinalizado e iso levou ao
esquecemento do seu teatro e,
en definitiva, a que a sua obra
non tivese a releváncia que me,
rece". Encontra que autores teatrais como Manuel Lourenzo
ou Femán Vello teñen na obra
de Otero Pedrayo unha clara
referéncia literária.
Dentro da sua magna obra que
visita todos os xéneros, o escritor repara no teatro "porque
gosta del --é asíduo ás representacións-, pódese entender a sua

Na edición recóllese o texto
manuscrito de O fidalgo e a noi,
te, que o autor remitira ao poeta Manuel Maria. Sobre ese
orixinal tira Xosé Manuel Sánchez Rei o texto que se reproduce no volume. "Ali pódese
apreciar o espíritu indisciplinado e torrencial da sua escrita.
Divide a peza en tres actos e cita alguns personaxes que logo
non interveñen ou que aparecen con outros nomes. Semella
que escrebia de seguido. Era un
grande orador e pódese dicer
que escrebia como falaba" sina,
la Sánchez Rei.
Analisa o editor tamén as distintas solucións lingüísticas que
aparecen nos tres textos, pero
en todos eles agroma "a sua língua que é das máis interesantes
do país, conxugando coma ninguén língua culta e popular".
Convidaría por iso a ler estas
obras "pola sua calidade, polo
intenso lirismo e porque unha
delas é a despedida á vida na

que se criou, ao mundo dos pazos, e outra mostra o seu cámbio
na concepción da fidalguia. Son
tres momentos da sua vida que
responden tamén a tres momentos sociais".
Aprender galego con Otero
Entende Sánchez Rei que as tres
pezas agora publicadas "ainda
que podan non estar ideadas pa,
ra levar ás táboas hoxendia isto
non pode ser un atranco para a
sua representación. Calquer texto preparado por un dramaturgo
pode ser levado a escena".
Non entanto, reiv indica o es,
tudoso a leitura dos textos de
Otero porque, ao seu ver, con
el "sempre se aprende galego
coa sua grande expresividade e
a calidade lingüística. Debería
ser máis estimado porque n a
Europa hai poucos escritores
coma el. Castelao e Otero son
as personalidades con máis peso na Gal iza contemporánea".
Laiase por iso da falta de dispoñibilidade dalgunhas das suas
obras , da situación "anormal"
na que se atopan parte dos seus
textos e da existéncia ainda de
inéditos amáis da sua amp la
correspondéncia case descoñe,
cicla. Otero tiña que ser, segun,
do repite, "máis reivindicado
porque é difícil atopar outro escritor máis relevante en cantidade e calidade". •

OPtNIÓN

FORMATOS
SOBRE ENVOLTÓRIOS, CONTINENTES E CONTIDOS
O meu vello profesor de filosofía e literatura no
antigo Bacharelato diferenciaba moi ben entre
libro, folleto e opúsculo. El mesmo, que tiña cousas publicadas da sua especialidade, cando se re- feria ao seu laoor distinguía se era unha cousa ou
outra. Non dicia "o meu libro" se era outra cousa.
Ultimamente fálase de libros, sen máis. Xa pode
ser unha publicación de vinte páxinas escasas
ou unha novela rusa decimonónica. Nas histó,
rías e reseñas literárias actuais fálase de que Fulanita ou Menganito ten publicados tantos libros. E se o "currículum" o fai o autor pódese
entender que intente engordalo, mais cando se
trata de sesudos estudos a cousa xa non é razoávef e mesmo é enganosa.
Se un ou unha poeta é autora de duas "plaquet,
tes" e logo as xunta nun volume, pasará por ser
autora de tres libros.

,,

Se alguén recolle nun volume duas dúcias de artigos publicados no seu dia en xomais pasa a ser
autor dun libro de ensaio e mesmo pode aparecer en histórias da literatura, mentres o que pub licou tres ou catro centos de artigos que se
queimaron na pira do esquecemento de cada
dia, non é autor de nada.
Logo están eses aos que se Hes quitas as ilustracións, presentacións e páxinas en branco intercaladas fican espidos e na sua verdadeira dimensión. A alguns poetas de escasa criación dáselles
moito iso das páxinas en branco e grandes marxes, disque é para "crear clima". O antigo cronista da miña vila adoitaba publicar unhas eru-

XEsus
TORRES REGUEIRO

·'Aalguns
poetas de escasa
criación dáselles·
maita isa das
páxinas en
branca e grandes
marxes, disque é
para «criar
clima»"

ditas separatas con moita ilustración nas que as
notas ao pé eran máis extensas e moito máis saborosas en contido e dados que o reducidísimo
corpo do texto.

como se se tratase de duas obras diferentes, intercalando unha conxunción copulativa entre
título e subtítulo do mesmo. Polo visto, unha
única obra era pouco.

E non é que fagamos minusvaloración das obras
breves, dos folletos, dos opúsculos ou "plaquettes", nen moito menos. Sabemos moi ben que o
valor dunha obra non está na sua extensión:
Unha obra de moitas páxinas pode ser un martírio acrecentado polo seu tamaño. Un dos mellares poetas da nosa literatura, Diaz Castro, ci,
mentou a sua calidade e o seu prestixio cunha
obra que non ten máis de cincoenta páxinas. E
a de Pimentel, Bouza Brei ou Novoneira non é
moito máis extensa. Ademais, unha obra impresa con carácteres de maior tamaño do aconse,
Hado pod_e semellar para o simple espectador
máis grande e voluminosa {polo tanto de máis
"importáncia") que outra de maior extensión,
impresa con critérios gráficos menos xenerosos.
Un amigo impresor, retirado, contábame de
· cando na xuventude un viciño poeta lle entregara uns versos que ~l se encargou de "estirar"
para darlle algo de corpo á publicación. Saiu
unha cousa con apariéncia de libro.

Pola contra, hai moitos que utilizan nas suas tesifí.as ou teses doutorais ese fraude de agachar
un. verdadeiro libro (no que está realmente baseada a sua "investigación") entre a follaxe dun,
ha extensa e pretenciosa bibliografía, equiparándoo ao mesmo nível ou rango que un articuliño, unha nota de prensa ou un folleto divulgativo debedor ou "fusilador" daquel.

E que para alguns semella que a cantidade dá
categoria e engade valor intelectual. Hai pouco
escoitei como un catedrático da universidade
compostelá era presentado como autor de "numerosas" obras, cando unicamente·ten unha publicada que poida citarse como tal. O resto son
artigos en revistas especializadas. E ainda ben.
Doutro catedrático dunha universidade madrileña citábase un seu estudo publicado en libro

Volvamos empregar a terminoloxia como é ·debido. E cando se trate dun folleto, digámolo,
cando dun opúsculo tamén, e cando dun libro
refirámonos a el con propriedade. E pode haber
casos de dúvida, mais noutros a diferéncia é ben
evidente e polo tanto imperdoável manter o
equívoco.
Hoxe quizá non sexa tan doado estabelecer esas
diferéncias. Mesmo as técnicas de impresión, as
calidades de papel e cartolinas empregadas poden mascarar e confundir o carácter dunha pu,
blicación, moito máis que coa tipografia e os tipos de papel de antes. Tamén os formatos das
publicación carabearon e .hoxe son moito máis
heterodoxos.
Mais, o dito. Ao veterano Borobó, agora compañeiro nestas páxinas, témoslle visto referirse
nos seus artigos á sua "folleto teca", neoloxismo
que indica que ainda hai quen sabe distinguir
1
estas cousas. •
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Carlos P. Martínez Pereiro publica un ensaio arredor da arte de nominar na lírica trovadoresca
*c.v.

literatura popular e tradicional.
Reivindica desta maneira o autor a capacidade de nof9.ear e a
recuperación dese pasado lite,
rário preñado de irania, que
atopa na poesía satírica, pero
tamén nas cantigas de amigo
ou de amor.

Continua o profesor Carlos
Paulo Martínez Pereiro na tei..
ma de seducir a meio da litera..
tura medieval. A indócil liberdade de nomear (Espiral
Maior.. Ensaio) apreséntase co..
ma un ensaio de "literatura vi..
vida" ou tamén "vida literatu..
rizada" que ven ser case o
mesmo no traballo do profesor
da U niversidade da Coruña
que, desta volta, nos achega a
aquela insidiosa e tamén xenial maneira que tiñan os tro ..
vadores de empregar os nomes.

Se é tarefa habitual afondar
nos nomes dos romancistas ou
estudar os xogos de palabras de
cerros poetas, o traballo de
Martínez Pereiro conxuga ambas faces nunha literatura que
se presta en especial para esta
análise xa que denominando
móstranse "portentosos e abo11,
da só con mostrar o que está
nos textos, por iso esto é un
ensaio de literatura vivida ou
vida literaturizada", segundo si,
nala o autor.

"Ninguén como· eles soubo, e
seguramente tamén ninguén sa,
berá, responder tan insidiosa e
xenialmente á interrogante
shakesperiana sobre o que hai
baixo un nome". Carlos Paulo
Mart(nez Pereiro toma os no,
mes que agraman na escrita
medieval para adentrarse na sua
utilización e demostrala. E to,
ma o tfrulo dos Ensaios do seu
admirado Montaigne nunha
frase que "aplica ao membro vi,
ril e metaforicamente á capad,
dad e de pensar e expresar".
Como fixera no seu ensaio Na..

tura de animalhas. Bestiario me,
die val da lírica profana galego,
portuguesa, volve agora a dar
lus sobre a escrita dos trovado,
res para facela próxima, se,
guindo a sua filosofia de fuxir
do academicismo que tantas
veces a recluiu en circuitos pe,
chados. Na defensa da sua ca,
pacidade de engaiolar porque,
á fin, "seguimos sendo igual de

líricos, namorando de formas
semellantes ou tirando tamén
da sátira".

Tesouro onomástico
Atopa Martínez Pereiro nos

trovadores uns "xénios na ca,
pacidade de utilizar os nomes,
pa_ra satirizar ou ennobrecer" e
re~isa poema a poema a sua
reinvención e palpa a sua ex,
presividade. O nome Elvira pode dar logar a un xogo ínter,

pretativo co pasado dunha mu,
ller fermosa, do mesmo xeito
que en Belfurado ou Outramar
se pode atopar unha distinta
maneira de expresar práticas
homosexuais. Emprego de nomes que ten o seu correlato na

Dille Berce ao Inimigo

Anoréxia cultural
Os saltimbanquis no paraíso

medusa
g>tC!lo blanoo_

"Pretendo seducir ao leitor e ao
tempo poñerme ao .servizo dos
textos", obxectivo que cumpre
nos distintos niveis nos que ar,
tella o ensaio, galardoado coa
última edición do prémio Espi,
ral Maior de Ensaio. T esouro
onomástico dos nosos escritores
de hai ben sete ou oito séculos o
que Martínez Pereiro descobre
con engado porque "sabermos
da efectividade altamente simbólica ou rebaixantemente de,
nigradora da escrita trovadores,
ca medieval, pode ser máis outro pequeno elemento para nos
achegarmos con outra perspec,
tiva avaliadora á riqueza e ao
mérito do noso pasado lit~rário
en que, felizmente, ainda nos
podemos redescubrir como naturais destinatários". +

,
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'No 36 meu pai ~egouse
.
a sa1r ao mencer nos camións e foi arrestado'
-

.

.

.
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Confesión doutoral de Xosé Anxel Valente·
-0- XOSÉ ÁNXEL VALENTE

0 POETA OURENSÁN DEU O PASADO DIA 15 LElTIJRA AO SEU DISCURSO DE RECEPCIÓN DO
A MAIORES DO TEXTO QUE
1986, EN CASTEIÁN, SOBRE CASTELAO. VA-

HONORIS CAUSA CONCEDIDO POLA UNNERSIDADE COMPOSI'EIÁ.

Chegue a todos e cada un o meu máis
sinxelo recoñecemento, e moi en particular ao profesor Claudio Rodríguez Fer
que tivo o ardimento de "apadriñarme"
-el, tan novo- o que supón cargar coas
máis duras responsabilidades que puideran provir do caso.
.

LENTE REIVINDICOU AO RIANXEIRO "o MÁIS [)EFINITIVO E EFICAZ CONSOLIDADOR DO PENSAMENTO NACIONALISTA GALEGO NUNHA ACCIÓN NUNCA ABANDOADA. SEGUE GARDANDO
ESE PENSAMENTO, EN TANTOS DOS SEUS PONTOS CENTRAIS -SOBERANIA NATURAL, AU-

Quixera principiar esta intervencion, non
con palabras miñas, mais facendo miñas
as do ~omezo do famoso discurso feit() por
Paul Celan en Bremen no ano 1958:

MEN10 DE BASE PARA A EDUCACIÓN CÍVICA DE CANTOS SEXAN GALEGOS DE NACIÓN".

PUBLICAMOS, LEU TAMÉN UN SEU DISCURSO DE

TONOMIA, FEDERALISMO, PACIFISMO E ANTI-IMPERIALISMO- ELEMENTOS E INCITACIÓNS
DE MOi CONSIDERÁBEL VIXÉNCIA". COA PRESÉNCIA DO PRESIDENTE DA XUNTA, V ALENTE
LEMBROU NAS SUAS PALABRAS QUE "SEMPRE EN GALizÁ DEBERIA UTILIZARSE COMO ELE~

ªº

Cecais por iso, meu pai levourne visitar os
seus mais apagullados amigos. Chamábanos roxos, inda que pola coor -home roxo, can rabelo- un non se decatara tanto.
Levoume cabo deles ao Mosteiro de Oseira. Si, ali fiquei eu, neno, ollando os roxos. Eles tamen me ollaran e non sei ben
que sorte de troque houbo nise ollar. Endexarnais o esquencerei. Roxos, polo seu
malfado, ben se via qu,e o eran, coitados.

É mesmamente nesa perspectiva, tan
chea de sentidos que tan fondamente se
complementan, onde eu quixera ser situado hoxe.

1

....

Suponse, coido, que nesta solemne investidura teria eu a obriga qe facer unha lección doutoral. Mais . non é tal o caso. Indo, como vou, falar de min mesmo, o xénero ao que hei de recorrer non é a lección, senón a confesión. Xénero de moi
.longa ·tradlcion, que neste caso co~verte
riase nunha confesión doutoral. ·
Nese senso, referinme aoque poderiamos
chamar a miña biografia literaria no Club
Internacional de Prensa de Galicia, aqui
eh Santiago, no ano 1997. A miña intervencion levaba por título Figura de home
en dous espellos. E tal é o problema e tal a
natureza da confesión.

·~·

•

"Da própria vida -dixen entón-, e máis
da própria vida que de _nengunha outra
cousa, só se pode falar ex persona, quero
dicer, desde ou a través da máscara ou
persoa, da máscara do actor, que é o que .
qu,ere dicer persoa. Pero, cal dos personaxes que fomos ou .non fomos ou quixemos ou xamais quixemos ser irnos representar agora? Falar da própria vida,
meus amigos, é entrar de cheo no território da ficción.

Vianse dende o balcón da casa as luces,
lonxe, moi lonxe, de Santa Maria de Melias'. T amén dende aquel balcón deberiase
ouvir posibelmente o pranto polo Andrés
Nieto, que morreu ou foi morto deseguida
aos comezos da guerra, non sei onde? Tiña sido en Asturias? Pranto e medo de todos os xeitos naquel tempo, cando a terra
estaba semeada de morte.
Eu tiña sete anos, neno de família de
ben e moi cristiá e de dereitas e cun tio
frade, grácias sexan dadas a Deus, quen
tiña morto naquel intre en moitas nacións, mais non na nosa invicta. O caso
é que a min, na invita, todos me parecían vencidos, que tamen poderiamos
dicer apagullados ou dados. Penso, nembargantes, que alguns andaban máis estroncados que outros.

"Pensar e agradecer (denken, danken) son
na nosa língua -di o poeta alemán- palabras que teñen unha mesma orixe. Abandonarse
seu sentido e deixarse irá órbita de si~ificacion de lembrar, lembrarse, lembranza, recollemento (qedenken.,
eingedenk sein, andenken, andacht). Consíntanme que Hes faga chegar-o meu recoñecemento dende esa órbita"

-~¡

da miña devocion o probe San Lázaro.

Entre eles, o Abelardo da chocolateria,
que foi fomecedor dourado da mina menineza. Ficaba un sobrecollido e cáseque
con ganas de chorar. E non habia para facelo nen causa nen porque, supoño agora.
Aqueles roxos tiñan sorte. lan sobrevivindo. Estaban ali. Outros non estaban.
Ou nunca estiveron. Para sempre.

'Meu pai levoµme visitar
os seus máis apagullados amigos.
Chamábanos roxos.
Ali fiquei eu, neno,
ollando os roxos.
Endexamáis o esquencerei.
Roxos, polo seu malfado,
ben se via que o eran, coitados"

• DuAS LÍNGUAS. Pero nen de tal
xeito eu falaria de rnin mesmo, se ese
presunto min e o eu falante fosen unha
· cousa só. Enton, quen é ese eu lonxano .de min. que me mira disposto, sexa con
frialdade ou con recóndita ledfcia, a disecarme? Alguén que oll~ desde o seu
particular espírito, causas afondadas en
miradoiro. E un espía. Ollame a min
min que a ·outra xamais poderia fac~r vir
qu~, en definitiva, non teño existir e
á súperffcie. Esta é a sua singularidade ..
. non son máis que o seu reflexo nun esMais hai tamén entre elas unha solidapello. Cal? Non ten o ~critor máis esriedade ou, por asi dicilo, unha cérta
pello que a linguaxe. E esta o espácio
complicidade. De tal xeito que o meu
reflectante onde o si mesmo se ve como
vence llamen to .indelébel ao mundo gaun outro ( ... )
lego ten sido mantido tanto en língua
galega como en língua castela.
Nese xogo reflectante de imaxes e de fi,
guras no que a escrita se constitue, vexo
Desa "complicidade" voulles dar dous
eu a miña figura de home delineada en
exernplos, dous textos, cos que rematarei
dous espellos, espallada en duas línguas
esta miña intervencion.
(galego e castelán), nada en duas adentradas fontes"
Paxarn de prata marta
O mencer / quer cortar as tuas maos. /
Cada unha das duas línguas conséntenAxina chegara, / paxaro de prata morta.
me dicer, grácias aos seus ritmos e o seu
(Luis Pimentel: ''Noutumo")

Eu nacin en ningures. Ou non nacin.
Ou nacin -de ter nacido, se ben cadranun lugar que xa non existe. Por iso lle
chamo Auga5quentes. Non lle atopo outro nome na miña memória, por máis
que nela furgo. E por iso ninguén poderia probar que non se chama asi. Ou pode que Augasquentes fose o nome da fa,
ce non visíbel dun lugar que cecais se
designase no mapa doutro xeito. Entón,
vai saber ti onde eu nacin, de ter nacido, digo . .
Porque tamén a casa onde coido aqueceu ese presunto nacemento ten sido
demoida e xa nada fica dela, nen cimentos nen ren. Fantasma, imaxe da lembranza. Parque de San Lázaro, santo moi

Meu pai, inda que dereiteiro e do Corpo
dos Cabaleiros de Santiago, ou falanxes
de segunda lfnea, negouse a sair ao mencer nos camións -para que tiña que ter
saido, nós os cativos non o sabíamos- e
foi arrestado. Ninguén nos crarexaba o
segredo. Nós iámolo ver no arresto e el ficaba malencónico.
Eiqui, neste punto e hora, nesta malenconia, crftica e biografia convencen ou son
de feíto a mesma cousa. Auga que move o
mesmo muiño. Xa nós, agora que somos
coma Krapp, que estamos escoitando coma Krapp a fita derradeira, non ternos
tempo nin vagar para critica coma metodo loxia. Xa só sentimos a crítica como
afinidade ou cáseque, diriamos, como autobiografía. Nesa afinidade de reigano é
onde fai Pimentel a sua aparecéncia.
Fidalga e fonda figura. Paxaro de prata viva. Pimentel. Sonoridade do nome. Segredo de persoa. Ninguén no seu tempo e
na nosa língua falou poeticamente con
mistério maior. "Máis alá da néboa, máis
alá do mar, máis ala de chuvia, máis alá
do bosque" ? Onde? alén. T erra de alén, a
nosa terra. E máis ala de alén, e alén de
alén,? Que viches, Pimentel?
Un home morto na cuneta. Unha muller
que chora. A nada. Paxaro de prata marta. Ficaba o noso pai, no arresto, malencónico. Os camións do mencer semeaban
de mortos as cunetas. Onde nós dicianlle
levar alguén ás cláudias ou claudialo.
Canta soidade no ar. Canta na terra.
Cantos segredos enchen, Pimentel, as
tuas verbas de luces e de sombras.•

A:

A NOSA TERRA.

"

GuieirQ
CULTqRAL

23 DE DfCEMBRO DE 1999 • N2 914

.

Lino Braxe.publica o primeiro
libro de poemas obxecto e visuais
Responde á 'teima de investigar e renovar a própria voz'
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PAZO DA CULTURA
Rúa Alexandre Bóveda, s/n. A Xunquelra
The Origina) Ove~ Boys of
Mlsslsslppl. Patrocina Glixa
Gal/da Xoves 16 ás 21 :00 h.

AUDITORIO

-0- CARME VIDAL

TlATl.0 - DaAMA

SI o vello Slnbad volvese ás
lllas ... Polo Centro Dramátioo
Galego. Promove Pé!?O da Cultura e
IGAfM. Xoves 2 e Venres 3 ás
21 :00 h. Prezo 600 pta. Reducción
do 50% para estudantes e grupos.

É a primeira vez que no noso
panorama editorial se publica
un libro de poemas obxectos e
visuais. Lino Braxe mostra a
sua última obra na editorial Espiral Maior, na colección visual, pero o título ben poderia
incluirse en calquer das duas
séries poéticas da empresa cultural dirixida por Fernán Vello. Con múltiples faces artísticas que van desde o teatro ás
artes plásticas, Lino Braxe define todas elas como distintas
manifestaci6ns da sua condición de poeta e é por ela pela
que fita nos obxectos para combinalos e provocar emoci6ns.

DANZA - Fl.AMlNCO

Sara Baras. Promove Cadena
COPE e Pazo da Cultura. Luns 13
ás 21:00 h. Prezo 1.500 pta.

HOMENAXI

E.n~

da Medalla de Ouro da
cidade a Alexandre Bóveda.
Promove Concello de Pontevedra
Sábado 11 dé 12:30 a 14 h.

CONalESOS E SEMINA1UOS

Salón Internacional do Libro
Infantil e Xuvenll. A memoria
oral. ExposJcións, contacontos,
seminarios, actuacións.

MÜSIC.A- HOMENAXI AO AllTISTA

Concerto Novos Aires
por Suso Vaamonde
Suso Vaamonde presenta a
Marisol Blanco, Grupo Sarabanda,
Grupo Xuvenil Virxe da Renda e
Salterium. Promove Pazo da
Cultura:Sábado 11 áS 21-:00
- h-. Prezo 500 pta. -

Difícil atopar un exemplo máis
aproximado no que se confundan
as artes plásticas e a literatura.
Son poemas sen palabras e obxectos que se toman líricos. No
Galeuzca celebrado en Compostela hai un ano a análise de relación entre arte e escrita pennitiu
que se mostrase a obra dalguns
dos nasos criadores que experimentan con esta f9rma de expresión. Xosé Maria Alvarez Cáccamo --comisário da exposiciónXavier Seoane, Anxo Pastor,
Rodríguez Fer, Xoán Anleo ou
Paco Souto mostraron no Centro
Galego de Arte Contemporánea
os seus obxectos poetizados. E tamén estaba ali a obra de Lino
Braxe que agora recolle en libro
os seus poemas obxecto e visuais.
Responde esta nova aposta de
Braxe a: sua queréncia polas vangardas e tamén wilia volta a experiéncias case adolescentes que
tiña xa esquecidas. Botou así dez
anos recollendo diversos obxectos para logo pecharse con eles
vários mese , acompañado dun
caderno de notas, até que as proprias cousas evocasen os poemas.
"Considérome un poeta que tanto escrebe un libro sobre os árabes como arredor do Mediterráneo ou participo no espectáculo
A caricia da serpe. Pretendo que se
aprécie investigación en cada entrega e teño continuas ánsias de
renovar a miña voz, entendendo
asi que o meu camifí.o artístico é a
diversidade" sinala o autor que
califica as suas facetas de director
e actor teatral ou locutor de rádio
como "circunstáncias da vida".

MÜSIC.A- ClÁSICA

Orquestra Sinfónica de Utuanla
Patrocina Caixa Pontevedra Mélmres
22 ás 21 :00 h. Prez.o 500 pta

SALA DE. ExPOSICIONS
AllTE - GRAVADO

Bienal de Gravado. Promave
Caixa.vigo e Ourense. Do Xaves 9 de

MÜSIC.A.- IAZZ
Fontella bass &. The volees of
Saint Louls. Patrocina Glixa
<Ja.Jida. Martes 14 ás 21 :00 h.

Decembro ao Domingo 9 de Xaneiro.
De Martes a Domingo de 11 :00 a

14:00 h. ede 17:00a 21:00 h.

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Charino 6
gratuíta ata completar aforo.
CINE - LONGAMEtRAXl

Educación en valores a través do

Concerto de Nadal da escola de
Música Iuterpe. Luns 20, Martes
21 e Mércores 22 ás 20:00 h.
Entrada gratuíta ata completar
aforo.

cine. "MI vida en r:osa'.'.

Promoven as Concelterias de
Xuventude e ServiciáS Sociais.
Mércores 1 ás 10:00-h. DirixidQ a
Centros Escolares.
CINl-JORUM

Noites Abertas. "Ulio ioJo,
división de choque". Promoven
Concellerias de Xuventude, Política
Social e Plan Urbán U. Sábado 4 de
21 :30 a 00:30 h. Entrada·gratuíta
ata completar aforo.
Noites Abertas. "Hombres
armados". Promoven Concellerias
de Xuventude, Política Social e
Plan Urbán 11. Sábado 18 ás 21 :30
h. Entrada gratuita ata completar
aforo.

libro" explica Lino Braxe incluindo tanto a sua visión do "Werther" como as impactantes imaxes
de "Transpoting" ou "Requiero".

O autor toma tamén a fotografía
de Hitler, xa convertida en icono
e repetida a mantenta, para facer
En Poemas obxecto e visuais agraunha crítica aceda da intoleránman as referéncias cultui:ais que
máis pegaron en Lino Braxe. · cia. Para o poeta "é o mellar símbolo do autoritarismo e da violénMoito cinema e moita literatura.
cia das dictaduras nun tempo no
Do gabinete do Doutor Caligari
que se está a criar un caldo de culaos dias de viño e rosas; un violitivo para a volta desa barbárie.
nista no tellado ou foise co vento.
Non .é este un fin de milénio optiReferéncias todas próximas a Braxe como os obxectos que compo- - mista para as liberdades e a resposta das forzas progresistas está a
ñen o seu laboratório e cos que
ser nula. A abriga dos poetas é inelabora as suas composicións, vátuir e os políticos non debian farios como agasallos dos mellares
cer ouvidos xordos a esas voces" .
amigos, outros da sua casa e alguns máis apañados do lixo. "Póo amargor confúndese co hu~
dense apreciar duas lifí.as neste timor dalgunha das imaxes. "A
po de obras, a culturalista e a que
irania é unha constante.na miña
comunica emocións. A min intevida. Son aburrido e triste pero
résanme as duas e iso nótase no

-

canto traxédias con mofa de
min mesmo polo que chego a
provocar o riso. Procurei que
saira o meu perfil roáis agradábel" engade Lino Braxe con cerra sorna recoñecendo, mesmo
asi, toda a carga dramática que
gardan algunhas das suas ima- ·
xes, a chamada pola fuxida e a
agresivid;:i.de retratada con crueza. Para dar canta da suél rñaneira de querer expresar a crftica e
o' humor, provocar sentimenfos
e reflexións ou mesmo impactar
están as criacións recolectadas
en Poemas obxecto e visuais. A ·
oda á esÍ:rela de Galiza -Manuel
Rivas coroado da popular cervexa-, Europa dos dólares ou o
inxusto peso da lei reflfctense na
mirada poética de Lino Braxe
que, ao dicer.de Xavier Seoane é
"un dicir con palabras que son
obxectos, soños, signos. Un encontro posible co imposible" ~ •

a

INCONIROS - MISA REDONDA
50 aniversario da Colección de
Poesía de Benito Soto. "Contexto
cultural e político: Pontevedra e
Galiza nos anos 40 e 50". Coa
participación de Xosé Enrique
Acuña, Marga Romero e Raimundo
García Domfnguez Borobó.
Promove o Concello de
Pontevedra. Xoves 2 ás 20:30 h.
ENCONil.05 - ltf.CITAL POÉ'llCO

50 aniversario da Colección de·
Poesía de Benito Soto. Coa
participación de Sabino Torres, .
Manuel Maña, Bemandino Graña,
MigueFAnxo Femanán Vello, Lajsa ·
Villalta e Xosé M! Álvarez
.
Cáccamo. Promove o Concello de
· Pontevedra. Venres ás 20:30 h.
0

. MÜSICA - FOl.C

Festival _de Música Tradicional
Galega. i>romove Agrupación
Foldórica Os Alegres. X.oves 9 ás
20:30 h. Entrada gratuíta ata ·
completar aforo.
.

MÜSICA -CIÁSICA

Concerto de Nadal. Promove
Universidade de Vigo. Venres t O
'de 20:00 a 22:00 h. Entrada
gratuita ata completar aforo.
Recital de Música de Nadal.
Promove Asociación Rexurdir.
Mércores 15 ás 20:30 h, Entrada

Concerto de Nadal do Colexlo
Los Sauces. Martes 21 ás 12:00 h.
Entrada gratuíta ata completar
aforo.
Concerto de Nadal da Banda de
Música de Salcedo. Promove
Asociación Músico-Cultural San
Martiño. Xoves 23 ás 20:30 h.
Entrada gratuíta ata completar
·
aforo.
O sono dunha noit'e de verán.
Compañia Arome. Luns 27 ás
20:30 h. Entrada gratuíta ata
completar aforo.
'IEATl.0 - PAllA CATIVOS

O espírtto do bosque. Compañia
Falc.atrúa. Promoven as
Concelleñas de Cultura, Educación
e Xuventude. Martes 14 e
Mércores 15 ás 12:00 h. PÍ'ezo 200
pta. Dirixido a Centros Escolares.
tIATl.O - RE.DE GAUGA

Morte accidental dun anarquista.
Compañia Teatro do Morcego.
Promove Pazo da Cultura e
IGAEM. Xoves 16 e Venres· 17 ás
20:30 h. Prez.o 600 pta. Reducción
-do 50% paia estudiant~s ·e grupos.

.SALA DE. EXPOSICIONS

Artistas arxentinos. Do Luns 29
de Novembro ao Luns 13 de _
Decembro de 19:00.a 21 :00 h.
XVI Concurso-E.xposiciÓn de
canaricultura. Promove Sociedade
Pontevedresa de Canaricultura. Do
Mércores 15 ao Domingo 26 de
Decembro. de 19:00 a 21 :00 h.
Femando Istévez-Plácido Ucha.
Promove Concello de Pontevedra.
Do Martes 28 de Decembro de
1. 999 ao Venres t 4 de Xaneiro do
2000.
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BOROBÓ

A ·experiencia dün mozo muñidor
A xira propagandística de Caste,
lao pola sua provincia de .adop,
· ción, ~ de. Pontevedra,. acreceu a
sua figura política, o que sumán;
dose á inmensa popularidade
que xa tiña como xenial dibu,'
xante das Cousas da vida, moti,
vou o seu claro e rotund0 triunfo
nos derradeiros comicios da Re,
pública; sendo o candidato que
obtuvo máis votación, .sobrepa,
sando os cen mil sufraxios, coma
seu compañeiro do instituto
pontevedrés e de candidatura,
Bibiano F. Osorio,T afalf quen o
sigueu nas cifras finais do escru,
tinio. Todos os demais candida,
tos non pasaron dos cen mil.
lgún clises votos estou se,
gtiro que llos ro~rou certo
A mozo militante d·e Van,
garda de Esquerda Republicana,
que o lembra aquí casi sesenta e
catro anos desp~is.
Alleo aos preparativos electorais
non figuraba, nin creo qué pola
edade podería exercer, coma
apoderado ou interventor nas
mesas. Pero acudín axiña a cu,
riosear coma se desenrolaba no
meu pobo .a elección. E observei
que concurría a votar maiormente a xente de dereita e a
clientela política de meu paren-

lle ás rnulleiriñas a xa proverbial
. muletilla de "Scinche as cousas da
vida, potCastelao". ·

te, Vicente Sierra, diputado
o medo, vendo que somos tí e
emilianista nas Cortes.do bienio
rnáis eu os que os levamos d~ man.
· negro, ~ adversario sonado d.e
· Alexandre Bóveda~ nos debates
Xosé.Blanco, da familia da Gai,
da Asamblea dq Estatuto Gale, . teira, sua nai, e do Roxo·, seu pai,
go. Aquelo tiña mal cariz: só vo, · rnantifia rnoi boa relación cos
tában os señoritos,_· apenas algún
moitos siaréiros da sua casa de
comidas e bebidas, e ~áis mate,
artesán ou mariñeiro. As mulle,
riais de construcdón. Pola miña
res das aldeas non se ·arrlsCaban
parte, era o fillo m.aior de don
a votar. Era indispensable.ani,
malas a que o fixesen por Caste,
Víctor, o médico benquÚido
lao, por Tafall e seus desconoci,
dos paisáns~ quen sabían ben
que era da esquerda e amigo de
dos; os máis diles, membros da
·castelao; e por iso non quería
candidatura do. Frente Popular~.
exercer de cacique, usando a
sua natural influencia para rno,
ise momento topei con Xo,
sé Blanco. Era un antigo
ver o electorado dos concellos
de Valga e Pontecesur,es.
alumno da escola de Don
·Antonio, mestre thorto logo ·
ero, sin sabelo meu pai, to,
transterrado en Bos Aires. Saeu
mei a sua irnplí~ita repre,
dela cando eu entraba. Levába,
me uns dez ~os, pe_:r:o, cq_rnpar,
sentación aquela mañá dos
riamos sernellantes ideais~' Tiña · comicios d~ febreiro, coma un
muñidor ventureiro e desternido.
un temperamento rnoi nervioso
E subimos Xosé Blanco e máis
e inquedo, Xosé Blanco, o da
eu a Enfesta, Carreiras, GrovaS,
Gaiteira, de alcurne familiar.
A T oxa, a casi todas as aldeas do
Non podía ·contero seu abufa,
pequeno municipio cesureño·. E
baiJCamos levando, moi ledas, a
mento· pola escasa concurrencia
votar polo Frente Popular ás boás urnas da xente do pobo.
as mulleres que non tiñan idea
de quen eran Tafall ou Elpidio
- T emos que ir buscala ás súas
casas pra que acuda a votar.
Villaverde, e moito rnehos de
Romero Cachinero, o diputado
Non queda máis remedio --d~xo.
comunista, que ninguén sabía de
- Vou contigo. Hai que quitarlle
onde viña. Pero, iso si, sonában,

N
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Tantas denas .levamos ás u~as,
e con elas viñeron rnoitos de
s~us homes, que nos dous colexios de Pontecesures, venceu,
inda que pola mínima diferen,
c_ia, o F_rente .Popular.

E

menos mal que aquel ventu,
reiro muñidor tuvo a sorte de
que o collera o Glorioso M°'
vimento en Santander, porque
senón sabe Deus, o Deus que
monopolizóu Franco, o que lle
sucedería por meterse a redentor
do pobo, ou millar dito, a mufü,
dor. Xa que logo, naqueles
cruentos días da Guerra Plus,
cuancivil, cando meu pai iba pD'
las aldeas a visitar os seus doen,
tes, nunca faltaba algunha mu,
lleiriña que lle botara en cara:

P

- ¡Ai, don Víctor! por facerlle
caso a Mundo, seu fillo , pouco
faltou pra que paseasen a rneu
marido. E, a rnin, deixáronrne
o_s falanxistas o pelo rapado ao
cero coma un quinto.
En verdade, de boas me salvéi.
Mais, asi viñan ser "as causas da
vida, por Castelao". +

FRANCISCO

i·.·

A.

VIDAL

Un alto no camiño
As subidas do Adro de Palmeira
.son unha antiga rua empedrada:
que desde o porto pesqu~iro so,
be ata a igrexa, un outeiro desde
onde se contemplan os"camifios
do mar a través da farturenta ría .
que, desde t:empo inmemorial,
acolleu no~ seu seo matriarcal
aos rnorado~es das súas rib~iras. ·

llel;J con agrado o seu paso por
esta páxina.

É hoxe, este viaxeiro senta a con,
templar o milleiro de ensinanzas
que o camiño e os carniñantes
que se ac.ercaron ou cruzaron con
el lle foron aportando, ata deslx>r,
dar o seu emocionado corazón.
Pero na constante peregrinaxe,
non todo é andar, tatnén fai falta
sentar para recuperar folgos, an,
tes de continuar na procura dese
santuário que todos buscarnos.

As laxes desta antiga rúa non
gardan as marcas das rodeiras de
ningún carro, porque por elas só
subían os paisanos a pé, nunha
especie de ascese, a encontrarse
coas súas crenzas, pero tamén
consigo mesmos.
1

a

dro, que foi cemiterio
ta primeiros de século,
ecioía aos pescos como
quen recibe a un meditador que
reflexiona <liante dos seus devan,
ceiros mentres outea as vellas ro,
tas do camiño de América, polas
que tamén se foron, rumbo á
emigración ou aos barcos da mer,
cante·, cando se viran acosados
por unha crise pesqueira da déca,
da dos oitenta do século pasado.
Qesde o alt-o do adro, os pescas
do pasado fin de século, un día
sentaron a meditar na procura
dunha solución ás súas coitas,
lonxe de ficar ao pairo agardan,
do que a sardiña volvese á ría, e
saíron buscando novos horizon,
tes, e acabaron por converter o
antigo porto pesqueiro nunha
cornunidade de emigrarites; porque só a nós se nos ocorre perse,

r

,
guir o ocaso na procura de ñovos
camiños. Eu áta dubido moito de
que fose italiano o que tivo a
idea de buscar o camiño das eg,
pecias navegando cara o ocasÜ.
omo un día fixeron os
meus paisanos, e a pesar
de que sigúe habendo sar,
diñas, este ándadn, despois de
máis de ~res anos andando polos
vellos -camiños e as novas con,
gostras da nosa terra, hoxe ne, ·
cesita sentar, botar un .gro lo e
morder un bocadiño mentres
mira cara atrá.S, ao traxectQ per,
corrido, sen deixar de outear o.
que queda por diante.

C

Durante esta andaina 1 non fal,
taron costas e pedrugallos 1 días
de sol e de chuvia, ás veces as

maniotas que nin unha dobre
ración.de azúcre pode aliviar ou
as bochas dos pés rebentados,
pero sempre estaba <liante esa
nova visión que se vai descu,
brindo !l- cada paso, ese cons·,
tante achado dos secretos que
se agachan· tanto detrás dunha
curVa da estrada como no alto
dunha aba ou nunha afundida
corredoira; innumerábel canti,
dade de secretos compartidos
. que animan ao camiñante a se,
guir, a erguerse con. estrelas
.aínda no Ceo para empezar un,
ha nova etapa.

C

ada pouco, saíu ao paso
algún outro viaxeiro que
animaba a este a seguir,
que lía nesas pegadas impresas
no po e na lama o esforzo e aco,

Ata o carniño de Santiago
seguía. máis al6 de Com,
·
postela, cando os peregri,
nos non quedaban satisfeitos e
querían ver rnáis, ver a derradei,
ra verdade, e procuraban o oca,
so,, esa luz que se ofusca pero
non morre nunca.
¿Que sería da vida sen camiños?
Realmente o camiño, entre nós,
non remata nunca. Os meus pai,
sanos tomaron unha decisión
ha_i agora un século, boa ou ma, .
la, pero en todo caso non ficaron ·
a velas vir. Aqúel trasunto de
:galega descubridor que se cha,
maba Colón, aventurouse contra'
todo prognóstico, e co tempo
converteu ao mundo nunha pe,
quena aldea. Ao final, en cada
decisión que iSe toma, tamén está
o· camiño, m.áis ou menos derei,
to, pero sernpre dándolle signifi,
cado á nosa existencia.+

Xosé Nogueira
'Ainda queda
por facer un cinema
con mirada própria'
La mirada cautiva. Formas de ver el
dne contemporáneo de Juan Miguel
Company e José Javier Marzal, Relatos soñados, Devoradores de Cadáveres de Michael Cr'>Íchton e Ela,
maldita alma de Manuel Rivas.
Que recomenda ler?
Algo de Ferrin, Caneiro, Cortázar e
tarnén Maria Casares de Arantxa Es-tévez e António Román de Pepe Coira.
Cúmprense dez anos desde a estrea
das tres primeiras longametraxes
galegas. Como valora esta década?
A nível de mercado e de indústria
avanzouse, pero a miña valoración
é moi moderada. Fálase moito do
grande e importante momento que
está a viver o cine galego, pero eu
non o teño nada claro. Non vexo
películas que poidan definir a ex.is,
téncia dunha filmografía própria.
Fanse rnoitas coproducións, e iso
non está mal, pero películas ga,
legas rnoi poucas. Pódese facer ci,
ne con menos carros, sen pensar
tanto en grandes orzamentos, máis
modesto, pero máis de aquí.
Ten afirmado que non existe un
título que actue como referente.
Hai películas, hai directores, acto,
res pero non ternos un cinema co
que poidarnos identificarnos como
acontece con outras indústrias mo,
destas como a francesa, a iraniana
ou a -brasileira. Fan produtos cos
que identificarse cara fora, pelícu,
las con mirada própria que poida,
mos exportar, porque esa é a verdadeira razón de ser dun cinema gale,
go. E dicer contar cunha série de
películas que plasmen a nosa forma
de achegármonos a realidade.

Como valora o traballo dos cdticos de cine?

É necesário que se empece a facer
crítica séria, xulgar os filmes de igual
xeit:o que os de calquer outro país.
Padecemos un patemalismo crítico
e unha falsa comprensión que non
nos benefician en nada. Hai causas
que influen nisto, como son o feíto
de que moitos crítici:>s son amigos ou
que os-grupos mediáticos estan im,
plicados na produción, pero hai que
normalizar a prática crítica e tentar
obxectivizar. Non lle fa.cernos nen,
gun favor aos directores se lles dice,
rnos que a sua película está ben, can,
do logo non son valoradas nos festivais importantes. +
Pontevedra, (1965). Aucor de O cine en Galicia
(A Nosa Terra).
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O Trinqu~
Agasall.os galegos

,_

Agora que comeza o Nadal
e os agasallos se fan
inevitábeis, non esquezan
· o toque galego se elixe a
cultura: cerámica, música, .

= o~ &-

literatura, vídeo, ...
A oferta a cada ano
ampliase e hai -para todos
os gostos. Desde nós para
coñecer o mundo.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
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Se o vello
Sin&od

volwneá•
illa•••• é
~da
na CORUÑA

do luns 27
ao Mérc:ores

29.

Allarb

que antes falabamos realizadas por Xosé Branco e que
ternos a oportunidade de con-,
tenplar até Xaneiro.

•MÚSICA

CORAL NEOCANTES
Oferece un concerto, o Xoves 23 ás 20 h., na igrexa
de Santiago.

-.A . Corufia
•CINEMA
CGAI
Remata o delo adicado ao
cinema Urul.erground USA
coa fita de Jonas Meekas
"He stands in a desert
counting the seoonds .os his ·
life" (1986), con subtítulos
en galego e que se proxecta
ás 19,30 dada a sua metraxe.
Entradas a 200 pta. e con
carné xove 100.

O Barco de V..
• EXPOSICIÓNS
FLORÉNCIO ARBOIRO
Mostra a sua obra, na Sala

de Exposici6ns de Caixavigo
e Ourense, até o vindeiro
Mércores 29.

Bueu

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

ÜCAMIÑO
COMO DESTINO
Aproximación indirecta e xenérica ao tema da peregrinación. Dividida en tres grandes
seccióñs: Partida, Camiño e
Ch.egada., está composta, fundamentahnente, por libros e
documentos que proceden,
na sua case totalidade, do Arquioo do Reino de Galiza, que
é onde se encontta.

Ü)RAL MAxl.MO ÜORKI
Oferece un concerto, o Do-

min go 26 ás 18 h. na igrexa
de San Martiño, invitados
pola Coral Marusia.

Cangas
•TEATRO
CON TOS
PARA TODO O ANO
Espectáculo de Teatro Bu.ratirú que estará o Luns 27
na Casa da Cultura.

e

de Acws do Concello, e ás
20 h. na Casa da Cultura da

Isaac Ferreira e Manuel Lou-

Ameixenda.

cada vello que morre os can-

Cee

C ervo

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

BURATINI
Representa a obra "A gaita
que facia a todas bailar" o
Martes 28 ás 17 h. no Salón

C ONTOS
DO V ALADOURO

Fennoso Libro editado por A
Nosa T erra e que Xesus Pisón,

rteleira

~

O SOLTEIRO. Chris

O ' Donnell é un solteiro
ao que lle dá pánico casar e deixar de ser un "cabalo en liber~
dade". As causas c-0mplccanse
cando, rexeitado pola sua moza,
ren que buscar muller en 24 horas se quer cobrar unha herdan~
za millonária. Comédia pasteleira, con moralexa Anal incluí~
da e ben pouca grácia.
~

007, O MUNDO

11.::e NUNCA ABONDA.

Outra de Jatnes Bond. Destas
enfréntase ao maligno plano
para conttolar o petróleo da

ex Unión Soviética trazado

JS8>,

SOBREVlVlREI.
Unha muller pe rde o

home e o traballo o mesmo dia
e por riba e stá embaraiada.
Mentres ao seu redor todos $8.en adiante, ela ten que sobre~
viver. Comédia apolodtka da
parella, calquet patella.

renzo, sabedores de que con
tos se van ap-agando, tiveron
a ben recopilalos e dárnolos a
cañecer neste volume. Agora, no Real. Patronato de Sargadelos, montan unha mostra
coa que pretenden introdocir
a; gravados na recuperación
da lirerarura popular, e asi ternos o meio cento de xilografias para ilustrar os cantos dos

INTERIORES
Visións íntimas dun século,
pintura de artistas españois
desde finais do XIX até os no,
sos dias, no Palácio Municipal de Exposicións Quiosque
Afonso, até o 9 de Xaneiro.

CORREA CoRREDOIRA
"Os dias _gravados" chama
Xabier Correa á mostra que
podemos ollar na Fundaci6n Luís Seoane, durante o
mes de Decembro.
SUPERMERCADO
DA ARTE
Feira na que se pode atopar
pintura e escultura .desde
11.000 a 28 .000 pta . no

ve estúdios. Coa i:nesma periodicidade e lugar, desenvólvese outta ro.ostra arquitectónica, a adicada a Teodoro
González de león &.Abraham l.abludovsky,_contemporáneos e representativos
dalguns dos aspectos máis sig. nificativos de México.

•TEATRO
SE o VELLO SINBAD
VOLVESE AS ILLAS •••
A coñedda obra de Álvaro
Cunqueiro é represe~tada
polo Centro Dramático
Galego, do Luns 27 ao
Mércores 29 ás 20:30 h.,
_n o teatro Rosalia Castro.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
CORES
PARA XENTE MIUDA
Mostra colectiva de ilustradores e ilustradoras, en ben efício de Asociación de

PaiS de Nenos con Problemas
P-sicosociais, que se pode
ollar na galería Sargadelos
até o 12 de Xaneiro. Duas
dúceas escollidas do ramo
da ilustración infantil galega participan nela.

pectáculo interdisciplinar
no que non se pode ver
desde a barreira.

·ourense
•DANZA
BALLET DE MoscovA
O Martes 28 co "Crebanoces" e Mércores 29 con "A
lagoa dos ciños", no teatro
Principal. ás 20:30 h., baixo
o patrocínio de Caixavigo e

Ourense .
• EXPOSICIÓNS
INVERNO 99
Case duas decenas, do máis
representativo da pintura .
actual galega, configuran a
exposición que podemos
ollar na galería Visol até o
25 de Xaneiro. Alexandro,
X.L. de Dios, Huete, Laxeiro, X. Quesada, Sucasas,
Virxilio...

• EXPOSICIÓNS

J. ÜUTIÉRREZ-SOLANA
Marcado polo trasfondo da
guerra civil e o exílio, os
traumas infantis, a antropoloxia e a necrofilia foron
temas constantes na carreira do madrileño J- Gutiérrez Solana (1886-1945).
Agora, o Museu Provincial
acolle, até o 2 de Xan,_eiro,
6 óleos, 25 augafortes e :4
_litografías.
-

LUIS MAYO

O madrileño ten unha
mostra de pintura, titulada
"Ourense. Recuerdos", na
galeria Marisa Marimón, na
recolle recantos da cidade
e dos arredores que ~l define como a cidade do pintor. Até o 18 de Xaneiro.

MODERNISMO CATAIÁN
Os óleos de Anglada Camarasa, bronces e arranques da escaleira de Eusebi
TAUROMAQUIA E
Pazo de Congresos.
Arnau, obxectos de A.
PROVÉRBIOS
Gaudí, alfaias de Masriera,
Os de Goya, no-Museu
ASMÁQUINÁS
. estucos polícromos de Llivincit.Íl até o dia 12 de XaDE LEONARDO .
mona ·cabrera,- debuxos e
neiro.
Da Vinci, claro, na Estaóleos de Ramón Casas e
ción Marítima, até o 9 de
outros artistas como lsidre
lNGEMORATH
Xaneiro.
Nonell, Josep Llimona
No Círculo das Artes, as foBruguera, Sebastiá Junyer
tografías xacobeas desta
VIRXÍUO VIÉlTEZ
Vidal ou Caries Maní
autora; na sala da Funda- - Roig, entre outros, até o
Fotografias de 1955-65 da
ci6n Ciíixagalicia; e até-o 9 . Domingo 9 de Xaneiro na
T erra de Montes na sala da
de Xaneiro; "Referentes · Aula de Cultura de CaixaFundación Caixagalicia até
das vanguardás histório 9 de Xaneiro. ·
~go e Ourense.
cas en España".
-ALEXANDRO
NOVA ARQU~TECTURA
•MÚSICA _--Pintura "1990-1999", nó
-MEXICANA
Até o 9 de Xant?iro,- qa ·Fun-- : \ ...- Museu Municipal até o 10
dación Barrié, podemos facei; CLAVICÉMBALO- deXaneiro.
nos unha idea da arquitectuO Clube da Arte e. Música
celebra, o Martes 28", o
Mª SOLEDAD BRANCO
ra mexicana a través dunha
~lma de proxectos de noFestival Morrovisión, es"Iconos e acuarelas" titula

Pro-

-

1

Luis Mayo
colgaos

lenzos,
aclicaclos á
dela de
ourensá,
· na galeria
Marisa
Marimón.
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a sua mostra no Liceu e que
podemos ollar até o 30 deste mes.

•MÚSICA

N

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DA RTV
DEMOSCOVA
Estará, o Luns 27 ás 20:30
h., na Catedral cun Concerto de NadaL

Outes
• EXPOSICIÓN$
MUIÑOS DE AUGA
Xacinto Cambeiro fai unha mostra, até Febreiro, de
fotografias, vídeo e diapositivas sobre os muiños de
auga do concello no pub
Tabasco. As diapositivas e
o vídeo pásanse os Domingos a partir das 8 da noite.

Ponted.e ume
•TEATRO
BURATINI
Cenifica a obra "A gaita
que facia a todas bailar" o
Mércores 29 ás 17 h. na
Casa da Cultura.

Convocatórias
IV PRÉMIOS AGAPI' 99
A Asociación Galega de Produtores
Independentes (AGAPI), abre o prazo
de presentación de traballos para a iv
edición ao que poderán optar as producións de cinema, vídeo ou televisión galegas, entendéndose como tales
aquelas cunha participación mínima
do 25% do presuposto ou un 50% da
equipa técnica ou artística, e os profisionais participantes en producións
galegas residentes ou nacidos na Galiza, comprendidas entre o 1 de Xaneiro
e o 31 de Decembro de 1999, sendo o
14 de Xaneiro do 2000 a data límite
para a recepción de traballos. Poderanse presentar cantos traballos se estimen oportunos, un por fita en formato VHS en sobre pecho, nos locais de
AGAPI: Praza de Europa 15 A, 49 D.
15.703 Santiago de Compostela. Estabelécense vinte prémio nas seguintes
modalidades: Dirección de produción;
Fotografía e/ou iluminación; Banda
sonora; Guión orixinal; Dirección artística; Son; Montaxe; Interpretación
feminina; Interpretación masculina;
Director; Especial "José Sellier"; Película foránea; Produción de publicidade; Produción de TV; Produción documental; Produción de vídeó; Produción multimédia; Curtametraxe; Honorífico "Femando Reí"; e Película de

longame.traxe. Os prémios non terán
dotación económica e consistirán en
pezas artísticas encarregadas a tal fin a
un escultor. O acto de entrega dos
prémios realizarase nunha gala que te·
rá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o 18 de Marzo do 2000. Máis información no telf. 981 577 747.
PRÉMIO "ÁLVARO CUNQUEIRO"
PARA TEXTOS TEATRAlS
Que convoca o Instituto Galego de AItes Escénicas e Musicais (IGAEM) correspondente ao ano 2000, despois que
a edición do ano pasado ficara deserta,
cando foi recuperado pola Consellaria
de Cultura, tras cinco anos de auséncia.
A obra poderá ser de temática libre,
sen límite de extensión, con excepción
das obras de teatro breve, inéditas, non
representadas nen premiadas noutros
concursos e escritas en galego normativizado. O xúri terá en conta, con critério positivo, a viabilidade da representación cénica da obra no que se refrre
aos apectos que afectan ao número de
personaxes, espazo cénico ou condicións técnicas. O IGAEM conservará,
durante dous anos, os direitos para representar a obra premiada e sacará a
concurso público o texto gafiador dentro da convocatória anual de convén.íos
de produción e distribución para com-

Pontevedra
SANTIAGO

adica unha
mostra
a Reimundo
Patiño.

• EXPOSICIÓN$

Mostra a sua obra no Espacio para a Arte (Avda. Sta.
Maria s.n. ), baixo o patrocínio de Caja Madrid.

Luís SEOANE
- Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC_, coa que o centro
pecha o ano. Divídese en
duas partes, a primeira recolle pinturas, deseños e gravados datados entre 1932 e
1979, e a segunda, no soto,
titulada Luís Seoane: grafista,
e coproducida polo IVAM,
reune máis de un cento de
obras deseñadas polo intelectual, entre as que se encontran libros, afiches, cartaces ou portadas de discos.

V BIENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Nesta edición participaron
658 artistas de 59 países
con 1.078 traballos dos
que se escolmaron 135 para que, xunto cos artistas
invitados, chegar ás 167
que compoñen a mostra. O
gañador deste ano foi o xaponés T omoya Uchida co
augaforte "Nest 21". Até o
9 de Xaneiro, baixo a promoción de Caixavigo e Ourense, no Pazo da Cultura.

ÜSOÑODUNHA
NOITE DE VERÁN
É interpretada pola Compañia Arume, o Luns 27 ás
20:30 h., no teatro Principal, con entrada de balde
até completar aforo

Póvoa de T.
•TEATRO
A GAITA QUE FACIA
A TODAS BAILAR
De Teatro Buratini, na
Casa da Cultura o Domingo 26.

Redondeta
•CINEMA
SEDECINE'99
Organizado polo Cine
Clube Claqueta, desenvólvese no Auditório Xosé Fi-

DO ENTROIDO
Convocado polo Concello de Cangas
do Morrazo poderá participar calquer
persoa interesada con obras en branco
e preto ou cor, tamaño DIN A-3 e cada autor só podera presentar unha única obra. O prémio está dotado con
40.000 pta. e o xúri pode declaralo deserto. Os. traballos deben presentarse
na Oficina de Información Xuvenil sita no CMBS, Avda. de Ourense 46,
36940 antes do 4 de Febreiro do 2000
e o fallo darase a coñecer 3 días máis
tarde no taboleiro de anúncios do
concello. A organización non se responsabiliza de calquer desperfecto ou
extravío das obras. O cartaz eleito será
o anunciador do Entroido 2000 de

REIMUNDO PATIÑO
Nunca estará de máis visitar esta mostra dun dos fundadores da "Brais Pinto",
pioneiro da banda deseñada, pintor ... e que se encontra na sala "Isaac Diaz Pardo" do Audit6rio de Galiza,
até o 27 de Febreiro.

TATIANA MEDAL

BANDA DE SALCEDO
Dá un Concerto de Nada!,
promovido pola Asociación
Cultural·San Martiño, o Xoves 23 ás 20:30 h., no teatro Principal con entrada de
balde até completar aforo

IIl CERTAME DE CARTACES

• EXPOSICIÓNS

FERNANDO EsTÉVEZ
& PLÁCIDO UcHA
Desde o Martes 28 deste
mes até o 14 de Xaneiro do
vindeiro ano, poderemos
contemplar as suas obras
na Sala de Exposicións do
teatro Principal.

•MÚSICA

pañias de teatro profisional. Dotado
con un millón de pesetas máis a publicación e posíbel representación, os autores ou autoras dispofien de dous meses de prazo para remitir os textos (por
quintuplicado, en exemplares separados, mecariograf:ados a duplo esp¡izo e
en perfectas condicións de lexibilidade), a contar desde o 15 de Decembro
de 1999a IGAEM Pavillón de Galicia
s/n San Lázaro. Apdo. 150. 15.703
Santiago de Compostela. T elfs. 981
577 126/28, fax 981577 127.

Santiago

OAuditório

de Galizaen

t

gueroa coas sesións ás
21:30 h. O Luns 27 proxectan "Solas", de Benito
Zambrano, que retrata as
relacións dunha nai coa
sua filla, despois de anos
de non saber nada unha da
outra, nun bairro sevillano
conflitivo, co alcool e a
tenrura; o Martes 28 tócalle a vez a "Gods and
monsters" (Deuses e
monstros), de Bill Condon
que narra a sinistra relación dun ex-marine co director de cinema retirado
James Whale', criador das
fitas de Frankenstein dos
anos 30 e agora apopléxico, do que é xardineiro e
cunha ama de <;haves protectora polo meio; o Mércores 29 vai "The General", de John Boorman
que conta a história dun
mañoso delincuente dunha
bairrada pobre de Dublin
que acaba enfrentado co
Estado, policía, igrexa,
IRA e outros grupos armados a quen ridiculiza cos
seus roubos, ademais de levar unha axitada vida sexual; e para rematar o Xoves 30, "Happines", de
T odd Solondz, fita na que
podemos ollar a unha moza
de New Jersey, con un na-

da amplo currículo de faldas, que acaba liada cun
emigrante e delincuente
ruso, á sua irmá, farta do
seu éxito cos homes, a sua
outra irmá, perfecta casada
con dous vástagos e un
marido con inclinacións
pederastas, aos pais, a piques de se separar, e, ain,
da, a un viciño obsexo te1efón ico. Comentar que
todas as fitas teften, polo
menos, dous prémios de
distintos e coñecidos festivais intemacionais.

Ribadeo
• EXPOSICIÓNS
RAIMUNDO lBÁÑEZ
Mostra que, na Casa da
Cultura, comemora o 250
aniversário do nacimento
do Marqués de Sargadelos.
Fotos dos lugares vinculados coa sua vida, documentos e obxectos persoais, até .16 paneis e unha
abundante bibliografía,
configuran a esposición organizada pola A. de Amigos
do Conxunto Histórico-artístico de Sargadelos, A. de
Amigos de R. Ibáñez, Conc~llo e Caixagalicia.

COLECTIVA TRINTA
Até o 20 de Xaneiro, a galería Trinta reune as máis
recentes criacións, pintura,
escultura, fotografía, deseño e instalacións, de trinta
famosos artistas galegos actuais.

Corcia, N. Goldin, C. Madoz, C. García Rodero,
García-Álix, L. Clark,
Álvarez Bravo, E. Gowin.
A. Webb e M. Río Branco.
MANuEL PATINHA
O escultor portugués utiliza
a Casa da Parra como refúxio da sua obra. Bombos,
contedores, sarcófagos, balandrinas, zarzolas e pérolas
son alguns dos motivos sobre os que Patinha construe a sua obra.
VIAXEÁLUA
Con guión cinematografico
de F. García Lorca e imaxes orixinais do pintor e
cenógrafo Frederic Amat,
no Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granel!.

Cangas e pasará a ser propriedade do
concello Con todos os traballos farase
unh.a exposición na Casa da Cultura.

lI CERTAME DE CARTAS DE AMOR
Convocado polo Concello de Cangas
do Morrazo poderá participar calquer
persoa interesada nas categorias A)
para menores de 16 anos e B) a partir
dos 16 cunnpridos no 2000. A extensión máxima será de dous fólios preferentemente mecanografoados a duplo espazo e en galego acompañados
dun sobre pecho no que se incluirán
ods dados do autor ou autora: nome e
apledios, enderezo, N 'de telf; fotocópia do DNI ou libro de famflia. Os
traballos deberán ser entregados na
Oficina de Información Xuvenil sita
no CMBS, Avda . de Ourense 46,
36940, antes do 5 de Febreiro do ano
2000 e o fallo do xúri darase cof\ecer
o 11 do mesmo mes no Centro Municipal de Benestar Social pudendo declarar algun dos prémios deserto. Na
categoria a existe un 1si prémio de
10.000 pta; un 2si e JS! de 5.000 tendo,
ademais, todos eles un bono para libros. Na categoría B hai un 111 prémio
de 20.000 pta; un 211 de 15.000 e un
3 11 de 10.000. A organización resérvase o direito de editar algun dos traballos presentados.+

de San Martiño Pinário.
Até o 31 de Decembro.
SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
31 de Decembro, no Pazo
de Xelmírez, Coléxio Farueca e San Paio de Antealtares.

Tui
• EXPOSICIÓN$
ANALEGIDO
Ourensana de nacimento e
viguesa de adopción, esco,
lleu a galería Trisquel e Medúlio para mostrar a sua última produción pictórica, que
poderemos contemplar até
o 8 de Xaneiro. Na mesma
galeria tamén podemos
ollar a escultura e pintura
dos seus artistas habituais,
do máis destacado do país.

ANTÓNIO
ÜARCIA PATIÑO
Mostra de pintura baixo o
título Os milagres do aposwlo Santiago, no claustro do
mosteiro de San Domingos
de Bonaval.

•CINEMA

ÓSCAR PuGLIESE
Mostta as suas fotografías no

Chica.go Cab, de Mary Cy-

pub Modus Vivendi.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTIJAL
Unha nova forma de viaxar polo Camíño e polo
tempo sen ter que moverse

Vigo
EsTREA.s oo NADAIburski & John Tintori
(EEUU, 1997), o Xoves 23;
El e.1angelio de l& mara,
'1illas, de Arturo Ripstein
(España-México-Aneen tina, 1998), o Luns 27; e Fear and loathing in Las Ve,

S. BAONES

É o seudónimo da pintora

Mi Salomé San Julián que
ten unha mostra das suas
obras na galeria José Lorenzo
que, ademais, mostra os fondos dos artistas habituais.

.Ana Legklo
migo 01
MU1 lenzo1

na galeria

Tri1quel •

MedúHo
delUI.

CLÁSICOS DA
FOTOGRAFIA MUNDIAL
. A Universidade compostelá
utiliza o recinto da sua lgrexa para albergar a Colección
de Lola Garrido. A Stieglitz,
Moulnier, Bertall, Nadar,
Goupil, E. Steichen, K.
Struss, A. Boughton, J.M.
Cameron, B. Abbot, R. de
Carava, M. Chambi, R.
Frank, P. Caponigro, l.
Cunningham, A Siskind,
Weege, R. Steiner, RengerPatzsch, A. Rodchenko, A.
Lavenson, L. Jacobi, H. Edgerton, M Ray, B. Brandt,
Cartier-Bresson, E. Boubat,
R. <;apa, A. Kértesz, R.
Misrach, P. Sebah, K.
Blossfeldt, L. Geesaman, A.
Siskind, I: Morath, R. Rauschenberg, K. Carter, L. Di-

...

-
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Anú.n cios de balde
talio, Chus Pato, Emma Pedretra,
no novo número de PotpA. Pídeo
enviapdo dous setos de 35 pta. ao
Humilladoiro, Apdo. 816, 15.080, A
Coruña. Envíanos tamén os teus poemas para os vindeiros números.

•A Asociación Cultural "Emílio Crespo" de Návia, en Vigo, oferece a
oportunldade, a todas as persoas,
xoves artistas, da comarca a realizar
exposlcións nas suas lnstalaclóns.
Telf. 986 241 534.

• Mestre e animador sóclo-cultural
busca calquer traballo. Manuel 616
354 911.

Sugorleu
estará o
Xoves 23
en VIGO.

gas , de Terry Gilliam
(EEW, 1998), o Mércores
29 . No Auditório do Cen-

tro Cultural Caixavigo e Ourense, en versión orixinal
subtituladas en espafiol, ás
17 e 20:30 h.

• EXPOSICIÓNS
ÜFEITOAMÁN
A xa tradicional feira de
artesania ten lugar na Estación Marítima, até o 5 de
Xaneiro, da man da Asociación Galega de Arresanos.

zado por Caixavigo e Ourense, podemos contemplalos na Sala T emá.tica desta
entidade creditícia .

VI FEIRA
DE ARTES PLÁSTICAS
Na Sala de Exposicións da
RENFE e até o 5 de Xaneiro,
reune a case 30 artistas que
mostran as suas esculturas,
acrílicos, pasteis, guaches e
óleos, ade m a is de haber
obradoiros de pintura para
as crianzas, pintura en directo e recitais de poesía.
Organiza a Asociación de

Artistas Plásticos .

A

CRuz PÉREZ R UBIDO

ede

Encadrada na abstracción e
con obras que integran o
lenzo e o bastidor con ferro
ou alumínio nun coqueteo
suxerente coa linguaxe escultórica, a coruñesa inaugura unha mostra, o Venres 17, na galeria Abel Lepina onde permanecerá até o
8 de Xaneiro.

TERRA E TEMPO
www.uniondopovogalego.org/terraetempo/index.hanl
Revista de información, análise e inter-

pretación de temas monográficos desde
unha perspectiva nacionalista e anri-irnperialista. Editada pola Unión do Povo
Oalego. Inclue números atrasados. +

SAGRARIO ÜRTlZ
A quen define Bemardino
Oraña como "meiga tecedeira de bxectos suxeréncias
que magnetizan e engaiolan
ao tempo que nos avivan a
imaxinación", colga os seus
lenzos na galeria Sargadelos
até o 14 de Xaneiro.

ÜLGA VARELA &
CARME BAO
Mostran a sua pintura, no
Centro Cultural de San
Paio de Návia, até o 10 de
Xaneiro .
CONCURSO DE BELÉNS
Na XXXlV edición, organi-

PINTORES
ROMÁNTICOS INGLESES
Na España do déculo XIX,
na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixavigo e
Ourense, até o 9 de Xaneiro.
ANTÓNIO PESSOA
Autodidacta que escrebe,
pinta, canta, toca e compón e que, segundo o programa, coas suas exposicións despertou admiración nas galerias de media
Europa . Agora ternos a posibilidade de ollar as suas
pinturas na galeria Dorian
(Placer 17), até o 15 de
Xaneiro.
SAGRARIO ÜRTIZ
Pintora leonesa, que se caracteriza por plasmar, de
forma abstracta, elementos
naturais nos seus cadros,
ten unha mostra da sua
obra na galeria Sargadelos.

MARIA DE FELIPE
Mostra as suas pinturas, na
galería Ad Hoc (García Barbón 71 ), até o 19 de Xaneiro.

• Ven de ser publicado o Nl! 6 de
ADEGA-Cadernos, que adica 64 páxinas a diferentes temas sobre a compostaxe do lixo. As persoas interesadas poden solicitar un exemplar ao
Telf. 981 570 099.
• Licenciada en Filoloxia Galega, con
ampla experiéncia, prepara as probas de aptltude de galego para as
oposicións á Xunta de Gallza. Dispoñíbel na Coruña ou en Compostela. Tlf. 654 752 191 .
. • Vendo Cllo 1.9 Diesel, 5 portas,
do ano 95 con 80 .000 Km . Equipamento compreto. Telf. 696 916 678 .
• Vendo chalet nas Rias Baixas de
duas prantas e garaxe. Máis de 2.520
m2 de terreo. Ideal para unha residéncia para a terceira idade. Telf.
923 267 657.
• O BNG de Alfoz-O Valadouro tamén está na ínter-rede : http://members.es. tripod.de/valadouro ademais
do enderezo normal: Apdo. 27. O Valadouro 2mo
•Compro selos novas , con ou sen
goma, usados mundiais e traxetas telefónicas novas ou usadas. José Apdo.
32.004, 28080 Madrid.

• Véndese Suzukl Baleno 1.6 de
gasolina, 3 portas, extras, ano 99,
impecábel. Telf. 600 670 747, preguntar por Xúlio.
• Véndese amplificador Marshall
guitarra, modelo Valvestate. Con pedal para cámbio de canais e reverb.
Cabezallo 100 wc, pantalla 150 w. Prezo 99.000 pta. Mário, telf. 981 586929.
• Gozas contando histórias? desfrutas escrebendo? gostariache que lera
as tuas narracións? Agora ti tamén
podes publicar nos noso idioma os
teus· escritos. Se tes algo Inédito
que contar, visita nas páxinas de
www.andelvirtual.com o Foro Novo .
Só tes que enche un formulário e envíalo. Lago escolmaremos os mellores
para sairen publicados de balde en
formato dixital en Andel.
• A Assembleia reintegracionista
Ene Agá quer facilitar o acesso
ao uso da grafia reintegrada.
Quem estiver interessado mande nos 150 pta em setos e o seu enderec;o ao Apdo . 122 de Pontevedra e
recebará por correio um Breve
Prontuário Ortográfico e urnas úteis
Tabuadas Ortograficas para consultas rápidas .
•Grande oferta de discos e filas, anos
80. Prezos interesantes. 986 413 496.
•Clases de alemán, inglés e direito;
en Cangas, impatidas por licenciada trilíngüe. Todos os níveis, ampla experiéncia. Telf. 986 307 119 e 656 574
103.
• A Mesa pola Normalización Lingüística de Vigo busca colectivos
ou asociacións para compartir local. Pedro Valades, telf. 986 412 834.

• Calendário 2000 da Fundar;om
Artábria. A toda cor, ilustrado e com
a legenda "A Galiza do século xxi tem
que sacar a lfngua". 200 pta cada un
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua encomenda, incluindo o total en selos
de correio, para: Artábria, Apdo. Correios 570 de Ferro!.

• Oferécese masaxista, manicura,
pedicura, etc. na zona da Coruña ·e
arredores. Prezos económicos. Telf.
981 641 286.

• Atoparás poemas de lolanda Cas-

• Alúgase· casa en Camota, gran-

5.000 ANOS DE ARTE

XóVENES ARQUITECIDS

Presenta, a través de reproducións fotográficas e calcos a tamaño natural, a variada temática dos sign os
rupestres prehistóricos do
noso ámbito ademais dunha escolla de obras de arte
contemporánea que reflicten a pegada da imaxe rupestre na conciéncia estética galega. M. Moldes, X.
Freixan es, B . C áccamo,
M. Vasco, S. Blanco, M.
La mas, L uís Seoane, S .
Pacheco, M. Vilariño, T .
C arbajo, A. Pati ño, X .
Vázquez, M. Pena, F. Casás, L. Blanco e Reimundo Patiño comparten cartaz coa arte rupestre. Na
Casa das Artes até o 26 de
Decembro.

Organizado polo COAO e

Lost ·n sound

a Fundación A . Camuñas,

mostran dez traballos de
d ist intos es t údi os e sp a ñois, entre eles os galegos,
Xesu s lrisarri e Guadalupe P iñeira , na sala do
COAG, (Marqués de Valad ares 2 7) , até o 30 de
Decembro.

Xúuo V rLLARINO
Trinta fo tos a cor sobre a
traxédia de Kósovo co mpoñen a mostra, q ue amplia un mes máis a sua esposición, e que se encon tra na delegación de La
Voz. Unha das instantáneas acaba de ser escolmada polo European Fuji
Award para representar ao
Estado na final que se celebrará en Atenas en Fe breiro.
SUPERMERCADO

T rata de oferecer un panorama
da música dance, a cultura de
clubes e, a través delas, unha
posibilidade de realizar un exercício de hermenéutica da cultura xuvenil e analisar a estética,
valores, significados e imax inários da música techno, house,

trance, drum'n'bass, bigbeat, leftfiedl, down tempo, dubtech , experimental e ambient. O proxecto
canta cun programa musical,
elaborado por Ernesto Oómez,
que inclue 60 CDs dos estilos
ante mencionados. Dado que
as pezas están ubicadas en espazos serviciais do COAC, Pablo
Sánchez diseñou unha sutil AMBIENTACIÓN sobre a que van
unha série de obras a meio ca-

miño entre o mobiliário ou a
decqración e onde se desenvolven os eventos en directo con
Djs ou Vjs. No apartado das EXPOSICIÓNS están representados
artistas plásticos con fotografías,
vídeo- instalacións, esculturas
con son, instalacións e pezas
fronteirizas ente o obxeto cotiá,
a escultura ou a instalación. No
que ao programa de VÍDEO se ref ire, inclue producións de máis
de unha dúcea de auotres de
distintos países. TALLERES E SESIÓNS DE TRABALLO: para quen
lle interese que aponte o teléfono 981 546 623 que é onde hai ,
que ,reservar praza, asi o Sábado
11 de Xaneiro Programa comentado de son pola Orquesta

do Caos que enfatizará as novas
aportacións no campo musical a
raiz da inclusión dos sons producidos dixitalmente; e o Sábado
15 e Domingo 16 de Xane iro,
Taller de son a cargo da profesora Amparo Porta. Nos ESPAZOS
DE DOCUMENTACIÓN: instalados na biblioteca e na cafetaria,
hai dous monitores de vídeo onde se poden ver diferentes programas de La Mandrágora, Metrópolis e un ordenador desde
onde acceder a várias páxinas
electrónicas ou a escolma documental de libros revistas e catálogos. Se queredes saber roáis
"perdédevos" polo CGAC de
Santiago. Perdidos no son chega
até o 12 de Marzo.•
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• Alugase casa amoblada en aldea
da provincia de Lugo, equidistante
entre Lugo e Ourense, na .metade do
camiño de Chantada a Taboada, con
terreo para horta. Bon prezo . Telf.
982 254 946.

• Desexo porme en contante con
xente que esté dlsposta a non celebrar as vlndeiras datas do nadal,
fin de ano, reís, etc. Escreber ao Apdo. 305 de Vigo.

°'

().

DA ARTE
Máis de 3.000 o bras or ix inais , entr e pintur as e
esculturas , nes ta fe ira da
American Prin ts que se
enco ntra en Ló p ez de
Neira 5.
·• LEITURAS

A CAIXA DE PANOORA
A Maga Rulana fará unha ses ión de cantos, co
gallo da presentación das
navidades de Kalandraka
Editora , o Xo v es 23 ás
seis do serán. No mesmo
local, pero o Mércores 29
ás 20:30, present an a revista Alquimia cun recital poético.

w

o

de,. amoblada, con vistas ao mar e
económica. Telf. 981 294 879.

M
N

• Clases de toga en Bouzas (Vigo)
todos o Martes e Xoves de 7 a 8 do
serán impartidas por Angel Guesalaga "Kailas", profesor de Sanatana
Dharma. Máis información no Telf.
986 304357.
• Vendo xarope de planta de aloe
vera. Compatíbel con calquer tratamento médico. Telf. 616 323 933.

•

•Compro selos· novos baixo facial.
Tamén tarxetas telefónicas. José Manuel telf. 91 376 07 23.
•Véndese terreo en Celeiro-Vivel·
ro, céntrico, perta do porto e a carón
da rúa. 1000 m• edificábeis. Prezo a
convir. Telf. 985 735 669, 982 128
840 e 987 607 059.
• Oferécese xoven terapéuta, en
Vigo, para acompañar enfermos e
persoas maiores en hospital ou domicilio. Telf. 616 323 933
• Sefiora oferécese para cuidar polas mañás ou noites a señora maior
na zona de Vigo ou Santiago . Telf.
606 0771)07.
• Vendo impresora matricial Eps9n
LQ-200 por 10.000 pta a negociar.
Manolo, telf. 616 354 911

..

• Paso traballos a ordenador
(gráficos, teses, etc.), rápido e económico para a zona de Vigo. Telf.
986 202 853
•A Federación de AA. de W. de Vigo
apoia a Plataforma de Solidariedade
con Timor para exudar á reconstrución . Aquelas persoas que queiran
contribuir poden facer o seu ingreso
na conta 20800000790040266831.
• Clases particulares por diplomada
en Maxistério. Horário flex íbel, zona
de Vigo. Telf 986 200 058
• Xevale vende bonos ecolóxicos
para a repovoacion forestal. Planta
a tua árbore mercando un "Bonoárbore" . Garantimos a plant ación
de duas árbores autóctonas. Envía
500 pta. (xiro, selos .. . ) ao Apdo.
35 de Chantada ou fai o ingreso na
canta 115-2 de Caixavigo en Chantada indicando nome e enderezo.
Todas as persoas recibirán un certificado.+

•MÚSICA

21 h ., no C entTo C ultural
Caixavigo, para oferecer un

SETE MARES
Para continuar co programa
de actuacións, o Xoves 23,
teñen a eses catro madrileños que se Hes dá por facer
unha mestura de hip-hop ,
funk e hardcore, principalmente, e que se chaman Sugarless. ODomingo 26 serán
Los Currichos, a banda viguesa de rythm'n blues liderada por Xabier Margado, a
que ocupe o cen ário . O
Mércores 29 p reséntase o
grupo Colombo de Xabier
Abreu e Nicolás Pastoriza co
seu pop-electrónico. E o Xoves 30, un dos pinchas históricos da cidade, Cancelas,
fará un percorrido pala música do~ anos 60 aos 90.

concerto solidário coas persoas autistas.

BUDIÑO,
BERROGÜETIO & UXIA
Xuntanse o Mércores 29 ás

•

Vil.agarcia
• EXPOSICIÓNS
MARIA LOUREIRO
A galeria A rcana acolle as
suas escult uras, até o 31
deste mes, n un h a mostra
organ izada pola C oncellaria de Cultura.

Madrid
• EXPOSICIÓNS
ANTÓNIO

pALÁCIOS

A Casa de Galiza acolle, até
o 6 de Xaneiro, unha mostra
do arqui tect o p orri ñ és
(1874- 1945), autor de alguns dos edificios máis emblemáticos da capital madrileña coma o Palácio de Comunicacións, C írculo de Belas Artes, Hospital de Maud~, Casino e outros muitos.

Maria

La Habana.

Loureiro
ocupa,
coas suas
esculturas,
a galeria

• EXPOSICIÓNS

VILAGARCIA.

GALLEGOS!
Sete miradas á pintura actual, Tono Carbajo, Fernando Casás, A. Femán dez, Din Matamoro, A. Mª
de Matos, Antón Sobral e
Enrique Velasco, enche~
coas suas obras o Salón
Blanco do Convento de San
Francisco, até finais de mes,
. acompafiadas de conferén cias e mesas redondas. •
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"Gusto moito·· de Viki. o "vi, quing_~ e do vello Capit~n
· Haddock, para min ben ma1s
. simpático e divertido ca·ese
sabichón do Tintin. E ainda
que non se trate propriamen-_·
te do mundo dos cadradiños,
eu non poderei esquecer
nunca o conto da Sereiña do
señor Andersen, que tanto e
tan ben me fixo chorar cando
· era neno. Por sorte, · ~ chiilización ten avanzado moitísimo desde aquela e agora xa
non é preciso que os habitantes do mar nos·sometamos a
traumáticas amputacións para poder vivir sen problemas
na terra". O que fala é
Golfiño, o protagonista da
nova publicación de banda
deseñada lanzada por Xerais,
que vai ter unha periodicidade mensal. O primeiro número apresentouse o Venres 17
de Decembro en Compostela.

f~~;::I
· ::f:t!~i:~~~.--;;~lt~ <;Jo en_. . . e.man~o;~p-~ro Arte'',
. a· dárlfo'director artís- tipo ~é~J~eyist~: -.

. ~ ,A. ESTÉV.EZ

/

Nadal

· ·~;Pa;a 1oitar éoritra ~ domínio da cultura televisiva entre os máis cativos, Golfiño conta con
novos e vellos coñecidos das viñetas do país:
autores como Xaquin ·
Marín ou o próprio Prado conviven con Ferreiro ou Fran Bueno, nomes que empezan a soar no mundo dos "cadradiños". Golfiño reivindica para a tradición
das revistas humorísticas para pequenos leito res, que na Galiza
·apenas existiu. Sendo
esencialmente unha revista de banda deseñada, en Golfiño haberá
lugar tamén para a criación literária e para outros meios de expresión
gráfica, singularmente a
fotografía, así como para a ci.éncia e para a
técnica, para a literatura
de tradición oral e para
o intercámbio. de infor"rriación entre os leitores
e leitoras da revista",
din en Xerais.

~

O mundo "dos cadradiños", como descrebe Golfiño a banda
deseñada, estaba orfo na Galiza. O pasado ano apareceu
Elipse, promovida por Miguelanxo Prado, e por Agustín Fernández Paz, co apoio da Consellaria de Cultura, ainda que dirixida
a un público de ensino secundário. Golfiño quer ser un tebeo
para os máis noves; está pensaO Golfiño , que conta
do para leitores entre oito e dopara o seu primeiro núce anos, aos que se convida a
mero cunha capa realiparticipar nas suas páxinas. Unzada por Fran Jaraba,
· tala en ~galego e iso é
ha tirax~e dez mil exemplares
coloca a revista ·en quiosques e
tamén importante para
librarias de todo_o país. Máis
os seus criadores, que
atractivos: a nómina de ilustra- . tarianos. Remata por pasar-a . ñeiros dos" rap~ces e -rapazas . funcione como un promotor do
Noiteboa compartindo con eles galegos. O seu espírito,-como
d9res e escritores .que c9laboidioma entre· os Léitores máis
. .. rao neste p·roxecto dirixido por a pizza de grelos e bailando ao explicaba Fausto, consiste tanoviños. Ten planificada a sua
. : · · Mig.uer Vázquez . Freiré: entre son dun gramóf~no. _ . :.. ·- .
mén en espartar a curiosidade
saída para todo o ano 2000:
eles, Miguelaf:ixo P.r9:c;IQ;, Fran
dos adultos. "Desta temperá dez números, .. dos cales dous
Polas páxina_s· de ···t;oltiño,
J.ar~ba, F-austó .!sorna-:· que é
afeizón quedoume tamén un extras terán trinta e duas páxiademais ·director artístico-, ,Pa- ac9mpáñano --:ou.tros amigos:
grande respeito por aqueles
nas, o doble do habitual. Reblo Otero "Peixe", Xaquin Marin,
Tom, chegado· desde WaH artistas que facian historieta gala con este extra de Nadal
Francisco BueRo, Pepe Carrei- Street até 'Galiza baixo a man . para·: ne ríos. "f-eU prefiro chamaun álbum ~das olimpiadas realiro, Marilar
de· André Meixilas; para todps os. ·~públicos-. A ·zaqo. por X-acobo Fernández,
d.e_; Ton.e.cho ·satisfacción que -:me produciu ··.cromos que se irán coleccioAleixan .7 ~-·
· dre, Fina ·
.'"'.:..°'" ún- rapaz 'cal- le.r a Hergé, Manuel Vázquez_ . nando número -a númerp. E,
· Casalde-·
quer dun bairro · ou Jack· Kirby nón é menor que. mentres, Golfi(ío, ~orno naquerrei, Xavier
calquer, nunha 'a que ·sinto .con Moebiüs, Otoles t~beos de- s~mpr:e, espera
P. Docame.ida-de como
mo ou Daniel Torres; todos
~~ cartas. do~~ seus t~n~. p~ra
po e Agus~s :d emais-do
eles son artistas comprometique opinen sot5re estas páxi· hoso país"-,
tin Fernándos non só coá sua obra, senas, tan novas no panorama
dez Paz. , .
criado por ·Xarión tamén co público ao que editorial do país. •
quin Marin, ou
persona:Os Escacha. xe ·qüe dá >
pedras, unha
. :.:-. nome á re- panda
que
vista, Golfixurde tras a ·
ño, saiu do ·
colaboración
i:nar para
entre Marilar
c·om.ezár:
Aleixandre e
unha novii
Fi'an Buéno.
~~ vída como •
As aventuras
·: terrícola. Es~ ~
hi-stóricas, . ·
.· _tá, criado ·por
.· pero tamén :-'
· Fau.sto
, con moita re-~ ·'..
_ .
.
tranca, • ve-~·:".
ñén da' man de Pepe .Carreiro, -'~~:
con Sir John Moore, e Ferreiro:
con Xeixas Johnson,
.expe.:
dición en México.
-- ·
·

C

asualmente nestes dias
de festa xustificados pola
conmemoración -máis
ritual que estritamente histórica- do nacemento do inspirador da relixión dominante, aparece o último informe oficial
sobre a natalidade en España,
que ven de converterse no estado menos fecundo do planeta,
con grande alarma dos demógrafos, que advirten do p_erigo
de que a taxa de natalidade está
xa por debaixo do mínimo que
garante o relevo xeneracional.
1

Persoalmente, non entendo
esta preocupación, acotada xeográficamente, porque o crecemento demográfico segue a
ser un problema mundial, interrelacionado con outros problemas can graves como o deterioro do médio ambence ou
as grandes diferéncias na distribución de recursos. E porque esa redución da natalidade
é inversamente proporcional,
segundo os informes da ONU,
ao nível de promoción e independéncia da muller en calquer parte do mundo. Non está mal, ademais, que a difusión
desas estatísticas coincidan
coa escrepicosa derrota do PP
nas suas intencións de restrinxir os direitos inmigrantes, que
tanto poden contribuir a ese
reequilíbrio xeneracional.
Claro que, para os natalistas
empedernidos, hai outros métodos para regular a povoación
máis tradicionais, como as
guerras e a fame. E se a progresión da liberación da muller
non chega a tempo, eses poden seguir a ser os métodos reguladores da demografía: cada
ano gástanse na chamada "Defensa" entre 700.000 e
800.000 millóns de dólares,
mentres que, para atender as
necesidades básicas desa metade da povoación mundial que
vive na pobreza, escudos da
ONU calculan que abondarian 40.000 millóns de dólares
(por certo, unha cantidade inferior ao 4 por cento da riqueza que acumulan as 225 maiores fortunas do mundo).
Correxir esa situación si que
sería un bo agasallo de N adal e
non todas esas esmolas coas
: · · que se tranquilizan conciéncias no mundo opulento.•

·o
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Tradición dos tebeos
Golfiño ten grandes obxeétivos; quer que . os .s.e,us, p~rso
naxes se .convirtan -en· compa:.

· VoLVER AO REGo

I

eltsin fai unha campaña
eleitoral exemplar: bombardeando e masacrando
. C4echép.ia:· Trátase dé conseguir que o:~ seu golfiño Vladimir futin ·salte_do 0% á presidéncia do país. UE e EEUU ·
. · es~áhda.lí~anse pOJ diante e
frowa~ manS"{>or tras á 'víst~..
de que 'asf poderá ter bos. 'interl~<;JI.t.o~eLA priméira ma..::.t -~~~
ñá dos recontos eleitorais os
·
informativos ocisentais:fala~ _ -~z.-:!,.lt'~1";;:::ban _de que a direita tiña a
·
maior:ia. Ao dia seguinte xa .
·
· e~~.1i'' "as- forzás réfomi"istas". +..::...:. :.;-.. " -;¡;:~.~ ·

