PERIÓDICO GALEGO SEMANAL
DEBE 5ER OAliA~All!l

Dez alcaldes na manifestación
contra a peaxe
~~~~~~-4~~~~~~~

O PNV agarda que HB lle pedo a ETA
unha nova trégua
~~~~~~-18~~~~~~-

27DEXANEIR0•2000•ANOXXlll•IVXEIRA

Francisco
Lores,
candidato
nacionalista
para os emigrantes ·

---10---

O PSOE proponlle por primeira vez
un pacto de governo a IU

ELEITDRAL DE JOS~
MARIA AlNAR

t .

~~~~~~-19~~~~~~-

Paco Pestana, artista acedo
que non quer traicionar aos seus
---~--25-------

FUNDADO EN 1907

W9l9•200PTA

As mulleres que marchan son máis do 40o/o nalgunhas épocas eo75°/o das retornadas non atopa traballo
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A corrupción retórica fronte
aos atentados
A irrupción do novo atentado de ETA no cenário político, ainda sendo
previsíbel desde o seu comunicado do 28 de Novembro, sacudiu á cidadania, mentres a maior~a dos responsábeis sociais, políticos e institucionais
voltan á mesma retórica de sempre: reclamar unanimidade fronte ao terror
con afümacións tan absolutas como estériles, confundindo a unanimidade
ante a dor coa unanimidade das posíbeis estratéxias que podan parar tanto
horror. Instalan aos cidadáns, coa impagábel axuda da case totalidade dos
meios de comunicación e dos que neles traballan, na corrupción retórica,
impedindo todo debate político -un debate sobre o xeito e a maneira de
parar a violéncia- facéndonos ver que toda discrepáncia política atenta
contra os princípios da democrácia, da paz e da vida. Mesmo pedindo, como a socialista Rosa Díez, que "non caíamos na trampa de usar a lóxica
democrática". Desde que se soubo que ETA voltaria a atentar, os partidos
estatais invertiron todos os seus esforzos na tarefa de preparar a sua posición para cando se producise o primeiro morro. Cabe preguntarse se non
seria mellar encamiñar os esforzos políticos na procura de solucións, tal como reclaman a cidadania nos inquéritos e nas mobilizacións. +
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, Ae.migración non foi unicamente unha decisión dos homes

Só un 25% das mulleres retorna
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a e.ra hora de voltar" é un frase.
que se repite a miud'o entre as
mülleres que veñen doutros
paises europeus. Queren esco- ·
larizar aos seus tillos e educalos na terra, investir na aldea
os cartos aforrados abrindo un .
rfegócio oú unha explotación
agrícola-forestal. "Tamén é
bastante comun -recolle o informe d_
a Cl·G - que os tillos
quedaran en ~aliza ao coidado
dos seus avós ou que volten
porque o home se xubila".
A iniciativa da primeira investigación sobre muller e retorno
elaborouse na CIG-Migración,
un departamento que traballa
desde hai oito anos na informa~
ción, orientación e programación de actividades para a integración das persoas que decidiron regresar ao país: O traballo, que foi coordenado por
Graciela Alba Burgos, parte
dos dados obtidos através de
350 inquéritos feitos a mulleres
emigrantes retornadas nos últi-

mos 10 anos ·e dá idea de calé
a sua realidade social e laboral. A maioria están casadas
(59%) con tillos' (66%) e teñen
vivenda própia (51 %). Case todas contán co asisténcia sanitária (97%) e :O ·77% talan galego. As . suas· cónclusións completaranse nas xornadas que,
sobre este "tema, se ·celebran
en Vigo o 28 de Xaneiro.

Non é certo que a percura dun
traballo neutro país tora unha
decisión que tomaran unicamente os homes. No libro A
Emigración, Afonso Magariños
infórmanos sobre a emigración
feminina. As estatísticas indican que entre o periodo
1916-1931 marcharon para o
extranxeiro un total de 109.067
mulleres, o que reprenta por-

Emprego

\ciNc)nJ
~

centaxes que oscilan entre os
18,94% e o 47 e 41 %. Asimesmo, rexistra que despois de
1920, tras a segunda guerra
mtindial, a partida cara América duplicouse. Unha realidade
da que ternos boa proba hoxe
en dia, con mozas que deciden
emigrar diante da falta de oportunidades para acceder a un
posto de emprego.
Fundamentalmente, son os factores de tipo persoal e familiar
os que están a determinar á
sua volta nas duas últimas decadas. Segundo indica a investigación da central sindical, tamén influen, pero en porcentaxes moito máis baixas os motivos económicos, sociais, laborais e políticos. Pero tanto as
motivacións como as expectativas están moi vencelladas aos
paises dos que proceden estas
mulleres e tamén varia se se
trata de mozas tillas de emigrantes.
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Pasa á páxina seguinte
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Factores que determinan o retomo.

Vén da páxina anterior

As respostas non son as mesmas cando a retornada chega
de América, un fenómeno que
aumento considerabelmente
nos último dez anos. "Ternos
que 1er en conta que os paises
de acollida están atravesando
graves problemas sociais e
económicos , polo tanto a cobertura da saude é moi precária e a inseguridade cidadá vai
en aumento", indica Graciela
Alba Burgos. Buscan o reencontro coa terra e coa família,
pero tamén tranquilidade social e mellara da calidade de
vida.
Máis vencelladas co desenvolvimento profesional, son as espectativas das filias de emigrantes , que polo xeral están
mellor preparadas a nivel académico. A maioria das mulleres
retornadas (55%) ten idades
comprendidas entre os 26 e os
45 anos e o problema co que
se atopan ao chegar ao país é
unha realidade laboral nada
esperanzadora.
Segundo as estatísticas do
INE, no ano 1998 a perda de
emprego afectou tanto ás mulleres novas como ás maiores
de 55 anos, e a taxa de desemprego feminina situouse no
23,2% da povoación activa, e
dicer, case o dobre da masculina, 12,6%.
"Neste ano a situación non variou moito e a taxa de desocupadas segue significando máis
do dobre -engaden desde a
CIG. O 43% das paradas son
mozas novas. No primeiro e
segundo trimestre do ano
1999, dunha povoación activa
de 1.115.000 persoas, 641.000
homes e 474.000 mulleres, a
taxa de desemprego sitúase no
11, 1% para eles e no 23,3%
para elas".
"O que si pon de manifesto
nesta investigación -indica
Graciela Alba- é que hai un alto índice de mulleres que recebaron o subsíqio de retorno,
un 72%. lsto evidéncia unha
mellar información dos direitos
sobre axuctas ou prestacións
dos organismos oficiais, á hora do retorno''.•

Pasar a engrosar o paro
Ao chegar aos paises de aco11 id a , as mulleres, que, na
maioria dos casos, proviñan do
rural, conseguiron traballos como obreiras, asistentas, en
empregos vencellados á costura, á limpeza de empresas, e,
nunha porcentaxe máis pequena, buscáronse o salário como
camareiras, obreiras e profesoras. E dicer, traballos que,
se ben non son cualificados,
significaban pasar a ser asalariadas, coas avantaxes de estabilidade e direitos que isto
implica. Ao tempo, apresentábaselles a posibilidades de formarse e cambiar de emprego.
Pero este panorama amósase
ben diferente ao regresar ao país. Das mulleres entrevi$tadas,
o 75% non ten emprego. Un
15% por cento das desempregadas manifesta que non quer
traballar por razóns de idade,
enfermidade, coidado dos tillos
ou porque non o neceista, pero
queda un 60% que busca atapar unha saida laboral. Estas
mulleres, no seu periplo á percura dun emprego, apóntanse,
sobar de todo, a cursos de informática e cociña, aos que lles
seguen os de xeriatria, costura,
repostería, hostaleria, da área
administrativa e idiomas. Tamén se forman como enfermeiras, peruqueiras e esteticistas.
Dentro da porcentaxe tan baixa
de mulleres que conseguiron
entrar no mercado laboral, o informe da CIG recolle os traballos máis comuns e o tipo de

contratación. Do 25% que traballa, no 32% dos casos é por conta própria, no 26% eventual, no
20% sen contrato, no 10% a
tempo parcial, e só o 9% ten un
contrato indefinido. Saliéntase
que a maioria das mulleres sen
contrato son empregadas do fogar; as que traballan por canta
própria son as mulleres que teñen un comércio, bar ou restaurante e lego as que traballan no
agro ou como autónomas no desenvolvimento da sua profisión.
Ademais, "as filias de emigrantes, cando menos na primeira
etapa ao retorno, realizan traballos inferiores e pior retribuidos que os que tiñan no país
de nascimento -indica a coordenadora da investigació. Unha
das causas máis importantes é
a de non ter experiéncia laboral
na Galiza, convalidación de títulos e falta de coñecimento da
sociedade galega". Un 60% das
mozas ten cursado desde FPll
até titulacións superiores.
Ao fio, Graciela Alba comenta
que "o retorno ocasiona un comezar novo, e, nesta tarefa, o
máis frecuente é que o home
sexa o primeiro que intente resolver esta situación buscando
traballo e tecendo as relacións
sociais. A muller acostuma a
agardar mellares condicións familiares para facelo. 1sto ocasiona transtornos persoais e
unha desactualización cada vez
maior dos seus coñecimentos.
Ao tempo, aumentan as dificuldades de integración".+

Cales son os problemas á hora de buscar traballo?
A idade, non ter experiéncia laboral en Galiza, os problemas
de desprazamento desde o rural cara aos centros urbanos
-nos que se presume máis
oferta laboral- a non convalidación de títulos, a falta de información e de formación acaida,
a dificuldades de adecuación
ás novas tecnoloxias, pero tamén a discriminación por ser
emigrante, a falta de ofertas de
traballo, de orientación e infor-

mación para montar un negócio
como autónoma, a non adecuación da sua experiéncia laboral
ao mercado laboral galega, os
baixos salários e os empregos
sen contrato, asi como a petición de moita experiéncia para
pouco salário e a existéncia de
maiores exixéncias para un
posta de traballo na Galiza que
nos paises de acollida, son os
problemas que máis se reiteran
nas respostas das inqueridas.+

"Viu'las de vivos". Así se recoñecen na tradición poéticasociolóxica ás mulleres dos emigrantes que se quedaban na
Terra, sen homes, cos tillos e ao coidado da facenda. Pero as
mulleres tamén emigraron e, non sempre seguindo o vieira dos
seus homes ou familiares. Houbo anos, como relata Afonso
Magariños, que a emigración feminina representaba o 41 %,
tanto na postguerra como xa nos anos sesenta. Non hai máis
que realizar un recento a moitas das aldeas nas que a falta de
espectativas, mesmo pola via matrimonial, a represión das
costumes, os intentos de emanciparse e de procurar dignidade
e vida própria, facian que as mozas enchesen os vagóns dos
trens para Barcelona, Bilbo, Madrid, París ou Suíza.
Agora os factores de tipo familiar e persoal fan que procuren
voltar. A situación na emigración xa non é coma antes, sobre
todo porque o nivel de vida está máis equiparado e os cámbios
monetários xa non marcan a diferéncia final dos salários. Os ·
impostes, a idea de que xa aturaron bastante e de que é hora
de voltar porque poden aspirar a unha posición diferente a
ca.ndo marcharon e, tamén, a idea de criar aquí aos tillos ou de
xubilarse na sua Terra, marca o_retorno.
Pero a millora social que albiscan no verán, cando veñen de
''turistas-emigrantes", esvaese tan pronto como se instalan na
Terra. Os aforres non chegan, a maioria das veces, para outra
cousa que contar cunha casa moito millar e poder levar unha
vida que escape dunha situación miserenta que deixaron. Pero
iso non lles chega, ainda que pudesen vivir de réditos (aforres,
liquidacións e planos de pensións). Necesitan sentirse útiles,
- comezar unha nova vida plenamente integradas na sociedade
galega á que ollaron sernpre con olios de partida ou con
señardade de emigrante.
A realidade imponse aos seus soños, ás suas arelas, ás suas
espectativas e, tamén, ás promesas. As cavilacións, as voltas e
máis voltas que durante anos e anos lle deron ao seu retorno,
están moi lonxe de convertirse en realidade. Foron extranxeiras
fora e agora seg uen a ser extranxeiras na sua prórpia Terra.
Comezando pela lexislación que non contempla
adecuadamente a equiparación dos direitos, sobre todo no que
respecta á convalidación dos estudos dos filies. A preparación
recibida (que os pais suaron moito para dárllela) non é
equiparábel á que teria calquer xoven da sua idade que
permanecese na Galiza. A volta taínos descender, de novo, na
escada social. Algo aoque os xóvenes non queren adaptarse.
As suas habeléncias, sobre todo en traballos non ben
considerados, non valen para ren na Galiza, nen teñen unha
remuneración acorde. Non existe planos de reciclaxe profisional
ao xeito, ainda que chegue un camioneiro nórdico pe.rdido ao
lrixo e sexa un viciño que fata alemán quen teña que sacalo do
labirinto de pistas. Tampouco teñen unha orientación acaida,
nen os bancos se preocuparon de darlle outra saida aos seus
aforres que pagarlle os menos xuros posíbeis e mandarlle un
xornal en español. Nen sequeros governos os informan dos
planos de pensións que poden reclamar.
A adaptación é difícil e as axudas cativas. As mulleres sofren os
atranco~ piares. Elas seguen tendo moitas menos posibilidades.
A sociedade non mudou tanto. A taxa de paro é o dobre da
masculina. Os créditos, a capacidade para montar negócios
próprios, de facer unha vida non tutelada, teñen ainda grandes
atrancos. Moitas veces están a ser condenadas de novo á
emigración. Se n-on voltan ao seu país de acollida, teñen que
desprazarse do rural ao urbano, cun novo desarraigo. E, cando
se tala do aumento da natalidade, hai un dado que cintila por si
só: o 55% das mulleres retornadas están en idade fértil, entre
os 26 e os 45 anos. l)rxen outras políticas que a franquista da
''família numerosa". E de xustiza recoñecer os direitos da
emigración de xeito efectivo. Non serven bágoas, loas, cantigas
e señardade. Necesítase unha polític~ axeitada ás
drcunstáncias que hoxe vive Galiza. E un deber, é un direito. •

ANOSA TERRA

Que necesita para incorporarse ao mercado laboral?
Os cursos e formación para poder acreditar experiéncia no mercado laboral do Estado, de informática e destinados á muller rural, noves xeitos de explotacióin
forestal e do agro; axudas e información sobre como montar
unha cooperativa ou i:Jn pequeno
negócio, oriéntación, formación e
axudas para traballos por canta
própria, talleres nas casas , por
exemplo. Coñecimento da r.ealidade social laboral e xurídica de

Galiza, cursos de idomas, actualización dos seus coñecimentos
acorde co mercado laboral; adecuáción as novas tecnoloxias;
oportunidades para demonstrar a
experiéncia adquirida no país de
acollida, subvencións para o desenvolvimento do turismo rural,
para montar explotacións máis
modernizadas no campo, pór unha pequena empresa ou negócio, e, en definitiva, máis oportunidades e igualdade. •
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Milleiroi de_-p~rsoas e
dez alcaldes reclanlan •fin d•peaxe~en Ranele__
-0- XA N CA R BALLA

Superáronse todas as -previs ió n s, e a que foi segunda
Marcha contra a Peaxe, recibí u, nunha tarde soleada, o
respaldo de máis de· .dez mil
persoas que marcharon os
q yi l.ó metros que separan a
Xunqueira en Moaña até o pé
mesmo da Ponte de Rande.
Chamados pola Coordenadora
contra a peaxe, a reivin~ica-~cióruie _gr.atuid;ide faise_al.JOo.__
da máis asumida, e desla volta aderíronse á manifestación
os alcaldes de todas as vilas e
cidades d~ bisbarra, un total
de dez primeiros edfs de todas
as cores políticas, ainda que a
preséncia dalgun dos mandatários do PP -como o de Cangas- foi discreta de máis, situándose no fondo da manifestación, mentres os de Moaña, Vigo ou Pontevedra portaban a pancarta de cabeza.
A mobilización percorreu nun
par de horas a distáncia, para finalizar coa leitura dun comunicado por parte de Manuel Méndez, un dos portavoces da Coordenadora, que denúncian a
discriminación que se produce
coa comparanza das decisións
do governo de eliminar peaxes
en Cataluña e manter tanto a
cuantía de Vigo-Pontevedra como o pago na Ponte de Rande.

A marcha estivo presidida por alcaldes do PP,_PSOE e BNG.

XAN CARBAUA

tintores, dobláronse tres valados
persoas co-mo- respoasábeis dos
e producíronse desperfectos e
"actos vandálicos". O que todos
pintadas nalgunha das cabinas. O - os xornalistas puidelT}OS ver foi
Ao rematar a marcha, perto de mil -_ ~ucediao é §J.Penas unha anécdo- ~que na supresióru::fa facto das
manifestantes achegáronse ás- - ta no éxito da xomada de mobilibarreiras e a peaxe interviron moicabinas de peaxe, onde a presénzación, pero serviulle á empresa
tas dúcias de persoas e non recia da Garda Civil era de apenas
para situar a masiva reivindicasulta :razonábel pretender escarseis axentes e onde a propria AuGión en termos de orde pública, o
mentar en só tres- acusados.
-dasa xa tiña á espera dos aconteque non deixou de ser apoiado
cementos unha furgoneta de repola subdelegación de governo
Cando apenas quedan--Seis separacións. Vaciáronse alguns exque dixo ter identificadas a tres
manas para a celebración de

eleicións o PP semella gardar a
carta dunha pequena rebaixa
conscentes de que moitas das
posibilidades remotas de conseguir un quinto deputado por
Pontevedra, depende da solu ción satisfactória que se lle dea
ás peaxes, toda vez que os deputados votan en Madrid á contra do que os alcaldes populares
asumen en Gal iza. •

desaparición
oficial de IU
Giuerref!o agaida na porta
- do PSO:S:-1:?~franq_uearlla
~a Pen~i,, peI-0 un. posíbel
acordo -eleitora entre IU e
o PSOE non-rena unha especial repercusión na Caliza pola escasa implantación
de Izquierda Un ida, tanto
social como eleitoral. Ainda supoñendo que a maioria dos votos de IU fosen
parar á candidatura socialista (que é moito supoñer,
coñ.ecendo a teima de moitos dos seus militantes e
simpatizantes co PSOE) o
aporte seria mínimo. Pola
contra, Peña Rci e Carlos
Dafonte deberian tomar o
camiño emprendido xa por
Anxo Guerreiro e os seus,
recoñ.ecendo que se equivocaron na estratéxia, dar
por finiquitada a 1U na nosa nación e chegar tarde,
mal e arrastro ás portas socialistas n.a que xa agardan
os seus anteriores camaradas. Poroutra. banda, a dinámica díreíta~esquerda na
Gali.za. ta:m-pnrrco lle convén moito -ao PSdG. A esquerda rro~ património
dos- nacionalistas' e a diná.mic~galega está situada
entre o galeguismo e o españo Lismo. Asi as cousas,
un acordo que poderia valer no Estado para desbancar a Aznar na Moncloa,
na Galiza teria a virtude de
rematar por simplificar o
mapa p olítico, quedando
unicamente duas opcións
esp añolas, PP e PSOE,
mentres a e querda unica~
mente teria ao BNG como
referente eleitoral. +

Autoestradas _de ínfima calidade, cobradas a prezo de ouro
Despois de rematada a rede de
centrais hidroelétricas, actuación estrela da posguerra, o
franquismo formulou a comezos
dos 60, un enorme plano de auto~stradas, de 7.000 quilómetros, que tiña como obxectivo
atinxir a finais da década dos 80
en todo o Estado o nível de vias
rodadas do resto do continente.
Este macro-proxecto de estradas, con 3.75 metros por carril
e procedimentos de seguridade
que contrastaban cunha rede
estatal pobrísima, foi celebrado
polos meios de comunicación
en réxime de vixiáncia e censura coma o grande pulo modernizador que probaba a vitalidade
do sistema político da ditadura.
Na campaña do referendo de
14 de Decembro de ~ 966 (25
años de paz), organizada por
Fraga, .o governo lanzaba o lema vota por la España del reactor y de la autopista!.
Fronte esta poderosa máquina
publicitária, a penas puideron

circular ·opinións correctoras.
Teria que ser nos amenes do
franquismo, xa no 74, cando
apareceu un livro ser:ni-clandestino do xornalista Bernardo Diaz
Nosty co título de El Escándalo
de las Autopistas no que se de11unciaba que este enorme plano de infraestruturas non tiña
como obxectivo a rendabilidade
pola cobranza de peaxes, senón a partir dunha estafa na calidade da obra.
De feito, Diaz Nosty probaba
que cuns alicerces de só 50
cms., as autoestradas do franquismo eran as piar construidas
de todo o continente. As autobhan alemás, por exemplo, facíanse con 1,50 metros de calado. Outra condición de calidade
das autoestradas, a división entre carrís, nunca baixaba de 7
metros ao norte dos Pirineus
mentres aquí se aviaba cun valado de formigón no mellor dos
casos. A recente série de accidentes nas curvas de Portas da
autoestrada do Atlántico non te-

ria sucedido cunha pista de seg u ridade de 1 O metros entre
vias, como é frecuente na rede
francesa, por
exempl9. Ainda _

o

prezo médio que duplicaba o
das vias europeas . As probas
aportadas no livro
de
Diaz
Nosty, aplicáranlle no despacho de advogados do Grupo
Garrigues (un
dos principais
intereses financeiros que.:- participaba neste ne~
gócio) a proba
0
do nove, pero
despois dunha
primeira declaración indignada
non puideron
demonstrar que
houbese rastro
de falsidade na
crítica. Endebén, como se
precisaba na denú ncia, os contratistas declaraban crebadas as
empresas co 60% da obra feíta
(dacordo co prego de condi-

.

S COntratlStaS
o~t~a
condició~
-: das autoestradas
bas1ca non -res -- ,
- peitada eraª- ~a ¡valoraban
zona de domm10 :
• ,
e servidume, de ¡ o qu1lometro
33 metros a cada ~
beira, que na do : a un prezo que
Atlántico re~ucia- ¡ duplicaba
se por tre1tos a :
só un metro .. ,A : das ViaS rápidas
zona de afeccJOn ..
de 100 metros- a
europeas;
cada banda, na
.
que só se pode
despo1s crebaban
constr_uir _en cira contrata e
cunstanc1as excepcionais, simCObraban
plemente é ignorada.
a garantia
do Estado.
Con esta inferior
calidade, os contratistas da obra valoraban o
quilómetro de autoestrada a un

.e::

--

111)· •

•- •

cións) e cobraban a garantía do
Estado. Era o que Diaz Nosty
definía coma o negócio do século: fabricar con pésima cali dade e cobrar a prezo de ouro
coa garantía do Estado.
Cando a censura xa non estaba
para evitar o escándalo das autoestradas, o primeiro governo
da reforma pofülca- suxeriu que
tratánoose da macro-estafa do
franqüismo, quaimplicaba sobre
todo ao governo no que Fraga
tora ministro, o.~istema democrático debería promover a gratuidade de ºus9 -para ~devolver ao
povo o que-lle tora roubado. Pero esta proposiGión, própria dun
tempo no que ª s_xerarquias económicas pro_puraean-lexitimidade
política, desapareceu logo dos
meios de comunicación. O recámbio consistía n~unha privatización de csrtf!L europeu coa
constitucion de empresas acaidas para este:&i·@~as que figuran
boa parte doS:~contratistas denunciados ncf füSfo de Bernardo
Diaz Nost~-'-t
-
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Tres dias de campaña pre-eleitoral na Coruña, Ourense, Lugo eCompostela

Ana Botella, patrocinada
pola Dirección de Política·Linguistica
*A. ESTé:VEZ

Ana Botella pasou pola Galiza seguida da corte popular
galega, que a acompañou
nos actos pre-eleitorais na
Coruña, Ourense, Lugo e
Compostela. Tanto o presidente da Xunta como os conselleiros arrouparon á muller
de José Ml! Aznar que, segundo as suas palabras, tiña
fixada unha conferencia · no
Clube Financieiro da Coruña
desde meses atrás. A conferencia contaba, surprendentemente, co patrocfnio da Dirección de Política Lingüística.
Non foi posíbel coñecer nen na
consellaria de Educación, da
que depende a Dirección de Po1ítica Lingüística, nen no Clube
Financieiro da Coruña, que celebraba o seu décimo aniversario,
o custe da conferéncia que deu
Ana Botella na tarde do Luns 24
de Xaneiro. Desarrollo jurídico
de los derechos de la Mujer en
el siglo xx foi o título da charla
que non deixa ver nengunha conexión coas actividades coas
que habitualmente colabora o
departamento de política lingüistica. A afluéncia de cargos populares e acompañantes foi tal que
os reponsábeis do Clube Financieiro tiveron que restrinxir á entrada á sala, mesmo aos sócios.
Pilar García Negro xa apresentou unha pergunta no Parlamento para esclarecer o "patrocínio"
de Política Linguística nesta
conferéncia que, finalmente, como toda a visita da muller de
Aznar , converteuse nun acto
eleitoral. A deputada chámalle a
atención a colaboración triple de
Xunta, consellaria e dirección
xeral no acto. "Estas tres institucións non son partidos políticos,
senón mesmamente institucións
públicas, pagadas polos galegas
e galegas. Que o PP condunde,
de forma proverbial, institucións
e partido, intereses partidistas e
actuacións guvernamentais,
nunha confusión perversa e interesada, non é novo. Que se
chegue a este grau de descaram ento non o recordamos", di
García Negro.
Argumenta a parlamentária que
para que estas institucions patrocinasen o acto terian que
existir algunha destas circunstáncias: que Ana Botella fose
unha xurista de renome internacional, que fose unha experta en
educación ou que tivese contribuído ao incremento, difusión e
prestíxio do idioma galega. "Nada disto existiu nen existe", conclue García Negro. A deputada
pide explicacións de por que as
institucións públicas teñen que
financiar un acto pre-eleitoral.

Defensa da procriáción
Manuela López Besteiro, Antonio Couceiro, Celso Currás, Xosé Maria Hernández Cachón,
Castor Gago, Xosé Guiña, Xosé

Oalcalde de Caldas,
primeiro contra o encoro,
agora contra a coordenadora
Os viciños que se opoñen ao encoro do Úmia comezaron un
peche indefinido no concello de Caldas o Luns 24 de Xaneiro
para que "o alcalde adopte medidas que paralicen a desfeita
que se está producir no entorno da Fervenza e dos muíños
de Caldas onde a empresa Dragados trata de facer unha das
centrais hidroeléctricas". Ademais de denunciar a actuación
da Xunta, os viciños pedian unha atitude máis decidida do alcalde Xosé Maria Tobio xa que a maquinaria de Dragados
entrara en varias propriedades particulares para comezar as
obras dun turiél de derivación, para as cales se van utilizar
explosivos. Tobió, do PSOE que participou en anteriores mobilizacións da coordenadora sinalou que a plataforma vai ir
"de fracaso en fracaso" xa que está practicamente feita a parede .do encaro. O alcalde acusou aos viciños de estar "expoleados polo BNG" e de moverse por intereses eleitoralistas.
Pala sua parte, a coordenadora continuará coa peche mália a
estratexia de "desánimo" da Xunta que sigue adiante coas
obras a ~sares de ter duas senténdas do TSXG en contra•

Posada segue pedindo 'tranquilidade'
aos pescadores de Marrocos

A. PANARO

Representantes do sector pesqueiro reuníronse co
ministro de Agricultura e Pesca, Jesus Posada, o Mércores 26 en Madrid sen que este aportara novidades sobre
a negociación do acordo pesqueiro_con Marr_o_cos. Posada pediu tranquilidade aos mariñeiros. Xabier Aboi,
secretario da Federación do Mar do CIG, sinalou que non
houbo nengun movemento por parte do Governo español
en Bruxelas e reseñou a contradición de que tres arrastreiros holandeses estean substituíndo no caladoiro marroquino ao medio milleiro de barcos en paro forzoso
desde Decembro. Os palangreiros de Ribeira xa denunciaran a preséncia dos holandeses neste caladoiro. •

Danse retrasos nos trens porque hai moitos,
dioGovemo

L CO
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AnaBotellli
"Desarrollo Jurídico de· los derechos·
de la muje"': en el si lo X ,,
-

En resposta a unha pergunta do deputado do BNG,
Guillerme Vázquez, o Goveno central sinalou que os
retrasos na liña ferroviária A Coruña-Vigo débense "ao
grande número de circulacións existentes". Vázquez
trasladaba no Congreso as queixas de usuários afectados por demoras, especialmente a primeira hora da mañán e a última hora da tarde. O Governo sinala que a pontualidade é a norma e informou, ademais, que se mercaron sete veículos máis TRD, dos cales a metade sumaranse aos seis xa existentes no corredor Vigo-A Coruña.•

Convocan un· paro nas actividades
da Ria da Arousa

CLUB FINANCIERO ATlANTICO . Sahaclot de Madariaga, 76. 15008 A Curur.a . Ti?li1sfuoo 9El1 t3 03 47
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Ana Botella veu facer campaña para o PP pero parte da viaxe pagouna a Xunta," se- '
gundo se pode comprobar neste reclamo, no que a tratan de "Excelentisima".

António Orza, Xesus Palmou e
Xoán Miguel Diz Guedes non
se perderon a conferéncia de
Ana Botella na Coruña, na que
fixo un percorrido pola história
dos direitos da mulleres no Estado. A afirmación máis arriscada da muller de Aznar referiuse
a que as tarefas do f.ogar tiñan
que ser compartidas, un problema que, para Botella está sen
resolver. A pleitesía tanto dos
asistentes á conferéncia como
dos mandos populares da Galiza foi total. "Querida Ana, benvi da, algunha instrución para
min?", foi a pergunta coa que o
presidente da Xunta recebeu á
convidada.
O seu periplo continuou por Ourense, Lugo e, finalmente, Compostela, onde almorzou o Mércores 26 coas candidatas do
PP. Segundo Maria Xesus
Sainz, neste encontro reflexionaron sobre "a importáncia de
que a muller se incorpore nos
pastos decisivos da política e na
elaboración das leis".

En Ourense xantou coas mulleres empresárias da província e
cos representantes do sector da
moda, encabezados por un
Adolfo Domínguez máis "baltarista" que nunca. Na cidade das
Burgas Ana Botella amosou non
estar enterada, por exemplo, de
que o empresário ourensán Guillermo Callarte, leva desaparecido meses. Foi a sua tilla, Berta,
quen llo tivo que explicar. "Non
sabia nada", disculpouse a muller de Aznar.
Botella, nesta visita de precampaña que tamén a levou a Lugo,
amososu como o estandarte do
feminismo, versión popular. Asume responsabilidade na campaña mália non ostentar nengun
cargo, arremete contra as cuotas
de participación para a mullere
eríxese en defensora da família.
"A procriación segue senda unha
tarefa fundamental da muller'',
afirmou. Fraga, satisfeito, correspóndea, sinalando que representa "a modernidade e a nova seiva da muller española".•

A Platafonna en Defensa da Ria de Arousa fai un chamamento á calma ao tempo que convoca para o Venres 28 de Xaneiro un paro nas actividades da ria para protestar polas instalacións dos depositos de hidrocarburos no Ferrazo. O mesmo
dia unha manifestación de barcos partirá ás dez da mañán do
porto de Vilagarcia, rematando a mediodia coa leitura dun comunicado. A plataforma incide no caracter pacífico da sua
convocatória e rexeita que se criminalice e siléncie aos milleiros de viciños que se manifestan contra a conversión da ria
nun "estercoleiro". Asimesmo piden a Xoán Miguel Diz Guedes, subdelegado do governo que manteña o mesmo dispositivo de forza_s de seguridade que en calquer convocatória. •

Educación marxina a CIG·Ensino
Anxo Louzao, da CIG-Ensino sinala que a central non
desbota emprender accións legais contra a consellaria de
Educación por actuar "sectariamente". A CIG rexeita as
reunións da consellaria con outros sindicatos "para a mellara das condicións laborais do colectivo de interinos e
substitutos". Mália que a CIG denunciara que no curso
1997-98 quedaran despedidos setecentos traballadores, a
.consellaria non contou con esta central para tratar a situación deste colectivo. Louzao reseña que son o sindicato
maioritário no ensino, cun 37% de representatividade. •

As organi1acións agrárias reúnense co PP
Dentro da campaña de entrevistas e reunións que están a levar
a cabo as organizacións agrárias para explica~ os motivos da
mobilización do vindeiro 15 de Febreiro, o Xoves 27 celébrase
un encentro co PP. A esta reunión na sede popular de Compostela acudirán representantes do Sindicato Labrego Galego, da
Unión Sindical Agraria e de Unións Agrarias. "En defensa da
nosa dignidade e das nosas producións" é o lema da manifestación, para a que xa amosaron o seu apoio o BNG e o PSOE.•
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SOLIDARIEDADE CON MILUCHO-- . ROMERO - OS MILITARES
XosÉ MARIA Á1 v AREZ CAccAMo

MARGA ROMERO LORENZQ

. .-"Era uh neniño de rnanteiga, bonito co:mo un caravel'', asi comeza unha "cousa"
tráxica de Castelao. Ese "neniño" nada ·
ten que ver con Milucho, non naceron '·
nun berce semellante ainda que, créanme, Milucho era un neno loiro e, certamente, moi bonito. Daban ganas de bicalo, e falaba moitísimo, sobre todo na línea
de Mosende a Vigo, non paraba de falar.
A fermosura deste neno non foi a sua desgrácia, p9rque trocouse en saber e en dar.
De pequeno xogaba con dados ás probabilidades e anotaba ristras de números en
follas e follas de papel, de grande fíxose
profesor de matemáticas . De pequeno
pensaba que se un era sheriff no Oeste
americano, non teria que ir á mili, así que
non era raro velo cunha estrela sobre o
peito, era moi pequeno. De grande puxo
no pe.ito outra estrela, que non se. ve,
mais dá forza a quen a leva, e xa se sabe
que o dos sheriff era unha película de pistoleiros, normalmente contada do revés.
De grande fíxose insupmiso. E é que el
sempre foi insubmiso. E imposíbel ser ensinan te e non aborrecer o exécito. As
probabilidades, aquelas que Milucho buscaba cos seus dados de neno, estaban claras: o ensino non ten nada que ver co militarismo, e o contrario non cadra cos nútremenda hipocresía que nos están mese negaron a ser peóns dun xogo, César
meros nen con nada.
tendo polos ollas. Os peóns que limpan o · Aguiño, Pepe Sacau e moitos outros, nosangue e as persoas que teñen as feridas
mes de insubmisos nos carteis como Elias
O de Milucho non era que el tivese un proRozas e Ramiro Paz e
son os restos deses xoblema coa Mili, só del, o problema é que
- sen dúbida amén os de
go da baralla, pero os
para os insubmisos o problema é un probleprimeiros aplauden o
Joseph Ghanine Ló;
ma social.
pez e Alberte Naya. E
xogo.
un momento de deseAquí á beira de Alemaña, houbo unha
xar e solicitar que ese,
No 2003 seica van mubatalla, que xa todo o mundo esqueceu,
o de -Mi1ucho, sexa o
dar as normas do xogo,
porque a capacidade de olvido é impresio- . van suprimir a mili e
derradeiro xuízo, é o
nante. E el será por iso polo que as eleiseica iso de · dous anos
momento de despenacións democráticas son cada catro anos? E
lizar a insubmisión.
catro meses e un dia
el será que a memória dun povo dura caNon se trata só do
vai ter axiña caducidatro anos? Das batallas desa guerra daban
de. Mentres tanto conxuízo a unha persoa é
boa conta os meios de comunicación, a
un xuízo soci¡:¡.l, tamén
tinua a represión, hai
xente escribia artigos, uns poñíanse nun
insubmisos no cárcere,
a nós que esiximos a
bando outros no outro._De repente, tal e .hai insubmisos pen- ·
despenalización da incomo comezara a guerra acabou, habia
dentes de xuizo.
submisión.
que cambiar o campo de batalla, trocar o
lugar de xogo, con ela remataron os co,,
Na "cousa" de CasteO dia 3 de Febreiro
mentários, os médios deixaron de ocuparvan xulgar a Milucho
lao, o neno de grande
se dos soldados e dos exércitos, a xente
Romero Lorenzo, nese
marcha á guerra "por
que escribia artigas seguiu escribindo ouxuízo xulgarase unha
obriga da sua profetros. Desa guerra quedou a vida das persoloita, un movemento
sión". Ali caeu ferido
as do campo de batalla tronzada, a incaque comezou hai xa
de morte e nese mopacidade de olvido e a imposibilidade de
ben tempo, na mente
mento volveu ser o
volver á casa. Hai moitos refuxiados desa
das persoas que o
neno que sempre foi
guerra aquí, é o mesmo sinalar cal é, todas
acompañemos nese
" ... ao morrer non dison iguais. Están aquí ata que pase o indía, como mostra da
xo máis que esta frase
verno, no mes de Maio teñen que regrenasa solidariedade estarán outros nomes,
tremendamente tráxica:
sar, a un lugar onde non lles queda nada.
nomes de homes que o predeceron e que
Ai, mi mamaíta!+
Esas persoas non fixeron a guerra, non casos que coñezo as suas preocupacións eran
Xosé Lois
as mesmas que tiña calquera mortal, levar
a vida o mellar que se pode.

'No 2003 van

suprimir a mili e seica
iso de dous anos catro
meses e un dia vai ter
axiña caducidade.
Mentres tanto
continua a represión,
hai insubmisos no
carcere,
hai insubmisos
penden.tes de xuizo"

Os exércitos son tan obsoletos como as monarquías, os soldados son peóns que os-xefes machos moven ao seu gusto, as guerras
fanse con medios do século XXI e a mentalidade dos soldados non é diferente á dos
coitados que acompañaban a desfeita que o
soño da busca de El Dorado provocou na
conquista de América.
As e os ensinantes non poden estar construíndo unha educación para a paz e ser
peóns do xogo do Papá Estado que se reune a botar a partida cos seus colegas na
OTAN. Non hai labor humanitário no
exército, que chega despois de xogar a
partida, o peón limpa as feridas, dá de
beber e comer a nenas e nenas, mentres
as mulleres seguen berrando a sua indignación e, algunha que outra vez," vese a
un neno que mama xa no refúxio, que o
labor humanitário lle buscou. Esta é a

Para Milucho Romero, insubmiso .

Viven
nunha illa de vento sen raíces
onde o mar pon pedra pómezna seiva das adelfas
e unha broca de sal endurecido treme e fura noite adentro,
mina adentro dos rapaces que se van facendo cegos,
traslúcidos doentes de tristísima nostalxia.

Bébedos de tedio,
milimetran as horas no caderno das cometas.
Fondeados
no pozo lamacento dos hábitos obtusos,
deseñan unha danza de alxiome articulado
para o día do lume das bandeiras violentas
e a estadea dos mozos coleópteros nos ermos horiwntes.

Ecantan e recontan e confunden os números
e non cadran as cifras inhumanas
e non alcanza símbolo concreto
o cómputo
das misións de vixía e sentinela de espectros e morcegos,
da lista de cabalas arrestados
e de mapoulas murchas
e de pistolas negras.

Ninguén pode anotar
os soños que rebentan entre muros de chumbo e feldespaco,
a magnitude brava da raiba subterránea
dos moros que esmorecen apenas construfdos en altura
babeo ofedor do foxo e laberinto das letrinas,
idéntico ao fedor dos alimentos,
idéntico ao fedor dos uniformes,
idéntico ao fedor da noite nas garitas,
idéntico ao fedor da guerra que sosteñen
nas mans como un cadáver
azul
os militares.+

Xosé María Álvarez Cáccamo
(Da miña colección de estampas)
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O.PP deberá demonstrar que ten un programa para G~liza, lago dos incumptimentos desta lexislatura

O BNG defenderá o incremento de competéncias
e o recoñecimento do Estado plurinacional
sión da supertaxa, unha redistribución de cuotas até acadar a
média éuropea e a criación dun
ente público para asua xestión.
Polo que respeita aos populares,
o ·sector agrário queda nunha
posición residual. Fronte aós últimos dados económicos, que indican que a gadeiria foi a responsábel do impulso do sector
primário galega, as políticas deseñ adas pala UE e asumidas
tanto polo governo central como
polo galega, abocan ao sector a
su desaparición, ou cando menos a que a sua presenza sexa
raquítica na economia do país.

*P.C.

Só o BNG ten apresentado un
programa feito para Galiza de
cara ás próximas eleicións xerais. O PSOE conta cun programa de governo para todo o estado e os socialistas galegas
apresentarán, dentro dese marco xeral, a sua proposta para o
país o próximo Domingo, 29 de
Xaneiro. Do PP, alén da sua cruzada anti-nacionalista, coa que
remataba unha lexislatura
apoiada por CIU, PNV -con
quen rachaba antes de finalizare CC, pouco máis se sabe. Coñécese, eso si, o Plano de lnfraestruturas 2000-2007, do que
Galiza volta a quedar marxinada
e toda unha série de compromisos incumprldos para co seu
governo amigo na Xunta de
Galiza, que ainda espera o millón de toneladas de cuota láctea, mentres convida aos produtores a pagar a supertaxa.

lnfraestruturas
As infraestruturas convírtense no
principal éabalo de batalla das
tres forzas políticas. Para o BNG
a modernización dos camiños de
ferro é prioritária. Ao seu carón,
demandan o rematé das autovías
e a construcción da do-Cantábrico até Ferrol, as de Santiago-Cu ~
rense e Santiago-Lugo e o enlacé de Pontevedra coa A-52. Ademais, esixen a eliminaciíon das
peaxes nas zonas periurbanas.

O actual modelo de estado está
en cuestión. Comezaron a demandar unha revisión os nacionalistas, no decurso da pasada lexislatura e neste sentido, o BNG
introduce no seu programa como
prioridade a demanda do recoñecimento do estado plurinacional,
pluricultural e plurilingüístico.
Para que este recoñecimento sexa efeitivo, materialízanse esas
demandas na defensa do incremento de matérias que sexan de
competéncia plena e exclusiva
para o Parlamento galega, a reforma do Tribunal Constitucional,
para que a designación de maxistrados resposte á pluralidade
nacional, a reforma do Senado
para que pase a ser unha auténtica cámara de representación
teritorial ou que a administración
de Xustiza teña nos Tribunais de
cada nación o órgao supremo de
interpretación e doutrina.
Para non distanciarse moito destas demandas, IU facia unha
aposta por reformar o modelo de
estado para convertelo nun estado federal e de contado, o PSOE
asumia e facia sua esta proposta.
Sen embargo, a diferéncia do
que defende o BNG, no programa socialista limítase a dar un
nome diferente ao actual modelo
de estado, xa que do que se trata
é de dar "máis autonomia ás comunidades", engadindo unha
"maior coesión para o proxecto
común de España, igualdade de
trato e de oportunidades para os
cidadáns, residan onde residan".
Unha pontoalización nada casual
á que o portavoz nacionalista, Xosé Manuel Beiras tense referido
como máis do mesmo ou "café
para todos", ou sexa, manter un
equilíbrio competencial, evitando
xa que lago, que as nacionalidades históricas pordan contar con
competéncias diferenciadas e, en
consecuéncia eludindo o recoñecimento do estado plurinacional.
Frente a estas propostas, o PP
mantense no máis absoluto
inmobilismo. A sua cruzada antinacionalista, comezada coa precampaña, supón non só alon-

Francisco Rodríguez emcabeza a lita ao Congreso polo Coruña.

xarse de calquer formulación de
estado plurinacional senón mesmo abogar por unha maior centralización do modelo.

Sectores estratéxicos
Esta centralización, supón enfrontarse non só ás demandas
nacionalistas, senón tamén ás
do próprio presidente da Xunta.
O BNG inclue no programa que
haxa representación das nacións nos foros internacionais.
De ser asi, agora o governo galega estaria defendendo os intereses pesqueiros galegas na
negociación do novo acordo de
pesca con Marrocos.
Fraga defendera tamén esta posición enfrontándose ao PP de
Madrid, que finalmente optou
por manter o actual sistema, segundo o que o governo central é
o único con capacidade de representación internacional. Esta
decisión demonstraba a escasa
capacidade de presión do presidente da Xunta en Madrid. Pero
para evitar recoñecer o seu fracaso, Fraga acababa botandó a
culpa aos nacionalistas.
A alternativa defendida pala administración galega, como portavoz da estatal (que a sua vez limítase a apresentar as propostas que se barallan na Comisión
Europea), para a flota que faena
nos caladoiros alauitas-é a- de
criar sociedades mistas entre as

A. PANARO.

empresas armadoras galegas e
as marroquinas. Unha alternativa
á que xa anunciaron a sua oposición os representantes do sector
e os próprios empresários e que
foi desbotada polo BNG desde
que se fixo pública. Para os nacionalistas a única via posíbel é
manter, cando menos, os termos
do acordo rematado o pasado
ano, ao que engaden algunhas
outras demandas concretas.
A transferéncia de competéncias
en matéria de pesca aparece
ademais no programa do BNG,
que aposta por unha moderniz~
ción da flota artesanal e de baixura, ao tempo que se manifesta
en contra da "rexionalización" da
política pesqueira comun.
Canto ao sector industrial, fronte
ás privatizacións promovidas polo PP e defendidas polos populares galegas no próprio Parlamento, o BNG aposta pala defensa do sector público, por conseguer que Astano poida voltar
á construcción naval ao igual
que Bazán, engadindo que esta
poida acceder tamén á construcción naval civil. Algo polo que
tampouco pasan os populares e
que non semella vaian defender
os socialistas, tendo en canta
que foron eles quen asinaron os
planos de reconversión que provocaron a actual situación.
O sector agrário é prioritário para o BNG, que defende a supre-

Neste sentido e ainda sen apresentar o seu programa, os socialistas comprometéronse publicamente a eliminar as peaxes en
rande, A Barcala e guísamo e a
acometer unha rebaixa xeralizada
de tarifas en todo o trazado. Ao
seu entender, non se realizaron
obras de infraestrutura vitais para
o país, o que fai supór que estes
aspectos serán engadidos no seu
programa. Emílio Pérez Touriño
acaba de asinar, cos secretários
xerais do PSOE de castela-León,
Astúrias, país Basca, A Rioxa e
Cantábria, o Manifesto de León,
no ques e comprometen a acabar
coas desigualdades territoriais en
matéria de infraestruturas.
Pola sua banda, Aznar ven de
apresentar o novo Plano de lnfraestruturas (PDI) 2001-2007, no
que se asegura que se vai completar a rede de alta capacidade,
no que figuran os eixos SantiagoLugo e Lugo-Ourense, sen que
se precise se serán autoestradas
de peaxe ou autovias e que, ademais figuran no plano pero non na
documentación que o acompaña.
Neste plano tamén se adianta a
intención de modernizar os camiños de ferro, coa pretensión
de que os percorridos entre as
cidades galegas e entre estas e
Madrid e Barcelona se fagan na
metade de tempo. Sen embargo,
só aparecen como corredores
en estudo, o que non -garante,
polo tanto, a sua construción.
Con este panorama por diante,
o PPdG enfróntase ao grande
reto de xustificar ao PP central e
agachar, ao tempo, os incumprimentos dos compromisos adquiridos co país na pasada lexislatu ra. Unha lexislatura na que
nen houbo velocidade alta nen
alta velocidade, no que non se
recebeu máis do 28% do pactado para os camiños de ferro e
no que as nen sequer se rematou a rede de estradas e autoestradas previstas.+

Democrácia Galega
xa non é nacionalista
No segundo congreso de Democrácia Galega, que se celebra o dia 28 de Xaneiro na
llla da Toxa, vanse modificar
os estatutos desta organización: A definición de Democrácia Galega como un partido galega e nacionalista trocarase polo de "un partido
galega e autonomista". Os
responsábeis do partido que
preside Enrique Marfany consideran que se axeita máis
ao espírito da organización.
"Oeste modo Democrácia
Galega pretende estabelecer
unha clara diferenciación
diante da opinión pública,
tanto en relación cos partidos
de caracter nacionalista, e
partidarios da autodeterminación, como dos partidos de
ámbeto estatal", din. Que
Galiza se incorpore á revolución tec·nolóxica, e que se
modernice a estrutura económica do país son algunhas
das prioridades do programa
de Democrácia Galega.+

O Parlamento Europeu
aproba unha nova
inciativa sobre o Leader
A Comisión de Política Rexional do Parlamento Europeu aprobou o "proxecto
de parecer" do eurodeputado do BNG Camilo Nogueira sobre o plano Leader +
de desenvolvimento rural.
As iniciativas de Camilo
Nogueira e as enmendas
doutros deputados dan como resultado conclusións
sobre a necesidade de descentralizar as accións do
Leader+, cunha
participación adecuada
dos sectores económicos e
sociais afectados. Asimesmo, solicítase a concentración de recursos comunitários nos territórios máis
desfavorecidos "para facilitar unha promoción específica do espazo rural, das
persoas que ali viven e da
agricultura que practican".
Tamén se opta "pola redución do teito demográfico
mínimo de eleición dun
proxecto a zonas con
10.000 habitantes, por debaixo dos vinte mil propostos pala Comisión, cando
se trate de territórios con
núcleos de carácter rural
disperso".+

Mobilización
pola fiscalidade dos
montes .en man comun
"O monte non é unha empresa. Non ao imposto de sociedades" será o lema da manifestación convocada par;:¡ o
vindeiro 19 de Febreiro en
Compostela pala Organziación Galega de
Comunidades de Montes Viciñais en Man Comun. Os
convocantes queren que "de
unha-vez por todas se articule unha fiscalidade axeitada
á realidade das
comunidades de montes de
Galiza". Tamén se acordou
apoiar a manifestación das
organziacións agrarias o dia
15 de Febreiro. +
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Falandó da
.
. ,,
em1grac1on
sen
emigrantes
O colunista de EL
Xoán Soto,
definía asi un dos últimos
actos do PP na Galiza. "Hai
que botarlle moita cara á
cousa para titular de
PROGRESO

convención sobre a emigración
o gua.caneo celebrado polo PP
o Sábado pasado en Lugo.
España é un país
· extraordinariamente fecundo
en achados inverosímeis. Ao

enxeño español débese, por
exemplo, a tortilla sen ovos,
nutritivo descubrimento que
talvez lembren os leitores
entrados en anos e os
historiadores culinários
especializadoS- na rama de
escasezas, racionamentos e
outras depauperacións .
posbélicas. Sendo rareza ..
asombrosa a tortilla sen ov0s
non o foi tanto como outra
invención coetánea da
nutrícia: a democrácia sen
democrácia, que iso viña ser,
pouco máis ou menos, aquela
democrácia orgánica por
aclamación e
encarceramento, que tantas ·
xa cegadoras luces·segue
deitando sobre as nosas
institucións. Á ilimitada
tradición española de
invencións insólitas únenselle
agora as convencións sobre
emigración sen emigrantes.
Que Javier Arenas é persoal
foráneo ninguén o dubida:
non hai máis que oilo falar.
Pero de ai a outorgarlle carta
migratória hai, paréceme, un
abismo. Salvo que o PP pense
incorporar ao seu programa
audaces propostas
independentistas, con
estabelecemento de pasos
fronteirizos e ministros de
Estado".•

Páxinas de A Nosa Terra, do 11 de Novembro de 1999, e de La Voz de Galicia, do 24 de Xaneiro de 2000.
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Xaime llla Couto
'Os- que proceden da estratéxia comunista están deformando
arealidade de Galaxia'
-0- CARME VIDAL

CADA MAÑÁ BOTA A MAN POR RIBA DA TALLA EN MADEIRA COA FIGURA DE CASTELAO QUE TEN NO CORREDOR DA
SUA CASA VIGUESA. XAIME ILLA COUTO FUNDOU HAI CINCUENTA ANOS GALAXIA, UNHA INICIATIVA QUE, AD SEU
VER, QUERIA TER CONTINUIDADE CO IDEÁRIO DE CASTELAO E RECOLLER AS INQUEDANZAS DE TODOS OS GALEGUIS0 modelo de R8'sa. servlul\e de propaganda a AutOp¡sras

As gasolineircis de Foster . .
.·
.
.. 0 ·1· do f ' 1' Candela
xa as ~ra ~1a ., ~·~ - ·'>. > ····.·

TAS. RECOÑÉCESE ILLA COUTO COMO O"PROXECTISTA" DAQUELA ESTRATÉXIA NA QUE A EDITORIAL ERA SO O "ICEBERG, A PARTE VISÍBEL". CON VOCACIÓN DE FILÓSOFO, XAIME ILLA CHEGOU A ECONOMIA NO SEMINÁR/O DE ESTU-

DOS GALEGOS, ONDE DESCOBRIU A NECESIDADE DE TER UNHA TEORIA FEITA DESDE O PAÍS. CON ESE OBXECTIVO
FUNDA A REVISTA DE ECONOMIA E APOIA A CARREIRA DE XOSÉ MANUEL BEIRAS. XAIME ILLA COUTO EXPLICA O
PROXECTO POLÍTICO DE CONCIENCIACIÓN GALEGUISTA CANDO SE CUMPREN 50 ANOS ÓA CRIACIÓN DE GALAXIA.
Galaxia fúndase o mesmo ano
da morte de Castelao.
E mantiña unha continuidade
coa sua personalidade, como
paradigma e como exemplo ademais de recoñecernos no seu
compromiso real co país. Castelao é o home que se identifica co
. povo e ese sentimento dase nos
dous sentidos porque o povo ten
tamén a intuición de ser el o seu
' representa_nte. No ano 36 foi o
deputado máis votado pero xa
no 31 moita xente apostara por
el. A xente dicia cousas da vida
por Castelao como unha frase
feíta. Fronte un tipo de ilustración plenamente racionalista e
abstracta está a intelixéncia
emocional que, como dicia Ramón Piñeiro, é a característica
de Galiza porque a radicalidade
do galega é a afectividade, o
sentimento que está expresado
en algo comun con Portugal que
é a saudade. En Castelao ternos
tres aspectos cruciais: a intelixéncia emocional, a ética e o
compromiso co país.
Pero a criación de Galaxia
tense explicado como unha
estratéxia coa que o exílio
non concordaba.
l
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a Piñeiro, que levou a autorizaO que se queria facer era -en
tempos difíciles, nos anos escución expresa, conseguiuse que o
governo de Giral incorporase a
ros- dar unha continuidade ao
galeguismo, era a nosa aportaCastelao e eran os comunistas
ción á história do
os que non quepaís. Perversarían polo seu receo de sempre co
mente se sobre- I
galeguismo. Agovaloran as discreb
páncias que tiñaensa amos
ra vese, para o
seu desconsolo,
mos con América
que
o
que
e co Consello de
que é o galeguiscompria era
Galiza. Non existe
mo o que quedou
desa história e a
nengunha congaleguizar as
frontación profunnós satisfainos
da, a identificaporque a nosa
forzas políticas preocupación non
ción con Castelao
era plena. Isaac
era criar un minireais, pasar
Diaz Pardo e tofúndio ideolóxico.
dun Partido
Sabíamos que tidos os que están
talando que proñamos un horiGaleguista que zonte moi longo e
ceden da estratéxia comunista esque
era minoritário" pensabamos
tán deformando a
o que compria farealidade porque
cer era galeguizar
nós o único que
todas as forzas
faciamos era dicer
políticas reais,
que estabamos vipasar dun Partido
vindo no país. Era
Galeguista que
un proceso difeera minoritário.
rente ao que vivían os exilados
Por iso se fixo Galaxia para
coa morriña pola Frente Popular
concienciar, mentalizar no único
e o Estatuto. Piñeiro dicia, "virá a
campo onde podíamos traballar,
monarquía, a república, pero non
ainda que con dificuldades.
volveremos a ese momento".
Non era enfrontamento. Grácias
Voste~e apar~ce . como .º ~u-
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- on dos valores de Galaxia é que- ::="------=--:_·'= _-_ ~'-'~_~,- ~ . ~- _
é_ uri- proxecto de grupo. Foj un - Tentan ifesdg_ o g~ru~ó~:lün
jraballo solidário de equipa pero
clO-ha( infegfar nov= ~=_=
, dentro dela a miña aportación toi '=Clótts de gafeguistas ctaqu
a de proxectista -sempre me estudantes en Com(Joste
gustou facer organigramas-, co- -mo explico no prólogo do_libro
Construir Galicia. Galaxia pretendeu sempre identificarse coa
nosa colectividade, moi especialmente cos galeguistas. Cando buscamos o amparo formal
-do código de comércio fa~endo
unha sociedade anónima ~trata
mos de que fora un instrumento
ao servizo do galeguismo, non
como moitos din de piñeirismo
ou culturalismo. Por iso levamos
a persoas representativas do
que fora o galeguismo político
como Gómez Román, Otero Pedraio que fara o último presidente do Seminário de Estudos Galegas, Paco del Riego, secretário xeral das Mocidades e tamén
moita xente nova. Houbo quen
foi pagando as accións que se
subscreberon como sociedade
anónima a cincuenta pesetas
mensuais durante máis dun ano.
Tiñamos a limitación de que non
se podian subscreber máis de
dez para que non houbera ningun grupo que predominase.
Defende que era unha obra
colectiva e voluntariosa?
Axudaron todos. O consello de
administración estaba presidido
por Otero Pedraio pero del formaban parte Gómez Román,
Ferro Couselo, Sebastián Martínez Risco, António Fernández
Pérez e uns cantos homes
máis. Pero logo habia un comité
de decisións, onde non se cobraba absolutamente nada, e ali
estaban Antón Beiras, Xohán
Ledo, Rufo Pérez, Paco del Riego , Emílio Álvarez Blázquez,
Luís Viñas Cortegoso e eu mesmo. Todos nós traballamos de
xeito colectivo ademais de
aqueles que axudaban espallados por toda Galiza. Ninguén
dubidaba de que ali estaba representado todo o galeguismo.
A nasa preocupación ia máis alá
de ser unha empresa cultural. A
editorial, que era o que se vía,
era a parte máis pequena, tivemos que valernos de meios que
non levantaran suspeitas_
6asflio Losaaa-ietLGtia/ 0- que-

Que ia entón máis alá do proxecto editorial?
Por exemplo, unha das causas
que fixo Galaxia nesa etapa,
cando España se incorpora á
UNEsco, é mandar desde aqui,
redactado por Ramón Piñeiro,
un informe sobre as agresións
culturais que se cometían na
Galiza e que causou moito impacto. Ali estaba Ruíz Giménez,
ministro de lnstrución Pública
daquela, con Fraga lribarne que
comezaba a sua carreira política. Foi apresentado polos centros galegas pero fixérase na
Galiza, como moitas outras causas. Ao amparo de que eu era
avogado faciamos moitas reunións no Hotel Moderno, na Porta do Sol de Vigo. Galaxia viña
ser unha sorte de instrumento,
de aparello de impulsión pero
había toda unha actividade de
conxunto. Non era nengunha torre de marfil. Situamos a· Ramón
Piñeiro na pensión máis miseráb~I de Santiago, porque non había cartos, cando el era o único
home que vivia adicado dunha
maneira total e absoluta a Galiza, non para escreber libros senón para comezar a tomar contacto con intelectuais como Luís

_J:fO~ eotusiasID.lidJL..Eu tiña amirQOS~na

No\la. Can<;ó Catalana e
Réifue- pensei ·que
tameo na Gal~a- necesitabamos
__ -isa. Atopamos:.un cantante catatáre~eon=el

'Sacr'if'ICG; mon0-5~ e------ -~ ~::-_ _. -" .º--~
'
p
ifiil
non mant1vemos o Oritua:_~~ta~~ --- -

-

-

-
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~~ ~~

1av- que=estal::[~dÍf!p_ºstocreantar

-en gafego.: Entón decidimos
maridar=os-textos, entre eles, a
~anción ee--JQan Baez, "Vence-

~':°~~:U~~~~~~;

porque nen ll~pareceu sufiNon concordaban co na- - estaba ali~nada. Q 9ª10Q!lisrnº
_ ciªntem~nt.E! revolucionária.
cionalismo que se estaba a - -tiña-que conquistaF-á-xente~ Pec~~a-e¡u_e:-fas_e.,-•R-ternlasis!a.__-.0_---Qe~ru>js diAUa~ Xeh.ªna- Torres
organizar?
que -me rnetin a· tratrallar no- -qrnf-ocorre ·é quaogalegüls-e- ai=ranco- Granae, que trabacampo eristián? paFqUe O 50% -IT-IO- Se-se qüere -f:;)FOXectar na
llaba no meu oespacho porque
O que ocorre é que nós queríaestá-votando a Fraga_:::-e e~ pans-oc-reºªde non poge pensar
mo mandara Pineiro. Franco,
mos que as forzas políticas re- .sei -que había que gañar--a esa--rr~n partido onde estél'l-todos
con- Beiras ao piano, foi elaboais operativas se galeguizasen.
xente. Unha das razóns para · -xunto·s como foi-ao comezo. - randa· a canción. A fins dos se·
Galaxia o que tiña que facer era
que o Bloque teña esa_acollida - - isa. está ben par3=u..8_éminário
senta cam:lo-~estabamo~ na misa
o papel de axuda e non se poé porque o pavo contacta con
de Estudos Galegas pero non
de Rosalia no día de Galiza a
día comprometer cun sector de: -eles porque os digi'Uflea.n. ~ -~ -J!}ar&-un a orgaA~eiell partF·
UPu convocara unna manifesterminado. Sacrificamos o que
- dist~. _Neste momento no país,
tación. Viñergn pola tarde até ali
para nós seria máis confortábel - Por que non contiñuaron lo--=- -o BNG, é-o-que está máis -cena provocar. Eu mirei para Ferrin
como era manter un partido gago co Partido Galeguista_e_ Jrado-na-realidade porque está
cantando "Venceremos nós"
leguista único. Queriámonos
promoveron organizacións
na situación de globalización e
porque ademáis aquel ano conpreparar para a normalización
como Realidade Galega ou,
localización. Ten o poder da
seguiramos que .o coro interprepolítica deste país, criar instruno seu caso, o. Partido Po- - i9entidade, a ligazón- aos intetas9-{>Gr -vez primeira o hino gamentos que serviran para a conpular Galega? reses-proprios. Bo-scar a difelego. Cantei forte e mirei para
cientización nos valores galerenciación positiva é posíbel,
Ferrin dicíndolle cos ellos que,
gos, que se configurasen forzas
Ese debate está faíseado. Hacomo se fixo en Allariz, recupor el, non teriamos aquel tema
políticas próprias. Piñeiro dicia bia que perguntar -aos -que -dfn -perando-os valores próprios e
musical na ñosa=--língua. A palique tiñamos que loitar mesmo
iso se eles estaban dispostos
facendo ao tempo un traballo
cía deunos vergallazbs pero eu
contra a nasa sociedade que
a estar no PG no ano 36. Non
de revalorización económica.•
decidin continuar cantando.•
_
_12-odian-oon9ebir un l!"ª-cio®lis'""
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Na última campaña eleitoral
houbo numerosas denúncias
por fraude na emisión do voto emigrante, non só na Galiza. Cales son as suas propostas?
·
No seu momento fixemos unha
protesta ante o consulado bastante forte. Daquela o consul
era do PP e el ficaba cos votos
en depósito vários dias. A emisión do voto do emigrante non
está ben organizada. Haberia
que constituir mesas eleitorais
en cada embaixada e consulado, con representantes de cada partido para que o proceso
fose limpo. E para iso haberia
que mudar a lei do voto dos
emigrantes. O PP logra moitos
votos na emigración porque
manexa infinidade de cartos e
montou un aparato con cartas
públicos. Como se explica senón que fosen xa á Arxentina
case 300 alcaldes do PP en diferentes momentos e non precisamente para oferecer solidariedade. Ese foi un proceso
político directamente artellado
por Fraga.

A.N.T.

Candidato da emigración nas listas do BNG

Francisco Lores Mascato
'O PP levou aBuenos Aires acentos de alcaldes para
manipular ovoto'
'* x.c.
Maniféstase orgulloso de ir nunha lista eleitoral e representación dos emigrantes, "non por vanidade persoal, ainda que creo que é un prémio a unha traxectória, senón porque poderemos chegar máis e mellor aos nosos compatriotas". Francisco Lores Mascato é séptimo na lista nacionalista por Pontevedra, e anúncia unha dura campaña "para facer fronte ás manipulacións do PP"

Nome ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ...........................................................................
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ............................... N.l.F.
Província ................................ País. ................................
Suscréborne a A Nosa Terra (jncluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta.lano ....... 4.500 pta./semestre

Europa·........................................ 10.920
América

e resto do mundo

......... 13.080

a) Subscricións para o Estado español
·
·
O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máls 175 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adXunto
O Xlro lntemaciorial a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371 .
Vigo.

os DAOOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforres ............................................................
Conta ou Libreta LIIIJ

0IIJ CD

11111111111
Titular .........................................................................................
..................................................... Nº Sucursal .........................
Povoación ................................... Província ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Estiven nun banquete no que
homenaxeaban ao alcalde da
Estrada e este díxolles "grácias
aos vasos votos son alcalde e
por iso respondo enviándovos
un millón de pesetas". Máis cla,ro e descarado imposíbel. E
antidemocrático e nen teñen a
dignidade de estar en siléncio,
mesmo fachendean.
O Censo de Votandes Residentes Ausentes medrou moito nestes catro anos.

Fraga sabe que precisa os votos da emigración para acadar
unha maioria e vókase con
todo. Hai pouco fixeron un
congreso e foron Ana Botella
e Xesus Palmou. PSOE e
. BNG ainda non ternos capacidade para iso. Agora o BNG
tomou conciéncia deste problema en termos de solidariedade cos nasos compatriotas
que tiveron que marchar, e as
eleicións son un momento no
que se debaten publicamente

os problemas e irnos estar alí.
Con que programa van ás
eleicións?
Hoxe Fraga anúncia un plano
para traer inmigrantes porque
caeu o nível demográfico do
país, pero eu considero que
primeiro nos toca a nós, por
sangue e por direito. O que
planteamos é a elaboración de
planos de retorno sérios, porque a situación en América co
liberalismo é caótica a situación económica. Daquela o que
facemos é un proxecto con viaxes financiados, vivencias financiadas, con postas de traballo para os fillos de galegas
e os galegas que están na emigración. No pasado de miséria
esta xente axudou acá e agora
ternos unha débeda que lle devolver, porque a situación acá
é mellar que a de alá.
O BNG vai facer unha campaña intensa?
O máis posíbel, pero sen irlle
con demagóxias aos compatriotas. En Buenos Aires é onde está medrando máis o BNG, pero
desde alí ternos coordenación
cos núcleos de Uruguai e Brasil.
Hai pouco estivo connosco o
eurodeputado Camilo Nogueira
e vai volver durante a campaña
eleitoral propriamente.
O traballo é lento, porque é un
censo eleitoral que só na Arxentina ten 180.000 votantes.
O PP deita todos os médios
posíbeis, porque en moitas circunscripcións , e nas galegas
singularmente, un mangado de
'!Otos pode decidir un escano.
E moito máis difícil chegar á
xente sen dispoñer de médios
económicos , pero ainda así
irnos traballar moito. E procuraremos evitar as irregularidades
traballando ali e cos compañeiros de aqui no escrutínio escrupuloso dos votos .
Vostede foi presidente vários
do anos Comité de Residentes Españois (CRE) por eleición.
Hoxe son candidato , con moito
orgullo , nas listas ao Congreso
do BNG, pero a miña traxectória na comunidade emigrante é
moi longa. Hai cinco anos gañámoslle as eleicións no CRE
ao PP e máis ao PSOE, que
non é pouco cos médios que
teñen.
O Consello de Residentes é o
máximo organismo de representación por eleición directa.
Nesta última consulta estivemos por diante do PSOE pero
o PP meteu moitos cartas coa
consigna de que non podia estar un do Bloque de presidente, e máis despois do discurso
que lle din a Aznar nunha visita que fixo á Arxentina. Foi en
Olivos, diante de 5.000 persoas e o presidente español tivo
que mudar de discurso, porque
eu falei en público de que as
causas para moitos compatriotas estaban moi mal, sen asisténcia médica, con problemas
de alimentación,. .. tamén saudei que desde a guerra era prim ei ra vez que viña un presidente democrático a un acto
desas características dada a
Ditadura que houbera en España. lsto último foi o que piar
.llle sentou e conseguiron que
non saira en nengunha emisora das que apoian baixo ameaz a de retirarlle os anúncios
das empresas españolas.•
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-~Os benposteños Lmpiden que os técnicos da Xunta entren amedif os terreas -

OposiciónT8"Viiinos-GpoiGi'L
á-~Cidóele cloJiWtUChacTas:contta:~o-novcrestádio*_Ful
Na Cidade dos Muchachos de
..:= 0.urense esperan que calquer
- ·a -~J~n a aparecer os tecni~os de Xestur acompañados
ele trinta policias, coa intención de medir os terreos nos
que Xunta e concello de Ourense pretenden construir un
novo estadio de futbol. A Administración reclama a propriedade duns terreos cedidos
pola cidade de Benposta hai
quince anos baixo a condición
de construir vivendas sociais.
O requisito non se cumpriu
pero a Xunta continua adiante
co proxecto de estádio. Mentres, ordea ao Tribunal Superlo r de Xustiza que investigue a posibel acollida irregular de nenos latinoamericanos
na Cidade dos Muchachos.
O Padre Silva, responsábel desta ONG que acolle a nenos de
todo o mundo, voltou declarar
ante os tribunais o Mércores 26
de Xaneiro. Segundo a Xunta,
Benposta acolleu a nenos afectados polo furacán Mitch sen ter
os permisos administrativos e,
por esta razón, instou ao TSXG
a que emprendese unha investigación. "E unha cruel mentira.
Os nenas son inmigrantes que
veñan a Galiza a traballar. Chegan con permisos de estudantes, co consentimento dos pais
e cun acta notarial", comneta
Antoni Apolinar, alcalde de Benposta, mentres amasa os documentos aos que se retire. Alfredo Suarez Canal, do BNG, ven
de perguntar no Parlamento se
a conducta do Governo resposta a unha ''vinganza".
Tamén o Padre Silva e Apolinar
ven na chamada do TSXG unha
manobra da Xunta pola negativa
dos benposteños a permitir o
novo estádio de futbol. "Estamos tranquilos no caso dos rapaces, non ternos nada que temer. O seu permiso de estancia
non é de carácter laboral e todos cantan co visado pertinente", explica o alcalde da Cidade
dos Muchachos, unha ONG que
se asentou en Ourense hai cuarenta e tres anos.
A consellaria de Familia asegura
que xa en Novembro pasado
apercibiu ao Padre Silva por non
constar na Administración a acollida dos rapaces. Sen embargo,
o concelleiro nacionalista e ex
deputado provincial en Ourense,
Antón Sánchez Rivera, desmentia á Xunta o Luns 24 de Xaneiro. "Dentro dos orzmaentos da
Deputación de 1998 aprobouse
de maneira unánime unha axuda
de cinco millóns de pesetas en
alimentos para os nenos afectados polo furacan Mitch. Así que
Fraga non pode dicir que non
habia constancia da acollida dos
nenes", explicou.
Tanto esta axuda da Deputación
como outra xestionada no concello están paralizadas, segundo canta Antonio Apolinar. A razón é que a Administración pode paralizar o proceso de concesión de a~udas mentres a Cidade dos Muchachos esteña
senda investigada.

~-=-

_os terreoS>'afectado~-pntas=¡;~rn= __ ::_·tensións da Xunta supof)_en a
11]9~ .[!ggr
cuarta parte da Cidade dos MU=- tru[ 1[n.:e
chachos. En Benposta teñen cla- - é- vaJ!o· "
ro_que os terreas non pertencen
de -ª-rios
á Administración. O iñício do vador ,-- COnfJi!_g f emóntase -ª_gUince anos
CO§ e a pe}
atrás, cando o Padre Silva progociación nenªº
xectou a construción de Vivencias
parte da )Su_rn~:,
sociais. "Aprobáronos o proxecto
nar, que eñt~Aee~t1 _
en Madrid cun custe de :! ~OJ>
qu~Lte_n_Qaralisada~eíltrflcia
millóns. A idea era construir 350
da Cidade-dcJs~trl.iolfaclfii§, esta vivendas para os
- - xcrgarrao=a::.f-aver -- ben-posteños e - _- ___- -cfOS -mter.~da
para per~pas que
Xunt=a:.a~ee1x_waccedian por vez
IJe~e_w~-a.r~S--- primei ra ? ynha
~ ---~
casa. A Ctdade ,
-

A Xanta
-

paralt.-SOU

-

-

_ dos Mucha~L!odaS-aS-áxuda-s~~ ~--=-~-t~~- beneflc1ar1ase- •
- - - --- -----vet"l[(leconst1tt1tfY_.:.._
d~s se_rvizos que
s~ _en Oure_ose -al1 se instalaran, :
- -- _-unnCFc0ordenaeE>=. -~
desde unha gasa- :
-----ra-Cívfca de ~
li~era até ?~mé~'"-f~ffSa-da--=Ci_!!a-de
c1os. O cred1to f1- •
• __
dos Mu._c_hachos,
nalmente quedou
_ re_señ.aarr<h.O seu
atrancado e nós
c-arácter ae obra
atopámonos cuns~c ~a1~ e- o seu
ha débeda conasenjq.m ento na
traída cos bancos
crdad e. A opos1--de 82 millóns de
ció r:L..rn.unicipal,
pesetas, o que
BN~PSOE,
nos costara o
amósans-e.=c..ontradesterramento e
rios _a""Constrt:Jción
a construción d-e
aun- e stádío ·ae
duas casas. É enfutbol en Seixalbo
tón cando acudimos á Xunta, cee ent1nden que otfanslado dodendo os terreas para construir
camp do _9outo s~ir~_a_int~as vivendas a cámbio de que
reses speculadores; (;millo PeO Padre Silva, responsábel desta ONG que acolle a nenos de todo o mundo. X. CARBALI:A
asumise a nasa débeda", conta
rez Touriñ9 visit~a o Lu~?.fd~
António Apolinar.
Xaneiro ao Padre -~va-J}ara
amosarlle o_ apojo dp PSQE _á
tra eles. "Van voltar calquer día,
Tres cuartas panes
O alcalde benposteño amQsª . sua labour?. Os [esp~acei__s de
pero vanse atapar coa mesma
da cidade
os convénios _asinados coa
Benposta- rron poden~evttar- a resposta", di Apolinar. O proxecXunta, que se retiren en _todo__ preocupacióR- "Q,:Qr:o~et~ee~ -Os mesmos nenas residentes
to Ourense cara o milenio conmomento a unha cesión candigóxico da q]lade- non-é compa1íen Benposta foron os que impetempla o traslado do estádio do
cionada pala construción de vf=_.__bel cun --es-i::ac3i0-de futbO~-pe~o
diron a labor dos técnicos que
Cauto, a urbanización destes tevendas. "Levamos catorce anos _non irnos deix~r que nos boten",
realizan as medicións da Xunta.
rreas e a construción dun novo
pedindo a devolución dos·terreafirma o alealde........ ---- ~~
A policia non puido actuar concampo en Benposta.

! a Benposta -_

-_

por estar -

! iíl\feStigada - ____:: -

"Caliza precisa, para desenvolyer a su-a - ___
economía, a defensa dos seus sec-tore~ - ~
produtivos básicos: indústria, p~~qa,~-=.,~~c_
agrícultura ... polo nos_o clireito 3-: procl1:1_q-ir~'---'_~-

G ali Z

•

•

1 1

Guillerme Vázquez
AO CONGRESO POR PONTEVEDRA

BLOQUE llACIOllAUSTA GALHO

GALIZA.

12

27 DE XANE IRO DE 2000

ANOSATERRA

NQ 919 - ANO XXIII

·oparo convocado no Ensino Médio foi secundado nas .cidades ena maioria das vilas

Os estudantes volven exixir
á Consellaria que garanta os mínimos de ensino ~n galego
Mocidade de EU-IU, demandan
que a Xunta asuma medidas reos estudantes retomaron o
ais e efectivas que garantan os
Mércores 26 as mobilizacións
direitos de todo o estudantado a
na defensa do direito a receformarse no idioma próprio. Tober ensino en galego. Segunman como ponto de partida o
do a Plataforma do Alunado
cumprimento do Decreto 247/95,
pala Galeguización do Ensino ·que estipula as matérias obrigaMédio, autora da convocatótórias a impartir n~sta língua.
ria, máis do 80% dos centros
Baixo o lema O Ensino en Galedas cidades e vi las secundago, un deber da Administración, o
ron o paro convocado ~partínoso direito, reclaman ao tempo
res das doce da mañá. A prin- .a edición só erf galego das Bolcipal exixéncia é que a Xunta
sas de Axuda, do Ministério de
aplique o decreto do ano 1995
Educación, a inclusión, se non
que regula os mínimos de uso
houber, dun epígrafe nos Proxéc=
do idioma próprio no sistema
tos Educativos de Centro, no que
educativo. Un estudo da pró- . -se indique o galego ·como língua_
pria Dirección Xeral de Políti'.".
veicular de cada .i11stituto e ao ·
ca Lingüística, feíto público eri - ,_ tempo· contidos. nidiame_
nte gal~
Decembro, pon de manifesto
gos en todas e cada unha das
que arredor do 50% dos cen- _disciplinas.
'
tros de Secundária non cum•
· ·
pren os mínimos legais. O se"
Aoiio das mobfüzacións . a- Plata~..
guimento ·da folga, segundo a, ·forma mantén que "o Consellei.Consellaria, foi dun 37,92%.
ro deberia reconsiderar as· declarácións verquidas estes dias·.
na prensa, nas que.asegura que
I=n Compostela arredor de 3000
estudantes apoiaron as seis .se cumpre absolutamente a nor:. _mativa. Os alunos e alunas de _
concentracións que se convocaron. En Vigo un millar de alunos· todo o país demohstraron que
non' se están a garantir os seus
participaron nas mobilizacións
da Praza América e dos institudireitos lingüísticos. Asegurou
tos dos Rosais. Uns cincocentos
tamén que non se están producir protestas e denúncias no teacudiron tanto na Coruña como
en Pontevedra até a Delegación
ma da língua galega, hoxe quedou claro que non é asi".
de Educación e dos Ministérios,
respeitivamente. Manifestacións
similares producíronse en Lugo,
Pola outra banda, a Consellaria,
Ourense e Ferrol, pero tamén
fixo público un comunicado no
en vi las máis .pequenas como A
que sinala que o único obxectivo
Fonsagrada, Meira, Sárria,
da folga é o de "desautorizar ao
¡3ueu, Marin, Noia, Narón, CamGoverno galego por todos os
bados, Vilalonga, Ogrobe, San
meios, aproveitando este periodo
Senxo, Padrón, Tomiño, Betande campaña preeleitoral" e "buszos, Foz, Pontedeume, A Estracar sempre algun tipo de probleda, Lalin, Ordes, Santa Comba,
mática onde non a hai". EducaMuros, Can.gas e·o1eiros.
ción subliña que "Xunta de Galiza está a desenvolver unha políDesde a Plataforma, que integran
tica educativa correcta, posto
a Mocidade Po/a Normalización, que está a praticar unha convios CAE, Galiza Nova e a Área de
véncia frutífera entre o galego e

-e>-

P. BERGANTIÑOS

-

.

.

se en caj o 50% das aulas e en
FP nun 33%.
"Os obxectivos deste paro e das
mobilizacións convocadas son
plenamente coincidentes coas
nasas denúncias e parécenos de
enorme importáncia que, nestas
demandas se impliquen todos os
colectivos que forman a comunidade escolar, tamén o estudantado -indican desde a Mesa pala
Normalización Lingüística. Hai
que lamentar que, ante esta convocatória perfeitamente lexítima,
o Conselleiro de Educación descualificase nestes últimos dias
esta mobilización describindoa
como arma preeleitoral".

Unha das seis concentracións realizadas en Santiago.

o castelán, en todos os ámbetos,
de acordo coa Constitución española e co Estatuto de Autonomia". O conselleiro Celso Currás,
ql)e aludiu a "convivéncia harmónica" entre a lí ngua galega e o
castelán, insiste en que se está a
cumprir "absolutamente a normativa" e que determinadas protestas están ''fóra de lugar''.

O dados da Administración
Sen embargo, no mes de Decembro a Dirección Xeral de Política Lingüística facia públicos os
resultados dun inquérito que retrata os centros de ensino como
claros axentes de desgaleguización. O documento recolle que no

A. PANARO

39,2% das aulas non se imparte
nada en galega ou só de O a 5
horas. Constata que os mínimos
que estabelece o Decreto non se
están a garantir na sua totalidade
en nengun nível educativo e, nalgún casos, os resultados son realmente preocupantes. Asi por
exemplo , en Educación Infantil,
pon de manifesto un uso escaso
e nalguns casos nulo. A respeito
da situación no Ensino Médio, ciclo ao que afectou o paro, en
Educación Secundária, o grao de
cumprimento é aceitábel para as
áreas de ciéncias sociais e de
ciencias da natureza, pero non
hai dados a respeito das outras
matérias optativas. Ademais, en
BUP e COU o Decreto incúmpre-

A Mesa lémbranlle a Celso Currás que esta organización "leva
meses solicitando os resultados
do Estudo sobre o uso do galego realizado polo Executivo no
1998, mesmo através do Valedor do Povo, algo aoque a Consellaria non accedeu até o pasado mes de Decembro". E neste
sentido indican que "se as respostas aos preocupantes dados
do estudo se comezan a producir agora é porque estes non se
apresentaron antes. Currás -Bngaden- debería asumir esta responsabilidade en lugar de descualificar unha iniciativa de protesta perfeitamente lexítima e léxica, á vista da situación". Desde
esta organización sinalan tamén
que non é certa a afirmación do
conselleiro de que no ensino "se
cumpre absolutamente a normativa" e lembran que segundo indica o próprio Decreto 24 7/95, "a
responsábel de velar por este
cumprimento é a Inspección
Educativa, polo que resulta vergoñante e bochorno so que a
Consellaria, en lugar de asumir
esta responsabilidade, trate de
desviala cara á sociedade". •

NATALIDADE E IMIGRACIÓN
MANuELMERA
Un dos debates que hai hoxe na socieda,
de galega é o da baixa taxa de natalidade,
e como un elemento colateral o. da emi,
gración. Dise, con razón, que morre máis
-xente que nace. Arguméntase que isto dé,
bese a unha mudanza cultural, a que a
muller traballa, etc. Non hai dúbida que
hai situacións novas que inciden na nata,
lidade, pero 'a góchase, coido que inten,
cionadamente, que o motivo principal
polo que as famílias cavilan moito antes
de ter un fillo é a precarización, a insegu,
ridade dos ingresos económicos. Quen vai
casar ou ter fillos sen garantia de traballo ?"
Hoxe un 50% dos asalariados (que son un
78% da povoación activa) teñen un em,
prego eventual ou están no paro. Asema,
de, a maioria son persoas mozas.
Coido que non compre convencer agora
aos emigrantes para que retomen ou im,
portar imigrantes (como se dunha merca,
doria se tratara) , esquecendo que hai
170.000 persoas que non teñen traballo
no país. Por outra banda, son moitos os
retornados que un coñece , de Suíza por
exemplo, que despois de voltar non ato,
. pap _traballo e t~í;i~I) q,u~ volverá e~igra,
..- r..tY:¡ ·¡; .t 'i :,b :i e-:. , 1:.1

ción. Esta é a nosa realidade! Asemade, se
houbera necesidade de man de obra, bu
sexa unha grand~ ofer,
ta de traballo, non es,
tarian emigrando máis
de 20.000 persoas ca,
da ano, e unha grande
parte dos 500.000 ga,
legos que moran no
resto d.o Estado seguro
que voltarian como
unha enxurrada.

con dignidade nos seus países, rematando
co imperialismo económico e cultural.

pago, ou se lle fo rza a facer horas que n on
se cotizan ou pagan.

Moitos dos que agora
Asemade, os problemas de Galiza en maté,
ria de povoación non se solucionan co re,
piden imigrantes non
o fan por razóns hu,
tomo dos emigrantes que levan 50 anos fóra
manitárias, senón que
ou dos seus fillos (que cando menos compar,
ten pátria coas nacións que os viran nacer, e
se disfarzan de derei,
tos humanos e distor,
nas que botaron raices fortes) senón millorando as condicións económicas de Galiza,
sionan a realidade no
seu proveito de clase.
rematando co desemprego e a precarización,
Non din, por exem,
facilitando que a muller comparta a natali,
plo, que estes van re,
dade co traballo, e evitando que ter fillos se,
A emigración- por
O
alizar os traballos
xa unha carga económica na família.
causas económicas é
máis duros, que van
unha traxédia colecti,
incidir nos salários e
Iso é o que hai que arranxar e non fuxir
polas ponlas, facendo das ví~imas os cul,
va e individual, non é
nas condicións labo,
unha saida para o país
rais á baixa, xa que
pábeis de non parir ... do asesinado o sui,
cicla. E, desde estes alicerces, abrir as por,
receptor nen unha SO'
sobra oferta de man
lución para a nación
de obra. Cando argu,
tas a todos aqueles que busquen neste país
a sua nova pátria, calquera sexa a sua ori,
forzada a perder un
mentan que non se
anaco da parte máis
cubre tal ou cal em,
xe ·OU étnia, pero nunca como escravos
modernos, garantindo máis man de obra a
vital da sociedade. Es,
prego, esquecen in,
ta non é unha alterna,
tencionadamente as
un sector da patronal especulador, avari,
tiva progresista!, e os
condicións -laborais
cioso, sacralizador do individualismo máis
galegas sabemos moi,
da oferta . A xente
salvaxe.+
to disto. Non se trata de importar imi,
non rexeita un traballo porque sexa para
MANUEL MERA é presidente da CIG
gran~es, senón de, que estes podan morar
lii;npar ou pescar, sen6n porque está mal .
.'~ ..- i.. L1 >i1~111
r..C;1ib0r_. ~n'J ,. . r 1·.::~:>r:i 1 11r.. e 'iüb ;sri non a~ nf>noi~)11u'f Bo mm.
í"IF.i"Jí !Uflob cm· :.> ..>.~:n10;1:.~'J! l 'JJ

'A emigración por

causas económicas é
unha traxédia colectiva
e individual, non é
Unh a SaÍda para paÍS
h
receptor nen un a
solución para a nación
forzada a perder un
anaco da paire máis
vital da sociedade"
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C~MARCAS

Peden información aAugas de Galicia eáConselleria

1

Os viciños da Ulla·Deza
queren saber dos planos de encoros FENOSA
A Coordenadora Antiencoros está a facilitar instáncias
entre os viciños e asociacións de Silleda e Vila de
Cruces, dirixidas a Augas de
Galicia e á Conselleria de Medio Ambiente, nas que se demanda información sobre o
estado de tramitación do encoro n2 14 que afectará o Deza,
e sobre as repercusións que
este poprfa ter sobre a inclusión dos Concellos na Rede
Natura 2000 da Unión Europea.
A instáncia dirixida a Augas de
Galicia ten como remitentes ós
veciños e asociacións que presentaron alegacións ao dito encaro. Nela requírese a Augas
de Galicia que curnpra coa
obriga legal de informar do estado de tramitación do expediente asi corno da normativa
aplicábel e dos medios de que
dispón o interesado para opoñerse ou impugnar os acordos
que se diten. Resulta pertinente esta solicitude xa que Augas
de Ga/icia visitou a zoa afectada polo encaro e levantou actas de confrontación sen notificarllo á imensa rnaioria de viciños e asociacións que apresentaron alegacións , nen a
moitos dos afectados.
Tamén na instancia se pede a
paralización do proxecto en
canto non resulta cornpatíbel
coa inclusión dos concellos no
espácio Natura 2000 da Unión
Europea.
A instancia dirixida á Consellaria de Medio Ambente pode
ser remitida por todos os viciños e asociacións. Nela esíxelle que en virtude dunha Directiva da U.E., desenvolvida pola
lexislación española se lle dea
resposta a unha série de cuestións corno : o estado de tramitación da inclusión do complexo fluvial Ulla-Deza na Rede
Natura 2000; e outras relacionadas coa repercusión do prox ecto de Unión Fenosa para
levantar 13 encoros na Conca
do Ulla.

Xosé Cuíña non deu concesións de encaros nos seus primeiros anos como Conselleiro, pero sucumbiu ás presións das eléctricas. A. PANARO

Solicitudes aos concellos
Na instáncia dirixida aos concellos afectados, os remitentes ,
veciños e asociacións, reclaman
que aqueles tornen unha posición activa contra o proxecto.
Argurnéntase que os encaros
deprimen e despovoan as zonas
onde se instalan, que son incornpatíbeis coa inclusión do
sistema fluvial Ulla-Deza na Rede Natura 2000 da UE, e que os
benefícios proporcionados polo
canon eléctrico ou outras concesións nunca compensarán o dano causado.
No caso de Vila de Cruces, re-

lérnbrase que este concello xa
tributou sobradamente á produción de enerxia eléctrica co encaro de Portodemouros.
As demandas ao Concello son:
1 º) A manifestación pública do
concello Unión Fenosa mediante µn bando municipal rexeitando o proxecto solicitado por para o aproveitamento hidroeléctrico integral da cunea do río Ulla.
2º) Que se ratifique nas alegacións presentadas e que lle envie ao organismo Augas de Galicia un telegrama comunicando
a postura inequívoca do Concello contra o proxecto de Unión
Fenosa. 3º) Participar e colaba-

rar cos colectivos viciñais na
campaña contra os encaros _
(propaganda, rnobilizacións, ... )
4º Disposición a emprender accións legais no caso de que a
tramitación das solicitudes dos
en.coros avance cara a concesión das mesmas, contrariamente aos intereses do concello.· 5º) Que o concello emprenda un proxecto de estudo, didáctico e divulgativo do sistema
Ulla-=-Deza para dar a coñecer
as potencialidades do mesmo
tanto económica como socialmente, "xa que conquerir unha
boa rendibilidade social dos nasos recursos naturais é a rnellor
rnaneira de defendelos." •

OValedor descalifica a política de persoal do alcalde de Dozón
e

Cora recomenda que os funcionários se dediquen ás tarefas
burocráticas, sen que as~ mesmas sexan invadidas polos
concelleiros, corno denunciara

A xuízo do BNG, mancomunar servizos na bisbarra da
Coruña significaria un aforro
anual de catre rníl rnillóns de
pesetas. A xestión conxunta
da prevención e extinción de
incéndios, a recolleita e xestión do lixo e o transporte
viaxeiros serian as áreas nas
que traballar en prirneiro lugar, segundo afirrnou o concelleiro nacionalista
Henriqu~ Tello. Tello ere que
A Coruña ten que liderar a
constitución da área metropolitana, pero considera que
non debe facelo á sua imaxe
e semellanza. En Vigo xa se
deron os primeiros pasos na
dirección de criar unha área
metropolitana.•

OXurés·Geres unha
das áreas protexidas
máis grandes de Europa

Os funcionários denunciaran persecucións earbitrariedades

O Valedor do Pavo rernitiu ao
concello de Dozón un documento que trata de pór fin ás
discrirninacións e arbitrariedades que caracterizan ao seu alcalde, Adolfo Campos (PP),
que foran denunciadas polo
persoal funcionário. Xosé Cara, no seu informe, fai un.ha série de recornendacións e suxeréncias que agarda que teñen
utilidade.

Mancomunar servizos
aforraria catro mil millóns
na Coruña

no seu dia o persoal do concello. Para os edis, Cora recomenda que cingan o seu traballo a cometidos políticos. Igualmente, suxeriu que a alcaldia
dicte instrucións sobre as vacacións, horários de traballo e
pausas durante da xornada para que os funcionários "teñan
unhas normas concretas ás
que aterse". En caso de auséncia destas normas específicas,
o Valedor indica que "seria
aconsellábel seguir os crité rios" dunha resolución que
abriga a que se dicten esas
instrucións. !)la qctualidade,
para os funcionários non hai

posibilidade de decidir cando e
corno se poñen de vacacións e
é o alcalde quen, a última hora,
torna esta decisión.

aos resp.onsábe!s políticos do
PP que abriguen a Adolfo Campos a cumprir as recomendacións e suxeréncias do Valedor.

O Valedor tarnén suxire ao alcalde de Dozón que facilite aos
funcionários cobrar o seu salário, xa que nese concello non
hai institucións bancárias e teñen que trasladarse fóra do termo municipal para facelo.

O conflito no concello de Dozón
veu dado despois do alcalde
iniciar un.ha persecución contra
a rnaioria dos seus funcionários, o que provocou crises de
estres nalguns deles, que houberon de solicitar a baixa médica. As atitudes c:!e Adolfo Campos motivaran accións ante do
Valedor do Povo, accións que
deron lugar a unha .resposta
positiva por partE? deste órgano
institucional.+

Os funcionários do concello,
através da delegada sindical da
CIG, Ana .Lois Navaza, felicitárons~ pola resolución dp Valedor e anunciaron que pedirán

A ampliación que a
Consellaria de Meio
Ambiente planea para o
Parque Natural da Baixa
Líma-Serra do Xurés fará
que a área natural
transfronteiriza que constitue co Parque Nacional
Peneda-Geres de Portugal
vaia ser un dos espazos
protexidos meirandes de
toda Europa. A pretensión
de Meio Ambiente é
sumar a vários concellos
da Baixa Límia, a saber:
Padrenda, Quintela de
Leirado, Bande, Lobeira e
Verea. A Comunidade de
Traballo Galiza-Norte de
Portugal apoiará as iniciativas tendentes á consolidacióñ desta zona e a
Unión E;uropea financiará
os proxectos através do
INTERREG 11.+

A Plataforma
pola Defensa

da Sanidade de Lugo
rexeita as fundacións
"Rexeitarnento total" do decreto aprobado polo Con.sello de Ministros polos que é
posíbel a transformación xurídica dos centros sanitários .
en fundacións é un dos pontos nos que incide a
Plataforma pola Defensa da
Sanidade Pública de Lugo.
A plataforma, que exixe que
se arnplien os horarios de
consulta, denúncia a situación na que se atopa o
Complexo Hospital XeralCalde, de Lugo , onde os pacientes sufren longas esperas, despois de denunciar
un deles que tivo que esperar máis de duas horas,
aqueixado de dor torácico,
sen ser atendido por
nengun facultativo. Sobre os
recortes, a plataforma considera "inadmisíbSI" a recente
redución do cadro de celadores do centro de especialidades de Lugo, xa que é
indiscutíbel a necesidade
dun celador por pranta. •
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As vindei~as eleicións do 1i de Marzo son un bo~ pretex~o
para facer unha avaliación, dende o punto ele vista estatal,
dos resultados acadados pola política económica realizada
polo govemo PP-CíU-PNV-CC. -Compre indicar, prevíamente, que dende o punto de vista económico o pacto de
govemo foi sólido cunha estabilidade a proba de conflitos
políticos. En particular, o apoio principal de CíU nunca
chegou a estar en cuestión sendo o PP de Aznar ben dilixente en cumplir axiña a práctica totalidade dos acordes
pactados a finais de Abril de 1996.

De esquerda a direita, Xosé António Vidal, Isabel Otero, Presidenta da asociación, e Ana Álvarez.

Atendendo ao comportamento das magnirudes macroeconó-micas básicas os resultados poden calificarse de satisfactorios.
O dados de 1995 indicaban un déficit das Administración
Públicas do 6,64% do PIB, unha debeda pública acumulada
de case 46 billóns de ptas (65,9% do PIB) cunha carga por
intereses da débeda do 5,37% do PIB. A taxa de inflación era
do 4,7% e os tipos de interese siruábanse arredor do 11 %. A
parte da converxéncia nominal, a taxa de medre española situábase no 3 % mentras que a raxa de paro estimado era do
20,3% e segundo a EPA o 22,9%. Compre dicir que a situación da economia española xa estaba ben orientada e todos
os datos indicaban que a melloria nas magnitudes básicas de
crecemento, prezos, emprego e comportamento do Sector
Público era unha tendéncia solidamente asentada e consolidada nas decisións adoptadas polo último govemo de F.
González apoiado no Parlamento por PSOE-CfU-PNV.

A.N.T.

As mulleres dos mariñeiros de Burela constituen aasociación .Estela do Mar

'Nós quedamos·en terra
con trinta ~il pesetas ao mes'
e(>-

A. ESTÉVEZ

Son cuarenta mulleres de Burel a pero queren espallar a
sua asociación a toda a Mariña luguesa. Estela do Mar é o
colectivo das compañeiras
dos mariñeiros que ven de
apresentarse nos últimos
dias. Denúncian os estivos
salários e as duras condicións de traballo dos seus homes. "Quedamos en terra, sen
os cartos mínimos para criar
aos tillos", sinala Isabel Otero, presidenta da asociación.

anos un mariñeiro podía gañar
nun mes entre duascentas e catrocentas mil pesetas. Hoxendia o
que supera as cen mil é un privilexiado. Non hai vacacións, non hai
pagas extras", explica.

Contrato por_embarque

res de Estela do Mar explicáronlle
ao político as suas denúncias. Tamén estiveron presentes na inauguración da nova lonxa de Celei- ro. "Ali os armadores gabáronse
de que a lonxa se conseguía grácias a eles. Pero non lembraron o
estarzo dos mariñeiros cobrando
unha miséria de salario", di Isabel.
Agora teñen unha entrevista pendente coa organización de armadores, na que lle van expoñer as
razón de constituirense en asociación.

Isabel Otero e Ana Alvarez, as
duas caras públicas da asociación, comentan que a situación
de moitas famJlias é "alarmante".
A mesma Ana
canta que tivo que
vender o coche 1
"Ao princípio rescatro meses despostaban ás nareparto
Otero, xunto a Ana Álvarez am~ pois-de-mercalo e
sas queixas, desde beneficios - mentí ndo as. Sisan nóminas dos últimos meses.
que ten unha déPertencen aos seus homes e a
beda co armador
nalando que só
mudou a favor
outros traballadores do mar de
de cen mil pesepagaban eses saBurela. Duas delas marcan un
tas. "Outras per1ári os dous ou
do armador.
salário mensal de trinta e tres mil
deron o piso, que
tres armadores.
ainda é peor", enpesetas. Outras amasan un reNos sabemos que
Agora queda
sultado negativo., menos cuarengade. "Eles maré unha práctica
co 60
ta e sete mil. "Se o armador asechan co básico,
e
. xeralizada. Cando
no barco teñen o
gura que non houbo benefícios,
as nóminas se
reparte
que precisan pero
que só se produciron gastos, pápublicaron nun
ganse entre todos", explica Ana.
quen queda en texornal, tiveron
o 40 entre
rra intentando que
que calar", coAxiña se atopa a resposta de
as cantas cadren
menta a presidenos mariñeiros"
por que son as mulleres e non
somos nós. É moi
ta da asociación.
triste verte sen dios seus homes os que se xunñe i ro para os titan para reivindicar salário e traO nacimento de
ballo digno. Isabel e Ana explillos'\ di Isabel. A maioria dos hoEstela do Mar tivo que ver coa
can que cada vinte dias, o marimes das integrantes de Estela do
existéncia doutra organización
ñeiro pasa tres en terra, un de.Mar levan desde nenas traballangalega de mulleres cos mesmos
les para descargar o barco. "E -do, pero, en moi1os casos, o temfundamentos: é o caso de Rosa
díficil para eles poder reunirse e
po cotizado non se corresponde
dos v_entos, do Morrazo, que
protestar", comentan. O certo é
co tempo real pala peculiar relaserviu de modelo en Burela. "A
que a ·maior dificultade que sae
ción dos mariñeiros e os armadosituación chegou a un pqnto tal
a relocir é a posibilidade de reres, contrato por embarque.
que ternos que movernos. Sopresálias por parte dos armadomos as mulleres as que ternos
res. "Ainda que sabemos que
"A excusa que poñen os armadoque estirar os cartas, buscalos
Estela do Mar tamén os perxudires é que se triplicaron os gastos
onde sexa e, incluso, se chega
ca de cara aos patróns, que sanos barcos de dez anos para
o caso, vender o coche ou o piben cales son as mulleres que
aqui. Pero non recoñecen que a
so", di Isabel. "Ademais os mariestán na asociación", di Isabel.
proporción de reparto de benefíñeims levamos toda a vida facios mudou ao seu favor. Antes
cendo o mesmo traballo, se volXunto a Isabel Otero e Ana Álvaeran 60% para os mariñeiros e
tamos a terra, ternos moitas difirez, está Xosé António Vidal, ma40% para o armador", comenta a
cultades para atapar outro emriñeiro que vai .á merluza.· Elas
presidenta de Estela do Mar.
prego", comenta Vidal. As nómiqueren que os homes se vaian
nas. negativas ,son unha realidaachegando á asociación e supeLonxa de Celeiro
de para Ana Alvarez. "Pero onren as dificultades de organizarse.
de se veu que unha persoa teña
Vidal desmitifica a idea de que se
O Venres 21 de Xaneiro, aproveique pagar despois de levar un
chega dunha,marea co peto cheo
tando unha a visita do deputado
mes no mar traballando sen hode cartas. "E certo que hai dez 'do BNG Bieito Lobeira, as mullerário?", pergúntase.•

-

Pasada unha lexislatura, agotada até o final, os datos macroeconómicos de 1999 indican unha notória mellara. Asi, o comportamento das Adrnóns Públicas indica que o déficit público
será do 1,1 %, a débeda acumulada está cerca dos 48 billóns de
ptas cunha redución da ratio débeda/PIB senda a carga da débeda do 3,6% do PIB. A taxa de inflación está a repuntar cara
o 2,4% mentras que os tipos de interese das subhastas semanais do BCE situanse no 3% ao tempo que se observa un repunte nos tipos de Banca e Cabcas de Aforros arredor dun 5%.
A taxa de medre da econorrúa española para 1999 estará arredor do 3,6% cunha redución moi imP.Ortante nas taxas de desemprego até o 15,4% segundo EPA Édicer, os resultados ma- croeconómicos da economia española melloraron sustancialmente. Existen, con todo, problemas que afectan á distribución da renda e da riqueza e outros que só enumeramo.5. Asi, a
práctica desaparición da actividade empresarial pública colmando o proceso de privatizacións, a preocupante evolución
da balanza comercial, a desatención relativa á dinámica de investirnentos públicos, o evidente deterioro dos servizos públicos básicos, a precarización e temporalidade excesiva do.5 contratos laborais, etc son sombras que difuminan un cenário de
luces que, en calquer caso, compre resaltar.

0

°/o

A. PANARO

'O balance da lexislatura
española 1996--2000 pode
resumirse nun único punto:
a integración de España na moeda
,, .
un1ca
europea"
En realidade, o balance da lexislatura española 1996-2000
pode resumirse nun único punto: a integración de España
na moeda única europea que é unha decisión e un logro de
tal importáncia na história da desordenada e conflitiva economía española que o converte, tal vez, no cámbio econó-mico cualitativo máis relevante na segunda metade do século xx. Este éxito, ocorrido nesta lexislatura por azares da historia, non ha de ser apuntado nen privatizado polo govemo
Aznar senón pola sociedade española no seu conxunto ao
ser froito dun esforzo e dun consenso básico entre os principais axentes políticos, económicos e sociais españois. •

•

ECONOMIA

""~~

~

i.
~~~e-=.

27 DE XANEIRO DE 2000

·

15

A NOSA TERRA

N 2 919-ANO XXIII

~

~

~

Recóllense mínimas mellaras para os partos eos aeroportos

O proxecto de infrastruturas do PP
non contempla o tren de alta velocidade
Seguindo unha técnica xa ensalada noutras ocasións, o
Governo de José Maria Aznar
apresentou hai uns dias, por
terceira vez nesta lexislatura,
un novoproxectó de infrastruturas que pretende ser a guia
dos investimentos neste apartado desde o 2000 até o 2007,
saltando a obviedade de que
de aqui até alá hai, alomenos
duas citas coas urnas. Neste
proxecto, que prevé un gasto
de 331.000 millóns de pesetas
nas estradas galegas, non
consigna concretamente nengun ha mellora no ferrocarril
ou nos aeroportos. A oposición xa criticou este programa de actuacións. BNG e
PSOE coincldlron en definilo
como "burla do Govemo Aznar
aos cidadáns" ou "tfpica fraude de precampaña eleitoral".

__fy1entres que~ª-._Xunfa J~GibilI con
-=alegria a-Rffi'""Jfosf-a cm Aznar e
cualificou· este proxecto ·como
"un regatc>=para a Galiza,_q1,,1e
-YGJ-~e.J'...-l;J.Ma....=das comtmidades
nfáiS oeneficUl-_cras· , -:~partidos
da oposición parlam~ntaT galega criticaron as formas~e o· contido do program~ dEt-FO!ll_ento.
Segundo o-gQy_e_rn(T~_D_órñíco;
"o Execbltivo c-eñtra~stá::fasen-, - cfd ün grancJe e~f.Orzo:: . ª-ª1ra· cc>ra- car a Gaffza no grupoaezonas
-máis avanzadas e-n~atéria- de
comunicacións...~Cóa apmbacion
deste proxec~vencerase definitivamente o atras_o e o illarnento da nosa..c_omuniaadé''0

O programa é un dos vários
que o Gabinete Aznar compón
sen ter en conta as datas das
lexislaturas, tal e como xa fixera ao programar a converxéncia coa zona Euro ou ao configurar o proxecto de lei sobre
tratamento de lixo. Nesta ocasión, este anúncio coincide de
cheo coa entrada en rifa eleitoral e atende a unha das necesidades que moitas comunidades consideran básicas, a comunicación por estrada, ferrocarril, mar e aire.
A parte do orzamento que lle
corresponde á Galiza contempla ben poucas accións e incluso deixa no aire proxectos considerados urxentes, como a
construción de liñas de alta velocidade ou a ampliación dos
aeroportos. No referente ás estradas, os investimentos para a
rede galega significan 331 .000
millóns de pesetas. Desta cantidade, as vias de alta capacidade recibirán o 6 por cento do
gasto total para o Estado. Dos
300 noves quilómetros previstos, 105 estarán no traxecto
Compostela-Lugo; 100, no de
Lugo-Ourense e ao redor de 75
para unir a Galiza coa Autovia
do Cantábrico, que finalmente
desembocará na localidade de
Baamonde, uníndose deste
xeito á inacabada Autovia do
Noroeste. Desta maneira impédese que Ferrol e todas as vitas da Mariña lucense se integren nesta via.

Para o BNG~ a gr9posta n_on ten
nada a ver co optimismo de San
Gaetano. O deputado no Congreso Francisco-Rociriguez- caalificou
o programa de "acto psopagandí~
tico que desvía a atenoión nestas
datas tan próximas aos comícios
xerars". Para Rodrfgrre~ o- pp
abusa da confianza dos cidadáns
e incluso dos própfio~ mecanismos do Estado: "O PP xarestá facendo política de funcions, co
Parlamento disolto e ainda ·continua facendo planos a longo prazó
romo s~ xa tivese garél!]tido governo para as puas ~róximas lexislaturas". En canto ao contido, ó
representante-.nacionalis1ª-eA-Madrid criticou a falla de interese no
ferrocarril. "Unha vez máis, este
governo abandona l)Á-gilar do fu-=turo das nasas infrastruturas a
sae do pasQ prometendo causas
inconcrétas_e_imposibeis"._=-. _

º

Despre%o ao tren,
o mar e os aeroportos
No que aos camiños de ferro fai
referéncia, o proxecto governamental é difuso, inconcreto e politicamente correcto sen entrar
en nengunha fondura. No capítulo da Galiza, o texto do Ministério de Fomento só recolle unha
previsión de criar un corredor cara ao norte e ao noroeste da Península Ibérica, mais non se fala
en nengun momento se iso significa a construción da variante
do Guadarrama ou a construción

de vias de alta velocidade en dirección á Galiza. Específicamente, o Governo recolle o termo
"trens veloces" para definir o tipo
de condución ferroviária que unirá Vigo, A Coruña, Compostela,
Ourense e Pontevedra con esa
hipotética nova liña que enlazaria Madrid con Castela e León.

o colapso cóntínuo de Barajas
fixera pensar que Fomento optaria por descentralizar os seus
-voos, especialmente os que van
cara a América; e que, pola outra, os tres aeródromos galegas
aumentaron a sua taxa de embarques constantemente desde
ha1 vários anos.

Ainda menos definidas están as
actuacións relacionadas coa
aviación. Non se recolle nengunha mellara nas instalacións
de Lavacolla, Peinador ou Alvedro, mália que, por unha banda,

A pesar de que na GaUza están
sete dos 27 partos de interese
xeral do Estado español, os investimentos neste aspecto só
son do 7 por cento do total,
39.125 millón~ de pesetas. As

Tamén o secretário xeral do
PSOE na Galiza, Emílio Pérez
Touriño, se referiu ao proxecto
como "engano ao.s cidadáns".
T ouriño, ademais, ménosprezou
o programa ao provir- uao pior
ministro de Obras Públicas desde a chegada da democ~ácia".
O político socialista acusou ao
PP de "converter a propaganda
· eleitoral en política de Estado".•

OS sindicatos da enerxia peclen o niantemento dos servizos públicos
A Unión Internacional de Sindicatos da Enerxia, Metal, Química, Petróleo e Afins (U ISTEMQPIA) apoiou o mantememento dos servizos públicos
no referente á enerxia. Esta organización reuniuse na cidade
da Habana entre o 14 e o 16 de
Xaneiro e avogou pola cooperación entre todas as formacións
obreiras do mundo na loita pala
salvagarda dos direitos nacionais de cada país diante da
múndiaU~.ació1:1 e .pala defensa

dos sectores públicos ameazados pelas políticas neoliberais.
A UIS ratificou todas as decisións tomadas por organizacións afins nos diferentes foros
nos que durante estes dous últimos anos se vén debatendo
acerca do futuro do. sector enerxético. Nas resolucións tomadas na Habana profundízase na
liña que se tomou ultimamente
no Seminário Internacional sor.e ~niA:.ct ;Mé..;1S:iC,O DF e

organizacións obreiras, acordou
No apartado de divulgación das
estreitar a colaboración con toideas apresentadas no foro de
Cuba, adi_antouse que continua- das as organizacións que inrán as reunións entre formacluen traballadores dos sectores
Oeste xeito, a UIS tentará concións obreiras. Como medida
ciliar os intereses de todos os
públicos para criar unha gran
máis importante neste terreo, . corrente de opinión que lance
obreiros parp procurar unha esacordouse reiniciar os debates
tratéxia comun diante da tenun debate público sobre a necesobre enerxia, desenvolvimento
déncia privatizadora. Na liña de
sidade de salvagardar as emloita contra a venda das emprepresas estatais. Ademais, na
e soberania, iniciados en Méxisas públicas do sector enerxético DF, nun próximo foro, en ·Habana decidiuse impuls,ar o
Puerto Rico. ·
co, nesta reunión acordouse
contacto cos sindicatos da India
planificar "frontes nacionais de
e de China (labor este último
encarregado ao sindicalista garesisténcia", através dos afiliaNeutra arde de causas, a UIS,
dos a e?~~~lil~~ q§ sin9igatos ..(. 1 t e.ra \?P<;>'o, 99,):!trs~ p~fl!ép1da_s_,das
l~Q<;> F~fml~. P,az) . •.~., .
mais no Foro Internacional de
Grenoble, Fráncia.
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Estrella Galicia indeniza

Para medir o desenvolvimento
O Informe mundial sobre o desenvolvimento humano de 1999, publicado polo"·
Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) volve a insistir
nun novo indicador que se vai poñendo en
boga pouco a pouco entre a comunjdade
científica. Tratase dun· indicador diferente
ao ultramanoseado PIB (Produto ln.terior
Bruto) para medir o grao de desenvolvimento dunha formación social.
O indicador acuñado polo PNUD é o Indicador de Desenvolvimento Humano
(IDH). Convertido en todo un emblema
do informe PNUD, repousa sobre tres variábeis -esperanza de vida, nível de educación e renda por habitante- e trata de poñer en evidéncia que o crecimento económico non debe ser máis que un médio para
o desenvolvimento das finalidades humáns, así como posicionar ás persoas -necesidades, capacidades, aspiracións- no
centro do desenvolvimento, x_ustamente
nos tempos en que as preocupacións polas
persoas son substituidas polas preocupacións por equilibrar presupostos e manexar
f!uxos. financeiros.

mana está menos extendida (7%), mentres
que o Reino Unido (15,1 %), Irlanda
(15 ,3 %) e Estados
Unidos (16,5%) ocu, pan. os últimqs lugares .
na lista.

Os resultados do capitalismo selvaxe están
contabilizados neste informe do PNUD para 1999: 1.300 millóns
de persoas d ispoñen
de un dólar ao dia para subsistir. Outros
2.800 millóns están
no umbral de pobreza.
Hai 850 millóns de
analfabetas (dous tércios, mulleres); 850
millóns pasan fame
pura e dura; 100 millóns de nenas son explotados; 1.000 millóns están parados o
subempregados.

' ·O s resultados do
capitalismo selvaxe
están contabilizados
neste informe do
PNUD para 1999:
1.300 millóns de persoas
dispoñen de un dólar ao
dia para subsistir.

O IDH mostra claramente as limitacións
do PIB para reflectir a riqueza e benestar
dunha sociedade. A polución e deterioro
O informe PNUD
ambiental, a violéncia, a desigoaldade no
COI).tabiliza que exisreparto da riqueza, a calidade dos servizos
ten 34,5 millóns de
públicos, a coesión social, o nível de accepobres nos Estados
so á saúde ou aos postos de traballo, a auUnidos. A asisténcia
séncia de perspeitivas de futuro, etc, ... son
sanitária dista moito
problemas reais dos cidadáns que non conde estar asegurada patabiliza o PIB. O IDH axuda a ver unha rera todos, a segregación
alidade máis complexa e máis humano da . social é forte, aumenque nos mostra o PIB.
tan os traballadores
pobres e unha propoi:_Como exemplo, podemos sinalar que o inción importante da
forme do PNUD inclue desde 1998 un inpovoación está na cadicador de pobreza humán nos países ricos:
dea. Un panorama
o IPH-2. Utilizando os devanditos critérios
moi distinto ao que
de medición, os Estados Unidos, catalogado
venden os propagancomo o país máis rico. do mundo, atópase
distas do capitahsmo
no último lugar dos 17 países ricos consideselvaxe ou da "nova economía", como a
chaman agora.
·
rados. Suécia é o país no que a pobreza hu-

E con toda esa situación se nos segue a
vender a moto do libre mercado e o PP
vomitaba nestos días
que un govemo de esquerdas traería desemprego e máis impostos. Mira-ti...•

a tres despedidos
de Ourense
A Administración de Xustiza
ven de condear á empresa
Hijos de Rivera a indemnizar
con máis de quince millóns
de pesetas a tres trabaHadores despedidos da
delegación de Ourense. No
verán pasado a empresa cervexeira decidiu pechar a sua
delegación na cidade das
Burgas, e contratar a autonomos para realizar o traballo
de distribución de bebidas.
Agora ten que indemnizar
con máis de oito millóns a un
dos despedidos, con
5.700.000 pesetas a outro e
con 250.000 a un terceiro.
Ademais ten que abonar os
salários desde o mes de Setembro . A empresa non recurriu polo que o conflito queda
pechado. A CIG , sindicato ao
que pertencen dous dos despedidos, iniciara unha cam paña de boicot á cervexa Estrella para protestar polo peche da delegación ourensá. •

Xoán Maria Castro
substituirá a Xesus Dia.z
en Comisións
Xoán Maria Castro, actual
secretário de Acción Sindical de Comisións Obreiras,
será o único candidato á
Secretaria Xeral deste sindicato no próximo congreso. Castro foi o único candidato apresentado durante a reunión que esta
formación desenvolveu o
21 de Xaneiro pasado para
preparar a sucesión do actual líder, Xesus Diaz. Castro é un dos sindicalistas
máis experimentados, que
participou en Comisións
xa na época franquista, na
que padeceu despedimentos e cárcere por mor da
sua actividade na central,
daquela clandestina. Nos
últimos anos centrou os
seus labores na discusión
coa patronal e a Administración, sendo membro do
Consello Galego de Relacións Laborais. •

Telefónica despide e,
despois, subcontrata
Segundo ven de denunciar a
CIG, na Coruña xa se deron
vários casos de traballadores
despedidos de Telefónica,
que despois se convirten en
novas empregados das subcontratas. ''Ternos fundados
motivos para sospeitar que se
pretende reducir horários de
atención nalguns servizos,
neutros eliminalos por
completo, para transferir a cobertura dos mesmos a esas
contratas", sinalan. Cinco mil
traballadores de Telefónica
toron despedidos durante o
pasado ano por un exepdiente de regulación pactado con
CCOO, UGT e UTS. Este expediente afecta a un atal de
10.849 traballadores. A CIG
oponse ao mesmo porque a
entende que non sobran empregados, senón que "cada
vez hai máis traballo que se
subcontrata, externaliza ou
segrega".+
--· ~---- - J

Nº 919 ~_ ANO XXIII
27 DE XANEiRe-oE 2000

1?:7

·Festa en QPºi~=~ ~~
ao insubmilo_: -Milucho Rimiro ~~-: ~ ·
"Pola despenalizaciOn d_a in:..
submisióA" é a demanda da
festa po~Jica e-111uSicál=que se celefüa .o Xoves 27 de
Xaneiro nos Setemares
VigoerrnQ9!9jo~pr;:Q.fEJSóF in-_

Despedida
a delegada
--sindical
do Bingo
Fontiñas
O pasado 13 de Xaneiro un,
ha empregada do Bingo fon,
tiñas, en Compostela, era
despedida aproveitando co,
mo excusa o remate do con,
trato . Esta traballadora,
ademais de ser delegada da
CIG, está preñada. O des,
pedimento prodúcese un
mes despois das eleicións
sindicais nas que a organi,
zación sindical tivo máis de
un problema para que a
candidata fose aceitada pala
empresa.
Duas opcións tiñan os tra,
halladores do bingo á hora
de votar, un candidato que
se achegaba aos intereses
dos empresários, e a outra
era a candidatura desta rra,
balladora pola CIG. Final,
mente, fo¡ ela a que gañou
ainda que o encarregado do
Bingo negouse a asinar as
actas. Despois de que res,
ponsábeis da CIG conversa,
se cun dos empresários, es,
tes aceitaron á delegada de
persoal.
O despedimento vai ir ao
xulgado. Esta traballadora
levaba máis de un ano cun
contrato temporal. O con,
vénio de bingos estabelece
un número mínimo de per,
soal fixo. 1'Nós entendemos
que hai fraude no contrato
proque esta empregada tifia
que ter un contrato indefi,
nido, como marca a lei. En
todo caso, o seu contrato
laboral tampouco se axusta,
ba á laboura que desenvol,
via", explica Anxo Noceda,
da central nacionalista, que
engade que a situación se
complica para a empregada
xa que no momento do des,
pido estaba de baixa debido
ao seu embarazo.
A CIG non dubida en cali,
ficar as condicións laborais
no Bingo Fontiñas de "ter,
ceiromundistas". A xomada
laboral supera con moito a
imposta no convénio de
. bingos e non está estabele,
ciclo nen o descanso serna,
nal nen o periodo vacado,
nal. "Por se isa fose pouco,
a dirección da empresa pre,
tende decidir o que os tra,
halladores poden ou non fa,
cer no seu tempo libre", si,
nalan. Engaden que esta si,
tuación vense producindo
desde a apertura do bingo.•

ae

subml§_QJi.11!_1..1cb9~_Rq_rijÍf:O,

que vai seF-xulgaC;úto=di~r 3-.
· de FeeFerF~. Remera~!'frén
tase a unha-pel)a d~ifuus-'"
anos, catro -mese~ul'l Et1a -

asi come-a iñabílila9lóñ-laoo:
ral. A festa foi apreseofada o
Luns 24 polo secretariQ. na- _
cional da CIG-~naj_n€Ji Btau- lio Amaro, o músicod~Fotía,
Xosé Manue_I Méndez-, e opróprio insubmise. PC!rtrcipan
nos actos-Clos: Setemares os
poetas X osé ~Mª Á'iVare:z ~~
Cáccamo, _Marta Dac]:>sta, _
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SOBENES FEI ProgrE!so

PSOE ePP sofici1aran un plefo para evitar amodefnización do rueiro

Fracasa o intento de volVerlle

o nome franquista ás-ruas ~de Rábade
-0- P. BERGANTIÑOS

Rábade terá que agardar un
ano até ver trocadas as pracas
das ruas General Franco, Cal-

vo Sote/o, Héroes de la Falange e Primo de Rivera. Foi a
condición que impuxo un dos
concelleiros do PSOE para
apoiar a modernización do
ruelro que defenden os estro
ediles lndependentes, responsábels do governo municipal.
A decisión tomouse o Luns 1O
nun pleno extraordinário solicitado polo PP e polo PSOE. Os
dous grupos pretendían evitar
a mudanza aprobada en Decembro, en base as protestas
que fixo un grupo de viciños.
Non é a primeira vez que os
concelleiros do PSOE se opoñen á retirada das pracas que
gaban á ditadura nos rueiros
das vilas. Na anterior lexisJatura,
en Chantada, a oposición do
PSOE, impedia á formación nacionalista, Chantada Nova,
aprobar a medida. Desta volta
en Rábade, os dous concelleiros do PSOE chegaron a un
acorde co PP para solicitar un
pleno extraordinário co obxectivo de impeder a mudanza aprobada o 14 de Decembro.
O texto do pedimento fala da necesidade de '1er en canta o sentir
popular e recapacitar sobre o
acorde adoptado". Está asinado
polos tres concelleiros do PP e
os dous do PSOE, que argumentaban a sua solicitude en base ás
queixas que un grupo de viciños
das ruas General Franco e Cah10
Sote/o apresentaron no concello.
Como acontera no caso de
Chantado, os motivos aos que
alude o PSOE cando quer xustifi-

car que non se normalice o ruei-·
ro, son os prexuízos económicos
que, para os comerciantes, poderia acarrear a medida.

co e- General Mola. Nese sentido explicaba que "se esa non
era a intención ao PSOE, non
sei que sentido teria que propoñan convocar un pleno sobre o
'tema". De feito, o Luns 10, pésie
a proposta do seu compañeiro,
Xesus Mouriz, cabeza de lista
do PSOE nas munjcipais, seguiu defendendo que non se
mudaran os nemes.

Pero durante a celebración do
pleno extraordinário, o Luns 24
de Xaneiro, o concelleiro Carlos
Barrera, tillo do ex-alcalde do
PP e secretário local do PSOE,
propuxo unha solución intermédia que permite aos catre ediles
da formación lndependentes por Nova nome"glatura
Rábade, seguir adiante co cám- bio do nome das ruas. Para non
No novo rueiro, a rua General
anular a decisión aprobada o 14
Franco pasa a denominarse
de Decembro, Barrera impuxo a
Avenida de Vi/alba, Calvo Sotecondición de agardar o prazo
lo chamarase Gabriela Nieto
dun ano até cambiar as pracas. _ Chain -que foi unha alcaldesa
repu_blicana de Rábad~ Héroes
A decisión de Barrera pode ter
cja Falange, coñecerase como
Angel Penas --que foi o alcalde
moito que ver .coas declaracións
aos médios de comunicación que
que xestionou a segregación do .
o coordenador provincial do
concello- e a coñécida como
PSOE, Ricardo Varela, facia o
Primo de Rivera, lembrará a CriXoves 20 de Xaneiro. Varela indisanto, un músico popular que
formou parte dunha das orquescaba que os ediles socialistas de
Rábade "non ian a cambiar o
tras p_ioneiras no país.
sentido do seu voto" -e engadia
Durante o pleno, o alcalde de
que "se os viciños non estaban
Rábade, Francisco Fernández,
dacordo co cámbio, debería ser o
explicou que as sinaturas aprepróprio alcalde o que non levara
sentadas no escrito da rua Geadiante a iniciativa". Ne_ste ponto,
neral Franco sumaban o 36,5%
Barrera xa afirmaba que o único
dos viciños censados e no da
acorde ao que chegara co PP, toCalvo Sote/o o 43%. A este resra o de abrigar aos lndependenpeito, sinalou que o "moderado
tes a convocar un pleno para esmovimento" viciñal que trataba
coitar aos viciños. Ao fio, adiantade impeder ditos cámbios non
ba ia volver votar a favor da proera suficiente para convencelo
posta de normalización do rueiro.
da inconveniéncia dos mesmos.
A medida estaba contemplada
As suas declaracións contradeno programa eleitoral dos lndecíanse coas de González Barrependentes, formación máis vor a. O ex-alcade do PP, que
tada nos últimos comícios eleiadoita presumir de ter comezatorais e segundo explicou Ferdo a sua carreira política como
nández o seu obxectivo era que
reponsábel da OJE na localidaa xente coñecese a história da
de, insistía en que o seu grupo e
os socialistas pactaran devolver_ vila, asi como recuperar os seus
nemes tradicionais.+
ás ruas os nomes General Fran-
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cho. A partefflt:Jsical corre a
cargo de-Fof1a, Xenreira e A
Banda lrrsubroisp., unha far- ·
mación montad~-Pki~ª~éf°O~a- .
sión con músieoS cd_e _B_eF(J)_? guetto, Chot1tl!fJn:i:'fli?t.uaJJ: ~- Anton Reixa. + ~ _ - -
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reúnese cOI\ Ff!I,~~~
A xunf¡¡:-de- G1i11iáe=-creon~~
sello Evanxélíe:°=d~liza,- -~ - que represenTa~-ªo~Rtotestantes do país es:tá__!C~ -_ --~
redactando QIHf&nVéftnF ~~
marco despois
periodo c;te
Manuel Fraga t~n-~onvóca- da á dire-ctiva--do Conselto Evánxelico p~ir-ª- asinar-o
convénio 'ó X'oves~3-de-Febreir-o en San::Caetano; Pa-

n-e
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ra as-comllniaade---=-- ---==~

evanxélic~§--~

uh ;,epis9aio

históri~'1ris=::éincnnos ~

de "persecuél!fi~,:::.:-

~

intoler~ci~1'-eli~o_sa~-'. ~_

confesiófi-pTotestante-teno rec-oñe-cement0:.d'e__--=-==----'"notórj9 _arr-a1go-ert=~ - ~
Espafia'~ exi~teü~uTdº-.L.

de cooperación así(!áClo-S _
desde 1992 a nwelestatálcoa Federación de Entidades Relixisosai_Evanxéli_-~

AAMI organiza as--=-~
xornadas da rñocidade
=-As 11 Jornadas-:da-Mocidade
Galega comezaron o día 24
de XanEiir:o e r:ematan o 27 ,
en Compostela, co obxectivo
de abrir un debateentre a
mocidade de Composte1a
sobre ecoloxismo, n--.acionalismo, estudanfado-=e-muller.
- A primeira xomaa~ canto-u
con representañtes dos colectivos de estudantes para
debatir sobre o presente-e
futuro do movimento
estudantil; no segundQ~dt~rn
ex coordenador da Aula
Castelao, Domingos anton
García, deu unha conferéncia sobre ecoloxia e
liberación nacional; o día 26,
Justo de la Cueva, sociólogo
basca, disertou sobre mocidade e capitalismo e a última
xornada estivo adicada á
muller no nacionalismo.+
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HB discute pedirlle a &TACqu_
e-0!1UR_únfirin0va-trégua_ _
*B. LAXE

O atentado de ETA en Madrid, que lle custou a vida ao
teniente coronel Pedro Antonio Blanco, era algo agardado. Áinda asi, voltou ·a ·sacu-"·
dir o panorama político de
Euskadi. HB negouse a condenalo e, desde o PP, aproveitaron para arremeter contra o PNV tentando que rache
os acordos de governo cos
abertzales e tamén o Pacto
de Lizarra. De momento non
houbo máis cámbios políticos
que a suspensión do acordo
de governo de lbarretxe con
EH, ainda que HB estuda a posibilidade de pedirlle a ETA
que anuncie unha nova trégua.
Despois de anunciar o 28 de Novem ro que puña m a tregua,
ninguén podía cavilar que ETA
non ia atentar de novo. Era algo
totalmente previsíbel. Tanto que
todas · as formacións políticas
prepararan xa as· suas respectivas estratéxias para cando ocur r is e. Despois do intento de
atentado fallido en Silbo, e de
que a Guardia Civil se incautase
das duas furgonetas con máis
de mil quilos de dinamita, só restaba agardar cando seria o novo
atentado, contra quen e O como.
Aspectos estes últi"mos moi importantes como veremos. O
atentado contra o teniente coronel Blanco foi de alta cualificación técnica, segundo os expertos. A sofisticación do atentado
demostra a sua capacidade
operativa. Tamén quedou en
evidéncia a importante infraestrutura que ETA mantén en Madrid e a sua capacidade loxística e de apoio asi como de rexeneración organizativa.
Polo demáis, este atentado, "timpa", sen vítimas colaterais nen
danos importantes, "selectivo", a
un militar de alta graduación, era
o máximo que, nas actuais circunstáncias políticas, o entorno
de ETA podía dixerir sen unha
fractura importante na sua base
social. Ainda que seguen de maneira clara o modelo irlandés, un
atentado coma o da City londinense con dúceas de mortes civis significaría o esfarelamento
das organizacións abertzales.
Así que ETA, despois de voltar
a matar, de mostrar claramente
que non está derrotada, que ten
unha capacidade operativa e de
infraestruturas moi elevadas,
está en disposición de mover
novas fichas, pois este atentado
tamén amosa que non perderon
a sua capacidade de análise polo xeito e a persoa escollida.

Analisar os feitos
Nesta situación, non seria tresleado asegurar que ETA está a discutir a posibilidade de decretar
outra trégua que cámbie de novo
a dinámica e lle impeda ao PP
rentabilizar os atentados. O grande problema é que saben que o
que Aznar non fixo en catro anos
non o vai facer nun mes antes
das eleicións, unicamente que os
inquéritos llo demandasen.
En HB hai sectores, como o de
Nafarroa, con Patxi Zabaleta á
-~
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Restos do carro-bomba que matou ao Teniente Coroiiel Pedro Antonio Blanco.

cabeza, que están en cont~a- da
eional:¡= a- celebr-ar nos pr-á~imes- -=- grar. que--a-entente nacionalista
estratéxia da dirección ~ rnanifes-. días~ H6-1Je deffilfil..~ a ~TA uobasca salte feita anacos. Signifitando que non se sinteñ repre-=-- na nov:a1regua. ~etic1on-que po- - .carra,. a emais, derrota-¡Jolítisentados "polas suas opinións:
deria_s~ tida ~n CQ.nt~ RQla 9rCjl_liQ..?NV que pagaría caro exganización armada.
_
terna e internamente a sua acsobre os atentados. Zabaleta negouse, como o portavoz naciorra~ - - - - ~- - -·-- - -- -- -tual:"polítrca:- - Amaleo Otegui, é! · emprega{~~-~_ DJ!-JnQméRl0i-~A'.=Jjen1:.~~----=- -- ----_palabra "condea" sobre a marte
diro.n non rachar-o-Pacto de Li-_ O voceiro da executiva peneudo tenente coronel Blanco, pero
zarra, -nen racnar con ER nouviSta , Joseba Egibar, ante as
tras institucióos, incluído o Go- - reiteradas declaracións de conafirmou estar disposto a "escollar
calquer outro adxectivo". N.orr vemo _ºasco. l=l.@-.xª-._m~8ifestou
dea explícita que o PP lle deusar a palabra condea era o - qüe "mantiña tot:foS. os comp-romanaa a HB, e, senón, de rupacordo de HB e Zabaleta non
misas adquiridos". E a executiva
tura política con eles, afirmou
quería rachar esta acordo poñendo PNV mostrou- o seu "respalque, nestes momentos "sacralidose á marxe da dirección.
do totaf'r á decisión do Lehendazouse o concepto de condea". A
karí efe suspender o '""acorde de
voceira de Eusko Alkatasuna,
Un amplo sector de EH prete.nGoverno", sen ir máis alá.
Begoña Erratzi, considerou que
de que esta coalición vorte a
a resposta de H B fronte ao
acadar o · máximo protagonismo- Fracasou as~ totalmente, a esatentado de Madrid "foi un papolítico que, nos últimos meses,
tratéxia do PP, apoiada polo
so", pero "non suficiente".
lle roubou de novo ETA. A sua
gmnee aparate prepagandístico
aposta é que na A~emblea Na= - es13afíel -sen- dist+Aeións, -de ro~
Fronte ás acusacións que o PNV

a

---=- -

fai contra o PP de "querer criminalizar ao nacionalismo" e desculpabilizalos do atentado, o voce i ro de HB respostoulle que
"eles tamén están facendo o mesmo connosco, cando tampouco é
nasa a responsabilidade". Fronte
á posibilidade de rachar o acorde
de govemo Otegi afirmou que "foi
o PNV quen veu buscarnos a
nós, quen nolo propuxo".
Asi as causas , a situación do
PNV é complicada . Por unha
banda non pode mudar agora
totalmente de política e rachar
con EH. Pala outra debe dar unha resposta. Todo se complicaría se ETA volta a cometer outros atentados polo que os estarzas agora van encamiñados
a conseguir unha nova trégua. •

A. Ern1~

Perder u medo a falar
------...,.....,,...,,....---,------'---,.- - - - A base da análise, da discusiór:l política Uf~~ mesmo~ retomar o espírito autonómico da
chamada Transición (prostituído no 23-F),
pensábel, está en que se pode facer pa~ dar
pasos adiante. Porque, como afirmaba -cr pro-;- non- pot defenclet a sua idea- de España, senón
fesor Barreiro Rivas, un dqs· poucos ~ªt~tas _Q9rque- .@ténJ.I!Lelk>_rábeis resultados eleitorais con esta táct ica.
que non ten medo á lóxica, "o que ninguén
di é que o Estado ten a obriga de parar esta
sangria. Que esa afirmación forma parte da
Ese imobilismo, esa rentabilización da viopolítica. E que, coma toda política, é susceplén.ciª,- e.tos mo_rtQs, só pode conseguilo coa .
tíbel dun xuízo de orientación e de efid.cia
unanimiClade social. Por iso, para que a vioque, de nengun modo, atenta-contra os prin- -l:éncia -poda ter--unha solución, é necesário
cípios de democrácia, da p-az· e da viªa".
porlle fín ao direito a veto que ten o _BP. O
PSO~~ até de agora totalmente-següidista,
Pero o Govemo e o partido que o s~ste~ta,
enc.erellado rrannarañas tecidas na sua etapa
o PP, non está interesado na superacióñ. do
guvemarnental polos militares, debe dar o
conflito basco, senón en usalo. Por iso traprimeiro paso e propoñerlle á sociedade espata de impor a unanimidade como política- -ñela unha nova=estratéxia. Valentes, sen meexclusiva á hora de tomar decisións. O PP
do ao pasado nen ao futuro eleitoral.
está impoñendo a sua capacidade de veto a
calquer movimento estratéxico, ao tempo
Rachar con esa dinámica da unanimidade
que siléncia ou condea calquer discrepánestéril, da verdade absoluta, foi a idea do
cia pública, criminalizando a todos os naPNV cando decidiu falar con HB, falar con
cionalistas.
ET-A,'11Sinar o paeto de Li.zarra. Esa é a política que máis lle doe ao PP, á direita española
O PP opónse a calquer cesión nacionalista,
que pretende perpetuarse catro anos máis no
... t.A.

....... _
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Govemo para acabar de repartir o botín estatal (privatizacións) entre as mesmas famflias
que sustentaron o franquismo, que mamaron
na sua corrupción. Por eso os ataques principais van dirixidos contra o PNV, por iso tentan rachar Lizarra, desfacer o pacto de governo de Gasteiz, que EH se retire de novo da
política institucional...
Está probado que nen hai solución policial
ao problema de ETA nen ETA tampouco
pode derrotar ao Estado. Máis de 40 anos de
loita, a metade deles en ditadura, asi o evidéncian. A única saída é a negociación. Negociar entre enimigos como se fixo sempre
-para pór fin aos enfrontamentos. Hai que dicilo ben alto, canto máis mellor. Negarse a
que se anatemice a quen propón solucións
diferentes. Negarse a que se acuse de cómplices do asasino a quen defenda que hai que
entrar no problema basco, no problema da
construción do Estado: por tratar de evitar as
circunstáncias do crime. Hai que perder o
medo a falar. •
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,Almunia trata de evitar unha campaña polarizada acarón dos nacionalismos

O PSOE oferécelle
por primeira ~ez ·un governo de coalición á IU ·
policial e o fomento da cooperación internacional así como o restablecimento da unidade das forzas democráticas para lograr o fin
da violéncia terrorista.

*A.E.

Joaquín Almunia ofereceulle a
IU un pacto de governo por primeira vez na história. O "pacto
á francesa" leva a petición de
que IU non presente candidaturas en 34 províncias e a
aceitación de dez pontos programáticos que o PSOE considera "innegociábeis" pero
"ampliábeis". Francisco Frutos está disposto a negociar,
pero négase a retirar as candidaturas suxerindo "fórmulas
democráticas alternativas " .
O candidato socialista á presidéncia do governo, Joaquín Almúnia, calle o liderato do seu
partido e dalle a volta a unha
campaña eleitoral que estaba
polarizada ao carón do tema
identitário e da construción do
Estado , para facela xirar coa
idea esquerda-dereita como
principal confrontación. O apoio
dos médios filosocialistas é vital
para que esta oferta se convirta
na contradición principal.
Almúnia non ten nada que perder con lanzamento da "idea
forza" da unidade da esquerda
española para desbancar á dereita, pois, como afirma, "desde
hai alguns anos a esquerda gaña as eleicións e a dereita gove rna ". Pala contra , IU está
nunha situación difícil , tanto é
así que, fontes da executiva socialista manifestáronlle a este
xornal o seu convencimento de
que non van aceitar "pero nós
xa gañamos o que tiñamos que
gañar''.
Almúnia da un paso histórico con
esta iniciativa. Por vez primeira
aterece un pacto de governo entre os ex-socialistas e os ex-comunistas. Esta unidade era algo
que viñan demandando sectores
de ambas organizacións e tamén
independentes desencantados
que, deste xeito, xa non terian
disculpas á hora de votar ou de
implicarse políticamente desde a
sua comodidade gauche.

As dificuldades para o acordo veñen dadas polos 10 pontos "non negociabeis" pre-

sentados por Joaquín Almunia.

Pero o PSOE, no fondo, non lle
aterece nada a IU. Pídelle, pola
contra, que renúncie a apresentar
candidaturas en 34 circunscripcións (entre elas as catro galegas} nas que nunca abtivo representación. O voceiro de IU no
Congreso, Felipe Alcaraz, considerou esta oferta como "unha petición de rendición incondicional".
Se IU , que mantén a imaxe de
terceira forza estatal renúncia a
apresentarse en 34 províncias
convirtiríase nunha organización ·
marxinal, de menor nível que as
nacionalistas. A sua fortaleza está, non tanto nos 21 deputados
que agora ten (probabelmente
serán moitos menos en Marzo)
como na capacidade de apresentar candidaturas en todo o Estado
e conseguir un bó número de. votos, ainda que non acaden representación. Por isa o seu candidato Francisco Frutos afirma que
non está disposto a retíralas, propoñendo outras fórmulas.
A non apresentación de lístas levaría consigo que IU pedise ovoto para os socialistas, tal e como
van facer os escindidos de Anxo
Guerreiro, Cristina Almeida e Rafael Ribó. A xsperiéncia deste último non é boa, pois, nas eleicións catalanas os resultados onde se apresentaron en solitário,
Barcelona, non foron nada bos.

O programa
Pero o problema que vai dificultar
o acordo entre ambas formacións
van ser as propostas de dez pontos "inegociábeis", pero "ampliábeis" que Alm.únia apresentou como obxectivos prioritários do "governo de progreso": A defensa do
ensino como servício público e a
consideración da educación como
principal instrumento para garantir
a igualdade de oportunidades; a
loita contra a precariedade no
emprego e a formación para !(Óvenes e mulleres; o aumento do
poder adquisitivo das pensións
máis baixas, na defensa do sistema público de saude; a garantía
de acceder a novas tecnoloxias; a
sustitución da enerxia nuclear e o
fomento dar enerxias alternativas,
a aprobación dun plano hidrolóxico e a reforestación rural e Drbana; promover a distribución máis
equitativa da renta; o mantenimento da cárrega fiscal , reorientación da fiscalidade e a incorporación de impostas ecolóxicos; o
fortalecimento e aprofundación do
estado das autonomias nunha
prespetiva federal e un nov<kplano de financiamento; a participación activa na construción de
Europa; o mantenimento dos
compromisos internacionais en
matéria de S$Quridade e defensa;
o compromiso estricto coa loita

IU sempre basa calquer acordo no
programa e as propostas de Almunia diverxen bastante co programa
de IU. No apartado económico IU
propón unha xornada semanal de
35 horas, mentres o PSOE afirma
que se estabelezan no convénio.
IU rechaza o Pacto de Estabilidade, cuxos contidos asume o
PSOE. En política fiscal, os socialistas propoñen o mantimento das
cargas fiscais das rendas máis baixas e IU pide cárnbiar e aumentar
os tipos. Ambas formacións coinciden na fórmula do Estado federal,
pero IU pe~e que se recoñeza o
dereito de autodeterminación. IU
tamén pede que se aborden temas referentes ao desenvolvimento democrático e ao Estado de Dereito. IU está en contra da política
de dispersión dos presos e da política antiterrorista.
Pero onde poden existir máis
discrepáncias é na política exterior. IU propugna a saida da
OTAN e unha nova configuración europea que, para o PSOE,
non son negociábeis.
Pero consúmese o acordo ou
non, Almúnia xa enfurruñou ao
PP coa proposta, deu un xiro a
respeito de hai unha semana
cando afirmaba non só que había
que pactar cos nacionalistas, senón implicalos no Governo, agardando que, se non lle sae ben
Pujol ainda estará disposto ao
pacto, e deixou desarmada a IU.
o único problema seria a perda .
de algo tan etéreo como centro
sociolóxico, pero isa non lle preocupa aos socialistas. Almúnia xa
afirmou que, con pacto ou sen el,
' o PSOE non ia mudar de xeito de
governar. Asi que a única dificultade seria que o pacto servise
para mobilizar a toda dereita,
incluida a franquista, que vexa
perigar a sua posición preponderante que mant~n desde 1936. +

a

Mário Conde purga
o Centro Democrático
e Social
Segundo denunciaron
vários dirixentes do Centro
D~mocrático e Social en
Castela-A-Mancha, a nova
dirección estatal deste
partido está a proceder a
unha purga entre os
dirixentes históricos para
dar via libre a Mário
Conde, que vén de ser
nomeado candidato desta
forza á presidéncia do
Governo nas eleicións
lexislativas do 12 de
Marzo. Ante as purgas, a
situación é tan inestábel
,q ue os militantes
centristas están a
abandonar a formación
para constituir unha
xestora que dea lugar a
unha nova organización
de centro, liberal,
progresista e-de carácter
rexionalista. •

O PP alíase coa UPN e
coa UPM
Despois de criticar a
política de alianzas
trazada polo PSOE, o PP
camiña na liña de
constituirse nunha nova
CEDA (a Confederación
Española de Direitas
Autónomas, de Gil
Robles, durante a 11
República), ao aliarse
con lorzas localistas ou
rexionais de carácter
direitista. Un exemplo é a
reedición do pacto que
mantiña coa Unión do
Povo Navarro, polo que
esta forza representa ao
PP en Nafarroa e pala
que candidatos
rexionalistas acuden ás
eleicións xerais dentro
da lista do Partido
Pppular. O outro exemplo
veu de producirse o
. Mércores 26 de Xaneiro,
cando o PP asinou un
acordo para concorrer
xuntos ás lexislativas
coa Unión do Povo
Melillense, acordo que
deixa ás claras que a
crise en Melilla estivo
provocada polo PP.•

Saraiva de Carvalho
volve aos xulgados

O Novo Paradigma
Andan os arautos do sistema a procuraren a
construzón dun Novo Paradigma, alén da Fin
da História, perto de onde moran os arquitectos da Terceira Via. Falta unha ideia, un lema, algo que , encha o horror vacui dos que
consideran que todo é inevitábel: a derrota de
todo proxecto emancipador, o trunfo obsceno
do capital na fase superior do imperialismo na
que l,lOS achamos, a má televisión, a reencarnación de leltsin en Putin, a barbárie a inzar
a fraga do noso descontento. Esa ideia, ese
Novo Paradigma, é o que tenta convencernos de que o desenvolvimento das forzas protdutivas nesta fase do capitalismo non é gobernábel pola razón porque é un produto do talento e intuición de xenieciños estilo Einstein capa~es de poren en marcha procesos incontrolábeis que ningunha boa criatura humana, se acreditarmos en Rousseau, desencadearia de dexergar o seu resultado final.
O Novo Paradigma personifica-no tipos

aparentemente saudábeis e que nen sequera
vesten sempre fatos de Armani nen penduran gravaras de seda italiana; tipos que fusionan megaempresas froito a sua vez de hiperfusións prévias coa mesma naturalidade
coa que os tertulianos do réxime aplauden
entiJ.siastas a queda das fronteiras e das barreiras mercantís dos vellos Estados, que caen, mas non para todos por igual (eis a obviedade da nosa cota láctea .. . ). Vemo-los
n~s fotos limpos e aparentemente inofensivos, o sorriso de orella a orella, o currículo
do trunfador xurdido da nada, todo talento
e intelixéncia. Que mau hai en amorear riquezas. Adapta-te ou morre.
E. ninguén pode discutir o Novo Paradigma,
porque quen o faga cofre o risco de sinxelamente non existir, non aparecer na televisión por cabo, non dispor da conexión máis
veloz a Internet, non ter acceso ás salas de
exibición de cinema, non ser.

E que facer coas evidéncias empíricas, as que
mesmo as estatísticas oficiais recoñecen? Que
facer con iso de que os ricos son cada vez
máis ricos? Que facer con iso de que cada vez
hai máis pobres e de que cada vez os máis pobres son máis pobres? Que facer con iso de
que co Novo Paradigma povos como o galego
están como co V ello Paradigma, ameazados
pola Non Existéncia?
O Novo Paradigma non atende a eses matices. Do único que se preocupa é de dicer que
en todo caso hai que subir-se ao carro, pór
boa cara, ser moderno e agardar que os oligopolistas paradigmáticos sexan infinitamente
misericordiosos, sempre che ha caír algunha
esmola, ten fe.
Tornemos nota e apresemo-nos a d~rrubar este Novo Paradigma, tan cuspidiño e tan alienante como o vello.+

Ainda que o coronel Otelo
Saraiva de Carvalho e
outros sesenta e cinco
presuntos membros das
Forzas Populares 25 de
Abril gozan dunha amnistia
parcial, o Luns 24 de
Xaneiro comezou no
Tribunal da Boa Hora de
Lisboa unha vista contra
este grupo, que ten que
facer frente a unha
acusación de dezaoito
homicídios, supostamente
perpetrados entre 1980 e
1986, e que poderian
significar condenas de até
vinte anos. As testemuñas
nas que se basa a
acusación proceden de
arrepentidos. Otelo Saraiva
de Carvalho negou
repetidamente a sua
participación nos actos, asi
como a pertenza á
organización armada. •
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Que significou a revolución
de 1968 en Mexico?

27 DE XANEIRO DE 2000

Joel .Ortega,

Nós dicemos que o 68 mexicano

é un movimento libertário, anti-autoritário que o mesmo combateu
aos Estados autoritários de Occidente que á própria capital do ·país. O 68 converteuse nunha lenda
con consecuencias negativas e
positivas. En México considerouse· un antecedente dos cambios
do que chamamos transición democrática. O que o o movimento
do 68 queria no seu momento,
era moito máis radical. Deixou un
enorme herdo as xeracións actuais: na lingua popular, na relación menos patriarcal entre tillos e
país, na relación entre sexos ...

Trátese dunha revolución fracasada, en todo caso.
Esa é a paradoxa: é un movimento derrotado pero tamén
produce un conxunto de cámbios na esfera cultural, política e
social que fan diferente ao país.
México foi sacudido dunha maneira radical por ese movimento.
Exibiuse cunha crudeza enorme
o mecanismo de control do PAi
durante 70 anos, o que tamén
contribuiu a cambialo. Hai 30
anos tiñamos un particlo que governaba desde a presidéncia da
República até os dous mil e pico
concellos. Hoxe ternos máis de
mil concellos governados por
partidos de oposición ao PAi e
unha cámara de deputados integrada a metade pola oposición.
Nas vinte cidades principais do
país, governa a oposicion, comezando polo distrito federal.

profesor de Economia da Universidade Autónoma de ~éxico (UNAM)

'A mercadoria que con maior cantidade eintensidade exportamos
aos Estados Unidos éaforza de traballo,
que xustamente non foi regulada no Tratado de Libre Comércio'
~

G. LUCA

Joel Ortega Juárez, profesor de economia da UNAM de México, fundador do sindicato de profesores universitários e militante do Partido Socialista Unificado (procedente do Partido Comunista), ven de publicar o livro Asalto al cielo, lo que no se ha dicho del 68 (Editorial Océano), que reflexiona sobre o alcance daquela mítica data. A de Ortega é tamén unha asinatura coñecida na
prensa de esquerdas de México. De a pouco visitou Galiza para realizar un traballo xornalístico.

Cal seria o contido da nova
Constitución?
Vémola con estas características
clave: primeiro, que estableza o réxime parlamentar e suprima o presidencialismo, arma de caudillos,
caciques e ditaduras en toda latinoamérica, na que os líderes carismáticos retrasaron o desenvolvemento dunha conciéncia autónoma. Segundo, integrar as autonomías ás étnias indias de México,
que son arredor de dez millóns,
con 56 étnias e dezanove línguas.
Terceiro, a liberdade sindical, que
nen traballadores nen patronos teñen hoxe. Os sindicatos establecéranse desde arriba e para traballar
nunha empresa compre ingresar
previamente no sindicato. lsto produciu unha servidume na que os
novas señores feudais son os líderes sindicais, os charros, en complicidade coa patronal. Cuarto ,
descentralización, con maior peso
para os poderes federais. E xa que
logo, unha política económica que
afortale o mercado interno e a producción nacional, que estimule a
pequena e mediana indústria, que
se relacione con Norteamérica
doutro xerto e que coloque a México en coeréncia co grande mercado iberoamericano.

Xunto co liberalismo dos costu mes chega o liberalismo
económico, que agranda as
diferéncias.
Dase ese cadro esquizofrénico, é
verdade. Dunha parte ternos un
país extraordináriamente desigual. O próprio governo recoñece
que ternos unha povoación de
cen millóns de habitantes dos que
40 millóns viven na pobreza e,
deses, vinte millóns na pobreza
extrema. Se cadra, para un galega a pobreza extrema é o que
nós entendemos coma nivel médio. En México significa un ingreso de 4.500 pesetas mensuais e
alimentarse cunha tortilla de millo
untada con algo de feixón; descenso de calorias e nutrintes nos
nenos; ascenso da mortandade
infantil e reaparición de enfermidades que superáramos. Desde
lago, reducción dos programas de
educación e saúde por non talar
dun paro enorme. Anualmente,
doce millóns de persoas cruzan a
fronteira cos Estados Unidos para
traballar. Por xunto hai vinte millons de mexicanos en Norteamérica, un universo que refrexa a
enorme desesperanza do noso
país, no que hai rexións enteiras
abandonadas. Hai povoacións
onde só viven vellas e nenas porque mazas e mozos, mulleres e
homes están emigrados.

O liberalismo económico fixo
boa á economia de subsisténcia dos 60. É asi?
O tratado de libre comércio cos
Estados Unidos e o Canadá, asinado no 94, establecía un conxunto de regras para darlle normatividade a unha relacion de
cen anos na que o naso comércio mais intenso dábase cos Estados Unidos. Neste século, o
86% das mercadorias importadas
e exportadas son con Norteamérica. Os defensores do Tratado
calificaban de autárquica a postura dos que nos apuñamos; de-

globalización dos de abaixo, dun
artellamento do movimento social.
Se cadra os traballadores poden
xuntar as suas forzas ás duas
beiras da fronteira e conseguen
condicións diferentes. Un traballador da General Motors no norte
de México, en Cuahuila, gaña oito
dólares por oito horas de traballo;
un obreiro da mesma fábrica en
Chicago gaña oito dólares á hora.
Temos que criar mecanismos sindicais de participación que vaian
achegando as condicions de traballo sobre a fronteira. De certo,
sen unha modificación das relacións Norte-Sul son dificeis estes
cambios. México ten unha complexidade tal que reclama ser visto coma un grande mosaico, un
caleidoscópio, e unha parte deste
está formada pola relación co
Norte. lso implica un governo diferente, que represente os intereses do conxunto e non estea dominado polos grandes monopólios. Por iso planteamos en México como opcion para este tempo
a idea de construirmos unha nova
República, basada nunha nova
Constitución, a semellanza do
que fixo Chávez en Venezuela.

Que importáncia ten a experiéncia de Cuathemoc Cárdenas no poder para esta refundación?

A.N .T.

cian que queríamos unha economía pechada que era absurda no
século XXI. Non se contaba con
que o tratado viña romper formas
de vida que tiñan sentido nos pequenos asentamentos da povoación. Ainda que déramos por boa
a fatalidade da integración méxican o- no rteam e ri can a, hai un
asunto capital que ficou fóra do
Tratado: a mercadoria que con
maior cantidade e intensidade ex. portamos aos Estados Unidos é
a forza de traballo, que xustamente non foi regulamentada.

Cal é o resultado desta situación?
lsto provoca un permanente conflito entre México e Norteamérica.
Como resultado dos cruces ilegais
da fronteira ternos un promédio de
900 mortos anuais, que se produ-

cen tanto no camiño da emigración como a mans da migra, a policía de fronteira norteamericana.
A forma en que son introducidos
os emigrantes nos Estados Unidos é verdadeiramente bestial.
Apareceron, por exemplo, grandes remarques frigoríficos nos que
meten 40 ou 50 persoas, entre as
que hai mortos por conxelación ou
asfixia. Por non talar de asasinatos de familié!s enteiras que queren cruzar. E unha fronteira de
3.000 quilómetros na que se producen arredor de mil millóns de
cruces anuais. Outra paradoxa é
que toda esa fronteira era território
de México a penas hai 150 anos.
Esta combinación de circunstáncias fai que, incluso na óptica do
Norte, sexa absurdo o Tratado de
Livre Comércio. Non existiron os
mecanismos de compensación
que se deran entre a UE e Portu-

gal, España e Grécia. O Tratado
funcionou para as empresas de
cabeceira, que son transnacionais
e levou ao tacho a centenas de indústrias. Asi que fixeron un tratado
para beneficiaren as transnacionais que xa tiñan unha posición
de priviléxio. Por dar algúns exemplos: a exportación de tomate sigue padecendo aranceis de feito
por parte do importador; México
ten un sistema de transporte no
que se despreciou o ferrocarril. O
Tratato establecía o livre transporte pero agora inventaron un pretexto para evitar que os condutores mexicanos transporten carga
palas estradas de Norteamérica.

Que se pode facer?
Nen todas poden vir para mal, como din os chinos. O cúmio de Séattle abre a posibilidade dunha

Nós descobremos que non pode
haber cámbio en México sen
transformación radicais do réxime
político. Era un auto-engano pensar que podíamos gañar as eleicións, sen tocar o réxime politice
anterior. No 88 Cárdenas deu nucleado a Fronte Democrática Nacional que agrupou a ex-membros
do PAi e a case toda a esquerda.
A magnitude do movimento civil fixo pensar que tiveramos a vitória
pero o fraude deseñado polo Govern o impediuno. Nestes doce
anos ensaiáronse distintas formas
de participación, pero o governo
de Cárdenas no DF produciu grandes desesperanzas e non deu
cambiado a inércia nen os problemas estructurais dunha cidade tan
monstruosa coma México. Despois deste fracaso, o nivel de intención de voto por Cárdenas está
baixo e a frustración dout~as coalicions de esquerdas indica que o
PAi poderia continuar no poder. E
emblemático que vaiamos comezar o século xx1 co PAi que é o
partido máis vello do mundo.+
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Vários xenerais impoñen aliña continuísta do conservador Gustavo Noboa

A cúpula do Exército utiliza os indíxenas

para controlar o governo do Ecuador
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O Ecuador viveu duas semanas de vertixe política, económica e social, que rematou
cun cámbio de governo e o
xurdimento dun novo movimento indíxena que toma un
protagonismo descoñecido
até agora na América Latina.
O pasado Xoves 20 de Xaneiro, 4.000 indios entraron no
Congreso e forzaron o ex presidente Jamil Mahuad a abandonar o poder. A nova xunta
de emerxéncia, controlada polo líder indíxena Antonio Vargas e o coronel Lucio Gutiérrez toi traizoada polo xeneral Carlos Mendoza, que entregou finalmente a presidéncia ao conservador Gustavo
Noboa, quen anunciou seguir
a mesma política que provocou a destitución de Mahuad.
Xa o dixo o escritor italiano
Lampedusa, "que todo cámbie para que todo fique igual".
Tras a toma do Congreso e a
criación dunha xunta de urxéncia , os rumores e a realidade
confundíronse nunha maraña de
informacións contraditórias. A
confusión atinxiu incluso os próprios compoñentes do triunvirato que tomou o mando lago do
pronunciamento dos graos médios da infantería. A confianza
depositada por Vargas e Gutiérrez na vontade reformista de
Mendoza e os demais dirixentes
do Exército veuse abaixo logo
de que este comprendera que
as ideas dos seus dous compañei ros poderian significar toda
unha revolución que afectaría
ao próprio sistema económico
instaurado polos crioulos en
Ecuador. Oeste xeito, Mendoza
e o tamén xeneral Telmo Sandoval optaron por cinguirse sui
generis á Constitución e impuxeron o até entón vicepresidente Noboa como substituto de
Mahuad, atendendo a un artigo
que permite esta manobra en
caso de "abandono do cárrego
por parte do presidente".
A decisión de manter o actual
sistema político non aliviou a gravísima situación do estado sulamericano e a solución "constitucionalista" adoptada pala cúpula
militar fecha en falso unha crise
social que ameaza con reproducirse en breve. O feíto de que o
Exército renunciase a incluír os
indíxenas nun governo de salvación consegue evitar o "posíbel
illamento do país no seu contexto imediato", tal e como afirmou o
xeneral Mendoza, pero sérvelle
aos indíxenas como aprendizaxe
para coñecer con que armas
cantan e quen vai apoialos en futuras mobilizacións.
Vargas xa anunciou, ao tempo
que os milleiros de indíxenas
que tomaran Quito volvían ás
suas casas tan pacíficamente
como chegaran, que as étnias
organizadas na CONAIE, que· el
dirixe, volverían facer o mesmo
se a situación non melloraba.
"Teremos menos paciéncia que
con Mahuad. O país está na ruí-

Marrocos ameaza
con.boicote
ao referendo do Sahara
O varapau da ONU a
Marrocos ao non permitir
engordar o censo de
persoas a participar no
referendo de
autodeterminación do
Sahara, levou a Rabat a
ameazar cun boicote a
consulta, o que implicaria
non permitir realizala.
Marrocos exixe a
participación no referendo de
todos "os orixinários do
Sahara" e desdise agora do
compromiso formulado no
seu momento para aceitar os
critérios tomados pala
Comisión de Identificación
da.S Nacións Unidas para o
Referendo no Sahara
Ocidental. Na-lista de
votantes hai admitidas até o
momento 85.000 persoas e
Marrocos apresentou
220.000 candidatos.+

Aultradireita, perto
do governo da Austria

Os indíxenas foron traizoados e utilizados para dar un auto·golpe constitucional.

na e non serven solucións represoras, propagandísticas e valeiras que teñen como fin manter
as causas tal e como están".
Os outros prexudicados foron os
moitos oficiais médios que se
puxeron do lado dos manifestantes. A simpatia demostrada
cara ás ideas de esquerda e a
postura decididamente antagónica ca actual sistema ultraliberal ergueu suficientes ódios entre os xenerais como para que
todo permaneza igual no Exérci- ·
to. Gutiérrez segue en paradoiro
descoñecido e sábese que xa
comezaron as purgas para
apartar do servizo aos máis
afastados da liña oficial de Mendoza e Sandoval.

Noboa, ao servizo do FMI
Jamil Mahuad, o defenestrado
presidente, confesaba nunha
entrevista a El País que o seu
sucesor, o ultracatólico Gustavo Noboa, tiña case as suas
mesmas ideas, especialmente
no referente á economía. lsto
significa que o FMI e o Banco
Mundial seguirán ditando as
pautas económicas que Quito
debe seguir. Noboa confirmou
o mantemento da dolarización
e das outras medidas liberalizadoras que procuran paliar a
bancarrota do Estado venciendo todas as empresas públicas. Garantido o apoio. do
Exército, que Mahuad considera o seu inimigo lago de "redu-

cir o seu orzamento e o seu
poder ao rematar a guerra co
Peru ", Noboa ratificará todas
as suas decisións.
Exemplo de que o novo governo
pretende seguir paso a paso as
ardes do grande capitalismo é o
estatuto especial que se quere
impoñer na rexión de Guayas,
que logo de ser aprobado en referendo, significará que o 50 por
cento dos impostas recada9os
nesta ·zona ...,.a máis rica de
Ecuador- deberá ser invertido
nos seu próprios lindes. Con esta decisión procúrase criar unha
illa de precária prosperidadé para que empresas foráneas poidan estabelecerse .nunhas condicións óptimas.•

MA'.'\UEL ALO:NSO

Obstrución á xustiza ·
Abel Matutes será recordado como o ministro de
Asuntos Exteriores que deixou escapar a Pinochet.
Quizais non fose a ser posíbel o xuizo, pero os es,
forzos contínuos case con reivindicación pública,
via fiscais da Audiéncia Nacional, contra o proce,
so aberto por Garzón, marcarán unha traxectória
de política exterior española e do seu canciller.
O caso é que o govemo español renúncia a apre,
sentar recurso ante as decisións de Straw, porque
pola sua conta e risco decide que non hai cousas
novas que alegar. O xuiz instrutor deixa que sexa
a iniciativa popular a que lance unha acusación
formal nos tribunais para que estuden posibeis
culpabilidades guvernamentais, pero as posibili,
dades de que o xeneral golpista acuda a ser xul,

gado por crimes contra cidadáns españois nun
tribunal de Madrid esvaense.
A teoría principal coa que Aznar abordou todos o
asuntos xudiciais, referíase á división de poderes e
á independéncia da xustiza "da que respeitamos a
sua independéncia e decisións". O edifícfo cae
con estrépito e amosa en carne viva a sua formu,
lación cínica: na ocasión principal para deixar
actuar con independéncia mete o dente e alude a
"intereses de política exterior". Era en parte a te,
oria inicial de Felipe González, pero o seu partido
non a asumiu, por fas ou por nefas. Conclusión:
hai duas vara~ de medir para torturadores e tortu,
rados co resultante de que un asesino interna,
cional fuxe da xustiza. •

A Áustria permanece sen
un governo estábel, logo
de os dous principais
P.artidos, o conservador
OVP e o socialdemócrata
SPÓ, non chegaren a un
acordo. Os
sociaídemócratas,
vencedores en minoría
das pasadas eleicións,
non aceitaron as
pretensións do ÓVP en
matéria laboral e racharon
as negociacións. Arestora,
os conservadores
debátense entre
permanecer na op.9sición
e deixar que o SPO .
governe en solitário, ou
achegarse ao paa:!:ido
ultradireitista FPO para
lograr o seu apoio e
investir ao democristián
Wolfgang Schüssel como
ché!.nceler da república. O
FPO, liderado polo
·
polémico Jorg Haider,
caracterízase polo seu
ideário xenófobo e as
referéncias nostálxicas ao
111 Reich.+

Osocialismo francés,
salferido polo escándalo
da CDU alemana
lnvestigacións xornalísticas
seguidas conxuntamente por
meios alemáns e franceses
atoparon elos entre o Partido
Socialista da Franza e o
financiamento ilegal da COU
de Helmut Kóhl durante a
presidéncia de Fran~ois
Mitterrand no país galo.
Segundo estas informacións,
desveladas pola canle
televisiva ARO (a primeira de
Alemaña), Mitterrand
camuflou unha doazón de
30 millóns de marcos (ao
redor de 2.550 millóns de
pesetas) aos conservadores
alemáns na venda dunha
empresa petrolífera á
sociedade francesa Elf. A
decisión de Mitterrand
respondería ao desexo do
governo de Paris de manter
a Kohl no governo de Bonn
nun intre decisivo para a
Unión Europea.+
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"Que uso_ fixo o
governo de Aznar de
18 meses de
trégua?", escrebera o
colunista non sen un
arrepio polo.
atrevimento. No
periódico chamáronlle
a atención, porque
dician que daba a
-razón a Arzalluz.
Despois do atentado
de Madrid escrebeu
asustado: "aqui hai só
un responsábel, o
que pon as bombas".

Oito balseiros
morreron afogados
no Caribe o dia 18,
cando procuraban un
país que lles dese de
comer. Como viñan
da República
Dominicana, non lles deron esquela.
(Tradución: non foron
notícia das grandes
axéncias).
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Insubmisión
ou barbaridade?
Por que escribo isto?, pois por solidaridade cos insubmisos. Submiso,sa. Do lat. submissus, p.p. de
submittere, someter. 1. (adx.)
Obediente, subordinado. 2.
[adx.] Rendido,
subyugado. In- Mozos galegos
submisión.f.
Falta de sub- en prisión. Máis
misión. Quéde20quexa
dome coa 2º ·
definición. Ho- pasaron por ela,
xe escribo esta
emáis de 500 na
carta por Milucho, máis seria Galiza,que
inxusto centrarme nel es- están aespera
quecendo que de xuízo eaos
moitos mozos
-optaron por que lles espera a
esta via, a via prisión ou a
da de sobediencia civil morte civil.
diante dun "deber" inxusto, o
Servizo Militar
Obrigatório, e contra o militarismo
como xeito de entender as relacións no mundo. -Hai que lembrar
a Elias e Ramiro presos até o ano
pasado no Penal Militar de Alcalá
de Henares, a Joseph Ghanime e
Alberto Naya, actualmente nela,
J. M. Bello na prisión de Vigo e
Asier Rodríguez na da Coruña.
Mozos gal egos en prisión. Máis
de 20 que xa pasaron por ela, e
máis de 500 na Galiza, que ·están a espera de xuízo e aos que
lles espera a prisión ou a marte
civil. Morte civil: dise do novo
tratamento represivo por parte
do Estado da insubmisión que
consiste en inabilitar durante Iongas periodos de tempo aos insubmisos, privándoos dos máis
elementais direitos civis: direito a
elexir e ser elexido, traballar para calquer organismo público, recebir becas ou calquer axuda
por parte do Estado, pasando a
ser cidadáns de 2º clase.
Hai hoxe 11 anos, en Febreiro de
1~89, apresentábanse en público
os primeiros insubmisos galegas.
Cheos de medo pero tamén de
esperanza, lanzaron unha campaña de desobediéncia civil sen
precedentes na nova democrácia
española. Atacaban ao exército e
o· que este representaba desde .o
franquismo até a nova democrácia. Nestes once anos sofriron a

lndústria promete
agora investigar o
tendido de 400.000
vóltios sobre as
casas de Merza.
Significa isto que a
mesma Consellaria

Ternos un amigo que o vindeiro
tres de Febreiro pode perder o
seu pasto de traballo. Non se trata
do produto dun conflito laboral, ou
dunha sanción polo seu mao comportamento profesional, nen dun
peche laboral, algo aoque estamos excesivamente habituados.
Neste caso é a aplicación dunhas
leis explicitamente represivas, elaboradas por un Estado pretendidamente democrático e defensor
das liberdades. O noso amigo é
insubmiso, é dicer: pacifista e antimilitarista; un disidente en fin. A disidéncia existe e debe ser suprimida. Para iso nada mellar que unha
estrutura disciplinar estrita, atávica
e deshumanizada: un exército.

Daniel

represión do Estado, máis tamén
pasaron da marxinalidade e da
incomprensión social a ser un
dos movimentos máis dinámicos
e imaxinativos, e a ter o apoio e o
respaldo da maior parte da sociedade, sacando o debate antimilitarista á rua. Mais isto págase, o
Estado non perdoa ás persoas
que coma ·o Milucho, Pibe, Olimpio, Elias, Ramiro, e tantos outros
poñen en cuestión o pensamento
único da defensa-ataque-militar.
A prisión, o bloqueo informativo
e a marte civil, non puideron nen
poderán impedir que se gañe
esta loita. Curiosamente. coa
profisionalización do exército e a
desaparición da SMO, o governo
segue a reprimir aos insubmisos
con castigos durísimos de perda
dos máis elementais direitos civí s e a cadea, como non todo
adornadiño con grandes palabras de democrácia.
Os insubmisos simplesmente
peden un debate sobre o modelo de defensa: Quen defende,
como se defende e que causas
e a quen se defende? Xenérase
unha economia de guerra en

tempos de paz? As armas veñen
de fara e os enimigos están dentro ou as armas veñen de dentro
e os enemigos están tora? Quen
son os enimigos? Cantos quedan? Onde estan? Mais a única
resposta ás suas peticións, foi a
represión a médio de xuízos, prisión e a inabilitación.
Nós e as xeneracións futuras ternos e teremos que agradecerlle
aos mozos como o Milucho e
moitos máis que coa sua loita sementaron as bases dun futuro
mellar sen opresión e de convivéncia en paz. Non creo que ninguén teña o direito de incumprir
a lei, máis moitas veces ternos o
deber e a abriga de desobedecela. Poderá parecer unha utopia
pero para que serve a utopia?
Pois o escritor Eduardo Galeano
dicia isto dela: "Ela esta no horizonte, achégome dous pasos,
ela alónxase 2 pasos. Camiño 10
pasos, e o horizonte móvese 1O
pasos para alá Por moito que eu
camiñe, nunca a collerei. Para
que serve entón a utopía? para
iso serve, para camiñar." •
ANTÓNIO RICÓN RODRÍGUEZ
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"CACIQUISMO E ELECCIÓNS NA II REPÚBIJCA"

"MARIA CASARES" E "MARUXA MALLO"

DAS EDICIÓNS

A NOSA TERRA

DA COLECCIÓN "MUllERES"
DAS

MARTES

1

ED1c1óNs A NosA 'fERRA

DE FEBREIRO ÁS 20 HORAS NO LOCAL DA

AsoCIACIÓN CULTURAL "ALEXANDRE BÓVEDA"
COA INTERVENCIÓN DE

EMÍLio GRANDío

SEOANE,

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

Organiza a Asociación Cultural "Alexandre Bóveda

Milucho e os demais insubmisos
·represaliados, en conciéncia ,
non poden colaborar con este
sistema militarizado. Milucho
non é unha ameaza para os
membros da sociedade. Milucho
non cometeu violéncia. Vai ser
xulgado por disentir. O ensino
público pode perder un profisional exemplar, e con el moitas
posibilidades de que outras xeracións se eduquen cun espírito
máis libre, crítico, solidário e ético. Milucho: estamos contigo .•

e
e
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lÑAQUI SOLLA COVELO,
RODRIGO PÉRE'.4 PINTOS,
RAQUEL VERGARA ALVAREZ,
V ALENTIN TRUJILLO GORBEA,
TERESA COMESAÑA GARCIA,
PuRA MARCET MIRAMONTE '
MARUXA PÉREZ FERNÁNDEZ E
MANuEL PÉREZ PINTOS

Érase un home dentro dun colectivo
unha cabeza nun casco ben plantada
que desta vez non saiu colorada
pero logo xa lle daran motivo
érase Emilio Romero Lorenzo
un rapaz de aldea maior de idade
fillo cuase adoptivo de varias cidades
erase milucho o insubmiso pra entendemos
érase un home moi pouco conforme
con este mundo que nos tocou vivir
un rapaz que non quere coller o fusil
nen p·oñer ese nen outro uniforme
érase un gran patriota de Mosende
un devoto da farra e do menda
un non simpatizante da policía
un profe de instituto un mestre

XOVES 3 DE FEBREIRO ÁS 20:3Ü 'HORAS NA LIBRARIA
PEDREIRA (HOME SANTO

55),

COA INTERVENCIÓN DE

autor do libro,

XosÉ RAMÓN BARREmo FERNÁNDEZ, e

O naso amigo Milucho pode ser
expulsado da docéncia en aplicación do novo Código Penal,
que castiga a insubmisión con
penas de inhabilitación para o
exercício de cargo público. O actual réxime español non tolera o
cuestionamento real do seu
exército, continuador en eséncia
do réxime anterior. A prestación
social substitutória (PSS) existe
para manter os priviléxios e ameazas do exército. Os afeccionados ao futbol saben que unha
substitución é o reforzamento da
equipa. A PSS é o reforzamento
e a xustificación administrativa
da estrutura militar: se non houbera exército, non haberia PSS.
A obxección de conciéncia é un
direito; a PSS é un castigo.

ARANTxA EsTÉVEZ, autora de Maria Casares, e
ENCARNA ÜTERO, profe sora de História e
concdleira do BNG.

un matematico mal integrado
un fotógrafo mal encadrado
cecais un novo inabilitado
un informático mal procesado
érase un activo sindicalista
un novo represaliado na lista
érase Emilio Romero o insubmiso
Milucho de Mosende o noso amigo.•
MANOLO PIPAS
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Ao Ministrp
de Sanidade
Sr. Romai Beccaria diríxome a
vostede porque foi o que puxo a
funcionar tan mal a sanidade galega nos seus tempos de Conselleiro na nasa terra. Recordo, non
sen rirme, que cando vostede foi
nomeado Ministro de Sanidade, o
orgullo con que aceitou acaso fixo
que nunha entrevista publicada
nun periódico de todos coñecido
facia gala do seu bon facer mentras foi Conselleiro de Sanidade
na Galiza. Lembro perfectamente
porque o vin como un auténtico hipócrita que dicia que o SERGAS na
Galiza era o servizo de sanidade
que mellor funcionaba de toda España, e mesmo de países limítrofes. Cando lin esto quedei estupefacta, ademais de incrédula pesto
que aquí peor non podía estar, entón pergunteime, se aqui funciona
tan ben no resto canta xente morrerá sen atender en lista de espera? Porque quera que conste que
non me invento que aqui as listas
de espera, tanto entonces, cando
vostede era Conselleiro, como
nestes intres son de meses, e incluso anos, e non estou exaxerando senón fagan unha entrevista
na rua e verán o que responden
os usuários deste servizo. Sen
máis, e sen relatar aqui cantos de
casos que coñezo polo mal funcionamento, voume centrar no caso que me leva a escribir isto.
Estou a sofrer un caso grave de
doenza de espalda polo que necesito unha resonáncia urxente,
que se me debia ter feito xa no
ano 98, se a Seguridade Social
funcionase como deberia. Pois
ben, hai pouco entrei por urxéncias para facer a solicitude de dita proba, que como dixen me urxe , e a miña surpresa chegou
que despois de entregar o papel
do médico que a solicitaba na
planta menos 3 do seu tan afalagado hospital clínico, a señora cu
señorita que recolle as solicitudes
dfxome que os papeis quedaban
arquivados até Outubro ou Novembro, e que seria a partires de
entón cando me chamarían para
darme vez, dado que non dispoñen nen de aparatos nen de persoal abando para facer este tipo
de probas. Se a solicitude a fago
por consulta normal e non por urxéncias canto me tardaría isto?
Por suposto que fun queixarme á
atención ao usuário e á xeréncia.
Eu entendo que non é culpa do
persoal sanitário, porque vostedes
gastaron moito en facer un enorme edificio sen sentido, pero falta
o material máis esencial e necesítase dobre de persoal. Claro que
vostedes intentan lavarse as
mans con que non hai presuposto
de momento para tocio isto, e entón eu sígome facendo perguntas.
Por que se un fai un seguro privado que ronda as 6 cu 7 mil pesetas mensais pode dispoñer no momento de todas as probas necesárias, elexir aes mellares especialistas e mesmo clínicas, e dispoñer dunha cuarto por paciente
con cama para acompañante, con
tan poucos cartas ao mes?
Con que pagamos a seguridade
social que vai dun mínimo das 17
en Agrárias ás 50 cu 60 mil por
empregado, ou no meu caso como autónoma que son das case
33 mil pesetas porque non podemos dispoñer, xa non digo dos
mesmos servizos que un privado,
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---que xa seria moito, a pesares de
que as cuotas que estamos a pagar son moito máis elevadas, pero polo menos poder dispar de
máis persoal, mellares instrumentais e máis equipas de diagnóstico, garantindo asi unha mellar calidade de vida?
Non logro comprender que a
diferéncia de
prezo sexa tan Hai pouco entrei
grande e os
servizos ta- por urxéncias
mén, cando para facer a
onde máis económico cho fan solicitude dunha
é onde mellar proba,
te atenden. Se
o que preten- asurpresa
den é que to- chegou cando a
dos nós nos fag amos un se- persoaque
guro privado recolleas
para garantir
unha mellor solicitudes
calidade de vi- díxome que os
da, entón pédolle que deixe pape is
de facer obri- quedaban
gatório o pago
da seguridade arquivados até
social, para Outubroou
que cada quen
poda elexir o Novembro.
seguro que
máis lle conveña, porque poi o que vostedes din nos meios de comunicación a sanidade española é unha
ruina, e non entando con que se
paga. Enténdoo, gástase máis en
festa_s, comilonas e favoritismos
que o que se gasta no, que realmente debe facerse. As portas
están as eleicións xerais, e espero teña en conta este escrito, porque non quixera ter que tomar cutre tipo de medidas por unha maldita resonáncia, amén de moitas
outras causas que serian moi longas de explicar nesta carta. Non
lle caiba a menor dúbida que estou disposta a talar con vostede e
apresentarlle todo o meu historial
clínico e explicarlle con pelos e sinais como funciona isa, ainda que
estou moi segura de que vostede,
coma os demais políticos estárí
cansos de coñecer como funcio-

na este sistema. E quera que
conste que o que acabo de escribir é un texto moi suave, se ternos en canta o cabreo que teño
poi a má atención que esto u a ter.
E repito non polo persoal, que
non ten culpa, senón polo sistema por non facer os investimentos onde teñen que facelos. Entando que existan moitos intereses particulares nestes temas, e
que vostedes estén ocupando
pastos ce fin de gañar moito diñeiro, pero de vez en cando teñan en conta ao povo, que a decote é quen paga os impostas, e
tamén quen dá o voto.•
ISABEL ARES
(SANTA COMBA)

Váiase Sr. Garrido!
Alegreime moitísimo ao ver o
cutre dia na prensa que os alunes do IES "Calvo Sotelo" de Vilagarcia, estaban en pé de guerra, xa era hora! e felicítovos polo voso valor, pois loitar contra a
inxustiza e o fascismo non é doado nunca, pero ali implica unha
valentia sen parangón.
Traballei nese centro no ano 91,
era o meu primer traballo e ia
moi ilusionada, estaba convencida que o ensino público destacaba pola sua calidade e espírito democrático, mais ao aterrizar no "Calvo Sotelo" todas as
miñas crenzas fóronse por terra.
Menos mal que despois traballei
neutros moitos centros, onde as
cousas son como as imaxinaba.
De entrada fun mal recebida porque tiña un nome raro, e talaba unha língua tamén estraña, a nasa.
Como era sustituta cheguei 3 dias
despois de comenzado o curso e
non asistin ao Claustro de comenzo do mesmo, mais o primeiro que
escoitei é que non fara tal, tora un
discurso do Sr. Director, o Sr. Garrido, que rematou con "Dios salve
a Juan Carlos", e posteriormente
"un viño español", "español" non
podia ser menos, nun dos mellares restaurantes de Vilagarcia,

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
TELÉl· ONO

986 67 24 39
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1 para probar que
1 calquer pode ser
1 Nobel.

1

1

1

1

O axente de policia

que matou dun tiro ao
corazón ao roubacoches surprendido
coa cara· pegada ao
·cristal dun Mercedes,·
dous minutos depois
da bomba de
Carabanchel, xa está
en liberdade. Buscar
coa pistola na man a
1 un terrorista, a
poucos metros da
explosión, é un
comportamento que
cadra máis cun
mundial de futbol con
derrota local no Ria
de Janeiro que coa
actuación que se
espera dun
fu ncionário da
seguridade.

1

1 Martín Villa,
1
1
1
1

,

ministro do Interior de
Suárez, contaba
abraiado aos amigos
como trataba a policia
: científica alemá os
1 terroristas:
1 aplicábanlles o
suicídio e as
responsabilidades
legais desaparecian
ca marta. Que llo
perguntasen senón
aos da BaaderMeinhoff. Martín Villa
non contara que un
escándalo financeiro
podia ser tratado ca
mesmo solimán.+
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Cando se cumpria un ano dos
expedientes aes profesores do
IES "Manuel António" de Vigo, fixérase unha recollida de sinaturas co fin de manifestar que non
esqueciamos e que seguíamos
apoiando a eses profesores, que
nese momento estaban no desterro, e tiven que aguantar, caladamente como boa sustituta que
era, que o Sr. Director lle dixera
aos compañeiros e compañeiras
que asinaran que cómo se atrevían a apoiar a eses profesores
se eran uns delincuentes comuns! Que próprio do Sr. Garrido
esta terminoloxia. Despois poiden
saber que tora un dos mellares
mandados da administración para caluniar a estes compañeiros.

Suso Sanmartin

.
"

?
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- cións irregulares dos imigrantes.
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Os mesmos que talan e defenden a globalización económica, facendo o indecíbel para
que o capital se mova con total
liberdade por todo o globo terráqueo, son os que lles restrinxen
ás persoas o direito de libre circulación, co fin de poder seguir
controlando os seus oasis de
benestar, construidos a costa de
deixar convertidos en desertes
os lugares por onde pasan.

Mais o Sr. Director non era só
"intolerante" cos profesores e
cos qlunos. As suas actitudes
eran nidiamente fascistas, gabándose do nome do centro, o
dun coñecido fascista. Por certo
por máis que se tentou, sempre
se negou a cambialo.
Cando presuntamente ocorria algo no centro, interrogaba ao alunado, no mellar estilo americano, primeiro pasaban polo despacho do xefe de estudos e logo
polo do Director, interpretando
cada un .o seu papel, un era o
bon e outro era o mau. Tratábase de que cantaran quen f9ra o
autor dos supostos feítos. E unha ' boa ensinanza inculcar que
sexan delatores, chivatos ...
Cando escoito que os alunas
seguen a loitar polos accesos
ao centro, non podo máis que
rir, será que non tivo tempo nestes 9 anos para arranxar estes
accesos? Porque ese problema
xa o tiñamos no 91.
De todos os xeitos hai algo que
ternos que agradecerlle ao Sr.
Garrido e é que foi capaz de lograr, como agora se compraba,
que o alunado adquira espírito
crítico, un dos obxectivos que
moitos nos propoñemós e qu_e.
ás veces acadamos. •
ÁNxELA MARIÑO LóPEZ

(VIGO)

Carta
dun. imigrante
O imigrante que escrebe, entrou como turista, un ilegal. Víñamos escapando das gadou-

Hoxe, cando se conseguira negociar entre todas as forzas políticas
con representanción parlamentar,
unha lei de extranxeria consensuada, para resolver a situación
irregular de todas as persoas que
chegaron nestes últimos anos, o
governo facendo caso omiso á
sua comisión negociadora no Parlamento, fai táboa rasa de ditas
acordes e trata por todos os
meios de cambiala no Senado,
pero ao non conseguir a maioria
necesária tense que publicar tal
como se aprobara no Congreso.

non era difícil atapar traballo, podendo arranxar os papeis.

FEDEERReS
Na sección Tiñamos un
problema e xa está .solucionado, do número 918 atribúese o livro El Escándalo
de las Autopistas a Pedro
Costa Morata, cando o seu
autor é o xornalista Bernado Díaz Nosty. +

pas dos ditadores do Cono Sul,
a meados dos anos 70, de Chile, Arxentina e Uruguai, destos
últimos en calidade de oriundos, por ser na sua maioria familiares de españois emigrados
na primeira metade deste século. Moitos poidemos ir a calquer
país do mundo, pero chegamos
a España cando se batían os
últimos coletazos da ditadura
franquista.
Daquela España ainda exportaba
man de obra a Europa, senda un
dos seus maiores ingresos económicos xunto ca turismo, por isa

Pero a medida que esa man de
obra xa non era tan necesária
nos países europeus, a situación para os que chegaban empezou a empiorar á hora de legalizar a situación neste país.
Paradoxicamente, España ao ir
elevando o status económico
vai necesitando man de obra,
para facer unha série de traba. llos que os españois xa non realizan, tráense persoas do Maghreb para isas tarefas, e viven
amoreados en ghettos como viven moitos animais neste país,
pero claro, sen resolver a sua
situación legal, xa que desta
maneira son presa doada para a
explotación de parte dos patróns correspondentes.
Esporadicamente vaise recoñecendo a existéncia de persoas
que non tiñan resalta a sua situación legal e é cando se legalizou para aqueles que demonstraron que levaban como residentes certo tempo, e é asi como se foron resolvendo as situa-
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Se os oasis de benestar non
dan unha resposta satisfactória
ao desenrolo das zonas oprimidas, para que a sua xente non
se vexa na necesidade de ter
que abandoar ás suas famílias,
o seu país, a sua cultura, vivendo en ghettos e desarraigados
das suas terras, esta situación
irase agudizando cada dia máis
e os seus oasis de benestar serán invadidos polos habitantes
do deserto.
As actitudes racistas e xenófobas
empezan a ser máis patentes
neste último tempo nalguns elementos da sociedade española,
entre eles a do Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Xustíza de Galiza, quen se expresou abertamente de forma racista ao referirse a un cidadán ghanés nun xuízo levado a cabo na Coruña, feítos como estos terian que escandalizar á sociedade española, xa
que moitos tiveron que emigrar
no seu momento na procura de
mellares horizontes.
O próprio governo ameazou con
cambiar a lei, se gaña as próximas eleicións. Hai que impedir
que esta ameaza se leve a cabo, xa que do contrário teremos
que dar as grácias de que se
nos perdoe a vida.+
ÜMAR CONTRERAS FLORES
(A CORUÑA)
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lº de Maio de 1936. Última manifestación
obreira en liberdade. A artista galega
Maruxa Mallo pin ta Sorpresa do trigo, o cadro
no que da man nacen as espigas. Ao pouco
viaxará canda ela no seu fardel de-fuxida. A
súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada
pola travesía dun exilio que abre fendas na
súa biografia.' A dunha muller combativa... e
tan maquillada.

Maruxa Mallo,
de Carme Vidal

"... Nunca María vai tan a contracorrente,
como nos últimos anos da súa vida, no
teatro e na rúa. A súa non foi unha carreira
cara un estrelato definido pola popularidade,
o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos,
o que se espera dunha dama da esama son
dez minutos de gloria nun papel
secundario dunha peza de autor resoado e
con estrea na capital, María é como un
salmón que escala a corren te do rio ... "

Maria Casares,
de Arantxa Estévez

UNHA COLECCIÓN QUE DESCUBRE MULLERES
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'Son cronista dunha sociedade que me reDent~G~c-OiíO~nS-:,- afi!fira

~
va:arons ~~a~pudem~
yer na Coruña a versón teatral-do-cunqueiriano Si o vello Sinbad volvese 4s
illas ... nunha excelente montaxe do

. . CARME VIDAL

-=-€entro Dramáúco Galego.-S-eguramen~~l!<;aS pe~ tan acaídas para tornaren t~tro o texto iaj_cia~ -''Ü teatrq,
Abdalá, é como unha novela, soio que
non pasa nG papel, senón efffiguras
vestidas nunha trabada nun patio", di
- Sinbad ao cego vísioñáiio que o axuda a
-"navegar por soños e memórias"- como
o director fo.Dio Mangolini e o ;;i.clapta,
dor Quico Cadaval, acompafuldo.5 por
múSieos, cenografo -Pete[ &fuzzi- e
ünha espléndida nómina d~actores. Á
frente destes, Manuel Olveira ''Pico".
Xa non poderei imaxinar a Sinbad con
outra face. A sua nostalxia "dunhas illas

A vezado cronista dunha socie.dade desafortunada, Paco Pes.tana sabe que de pertencer a ou..
tro tempo construirla figuras re..
l.ixiosas que invocasen a fertili ..
dade ou a chuvia para os cam..
po • O escultor síntese coma un
caracol que anda sobre unha
afiada navalla. Para manter o

equilibrio retirase ao eu Cas..
trov rd natal e camiña cos pés
na terra á beira do eu viciño • Pe tana mét s ntre o
toxo
h ira c ma 1 1 n
forma natural que el ten de
"mim tizar " o país. Agora
expón a ua última obra na fun ..

dación Gnnell en Comp tela.
Paco Pestana vai polas ruas da
ddade coma e estivese nunha
aldea. Sauda e fa.la con quen pa.a, con e a elocuéncia que lle
ven de mirar á xente a ollo e
traspasarUe a alma- RésPonde asi
a ua maneira e r a antí e
do arrisca engolado. "A arte é
unba enferm.ídade mental. O
meu traballo ten que ver co
mundo da psicoan~ise, da bi<Y
grafia, da loucura. E unha sorte
de crónica onde reflexo -0 meu
país e a m.iña relación co mundo
e os seus conflicto. Non parto da
história da arte, parto da vida,
explica como definición tamén
da m tra A estela do delirio.
para o antroido. "Gústanrne
tantas cousas na vida! son un

soña para viver e vive

niilista gozador e iso é un conflicto. Aprédo a roupa de fantasia e s perfumes caros pero ta..
mén o cheiro a esterco"

F rzo a lmaxe até extremos, ao
mellor cercanos a Kubrick, onde
a violéncia ou o sexo convercen
ao seres humano en observadores privilexiados de situacións Límites. Non é unha arce cómoda.
Son un cronista ácido e lúcido
dunha sociedade que me rebenta
os collóns. Doeme ver como machacan aos débiles. A miña é
unha loita contra a estupidez"
comenta na fervenza coa que
construe o seu discurso. Nese dar
coma da destrucción é onde situa a sua "grande glória'', naco..
moción que produce mesmo naqueles "non iniciados" en arte.
11

Pasa na mesma copa do pracer á
dor. O sexo agrorna asi de forma
tortuosa. Métese en mundos ta~

Arte-r lixión pois, na que ascores aparecen sen medo -"porque
coma na vida ao pé do drama hai
unha grande fe ta"- e o emparentan coas criacións africanas,
qu réncia que Pestana compatte
cos surrealistas. Defende o escultor que "foron a única revolución
artística. De pronto un grupo de
persoas desiníbense e queren
pensar de maneira libre. A0- que,
rer ser auténticos miran cara
África, como unha espécie de arcádia á que botan de menos" .
A sua obra comove e impresiona
e Pestana repite que se quere parecer a ela. ''Non creo naqueles
que son unha espécie de funcionários en zapatillas, corno Tapies que fai unha revolución caseira. Quero ser igual ao que fa..
go". O que fai é traballar no seu
estudo, picar leña, sacar estrume
da corte ou disfrazarse sete ~ olas

Camifiando polo gume da navalla decidiu un dia facerse lexionário. O episódio dista de ser
anécdota na sua biografia. "Tiña
que ir ao exército e escol1ln o
Sáhara porque me gusta tocar
fondo. Queria ver aos homes a
ponto de afogarse. Vin moita
xente que non tiña nada que
ocultar e entón.. era como_est
diante de libros abertos. Fíxen~
me tenro coa dor humana. A
mifia paisaxe non era s6 deserto,
senón soidade". Desa experiéncia tirou unha "cura contra a estupidez" e esa facilidade que ten
de_se.. decatar do sufrimento mh
rando directamente aos ollos.
''Nurrca vou ser un ftUo de puta
porque estou cos que teño que
estar", conclue, coma arteltando
un lema para a sua vida.

ºCon nabos e cacholas
DUas homenaxes celebra Pestana en A estela do delfiiD." Unha
adícalla ao "cabrón do instalador". Faille mención "merecida
e saladfaima" porque, ao seu ver,
"hai mo1to farsante. Desrn-Onto
aos_curas da arte contemporánea
cóas suas tonterías porque que~

Como as berzas se pegan e el o
sabe atópase cómodo na "república independiente" que ten en
Castroverde. O poeta que un dia
chegou á escultura -"as pezas
caianseme t as, non corueguia
que quedaran en pé. O meu é a
expresión" - bótalle máis retranca
ainda cando fala dos compañeiros que atopan en Nova lorque o
seu_paraisQ artístico~ ''.Nunca pi- _
sarei América. Son tolerante até
extremos sospeitosos pero os Es ..
tados Unidos téñoos atravesa..
dos. Fódeme que moitos veñan
cambiados por ver Tiffanys na
Quinta Avenida. Para eles eu
_son ae comer aparte pero ali
pensaría: que pouco Paco son.
· A't¡ui saudo a todo o mundo.
Vou pola rua mirando á xente".
Aos cinco anos marchou para
Madrid. Estivo con toureiros,
xente do flamento ... "e Manolo
Caracol... a miña vida é un espectáculo", di. Despois traballou
de case todo e case en todas par..
tes. Confesa pertencer a esa es..
pécie de "miróns que igual repa..
rart nos baixos fondos que en
palacetes". O seu é "ir ao sentimento, como o vento que se
mete por oaixo da porta" .•

p~

soñar, mais

que non·conseguirá dar vida aos soños,
desde a dondeza, a lt".vidade, a suspensón, a evoc~ón. Delicadeza de deseño
xaponés -esa "síntese de expresón",
esa maneira de "coller de tódalas cou,
sas a sua parte expresiva, cunha gracia,
cunha firmeza e cun humorismo que
meten xenio", como deixou dito Castelao no Diário da viaxe europea de
1921-, suspensón entre a fealidade e o
soño, xogo e festa para resistir, para
tomar lizgaira "a pesadez de viver".

~ estraño que a un soñador-con-

tista como Quico Cadaval e a un actor-·
dramaturgo-director como Mangolini,
formado no mimo e no clown -tivo a
Marcel Marceau ao agora televisivo Leo
Bassi como mestres-, na Comedia
dell'Arte, na acrobácia e nos mistérios
da arte teatral xaponesa, o.5 fascine
Cunqueiro. Parece como se el, o preguiceiro, o.5 tivese escollido desde a lentura
e a saudade das ervas de acolá onde ainda mora, para daren forma aos soños
que el soñou, para poder-por fin valeirar
desde a alforxa e entrar no paraíso.
$.mbro a representazó_n, unha
noite de Nadal, e é un soño entre
brétemas. T ería gostado voltar outro
dia, para seguir soñando co príncipe
que extraviou o seu reino e coa serea
Venadita. Imposível. Que política é
a do Centro Dramático-IGAEM para
que un pr9(Ííxio de leveza con tanto
traballo e tanta delicadeza detrás só
poda ser visto durante dous míseros
meses e só nas cidades? Marcos -sá,
bio Tu Fu.e garda de basora-, grazas
a ti e aos compañeiros por ese soño
de unha noite de memória. •
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• O CDG estrea

Os vellos non

da Encjclopérli_a

deben de

Galega lJniversaC

-namorarse

en Barcelona

"Esta farsa foi irnaxinada para re,
galia do povo galego, cando en
Galicia abrollaban os máis ardi,
dos anceios de rexurdimento".
· Estas eran as palabras de Caste,
lao para referirse á peza teatral

O Venres 'f 1 apresen to use na
Galería Sargadelos de Barcelona
a Enciclopedia Galega Univer,
sal, de Ir Indo. A editorial rese,
ña a boa ~collida do proxecto,
apresentada en Madrid polo mi,
nistro Mariano Raxoi, e quer
dala a coñécer nos centros gale,
gos do éxterior. En Barcelona
participaron no acto, ademais de
Bieito Ledo-e )fosé António Pe,
rozo, editoredirector literario
respeitivarnente, Francesc Par,
cerisas, director da lnstitució de
les Lletres Catalanes, o profesor
Basilio Losada, o direct r do
Instituto de Estudios Avanzados
de Barcelona, Manuel Mandia,
nes e o profe or .Álex Broch. +-

Os vellos non deben de namorarse,
que o Centro Dramático Galego
pon ·en pé, como fixera anos an,
tes, coincidindo co 50:aniversá,
rhda·morte do rianxeiro:--A -montaxe estréase·no Salón Tea,
tró de Compostela o·Venres 28,
onde se manterá até o 27 de fe,
br~i~o, de Mércores a Domingo.
Carlos Paulo Martínez Pereiro
recolle, para introducir esta nova
montaxe, a opinión de James
Graham, autor.de Teatro para-a
xente, tras ver a obra en Bos Ai,
res. ''Non se trata dunha obra
avangardista -endebén o sexa
en degrau superlativo- destinada
a gorentar a estulticia duns can,
tos iniciados para morrer no va,
cío ao seguinte dia da sua estron,
dosa representación. Pola
contra, é obra para a acadar a
meirande esteisión atentativa, a
maior suma de públicos, a maior
latitude, pois para todos ten: P.ª'
ra o refinado intelectual e para
espectador de boa fe". Dirixida
por Manuel Areoso, a obra vai
xirar posteriormente por Narón, _
Ourense, Vigo, A Coruña e
Pontevedra. •

•Alta
tensión por
Novoneira en Merza
.
Na·palabra de Manuel Maria, Miguel Anxo Femán,Vello, Rosa Méndez, Bemardino Graña e Salvador Gar,
cia Bodáño, Mérza recordou o día 22 a Uxio Novoneira, o poeta que sumara a sua voz á protesta da parró,
quia contra as torres de alta tensión de REDESA. Fernán,Vello evocou o compromiso do bardo do Courel
cos desprotexidos e García Bodaño fixo a denúncia da división indudda polo caciquismo para aminorar a
protesta de Merza; Manuel Maria salientou o compromiso internacionalista de Uxio Novoneira, na sua terra
ou no canto ao Vietnam e Bemardino Graña falou do abuso capitalista da sobre-carga eléctrica. O actor
Celso Parada rnereceu bravos do público ao declamar poemas de Novoneira, de par dos músicos Pilocha e
Miní, do grupo A Quenlla, e o gaiteiro Carlos Núñez. En nome dos viciños de Merza agredidos pola instala,
ción de alta tensión de REDESA; Gregório Montilla lembrou a implicación de Novoneira na protesta e pre,
caveu contra os que se cadí-a dentro de cincuenta anos veñen por un ramo de flores a Uxio Novoneira. +
lndependente de Ourense, Eloi
Lozano, dirixe a sua primeira
longarnetraxe. A rodaxe de As
be"las durmintes, título da pelícu,
· la, nas cidade de Santiago, Vi,
go, Pontevedra e A Coruña co,
meza o 31 de Xaneiro. A fita,
cun orzamento de 195 millóns
de pesetas, conta coa
participaciqn da Televisión de
Galiza, a Xunta e o Instituto de
Cinematografía. O director
apresentou o proxecto o Mérco,
res 25 de Xaneito en Cornposte,
la xunto aos actores Teresa
Girnpera e Clive Artindel. •

•Festa da
Agrupación O
Facha da Coruña
::

O Venres 28 de Xaneiro
celebrase no Forum Metropoli,
tano da Coruña un concerto de
música folk organizado pola
agrupación cultural O Pacho. A
festa, que comeza ~ nove e me,
día da noite, conta coas
actuacións de Beladona e Ruote,
que apresentan novos discos. ·
Por outra parte, a agrupación
ven de convocar o seu prémio
anual de pqesia. •

•Convocan
-a prémio. - de,
narrativa "Alvaro
n
unqueiro
.

e

·-

r ...
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A convocatória do V Prémio de
Narrativa "Álvaro Cunqueiro"
foi acordada pola comisión de
governo de Vigo, convidando a
.todos os autores que a d~sexen a
apresentar obras". O certame,
que convocan conxuntamente
os concellos de Vigo e Mondo,
ñedo, ten caracter bianual e un,
ha-dotación económica de dous
millóns de pesetas: Os relatos,
novelas ou contos terán qué ser
enviados ao concello de
Mondoñedo antes do. 29 de fe,
breiro. Foron gañadores en an,
teriores edicións Xesus Rábáde,
Alfonso Álvarez Cáccamo, Xa,
vier Lama e Marilar
Aleixandre. •

~-

•A obra de
Leiro no ·IVAM
Inaugurouse o Mércores 26
de Xaneiro no Instituto Va,
lenciano de Arte Valencia,
no unha exposición do
escultor Francisco Leito, co,
producida polo CGAC. As
obras expostas do carnbadés
permiten unha visión retros,
pectiva do artista desde o
ano 1987. Leiro, clixas tallas
de madeira aéádaron un selo.
persoal, está considerado o
artista galego con ·rnáis pro, ·
xección internacional. t

•O director
Eloi Lozano
prepara a sua
primeira película
Baseándose nunha novela do
· xaponés Yasunari Ka:wabata, oprornotor do Festival de Cine

• Portela critica
a desorde
urbanística
en Pontevedra
A rná planificación urbanística
de Pontevedra durante os últi,
mos anos centrou o discurso do
arquitecto César Portela, ao re,
coller o 20 de Xaneiro o prémio

dous ex alcaldes, Xan Luís Pe,
drosa e Xosé Rivas Fontán. •

Maria do Cebreiro.

• A nova revista
cultural Alq_uimia
apreséntase
na Coruña

"Cidade de Pontevedra". As

Francisco Pillado foi o encarre, ·

palabras de Portela foron duras
-ao referirse_á destrución do ·
equilíbrio entre o entorno rural
e ·o urbano da cidade. .A falta
de parqúes públicos e a ocupa,
ción do paseo do Monte Porrei,
. ro.e de Lourizán con industrias
tamén foi criticada pólo arqui,
tecfo así corno o campus
universitário t'cunha
ordenación e uns edifícios que
non son senón un insulto á sen,
sibilidade e á intelixéncia". No
seu discurso -arrerneteu contra
as "vángardas valeiras" en alu,
sión á Illa das Esculturas, un
proxecto que, en palabras de ·
Port~la, trata aos pontevedreses
· de "paletos". No público, acle,
Ímüs do alca lde Miguel ·Fernán,
dez -Lores, estaban presentes

gado de apr,esentar o pasado Xo,
ves 20·de Xaneiro a nova revista
cultural Alquimia, n a qu~ se
"aposta polos valores novos da
literatura, das artes plásticas, da
fotografía e das disciplinas de
humanidades". No acto da
Faculdade de Filoloxia
participaron tamén o director de
Alquimia, Alexandre Pereira, o
rnernbro da redacción Paulo Pé,
rez, e as poetas Maria do Cebrei,
ro e Maria Lado. Neste primeiro
número inclúense os traballos
poetices de Arturo Casas, Mar,
tiño Davila, Alexandre Pereira e
Mónica Dorninguez, así como
relatos de Maria Xosé Ogando, ,
Rafa Xaneiro, Xosé António
Rodriguez Álvarez e César
Lorenzo Gil. •
-

• Certames de
humor gráfico e
ensaio en homa
a Ca~'l:elao
O concello de Pon tevedra conti,
n ua co seu programa de act no
ano adicado a Castelao e, dentro
des te, con vocan os concursos de
h umor gráfico e ensaio. No apar,
tado do humor, o premio ten
duas con vocatorias: a deo humo,
rista intern~cional, para galardoar a un autor ou autora de reco,
ñ ecido prestíxio. O gañador será
escollido por un xúri
internacional, que entregará. o
prémio no marco da Feria do
H umor, que terá lugar no m de
Xullo. O galardón está dotado
con un millón de pesetas. Por
outra parte, o concurso de
humor gráfico de Gallia exixe
un mínim de cinco e un máxi,
rno de oito o ras orixinaís de d ,
buxo ou carie tura. De n
enviarse ante d 6 de Mai ao
concello c n eu nim . Es b ,
lécen e tres pr mio : e 250.000
pesetas, de 150.000, e d
100.000. En cant a prémio
Sempre en Galiza e e ai , t n
como fina lidade pre miar unha
obra in édita que rrat
br alquera tema relacionado coa rea,
lidade s cial, cultural, e n mi,
ca ou política de Galiza. D b n
enviarse antes do 23 d e em,
bro e ten unha dotación de dous
rnillóns de pesetas máis a publi,
cación nunha edición promoví,
da polo concello. Fallarase en
Xaneiro do ano 2001. •

• Berrogüetto _
volta a Alemaña
de xira
Tras a actuadón no Celtic Con'.
nections, o grupo Berrogüetto vai
de xira a Alemafia durante o
mes de Febreiro. A ronda de
concertos, que comeza o dia 7,
lévaos a Nurenberg, Munich,
Bonn, Bremen, Freiburg, Offem,
burg, Hamburgo, Berlín, Darms,
tadt e Plauen. En Alemaña, ao
igual que en Xapón, ed_ito~se o
disco Via:xe a Urticaria. •

da longa noite
ntulo: Pensa nao.
Autor: Anxo Angueira.
Edita: Xerais.

Ás veces, o terror gasta bigote e é
de pequena estatura e bebe choco late mentres asina senténcia5
de morte. Asignámoslle unha cara. E podemos botarlle culpas, todas cantas queiramos, co saber seguro de que ficará mirando de esguello, sorrindo raposeiramente.
Os nécios, os ignorantes, son asi,
fachendean con orgullo de todo o
mal que fan. Claro que fachendean, para tal son fachas. Porque se
saben escapulidos ao xuizo da razón, á xustiza dos xustos. Mesmo
hoxe. Este estado de cousas
perpetúase ainda hoxe. Transición, habilitación de novas nemes para perpetuar as vellas estruturas e formas de poder tiránico. Proibido mirar atrás con ódio,
xa todo está perdoado, xa eles se
perdoaron a si mesmos. Cínicos!
Como irnos mirar con amor a
quen nos matou, a quen cercenou
a nosa liberdade, a quen nos roubou, a quen nos insultou, ao pallaso do revólver e a camisa azul e
o paseo ... ? Por iso un sauda con
efusión calquera novo título que
se engada á reivindicación da história, calquer novo xuízo que
contento, despois dos títulos de
Álvarez Cáccamo (Os cademos da
ira) e de Xosé L. Méndez Ferrín
(No ventre do siléncio) chéganos
esta Pensa nao de Anxo Angueira. Pero un sempre lamentará que
veñen tan tarde¡ sobre todo un
lamenta que o escrito hoxe vexa
mermada a sua capacidade de intervención social; que non pase
de ser tido com un fabulador; é

inxusto, escreberán mellor ou peormente, pero sempre serán os escrutado res e intérpretes sociais
máis hábiles (e iso non hai quen
o pague) porque a sua mensaxe
nace libre, á marxe de tcx:la hipócrita convención social.

qu-e- a-,.yivan
senón porque
a fan, R.Orque - de-xi
a crean. Iso é

movimehtQs,
primeiro no escravismo, despois no
desastre do 98,
posteriormente na
corrupción dos- trinta, un c11arto movimento, pouco antes
=--- da catdade Bautista e, o ultimo, nun- =-l:fif <Jaliza caribeña. Escrita hai dez
__ anos e representada por Áncora Pro. ducións, compañia fundada por Perc - - naS";-Anxela Abalo, agora a peza é
publicada por Tris Tram.+

ou Coppola (qüen tiña os direi:-- tos do libro de Irvíng) . hoxe eñ dia Burton ocupa unha-posición
·de intocábel e presunción de in-

rar máis, que de xeito pontuat
unha tensión visual que levante
o interese dunha fita con pontos
atractjvos pero baletro de máis.
Burton non acaba-de apostar
nen polo humor, nen polo mistério, nen pola acción. A atmós-

consonánda
coas ptiblicacíóns sensacionalistas
da época do
medo nuclear. No
resto desta
edición, aparee.en outravolta as sinaruras corlás. Manuel Ve1ga, Cid Cabido,
Tolentino, Kiko Neves, Joám Lombardero e Afonso Álvarez Cáccamo, entre utros, escreben sobre a realidade co seu peculiar to~o_ apartado gráfico destacan

os den:a'cteirns tniballos:-oe Forxán, amantes da suamorte. •

acción.
A atmósfera

nio, como a cena que mostra a
vida e marte do xinete alemán
-- .- - - - - que agora volta da tumba, ou aárbore dos mortos_dª-.g11_e_surxe
~

centemente.
E cando to-

dos esperal5an
-unha obra
mestra que_recuperase o sabm =
das obras d~ terro.r da nrodutora_
Hammer -trecupera a-Christ~
her Lee nunha breve aparición),
o director norteamericano oferece unha película estilizada, cuñ
guión anémico e incapaz de xe::-

Burton medrou e soñou. de nena coas fitas de terror s}e Roger
Corman e· Terence Fisher, pero
o amor é cego, e faille perder a
cabeza a calq~er.•
conversas, esrudosos da política, xomalistas,
h istoriadores,
profesores uni·
versitários, ar-

XURXO MARTÍNEZ BRAVO

quite<:~

Velai as duas iñas máis sobresaintes desta excelente, intelixente e sentida novela. Dunha
banda a sábia renovación -dO ca:- dro de costumes, ben pe~ada e _
eficaz. Doutra banda un estilo :
calibrado ao límite, que se esgota e se supera a si mesmo, tremendamente actual en canto a
que fai uso dos mecanismos
transgresores (a ruptura sintáctica) ao uso hoxe en dia. Moi tra-ballada, iso seihpre se nota e
agradece, hai nela treitos real-mente extraordinários. Non resistimos á tentación de mencio- nar, só como exerilplo, candoJ
María e Amaro regan. Este-é o
segundo .traballo narr-ativo -de
Anxo Angueira; en Bágoas de
facer illas perfilábase un interesante narrador. Con Pensa nao
supera t~das as previsións:

+

XOSÉ M. EIRÉ

cións dos diversos compoiientes do CQ"
lectivo, con aportacións dos mellares
grupos da costa Oeste Uurassic 5) ou
Este (Campany-Flow). O estilo comun
deffnese pola unión da referida experimentación nos fondos e bases coa intención de facer un disco agradábel e
cálido, sen estridéncias nen rupturas
de ton. Unha fantástica chamada de
atención sobor doutra cara dese monstro pluriforme que~ o hip-hOJ?.. •

Quannum: "spectrum"
(Mo Wax, 99)
O Hip-Hop é un dos poucos xéneros
-- no que a data de edición dun disco significa algo musicalmente. Un disco do ·
áno 94 é moi distinto ao que se facia
no 91, e o primeiro xa seria unha relíquia no 98. Lomee da típica loita entre
costas (Nova Iorque versus
Califómia), é na área de San Francis- ~
co onde se dan boa parte dos pasos
,
adiante na evolución do xénero, da
man de artistas que aplican á típica
her éncia do jazz e o funk todo tipo de ·
manipulacións electrónicas, criando
fondos abstractos nos que os rappers
actuan con toda liberdade. O principal
expoñente desta corrente e o grupo
Quannum, antes coñecido coma Solesides, e formado por diversos artistas da
Bahía: Entre eles de~taca o DJ
Shadow, autor en solitário dundos
discos clave dos anos 90 "entroducing"
(Mo Wax, 96). Este spectrum está organizado coma unha série de interven-

~~

globalidades e
.folclores
Afro Celt Sound System. "Volume 2: release''. 1(Real World-Virgin, ?9)
·No ano 1996 publicouse o primeiro
volumt: do proxecto discográfico Afro
Cel~ Sound Sy~. dirixido polo: británico _S imon Emrnerson, coñecido por
seres o produtor dos últimos traballos
da súper estrela africana Baabá Maal.
A idea consistia en unir músicos celtas
(entre eles o "poges" James McNally
ou Davy Spillane) e africanos babeo
unha produción que bebera das novas
tendéncias da música electrónica. O
resultado surprendia pala naturalidade
con que se fundian os distintos
elementos (bodhran e "talking drums",
harpa celta e Kora africana) de ambas
tradicións musicais e o flexíbel que resultaba o soporte electrónico preparado por Emmerson. Tres anos despoisl e
coa babea de Spillane, se publica este

segundo volume que se inícia c6 tema
"Release" cantado por Sinead O'Connor e remata cunha versión instrumental do mesmo tema. Entremédias atopamos temas basicamente instrumentais, nos que predomina a apqrtación
celta ("lovers oflight") ou electrónica
("riding the waves") sabor da africana,
asi como cancións case pop, coma
"amber". Un}µ música que pretende, e
por intres consegue, embargar ao ouvinte, a un tempo que confortalo. Qui.zais este sefia o maior "pero" do disco:
esa tendéncia ao fácil e accesíbel que
desloce un conxunto ben armado. Outra curiosidade do disco é a pista interactiva que contén e que permite facer
o teu próprio tema musical. Na pantalla do ordenador atopamos unha série
de iconos que representan aos distintos
_
instrumentos que poden _intervir na
canción, pooendo un mesmo-escoller o
- que soa ou non.•
XURXO MARTfNEZ BRAVO

, es-

critores, pintores e ourros inte•
lectuais reflexionan sobre temas
fundamentais: a política galega no e ntexto da globalización, o m llor xeito de comunicar os acontecimentos do país, a sociedade actual e os seus problemas e mais
o futuro das cidaaes. •

L'Avan\Periódic de Valencia i

l!Horta
Número O
. Desembre de 1999. Prezo 100 pta.
Edita: L'Avany Informació .

,

ANOSA TERRA
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Compo~tela

2000
dá os p~imeiros pasos como 1capital cultural
Música, cinema, teatro, danza e múltiples exfosicións enchen o programa
1
-0-P.C.

Compostela no mundo e Compostela para o mundo. Estas son
as bases sobre as que se artella o
programa cultural da capital galega a desenvolver ao longo do
ano. Para levar a cabo as actividades proxectadas, Compostela
2000, entidade encarregada de
elaborar e planificar a programación conta con 3 .000 millóns de
pesetas. Un orzamento considerábel que permitiu p6r en marcha actividades diversas entre as
que a música, o cine, o teatro,
a danza e as exposicións se levan a maior parte do protagonismo. Ainda asi, os grandes
concertos, como o Santi-rock
semellan ser os principais atractivos e os que, polo momento espertan unha maior expectación.
Máis de 20 orquestras e formacións rnusicais das máis prestixiosas do mundo, darán concertos no
Auditório ao longo do ano. Entre
outras cóntase coa participación
da Royal Philarmonic Orchestra, a

London Philarmonic Orchestra, Les
Arts Florissants, a Orquestra Sinfónica de Galiza co seu coro, a
Klangfarum Wien, a Séichische Staatskapele Dresden, a Orquestra Filharmónica da Rá.dio de Franza ou
In Itinere, o Grupo de Cámara da
Universidade de Santiago.
Xunto a estas, a Real Filharmonia
de Galiza oferecerá máís de 10
concertos en colaboración con
Giichinger Kantarei Stuttgart, Antoni Rós Marbá, como director e
Alba Ventura ao piano, Maximino Zumalave com director e Nikolau Lahu en a piano, Pedro
Alcalde c mo director e Kolja
Blacher a vi Hn ou Helmuth Rilling c m dir c or Christophe
Coin ao viol ncelo.
O Auditóri ac llerá tamén os

1

ga MiUadoiro.

Para o mes de Xullo apreséntase tamén a segunda
edición do Festival Interna-

cional de Música Clásica de
Galiza. Un festival promovido pala consellaria de Cultura e que ainda non está ultimado, que pretende ser
continuación do celebrado
no ano 1999, daquela integrado nas actividades culturais do Ano Xacobeo.

Rock primordial
Pero o que, sen dúbida, se apresen ca como principal reclamo
son os grandes concertos de pop
e rock, que traerán a compostela a intérpretes como Sting, ou
aos máis de 25 grupos que participarán no Santi-rock, un macro-concerto de catro dias de
duración no que se espera a participación de The Cardigans,

Massive Atack, Red Hot Chilli
Peppers, Molotov, Dover, Neil
Young, Pavement, Rage Against
the Machi ne, Sanie Y outh, Sexy
Sadie, Sun Flowers, Manta Ray,
Brandell Mosca, Blur ou Smashing Pumpkies, entre outros.

Clásicos para a Macidade, cunha
pr gramación d carácter didácti-

Ao tempo e no decurso do ano,

frCCróN

4. ¿QUE ME

l.

Galaxia

Xerais

5. TAL VEZ

2. GRUPO

MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro.

PENSA NAO
Anxo Angueira.

ABELIANO
Xosé Cid Cabido

QUERES AMOR?
Manuel Rivas.

Espiral Maior

Xerais
3. ÜMELLOR
FRANCÉS
DE BARCELONA
Bieito lgrexas.

Galaxia

O Teatro Principal tampou,
co queda á manee da música, con Lled e Música de Cámara das 9 cidades europeas
da cultura. Pero o seu protagonismo ven dado, sobre todo, por ser sé de Cineuropa,
que nesta ocasión apresenta
corno novidade a criación
do prémio Compostela, para
a carr~ira dun autor relevante na cinematogrfia europea. Como en edicións
anteriores, Cineuropa celebrarase ao longo do mes de
Novembro,e traerá as películas premiadas en Cannes,
Berlín, Venécia e San Sebastián.
·

co para o público máis novo en
horário de mañá con música
clásica, jazz, ópera, espirítuais
negros e Gospel e onde se integra un concerto do grupo gale-

Ao seu carón proxéctase, para o mes de Agosto o Compostela Millenium Festival, unha producción innovadora na
que se integran diversas manifes tacións das diferentes
culturas do mundo que traerán a Compostela várias estreas
de produccións teatrais e operísticas divididas en sete áreas: diálogo cultural, culturas do mundo, teatro, ópera, música clásica,
danza e jazz.

NoN frCC16N
l. GALICIA, GALICIA

3.CASTELAO
Manuel Rei Romeu.

A Nasa Terra

4. A EMIGRACIÓN
Alfonso Magariñoo

Laiovento

4. ÜNHA IDSTORIA
DE RESISTENCIA
Dionísio Pereira,
Afonso Magariños,
Xoán X. Molina e
Fabién Estévez

Fouce

Manuel Rivas

Xerais

2. Os PETROGLIFOS
GALEGOS
A. de l~ Peña Santos
A Nosa Terra
Lihr.1ri.1s nm~ult.1da~:
CW'tctlm11 (Vigo). C011cciro (A Cnrui1a). Índice (ferro[). Michdcna (Pontcn·dra).
Pcdrcirn e¡\ Palmrn Pcrd11da (Santi,1gn). Souto (Lugn). Torgu (Üurcnsc).

-

Ademais, o Principal acollerá numerosas representación teatrais de compañias galegas e estataís, desde Els ]oglars ou Els Comediants até Ollomol Tranvia
e con espectáculos como O
están programados dive · os festivais como o de Voces do Novo
Milénio, un ciclo de concertos
de cantautores, o Pop-rock XovenJ o de Músicas do Mundo, o

Festival Internacional de Músicos
de Rua ou o de Músicas Avanzadas, con distintas tendéncias
musicais orixinárias de centroeuropa e EEUU e que inclue
tamén espectáculos interactivos, performances e ·proxeccións.

cerco de Leningrado, Asemblea de
Mulleres, Doentes, Balea Branca,
As árbores marren de pé, Ristarante Inmartale, Luar. Representacións ás que se suman as mtegradas na Feira do Teatro Galego.
A Sala Nasa e a Galán aparecen
incluidas unicamente por facer á
própria cidade vella protagonista das suas manifestacións culturais, co Festival de danza e teatro contemporáneo En Pé de Pe-

dra e o Compostela Clown Futbol,
un espectáculo estruturado como un partido de futbol no que
todos os participantes, xogadores, entrenador, árbitro e orquestra, son clowns.

.

Dentro da programación insírense tamén -diversas exposicións, como Rostros da Terra,
Facies Deitatis, Compostela Cidade Virtual, Autorretrato de
Compostela, na lgrexa da Univers idade, Vivir no Atlántico
Norte, no Museu do Povo Galega, que acolle tamén unha
exposición itinerante baixo o
epígrafe de Comunicación,
Find, unha monstra chegada
desde a Finlándia que se exporá
no Pazo de Fonseca a partir do
mes de Febreiro.
Ademais, G Auditório de Galiza
será sé da antolóxica de Reimundo Patiño, logo da que estarán
Eduardo Chillida, A antigüidade
no mundo árabe e a de Expresionismo Abstracto Americano. Pala sua banda, o Museu Granell
ten organizadas as exposicións de
escultura de Paco Pestana; esculturas, collages, debuxos e obxectois de Uxio Granell; a colección
surrealista de Philip W est, o poema fotográfico de Granell Moro
Muza; fotos de Dalí; a colección
surrealista de Lam e Serge; unha
monstra de Marc Lacroix ou os
collages de Amparo Segarra. •

[
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\Tostede descrebe a capacidade
que teñen as redes caciquis pa ..
ra adaptarse ás novas. circuns ..
· táncias da II República.

ANOSATERRA

.

Emílio Grandio

O que hai que entender é que,
antes da chegada do réxime republicano, existe unha sit!-J.ación
prévia caracterizada polo domínio, durante máis -de sesenta
anos, dunha rede clientelar que
ten como obxectivo prioritário
o mantünento do poder. Nese
contexto, superponse a chegada
dun sistema de carácter democrático, pretendidamente reformista, co que se quer trocar todo
-0. P. BERGANTIÑOS
o artellamento do poder e que
ven apoiado por novas elites.
Convócanse eleicións con sufrá- • CACIQUISMO E ELEICIÓNS NA GALIZA DA 11 REPÚBLICA (EDICIÓNS A NOSA TERRA) É O TI,
xio universal masculino, que no
TULO CO QUE O PROFESOR EMÍLIO GRANDIO APRESENTA A SUA INVESTIGACIÓN SOBRE OS
1933 se amplia ás mulleres, artéllase un discurso de cámbio e
COMPORTAMENTOS, QUE bESDE. 1931AO1936, MANTIVERON AS REDES CLIENTELARES QUE
contra a manipulación dos voFUNCIONABAN NA RESTAURACIÓN. Ü AUTOR EXPLICA QUE O CACIQUISMO SEGUIU DEfUR..
tos, pero a capacidade de presión eleitoral continua nas mesPANOO OS PROCESOS ELEITORAIS DA ETAPA REPUBLICANA, PROVOCANOO UNHA TENSIÓN 50,
mas mans. A sociedade galega
CIAL
QUE DESFAVORECEU, PRINCIPALMENTE, AS ORGANIZACIÓNS GALEGUISTAS E OBREIRAS.
asiste a un proceso de modemiz.ación, pero as redes clientelares
continuan exercendo o seu poder. Se nos atemos a rnaquinária
eleitoral de cada un dos partidos, a distribución provincial,
ao igual que acontece hoxe, é
determínate porque o auténtico
poder artéllase através de estruturas en ocasións alleas ao poder
político. Hai redes caciquis a nivel local que controlan bolsas de
eleitores e que provocan que,
por exemplo, cincocentos votos
vaian para un partido ou outro.

'Non é certo que o voto da ·m uller
na.II República favorecese
aos partidos'de direitas'

Esta.s redes perviven do mesmo
xeito no rural e no urbano?
Funcionan con intensidade diferente, pero non é certo que sexa
unicamente no rural onde se
producen as manipulacións.
Existen por exemplo na cidade
da Coruña, que presume de ser a
máis republicana. A diferéncia
coa Restauración reside en que
I}On se fai a golpe de garrotazo.
E moito máis sutil e efectiva.
Por exemplo, as ameazas aos
carteiros, que son o tránsito entre as mesas e a Xunta Municipal do Censo e que nalgun caso
poden chegar a alterar 20.000
votos de golpe.

A direitización do Partido Radical, que repercusións vai ter
nos procesos clientelares?
Hai que ter en canta que cada
província é unha realidade diferente. Coa direitización do seu
discurso, o Partido Radical consegue ser a forza mairoritária en
Galiza, en canto a número de
escanos, nas eleicións de 1933.
A princípios do 1932 os seus dirixentes caeran na canta de que
a sua mensaxe non tiña saida na
Galiza porque o seu discurso republicano antiguo fora captado
pola ORGA, o partido de Casares Quiroga, que ademais mantiña unha participación moi forte
no poder. Os lerroxistas, para
manterse, vense na abriga de dire i tizarse. Sen embargo a sua
mensaxe, á marxe da adaptación
ás redes caciquis, é absolutamente inócua, está valdeira para
a súa base electoral, situada
moito máis a direita. É a búsqueda do poder polo poder.
A lgrexa si que xoga un papel
fundamental.

É o intermediário entre a sociedade e a política oficial. En

no 1936 qecántase pola Frente
Popular. A hora de saber como
actua o PG frente a esa prática
política eleitoral, vemos que na
Coruña, Ourense e Lugo, funciona a remolque porque non é unha das forzas determinantes. Si
ideolóxicamente, pero non para
o control de bolsas de votos. Sen
embargo a província de Pontevedra é unha grande incógnita.
No 1936 a FP gaña cunha porcentaxe de votos enorme, moi
similar a que controlaba Emiliano Iglesias. Iso tampouco quer
dicer que recebera eses votos.
Existiron pucherazos en casos
concretos, pero non se pode dicer claramente que houbera manipulación, non hai dados.

A leitura dos resultados eleito,
rais de 1936, é diferente en ca ..
da província?
Cada circunscrición ten as suas
estrutura de poder. Na Coruña e
Pontevedra, polo xeral, a conxuntura política corresp ndeu á
dinámica política xeral do Estado. Existe unha maioria republicana progresista rnoi comprometida e non escesivamente radical,
enón mái ben moderada e reformista e á vez comeza a aparecer unha forza de direitas importante, como reación a ese control
das institución por parte do republicanismo progre ista. Nas
outras duas províncias a realidade é completamente distinta. En
Lugo existe un bloque de p der
que se decanta sempre cara onde
está o governo. Asi, a máxima
extensión do Partido Republicano Conservador entre 1931 e o
1933 prodúcese nesta província.
No 1933 a província decántase
polo Partido Radical, que gañará
os comícios, e no 1936 efectúase
un experimento absolutamente
innovador en todo o Estado. O
centro portelista coalígase coa FP
e arrebátalle o trunfo aos elementos máis conservadores. Ourense é un terreo controlado pola
rede clientelar de Calvo Sotelo,
que no 1936, por exemplo, abandona calquer tipo de ideoloxia e
do único que se preocupa é de
captar bolsas de voto. Isro explica que no último mese
produza un trasbase de mem r d
Partido Radical cara as candidaturas calvo otelistas, para integrarse na CEDA.
Que repercusións tivo a concesión do voto á muller no 1933?

A. PANARO

rnoitas ocasións, sobretodo no
rural, os párrocos xogan ún papel fundamental no acceso á
información, que lago transmiten através do púlpito, nas suas
pastarais. Nas suas mensaxes
cara o público, o clero implícase directamente na destrución
da República porque consideran que agrede o seu sistema
de valotes. Hai que ter en conta que desde 1931, represen~
tantes moi cualificados da xerarquia edesiástica xa están falando de guerra civil. T eñen un

voto conservador puro e duro,
que é a orixe dos novos partidos
direitistas.
No ano 1933, por exemplo, o
bicário da diócese de Ourense,
Diego Bugallo Pita, envía circulares nas que Hes di aos párrocos
o que hai que votar. Bugallo,
que era a cabeza visíbel da lgrexa na província, tamén participa
nas reunións preeleitorais dal~
guns partidos políticos.
Como actua o Partido Gale-

guísta frente a existéncia des ..
tas redes clientelares?
O PG, ten uns obxectivos diferentes ao resto . O referente na
maioria das organizacións é
construir o Estado republicano
español mentras que o do PG é
reivindicar o Estatuto de Autonomía servíndose da República.
A cuestión reside en cal é a millor maneira de acadar ese Estatuto. En ocasións decántase por
unha atitude cercana ao centro,
no 1933 concorre en solitário e

Tense fa lado moito de que o voto
da muller a quen realmente beneficiaba era aos partido con erva,
dores, pero é un tópico que non se
corresponde para nada coa realidade. Dise que no 1933 gañaron
as direitas grácias ao seu voto, pe~
ro tamén participaron nas eleicións do 1936 e sen embargo gañaron as esquerdas. En certas zonas ten moito máis valor, por
exemplo, a abstención do voto
polo chamamento que fai a CNT.
Na Coruña, en 1933, unha de cada sete ou oito persoas secundaron esa abstención. Sumaron case
que o mesmo número de afiliados,
e dicer, 12.000, unha cifra, moi
considerábel nunha povoación
que ronda os 90.000 habitantes.
No 1936 o voto desa porcentaxe
de xente serve para que gañen as
esquerdas. Hai mulleres que podían ter certa inclinación confesional, pero tamén as hai decididamente republicanas e favorábeis ao sindicalismo. •
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Fillo do pintor Francisco Miguel e de Syra Alonso

Xoán Ramón Femández
'Foi un tempo duro que ainda non din esquecido'
-0- CARME VIDAL

CúMPRENSE AGORA SESENTA ANOS DE QUE AS AUTORIDADES FRANQUISTAS PECHABAN, NA CORUÑA, A EXPOSICIÓN 00

0 ARTISTA GALEGO FORA ASASINAOO POLOS GOLPISTAS EN 1936, CATRO ANOS ANTES. A
SYRA ALONSO, ERA MANCADA POLOS GOLPISTAS CANOO CONVIDABA A UNS MARIÑEIROS A VISITAR
As CICATRICES DURARON LONGO TEMPO NO SEU ROSTO. SYRA ALONSO MARCHOU ENTÓN COS SEUS TRES

PINTOR FRANCISCO MIGUEL
SUA COMPAÑEIRA,
A MOSTRA.

PILLOS PARA O EXÍLIO MEXICANO E DEIXOU ESCRITA A CRÓNICADAQUEL TEMPO, UN RELATO DRAMÁTICO QUE SAIRÁ PU;
BLICAOO EN MARzo NA COLECCIÓN MULLERES DE A NOSA TERRA. AGORA A OBRA DE FRANCISCO MIGUEL EXPONSE
NA CIDADE, NO QUIOSQUE AFONSO, NUNHA MOSTRA PRODUCIDA POLO CÍRCULO DE BELAS ARTES DE MADRID E A CA;

SA DE DIEGO RNERA E FRIDA

KAHLo.

o SEU PILLO XoÁN RAMóN FERNÁNDEZ VOLVEU TAMÉN POR VEZ PRIMEIRA Á

GALIZA, CONVENCIDO DA XUSTIZA QUE ENCERRA EXPOR A OBRA DE SEU PAI E PUBLICAR OS DIÁRIOS DE SUA NAI.

Xogaba na galería cun mono titi. As duas mulleres reuníanse
na sala. De que falaban? "Non
falaban, só choraban". Acompañaba á nai a visitar á viúva do
artista Luis Huid, tamén asasinado en I 936. Xoán Ramón
F~mández lembra a imaxe con
grande claridade a pesar dos
anos pasados. O relato prende
na emoción a cada pouco. Está
de novo na Coruña, a cidade
que abandonou de cativo cando
marchou para o exílio coa sua
nai Syra Alonso.
Sorprende a memória que fai que
situe casas e ruas orientando a
man, a xenerosidade coa que relata a vida dos seus pais, sabedor
como é de que posue unha história silenciada. Francisco Miguel e
Syra Alonso marcharan a México -despois dunha estadía en
Cuba e París-- en 1926 e ali entroncaran con todo o mundo cultural daquel país emerxente.
Convivían co artista David Siqueiros e a sua compañeira, a poeta Blanca Luz Brum nunha casa
na que todo se compartía. "Cando vendían un cadro o importe ia
para unha caixa comun. De súpeto descobrian que non había
cartos e tiñan que agardar a unha
nova venda. Hai uns anos faláronme dun cadro que se vendia
en Los Ángeles que estaba colocado mediante bisagras sobre a
parede porque nun lado pintara
Francisco Miguel e no outro Siqueiros. Diante da escasez de material aproveitaran as duas partes" relata Xoán Ramón Fernández. Anos despois, en 1933, o casal decide volver cos seus tres cativos á Coruña, cidade na que se
adiviñaba un próspero rexurdir
cultural e político. "Francisco
Miguel era de esquerdas, como
todos os intelectuais mexicanos
daquela. Creo que debeu sentir a
necesidade de volver pola efervescéncia de entón. Tiña un
grande amor por Galiza. Pechaba
a ventá e pintaba o mar co faro
da Coruña ao fondo. Ai está o
cadro co ácio de uvas en lugar de
froitas tropicais. Pinta dous cadros iguais, un feíto en Taxco e
outro na Coruña", explica o fillo.
Co tempo aquela travesía tórnase
nun camiño á inversa. Para Francisco Miguel será unha viaxe sen
retorno e para Syra unha distáncia que ben pronto había de de-
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sandar. O 28 de Setembro de
1936 Francisco Miguel é paseado
e enterrado de forma anónima
no cemitério de Bertoa. O seu
corpo presentaba tres feridas de
bala e as mans mutiladas. Syra
Alonso vive todos aqueles dias
de fomia tráxica, peta en portas e
renta inutilmente salvar ao seu
home condenado polos fascistas.
E escrebe con paixón os seus últimos dias co pintor, aquela insoportábel sensación de estar collendo na cadea por última vez
unhas rnans que, ao día seguinte
ian estar frias. "A marte de Francisco Miguel hai unha época na
que Syra perde a razón. Péchase
nun cuarto escuro e non ve nen
fala con ninguén. Só lembra o
que el lle dixera: leva aos fillos a
México, e así o fai" conta Xoán
Ramón daquela etapa na que a
diário visitaba á nai á pensión da
Coruña na que vivía agardando
con paciéncia a sua resposta.
Sentaba á unha beira da cama e
non se movia até que Syra se decataba da sua preséncia e lle facia
un aceno agarimoso. Só entón
Xoán Ramón marchaba para a
casa da avoa que daquela acollera aos tres irmán .
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Visitaba á nai ao sair da escola.
"Antes de entrar na clase comezaba a cantar o Cara ao sol, o
himno fascista, e tiñamos que
ter o brazo ergueito. Era para
min, que tiña oito anos, unha
grande humillación que pasaron
xa sesenta anos e ainda non din
esquecido. Foi un tempo duro".
Lembranza da nenez de Xoán
Ramón Fernández, escena que
emparenta coa única visita que
fixo a seu pai preso. ''Fun un dia
a velo coa miña nai. Cando esti~
ven diante del saudeino dándo~
lle a man. El pediulle que non
me levase máis"
Valente, "case temerária", dinos
o filio, Syra toma alento e marcha soa para Madrid co fin de
conseguir a documentación precisa para marchar cos fillos a
México. Que o maior entrase xa
en quintas provocoulle forres
atrancos. A família -Syra provi~
ña da burguesía comercial coruñesa que non entendía esta n va teima da sua filla rebelde que
se tiña casado cun artista- tentou convencela d que desistira
do intento e volvese á casa familiar. Resalta e con forza, Syra
consigue os salvoconductos e
marcha para México via Lisboa.
"Vivíamos de miragre. Syra
compra os billetes de tren e unhas barras de pan e cruzamos a
fronteira. Os poucos carros que
quedan agóchaos nunha lámpara de baterías que é o primeiro
que lle revisan os carabineiros.
Che gamos a Lis boa sen unha
peseta e conseguimos sobreviver
venciendo dous cadros de Francisco Miguel e unhas acuarelas
que eu pintaba daquela" conta
Xoán Ramón dos dias pasados
na capital portuguesa. Naquelas
duras estadías volve revoltarse
contra o brazo ergueito: "non tiñamos para comer antes de vender as miñas acuarelas e habia
un comedor para nenos españois
feito polo governo franquista.
Miña nai levounos a meu irmá
máis pequeno e máis a min para
que nos deran de xantar pero
habia que cantar o Cara ao sol
porque se non non se comía.
Son cousas que quedan na memó ria". Xornadas tamén nas
(Continua na páxina seguinte)
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ANOSATERRA
(Vén da páxina anterior)

que, como unha miragre, dá cun
pintor americano que Hes facilita o pasaxe no Serpa Pinto, unha das últimas embarcacións
que se dirixen a América.

Escrita contra a dar
"Chegamos a Veracruz e irnos a
unha pensión e a mercar os billetes para México. Cando miña
nai vai pagar o aluguer dos cuartos a rnuller non lle quere cobrar, e isto acontecía con moitos
refuxiados que ali chegaban.
Non só recibían un pequeno donativo do govemo senón a hopitalidade dos viciños" comen ta
Xoán Ramón Femández. Alberto, o fillo maior, queda en cidade
de México traballando. Sandro,
o cativo, foi acollido por unha
família de diplomáticos rnentras
Syra e Xoán Ramón se dirixen a
Actopán, unha pequena aldea,
"cun clima tropical inóspito", na
que a nai se adica á facer traballos para a comunidade, en especial, de axuda sanitária.
Os pasos que Syra Alonso dá
despois da morte de Francisco
Miguel mostran decisión pero,
nen na mente do fillo, responden a un plano elaborado. Non
ten explicación asi de como dán
en Actopán, unha aldea da que
ela "se namora, como da sua
xente". "Son todas probas do
seu valor, como a impresionante
narración cando con ta como
Francisco Miguel lle comunica
na cadea que no tellado da casa
de Santa Cruz están os carnets
dos compañeiros da CNT e ela
se lanza na noite a queimalos.
Nos dias nos que fusilaban á
xente vai na noite e agarda a
que se faga o dia para eliminar
calquer documento comprometido". En Actopán escrebe a última parte dos seus diários. As
outras duas están asinadas en
T ordoia. "Escrebia como catarse, para sacar fóra todo aquilo
que lle producía tanta dor. Falaba do que acontecera no 36.
Non era quen de esquecer o día
no que se organiza unha exposición despoi de meu pai ter morto e Syra e reune cos rnariñeiro nunha taberna na Marina
para convidal a que asi tan á
exposición e que a sua preséncia
fo e unha protesta p la marte de
Francisco Miguel. A dona da taberna era viuva dun fusilado e a
garda civil bátelle a ela e ás suas
fillas e bota ao pescadores fóra.
A Syra péganlle coa culata dun
fusil no nariz e deixanlle unha
cicatriz. Eu digo que son duas as
que lle fixeron: unha no nariz e
outra na alma. A exposición foi
clausurada ao dia seguinte". O
relato é ainda máis intenso cando Xoán Ramón Fernández
mostra a emoción de ter agora, á
fin, aberta na Coruña a exposición da obra de seu pai.
Xoán Ramón Fernández tardou
en ler os diários da sua nai. "En
moitas ocasións senteime con
eles, pero na terceira páxina os
ollos nublábanseme. Pechaba e
os gardaba. Penso que ela quería
e sabia que algun dia se tiñan
que publicar". Esa é a sua vontade porque entende que ao igual
que en 1933 foran os pais os que
o baixaran do Cristóbal Colón
na sua volta de México, agora é
el o que "volve con eles da man
á' Coruña, por xustiza e para deixar testemuña de todo o que
aconteceu". +

27 DE XANEIRO DE 2000 • Nº 919

33

:·······························································································································¿·············
Pouco

ANTES DE VIR PARA A CORUÑA PARA ASISTIR Á

CARTA ESfABA NAQUEL DIA NO LUGAR DOS FEITOS E DÁ OS NOMES DOS

Só É AGORA QUE

INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DE FRANCISCO MIGUEL,· XOÁN

"pASEAPORES" E DA TENSIÓN DAQÚE:LAS XORNADAS.

RAMÓN FERNÁNDEZ RECEBIA EN MÉXICO UNHA CARTA ENVIADA DESDE

ESfA TESrEMUÑA PUDO ENTRAR EN CONTACTO CO FILLO DE FRANCIS-

A ÜALIZA QUE RELATABA O ASASINATO DE SEU PAL

QUEN

ASINA A

CO MIGUEL E FACERLLE CHEGAR AS SUAS INTENSAS LEMBRANZAS.

'Coidei ter a mente fresca.~. perdoade que levante recordos'
12 de novembro de 1999
Sr. Dn. Xoán Ramón Fernandez
Alonso en México.
Benquerido amigo:
Dias pasados, indicárame o meu fillo
que visitaría Galicia [... ] Teriame gustado moito charlar con Vdes. e levalos
ao lugar de duas casiñas de labradores e
chamadas do Cauto Pastoríza onde
con pistola facilitada pala Garda Civil,
balas da mesma procedéncia e ainda
roáis ... tamén facilitados pola Garda
Civil ... os ínocentes, artistas, íntelectuais, mestres e persoas de ideais humanistas ... habían de "pasear" os asasínos das madrugadas... No caso do vaso pai o seu "paseador" ... foi Martin
Vieitez ... Martín.... e xusto, na madrugada que cita a vasa nai ... este asasino:
Martin Vieitez... que non tiña segundo
apelido e usaba, como segundo o seu
nome de Martín.
Dicia que xusto a menos de 500 metros da sua vivenda no "Barreiro" de
Meicende (Arteixo), naquela noite
repito con armamento da sublevada
Garda Civil, balas e presos ... que antes tiña "presos" entre os cabalas ...
das cortes do "benemérito" e "glorioso" carpo armado.
Así o desalmado Martín Vieitez ...
acabou naquela noite coa vida do vaso pai e artista Francisco Miguel... e
camiñando... como dez minutos ou
menos afnda ... na sua casiña de pranta baixa e coa mullere seis fillos, dormía xa pracidamente, ao pouco de dar
canta de media botella de coñac, que
sempre tiña na modesta mesiña de
noite que tiña na cabeceira da sua cama, que era vista desde a porta da entrada a man esquerda.
Naqueles arredores, Mazaído, Bens,
Meicende Pastoriza, Arteixo, Paiosaco, Laracha ... solían aparecer maltratados os carpos de aqueles homes
de ideas liberais... (e cal herbas malignas dun labradío, haberia que eliminar) ... iniciárase unha Cruzada
hacia un Imperio ... como na ldade
Média, para facer Grande a unha
puta Patria de "garbanceros" que os
ideais que os moveron foron ... o
"pucheiro" da sua familia e os demáis a pasar fame.

ñán do se'guinte día... no que as leiteiras do V al de Loureda e os ¿olleitei:ros
das piñas dos piñeirais de Lanas (Arteixo) viñan cos seus burros ben cargados de xerros de leite ou con grandes sacos de piñas xa abertas e enxoitas ... para prender o lume nas casas
dos bairros populares e h1p!üldes da
Coruña ... Asi sobre as oito da mañán
na que pasaban vindo cara a cidade...
por Pastoriza e baixando a pronunciada costa ... chegaban e xa case rebasando o Cauto ... á beira esquerda había o cadaver dun home... en voz baixa e a persoas coñecidas i~ dicindo...
que saltaba enriba daquel ¡morto, un
filio de Martin Vieitez Martin. .. e decindo "este mexicano revolucionario
que viu a España a facer a revolución
cazouno o meu pai... !!"
Aquel home pasado o tempo hilvanou o seu nome co carpo de Francisco Miguel Femández Moratinos. E
desde entón coidei de ter a mente
fresca... para que no mañá se fixese
xustiza.,.
Así cando pasaba por aquelas casas
cobrando recibos [... ] nunha ocasión
que non estaba a señora e dando várias veces a voz reclamo "¡Recibo ..." e
apesar de ouvir ronquidos que saian da
parte esquerda daquela modesta casiña
de pranta baixa ... ao fin os interrumpin... e nun calzón dos chamados "cirolas" que se ataban case á altura dos
tobillos e descalzo saiu. .. ¡Aquel fillo
de puta... irado e coa sua pistola e poñéndoma na frente ... dicia: ''Ti quen
es ... ?" "Son o cobrador ... !" "Digo de
quen es ... ?'' Dixen que era filio de[ ... ]
meu ti.o [.. .]porque el era persoa sá e
católico practicante... entre tanto meu
pai era librepensador e conselleiro de
todos cantos labradores e rraballadores
solicitaban as suas orientacións... polo
tanto coñecido nos arredores e entornos ... E se dixera o nome do meu pai
posibelmente non as contase hoxe.
O fillo de Martín ... chamado tamén
Martin ... posibelmente non chegou a
viver tres meses roáis daquel tristísimo
espectáculo que contaban as leiteiras
do Val de Loureda (Arteixo) e os "Piñeiros" de Lañas ... tamén de Arteixo.
Unha tise galloupante unha tuberculose galloupante ... levouno ... facendo
xustiza e evitando á vez soportar a outro asasíno roáis.

aínda polos anos -1950 vivía no mesmo lugar de "Barreiro" Meicende (Arteixo), nunha casiña de pranta baixa e
a porta de dous carpos ... na sua entrada, que abrindose á parte superior... e
a inferior cerrada con pasador... podiase saber si había parte da familia dormida e observábase desde fóra parte
dos interiores etc... Xa carrera había
anos que ao Martín a Garda Civil...
lle retirara aquel pistolón de reglamentación só no Exercito e na Garda
Civil daqueles tempos ... pero afnda os
temores do povo e viciños facian gardar a viña ou o bulto .... xa mal vestido ... alcoolizado ... soia ir a tomar os
viñas tintos... a unha baiuca que había
en Sobrado (Meicende) ... a onde entre outros tamén acudían dous irmás
chamados Rabuñal ... eran albaneis e
traballaban na Construcción na Coruña... e día si e outro tamén ou non...
annábanlle a gresca e moliáno a puñetazos ... voltando aquel "Paseador" á
sua casa con moratóns de cada vez que
Rabuñales a emprendían co indispensábel Martin... (naturalmente sempre
foi por motivos de borrachos) ... pero
sabíamos que eran os seus veciños os
RabuñaL.. como tiñan sido calquer
outros... os que lle sairan aquelas iras ...
para lernbrarlle a aquel desalmado
Martín as suas fechórias.
-

[ ... ]
Felicitar da miña parte ao voso irmán
Alberto ... aquel neno entón que fixo o
primoroso debuxo da "cárcere do seu
pai" ... nel recoñezo o Cuartel da Garda Civil, no que nun ángulo que había
baleiro ao carón do cuartel poucos
anos antes do alzamento dos renegados, construiranse as cadras, espacio
entre o cuartel e a praza de T auras,
que identificou no debuxo de Alberto.
A sua redondez na parte alta do edificio da cara dereita do debuxo. Así no
mañán facer a corrección citando cárcere cuartel da Garda Civil (posibelmente se ao voso pai o ingresaran no
Cárcere modelo, cercana á Torre de
Hercules, onde estivera días antes e
lago voltaron a prender... Entre tanto
o cárcere estaba controlada polo Exército alzado. Entre eles habia un trato
distinto ... non moito roáis ... , pero a
Garda Civil estaba controlada polos
roáis desalmados gardas civis e mando
e tiña grande influéncia os falanxistas.
Dicirvos tamén que nunha primeira
indagación días pasados na Coruña
pasei ao meu fillo diversos telefonos

das famílias onde estarán hoxe as
obras d_e arte vendidas polo vaso pai
na Exposición que debeu realizar na
Coruña ben a finais do ano 1935 ou
primeiros meses do 1936.
Tamén diciros que non rratei a vaso
pai ... sen embargo o meu irmán [... ];
Xosé Antonio Boedo, (lrmán do
Cantor Pucho Boedo); o artista Luis
Seoane; Luis Huici... e outros republicanos e liberais coincidiron no
mesmo dia concentrándose no Governo Civil da Coruña ... naque! día
de Xullo de 1936. Eu contaban con
17 anos ... e gardei as pistolas e escopetas... metidas nun pelexo de coiro... e pasados tantos anos... alá polos 1950 furmas a buscar e~dio da
silveira e toxal que medrara.. \ levei
outro impacto de tristura. A ferruxe
inutilizáraas... e por entre as fendas
do coiro penetraran as raíces da vida
neste caso silvestres.
Perdoade que levante recordos, pero
se ben doeranvos tamén saberedes algo máis cercano o nome do "paseador", se ben executor núnha madrugada de vaso pai, no fondo fo¡ máis asasina a Garda Civil, por canto de dia
ou de noite procedía a prender nas
persoas libe14is republicanas, facilitaba
lago armas, munición e vidas, homes
e mulleres para acabar con eles. Despois de días con trato infamente metidos entre cabalas dun cortello.
Foron os cabalas máis Humanistas
que os humanos ... !!! Poderedes lembrar sempre e coa certeza de que vaso pai viu nos cabalas un acougo daquela incertidume e sofrimento.
Concluo. O lugar de Bertoa se ben deberon ir nunha camioneta logo ao día
seguinte ou días de exposición dos
mortos ... dicia que posibelmente nunha camioneta os foran trasland.ando
alguns e entre eles ao parecer ao lugar
de Bertoa (cercano a Carballo) 33
Krns distante da Coruña. Desde onde
arrancan os relatos da vasa sufrida nai.
Eu sempre crin _que a notícia do Mexicano asasinado no Couto de Pas- toriza (Arteixo) chegaria ás vasas fa,
milias, e a vós nenas como chegou a
través das vendedoras de hortalizas
de Bens aos familiares de Luis Huici.
Aínda nisto chegou o engarro da
Garda Civil: de privar ver ao seu
marido morto á vasa nai. +

................................................•.•.••..............••............................................•............••.•............
Voltamos as primeiras horas da roa-

O "paseador" Martín Viéitez Martín...

Xosé Manuel Sánchez Rei

Se ovós por
ben teverdes
"Premio de Ensaio"
Ricardo Carvalho Calero
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XosÉ MANOEL NÚÑEZ SEIXAS

a

-os ~obrigados contribuÍr""
notas, que agardamos pe..,
~xherí dunha vez o asuntó, arredo_t da
~ -;. --t€~~epolémicaxomalística ~ue ~'lleIKIW_a _primeira semana Cle xaneiro se
desenvolvendo arredor da su,
eposta--e:xistencia dun fol}do de cartas
--ae Castelao ó líder do PNV José
Antonio Aguirre, depositado no Ar:.
quivo_do Nacionalismo (dependente~
da Fundación Sabino AranQ") e ó P.ª'
r~eer_ baixo a custodia seiqlie-persoal
_dO:.- rii:.=esmísimo Xabier Arz-alluz :Se -:-~~Clo se fixeron eco varios=;¿<?!!lª-~ _
galegos o 8 de xaneiro,: o escrítor e -.,.,,
presfdente do Consello da-Cultura Galirga"Carlos Casares_t@a=.dedara, ~do nlin xantar con xomalistas c_ele,
-bracta_a comezos de xane1r6 que a
_E]:itqdal Galaxia ía reclamar da
Fundación Sabino Ara_na as carta§.~
de -Castelao a Aguirre, dat:ábers rios - _
®os rnrenta, das que aconsulta pr@:e -..;_;__ -- - - -~- --~
.- ~
.
- c-i8aría supe_rar -o veto de Arzallui.-- ~:::jz-;.s;.ao: entre-ouÍro_s coñecidos pe_rsaeiros, na homen~e
- jjffitir-eS ile aí suceaéronse
G,Jx-e-,{-=-CIO'Pfésidente do GovemoiGsco, José A. Aguirre.
_me..,dbrome, os retrucos e contrarref:, "~- -~ -~ rucos: incluíndo o asinado por Gar_... '
-- "'e - _ los <:asares o cfía 20 deste mes i:estas ~ _-, __,_ _ - 'A
~_xinas contra dos CQI_!ler;tanos Ó;o;- ~--"'e
~=~respecto de ANT no seu numero do
___

=..cú---as

un

ven

es

ciencia cerra {menciona a s-6a re..,
cepción o propio Aguirre no seu
diario de 1941..,42, publicado re..,
centemente ola Ed. Txalaparta, e
existe
esborrancho da mesma no
Fondo Castelao da Fundación Pen,
- - zol) a existencia dunha carta datada
- en outubro de 1941, da que Aguirre
transciebe párrafos textuais poucó_§
· - -:-meses despois_ a Tul:-esforo Monzón.
Qué pasa? Pois quer perdeuse (que
iso tamén acontece), quer está nal..,
gunha das carpetas existentes no
Arquivo do Nacionalismo. T efia..,
mos en conta que nese arquivo hai
milleiros de documentos correspon,
dentes ós anos 40 e 50, e que só es..,
tán catalogados pola denominación
xenérica das carpetas -e non, poña,
mos por caso, coma no Public Re..,
cords Office, documento a docu,
mento. Xa que logo, poida que in,
vestindo meses enteiros de investí,
~res - gación se atopase algunha máis. Pe,
ro iso non ten nada que ver nin con
vetos nin con falla de vontade cola..,
boradorada de ninguén, e moito
menos da Fundación Sabino Arana.

e_g_ Buj!noS

-=- _
fiOtictéfi do veto-O suri)rendente, de todos os
xeitos, é por qué se soergueu
t3 de xaneiro.
de Arzálhiz a Castelao temémonos
tanta poeira e rebumbio. E pa,
ra nós é evidente que a polémica
Aínda que eremos que o Sr: Cas~es
-:q-~e vat-Jicar como O dos aerolitos
clarexa dabondo a cuestión nese ar,
_
das cartas xurdiu só cando a algún
tigo ~e resposta ..,e sen entrarmos -· de xeo. Como moito, foi unha catlea medio lle interesou salient:ar un 38'
pecto lateral daquel xantar cos xor,
noutras consideracións tamén abor.., _
l . d.d
.d
dadas no seu escrito..,, si que estima,
de ma enten 1 os segu1 a
nalistas que tíña que ver con Arza..,
lluz e algunha má vontade pola súa
mos que é inexacto nun ponto, que
d h
_. ul . / .
d
pasamos a detallar. Concretamente,
- _ un a maptp ac1on Interesa a -parte contra do nacionalismo gale,
afiuna o escritor que a noticia do su..,
- --, ---- d l /
·
go. Oóviamente, todo inflúe: con..,
pos-ro-veto do president~ do PNV
P<?f paTte a gun me10
texto pre,electoral, moda imposta
~
polos
tertulianoS"da Corte e do cor-.- ~ara consu~tar e publicar as car~~
de comunicación"
_ - mtercambiadas entre Castelao -e ~ _ - tello de demonizar a Arzalluz e o

Agt!ir_re viría en orixe dunha suposta _- - _~
::::.~.e:iJ:f)efiencia nosa como- invest1gador-;;= "- -·-!--~- -re1\t<!_nd6 acceder a esa correspon~ ~
:... :_ ·
d~n~fa,, segundo tería narrado na..,_
~~ -~, - ·qqel xantar con xornalistas o profes_oi: Hen, ~ :==~ rique =-Monteagudo. Laiamos--::que fieste-ca.Sé:-:-:
-,.--- _s~l:eña producido un típico efecto de bola de
~ -~=-&ve, Q_lle consonte descende -a pendente vai kaumentando en grandor e peso, sen que
?''-~-- - Jiembargantes se poida albiscar xa moi ben
~-ª_Lfoi a orixe da mesma.
-=,-o

N_~ste

senso, queremos simplem~nte ciare,
xar que, máis que bola de neve, non é máis
ca un falso aerolito de xeo deses que ap:;¡.re,
ceron hai uns días polo Levante español. E
que-, do mesmo xeito que aqueles, a súa ori,
xe radica nin máis nin menos que nun má..,
. kl).!'.-e!ldido, que queremos despexar:

·'
1

_,

O que subscrebe xamais afirm01:1 que
lle fara vetada, nin por Xabier Arzalluz
..,quen seique ten bastantes roáis cousas
que facer, nin por ninguén a consulta da co,
rrespo~dencia entre Castelao e o presidente
Aguirre. Todo o contrario. Cando en nome
da Fundación Castelao, e como parte do
proxecto de edición da súa obra completa
-da que nós editamos e anotamos o volume
de correspondencia-, solicitamos da Funda,
ción Sabino Arana que nos enviasen as car..,
tas de Castelao existentes no Arquivo do
N~ciol)alismo, a resposta da fundación Sa.-birio Arana non pu ido ser fiáis amábel, co..,
operadora e aperta. Concretamente, trouxé,
rdñnos en man?. aproveitando unha visita
dunha delegación basca da mesma Funda..,
don a Galicia hai uns meses, as cartas que
puideran atopar. Acontecía que todas as
cartas correspondían ás que xa eran coñeci,
das por nós e xa publicadas, pero cónstanos
que o persoal da Fundación Sabino Arana
nos eviou o que puido atopar. E conste que
se todas as institucións, e non digamos ilus,

-

tres persoeiros, -da mesma Galicia ás que se
lles formüloú pedidos semellantes contesta..,
sen coa metade de rapidez e boa disposición
coa que -o fixeron os amigos de Bilbao, de
certo o derradeiro ponto deste mesmo artigo
carecería de senso.

-2."

De ónde proven, pois, a orixe da ine..,
·xacta información? Probabelmente, dal..,
gún comentario naso en privado ou nal..,
gunha xuntanza da Fundación Castelao ver..,
bo do que era o funcionamento hai uns anos
dos arquivos do PNV. Acontecía que, ata
meados dos 9é), o arquivo do PNV era custo,
diacfo nun caserío de Iparralde, na agarda de
o poder transladar a Euscadi peninsular e po,
delo catalogar e ordear como cumpría, labor
do que se encargou cumpridamente a Funda..,
ción Sabino Arana ata poñelo a disposición
do público (na vila de Artea). En función
dese estado de pouca organización, o acceso
ó arquivo era moi restrinxido. E, de feito,
cando nós tentamos consultalo no ano 1990
para unha pescuda relacionada coa nosa tese
de doutoramento (concretamente, compro..,
bar se había fondos sobre a relación do PNV
co Congreso de Nacionalidades Europeas
nos anos trinta), enviamos unha solicitude ó
Euzkadi Buru Batzar que nos fora amabel..,
mente contestada por Josu Bergara, secreta,
rio dese órgano, informándonos de que o ac,
ceso era imposíbel por estar o arquivo en
proceso de reorganización. Isto foi todo.

.'
3

Xa que lago, un comentario intras..,
cendente transmitiuse de xeito invo,
luntariamente m~linterpretado. E non
hai máis do que hai. E posíbel que houbese
máis cartas entre Castelao e Aguirre das que
se coñecen: por exemplo, coñecemos a

-4."

PNV, e tamén o feito de que por
aquelas mesmas datas (lembran?) se
reunían en Compostela os partidos
asinantes da Declaración de Barce,
lona para consensuar e facer públicos un
pontos en común dos seus programas electo,
rais. É que a vida ten unhas
casualidades ... Claro que cunha prensa tan
libre e ceibe de dependencias como a que
ternos por Galicia, sería impensábel que
houbese unha manipulación interesada, fal,
taría máis. A fin de cantas, tamén se pre..,
sentou por case todos os medios a misa e
ofrenda floral celebrada en San Domingos
de Bonaval Q día 7 de xaneíro como un acto
institucional celebrado pola Xunta, cando é
nin máis nin menos o acto que todos os
anos ven celebrando a Fundación Castelao
sen que ningún xunteiro se achegase por alí
ata, curiosamente, este ano, en que mesmo
o Delegado do Goberno en Galicia debeceu
por .sumar a súa florida (e laceada)-presen..,
cia.

.
"
5

En resumo: o notición do veto de Ar,
zalluz a Castelao non é roáis que unha
cadea de malentendidos involuntarios,
seguida dunha manipulación interesada por
parte dalgún medio de comunicación; Iso
qufüiis- nos ha advertir do que nos agarda
neste ano no que ata o PP pretende basearse
no pensamento de Castelao (léase se non 'u n
recente opúsculo de X. Rodríguez Arana e A.
Sampedro). Porque, se hai vetos á publica,
ción e consulta de cartas de Castelao, non se
ubican precisamente en Euscadi. Hainos
moito máis perto de nós, mesmo entre algun,
ha xente que vai de 'respectábel e intelectual
pola vida e que considera que ten o sagro de,
reito de patrimonializar a memoria colectiva,
ou que pensa que unha carta de Castelao é
un tesauro do que máis dun pretende tirar
ata proveito crematístico. Pero iso xa é fariña
doutra muiñada, polo de agora.•

'Para montar
Os vellos respeitamos
totalmente os
diálogos de Castelao'
Estou lendo O nacionalismo galego,
de Beramendi e Núfiez Seixas, edi..,
tado por A Nosa Terra. Tamén ultimamente linme toda a obra de
Castelao.
Que leituras recomenda:?
Ainda que non sexa unha leitu:ra
en sentido estricto, recomendo en..,
carecidamente Atila en Galicia, de
Castelao.
Dirixe Os t1ellos non deben de na,
morarse, a pe-za de Castela:o que
agora representa o Centro Rramatico. Que pode-apo~ unha obra
xa representada -con anterioiidade?
Coido que haberla que-formular a
pergunta ao revés porque é a peza
de Castelao a que nos pode aportar algo a nós. As obras de arte,
como dicia el mesmo no fonogra,
ma que enviou para a estrea de
Os vellos, en Bos Aires, teñen as
para voar por riba dos pafses. A
interpretacións das obras do tea,
tro dependen do prisma que Lle
deamos e coido que esta peza ten
moitos ángulos.
Non se sinte condicionado por
unha nova montaxe da obra? Hai
novidades en canto ás anteriores?
En vísperas da estrea, comezan a
aparecer os nervios, pero percurei
non estar condicionado, traballar
no dia a dia. Afrontei a dirección
de Os vellos cunha mirada limpa,
case inocente. Pero é certo que
cheguei a conclusi6ns e que esta
montaxe distínguese das anterio..,
res. Penso que tivemos un respeito
total ao texto, xa que até agora os
diálogos sempre se intentaron
amañar ou recompoñer. Incluímos
. os diálogos tal como foron escritos.
Seguin fidelmente as calias que
ten o texto para a sua posta en es..,
cea¡_ da sua abstración _tiven que
facer un traballo de concreción
para despois retomar ao abstracto.
Outro dos feitos que forza Q meu
traballo é a limitación ao elenco,
xa que se nos guiaramos cpolos -per::sonax es do t:exto, teriamos que
contar con oi.tenta actores. Aqui
ternos dez intérpretes. Por último
dicir que non tiven en canta nen
o didactismo nen a misoxinia que
se pode derivar do texto, descubi,
rin unha peza moit-ª._máis pr_gfunci_a
e seria do que eu coh§id~raba. •
Actor e director. A Coruña (1960). ~
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ANOSA TERRA

O gran pontifice dos Foulardistas
El renacimiento literario gallego
planteó una lucha civil de lenguas
hermanas. De un lado RosaUa de
Castro; del otro Emilia Pardo Bazán. Y en el fragor de la controversia surge un gallego extra.ordinario
-mitad pueblo, mitad señorío- y
su voz calma las ansias divergentes. Se llama Don Ramón del Valle-lndán, hijo del renacimiento literario de Galicia y el mejor artista
de la España contemporánea.
Iste texto, escrito en español por
Castelao, mostra nidiamente a
súa admiración por Valle-Inclán
que conservou toda a vida. Poderla ser considerado Daniel nos
anos vinte coma o roáis destacado dos discípulos que tifia seu
extravagante mestre gratuito;
aquil Profeta da Arte Modernista dende princfpios do agora pasado século.

P

ero no San Xoán de 1922,
un par de mozo vangardis-:
t~: Manuel Antonio, o poeta, e Alvaro Cebreiro, o dibuxante, asinan o célebre manifesto, chamado Máis alá, que no seu
II Trozo, titulado Pollitos bien, comenza invocando a Valle-lnclán
dun xeito non moi respetuoso:

"Maestre: Chamámoslle maestre
por ser vostede o "maestro,, da
Xuventude imbécil de Galicia.
Noso non; que, endebén, sabemos comparar a súa modemidade coa cobardía do debre (débil)
que tan só pode vivir facendo
claudicantes concesións ó forte".
¿Non se sentiría ofendido Daniel Alfonso por ise vituperio
dirix1do á aparvada mocedade
de seu tempo? Castelao contaba
entón sementes trinta e seis
anos. "Cangado coas miñas tres
boas dudas de anos ainda estóu
disposto a guindar con todo canto sei e escomenzar de novo".
Dicíalle a Manoel Antonio na
primeira carta que lle enviou

despois de que iste escribise il
só, e firmase con Cebreiro, o
Manifesto; inspirado certamente
por Antón Villar Ponte, tan irmán sempre de Castelao.

E

ra pois Daniel Alfonso ainda
xove, pero non se ~olest?.u
ren porque o seu mo1to mais
novo conveciño {anque Daniel
xa moraba daquila en Pontevedra), calificara a seu admirado
Don Ramón de rnaneira tan
procaz. Todo o contrário, xa que
nisa primeira misiva dille:

"Eu topo moi ben o rnanifesto,
moi ben, moi ben. Nin seguir
retratando coa inconsciencia
dunha máquina as causas da Natureza nin sacar as causas da cabeza coma as arañas o ffo do cú".
(Borobó pensa que ten dereito a
transcribir canto lle peta do
Epistolario de/a Manoel Antonio,
publicado por García Sabell -e
reproducido en parte nos volumes 27 e 30 de A nosa literatura
de A Nasa Terra-; pola sinxela
razón de ser un dos carro que
atoparon as cartas, co retrato
pintado por Maside, e outros
moitos papeis, ata entón choidos, do poeta de Catro a catro).
Nin menciona Castelao a ValleInclán en ningunha das tres cartas que nises días lle escribe ao
autor do Máis alá. Anque na segunda infórmao da trascendencia que tuvo o seu arrichado escrito: "Querido irmán: o voso
manifiesto dou que falar e que
escribir, causa que proba ben
claro que non fixéchedes mal en
dalo o día. Na Zarpa, de Ourense
(o periódico de Basilio Álva~ez),
escriben Villar Ponte, Risco e
Euxenio Montes. Villar Ponte
(Antón) defendeuse de que o
considerasen pai do neno. Risco
aproveitándose pra mallar no
foulardismo e o Euxenio Montes,
que presume de xefe da nosa xu-

ventude, pra dar consellos" O futuro fascista (Montes foi un
dos primeiros que houbo en Es- paña, xunto con Sagroniz ¡e Rafael Allberti! ), cabe preguntar,
¿consideraríase xefe daquiles imbéciles? "clise fato de cabezas focas, nenas foulard e de rubí, engaiolados polo innegable prefixo
da prosa" valle-inclanesca, coma
se dicía no Manifesto.
Vicente Risco ensefiaba, na 'Zarpg, no que consistía o f oulardismo:
''E unha doenza que se dá na nosa
banda atlántica. En Galiza non
infestóu máis que a lengua de Cervantes -Ortiz Novo, Portal Fradejas, Barbeito Herrera_.,.- mais Por,
tugal achase inzado - de
foulardismo ... Nós ternos un Gran
Pontífice do Foulardismo, que
non é voso: Yalle-lnclán. Eu penso -sinala Risco- que o descobridor da escola fun eu; o púbrico denunciador fo¡ Antón Yillar Ponte... que atopóu pra bautizala un
nome sedoso, vaporoso -iles se
cadra dirían inconsútil- que lle cadra moi ben: foulard, que o hai de
seda a 6 ou 8 pesetas a vara".

D

on Vicente, quen arremete cont:a os foulardistas,
mostranase sempre coma
un devoto lector do Gran Pontífice do Foulardismo; o mesmo que
Castelao. Basta leer, na sua
Leria, o sabio artigo sobre Vallelnclán e as superticións de Ga1icia.
Pero vese que a Risco semellábanlle uns imbeceis aquiles discípulos, chamados foulardistas,
que lle sairan a don Ramón. E
cuios nomes tamen aparecen, de
vez en cando , no Epistolario de
Manoel Antonio, e que pola escasez de notas, apenas se sabe
quen son. Se ben eu estou dispo s to a informar a Axeitos
-quen paréceme que traballa no
seu esclarecemento- acerca diles. Pois tiven o lecer de coñecelos ... de vista.•
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Festa da Candelória
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O mes de Febreiro é
pequerrecho pero festeiro;
comeza coa Candelória e sigue
co San Brais. A Candelória,
festa da luz, pois os dias xa
medran, refestéxana en moitas
parróquias, entre elas Becerreá,
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Cervo, Meaño, O Rosál e
Cedeira. T amén é a patrona dos
fenosios e, os endesos e outros
eléctricos, polo que nunca ben
mal encender unha candela para
non ter que andar á escuras
polo ano adiante.t

• PÁXlNAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
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• • • •• • • • • • • ••
A señorita

XÚlioé

represenlada
por Uvegá
Teatro o
Venres 28 e
Sábado 29

en
BETANZOS.

onde un imigrante italiano
"caeu" desde o andar 14 da
comisaria central · de New
York. O Venres 28 no Au-

O Barco
•CINEMA

ditório Municipal.

Sos suMMER oF SAM
De Spike Lee, é proxectada polo Cine-clube "Groucho Marx" na Casa da Cultura o Xoves 27 ás 22:30 h .
T amén na Casa da Cultura
e nas proxeccións de fin de semana, ten lugar, do Venres 28 ao Luns 31 en sesións de 20 e 23 h; o visionado de El guerrero n 9 13
de John McTiernan.

Bueu
•CINEMA

ditório Municipal.

AGUIRREOU
A CÓLERA DE DEUS
O Venres 28, ás 22 h. na
Casa da Cultura, o CineClube proxectará Aguirre
ou a cólera de Deus, de
Wemer Herzog.

• EXPOSICIONS

Burela
• EXPOSICIÓNS
MAURO LEIVAS
Mostra os seus óleos na sala A Zaranda.

.O Venres 28 e Sábado 29
ás 20:30 h. no Audit6rio
Municipal.

Luís PACHÓN

Boiro

Mostra que podemos ollar
na Sala de Exposicións de
Caixavigo e Ourense até o
dia 29.

•TEATRO

Betanzos
•TEATRO

A

SEÑORITA XÚLIA
Do sueco August Strindberg e traducida por lolanda Ogando, é representada
por Vvegá Teatro e dirixida por Vicente Montoto,

con Mónica Camaño, Vicente de Souza e Laura
Ponte no reparto. "... a alma dos meus personaxes é
un conglomerado de civili-

zacións, retallos de libros e
periódicos, anacos de xentes, vestidos de festa convertidos en farrapos, tal como está formada a alma".

MORTE ACCIDENTAL
DUN ANARQUISTA
De Dar:io Fo, é levada ás
táboas polo Teatro do
Morcego baixo a dirección
de Xoán Cexudo e con
Celso Parada, Salvador
del Rio, Damián Contreras, Miro ~gariños e Casilda García no reparto.
Basada nun feito real, acorrido en 1921 nos EEUU,

• CONFERÉNCIAS

MOl1e
a«idenra/
dun
anarquitta é
levada ás
tábaat polo

SOBRE CASTELAO
Teotrodo
-Xosé Lois GarZ¡; pronuncia unha charla sobre Cas- _ Morcego
telao, o \7enres2F, no Au-- "lfVenres 28

• EXPOSICIÓN$

Os MONICREQUF.S
XX aniversário (19791999) da compañia de títeres máis veterana da Galiza
vista a través de cenografias, decorados, elaboración ·
de marionetas ... Na Casa
da Cultura até o 7 de Febreiro. Visitas guiadas para
escolares.

Chantada

Caldas de R.
• EXPOSICIÓN$
ENTORNO E FUTIJRO
É título da mostra que podemos ollar no Auditório do
Concello, até o 13 de Febreiro, baixo o patrocfnio
de Caixavigo e Ouren.se , e
que recolle as actuacións
de protección do meio ambiente tomando como ponto de partida diferentes
proxectos escolares.

Cambados
• EXPOSICIÓNS

XosÉ

RAMóN CosTA
E os alunas do curso de
pintura mostran as suas
obras no Centro Comarcal
do Salnés. Pintura de estilo
figurativo que estará exposta até o 30 de Xaneiro .

ARTE EN

en BOIRO.

DEFENSA

DANATUREZA
Organizada por Xevale Ecoloxia é consecuéncia do
certame artístico convocado por ista asociación e podémola contemplar na Ca-

sa da Xuventude .

A Coruña
•ACTOS
HOMENAXE
A RAMÓN VALCARCE
O cura das Encrohas, que
co gallo de cumplirse o
séptimo aniversário do
seu· pasamento é obxecto
dunha homenaxe, polo
grupo de bairro do BNG
de Monte Alto-Centro, o
Sábado 29 no cimetério
de San Amato, á 1 da tarde, facéndolle unha oferenda drante da-rumba e
no que pronunciará unhas
palavras o deputado nacionalista no Parlamento
español Francisco Rguez..
Sánchez.
BoDEGÓNS
NO MUSEU 00 PRAoo
Baixo iste título acobíllanse unha série de conferéncias como a prevista, para o
Mércores 2 de Febreiro ás
20 h., na Fundación Barrié
a cargo de Feo. Calvo Serraller sobre "O festin vi·
sual".

"Cabeza expresionista"
(1980), bronce pintada e
patinada, de Roy
Ucctenstein, da que
podemos ollar
unho ampla
moslra na
Fundación Sanié
da CORUÑA.

Poi

ANOSATERRA

······································································~··· -- ~
cento de fotografias recollidas, ao longo de tres anos,
por profesores e al unos do
Instituto de Educación Secundária "Campo de Santo
Alberto" coa colaboración
da vicifianza, e que mostra
a vida e evolución da vila .
desde primeiros de século.

•CINEMA

CGAI
Como Sesión Especial proxec ta a fita eXistenZ de
David Cronenberg (Canadá, Reino Unido, 1998),
na que todos os directivos
de Antenna Research asisten á presentación do xogo
eXistenZ, sistema baseado
nunha tecnoloxia tan
avanzada que transcorre
palas fronteiras da bioloxia
e con Allegra, a adourada
deusa dos xogos, en persoa... Será o Xoves 2 7 ás
20:15 h. xunto co curto
galega Dualidad, de Belén
Montero e Xoán Lesta que
nos mostran a paisaxe da
zona zamorana da T erra de
Campos coa música de Prozack. O Venres 28, con entra da balde, proxectarán o
curto galega O Coxo, de
Xosé Zapata na que o
protagonista, alcólico e obsesionado pala morte e as
lembranzas, e a sua muller,
para! ítica no andar superior, son visitados polo seu
filio todos os días para lle
levar a comida.

lo
ta

• EXPOSICIÓNS
Rov LICHTENSTEIN
'lmaxes reconocíbeis" unha
das máis imponantes e representativas mostras sobre
este artista, considerado como un cualificado expofiente da Pop Art, e que está composta por 123 obras
entre esculturas, pinturas e
obra gráfica. A exposición
foi organizada polo Consello

Nacional para a Cultura e as
Artes e o Museu do Palácio
de Belas Artes de México e
podémola ollar na Fundación Banié, de 17 a 21:30 h;
até o 23 de Abril.
PILAR
DlAZ MONTERROSO
Mostra a sua pintura, até o
31 deste mes, na Sala de
Exposici6ns da Biblioteca
"González Garcés".
FRANCISCO MIGUEL
Un cento de obras, entre documentos, pinturas, fotografias e libros configuran a
m tra sobre o corufiés Franci co Miguel n Quiosque
Afonso. Coa m tra, organizada polo Museu Casa Estu-

dio Diego Ritiera e Frida Kahlo
e o Cfrcul.o de Be/as Artes de
Madrid, preténdese recuperar a obra e figura des11 an:ista fusilado en 1936.
SCHMIDT
DELAS HERAS
No Museu de Belas Artes
(Zala ta s/n), Schimidt de las

Heras, fotografias 19441960 organizada polo
CGAI. O fotógrafo corufiés
(1897-1975), foi amplamente recoñecido en todo
Estado, sobre todo pola sua
mestria na tiraxe ao bromóleo. Pasan do meio cento as
obras, do período máis activo deste artista, que podemos ollar até o 5 de Marzo.
VÍTOR ECHAVE
Expón fotografias baixo o
título de "Zoombidos" nas
que descompón a figura cos
efectos do zoom, versións
cuasi abstratas do cotidiano. No Casino do Atlántico.

"Venécia,
o vicio da
beleza"
titulou
Sobral a
mostra que
ten na Sala

de Arte de
Caixa

Pontevedra.

ÜCAMIÑO
COMO DESTINO
Aproximación indirecta .e
xenérica ao tema da peregrinación. Dividida en tres
grandes seccións: Partida:
Camifio e Chegada, esta
composta, fuhdamentalmente, por libros e documentos
que proceden, na sua case
totalidade, do Arquivo do
Reino de Galiza, que é .onde
se encontra.

Ourense
•CINEMA
PECKER
É a fita, de John Waters,
que proxecta o Cine-clube
"Padre Feixóo" iste Xoves
27, en sesións de.20 3 23 h,
na Casa da Cultura.
• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA
BELAOONA & RUOTE
lstes dous grupos folc dan
un concerto, organizado
pola Agrupación Cultural
"O Facha'', o venres 28 ás
21:30 h. no Forum Metro-

politano .
BERNARDO
B.LANDROVE
Trompetista que dá un conceno, o Sábado 29 ás 12:30
h. no Auditório da Fundación Barrié, con obras de H.
Purcell, J.N. Hummel e A.
Arutunian, dentro do N ciclo "Xovens intérpretes".
Do NACIONALISMO
AO ROMANTICISMO
É o ciclo adicado á música
galega que se ven desenvolvendo na Fundación Barrié
e no que podemos escoitar
a Maite Arruaharrena, voz
e a Alejandro Zabala, piano, con obras de M. del
Adalid e A. Gaos, o Martes
1 de Febreiro no Auditório
da fundación ás 20:30 h.
•TEATRO
ÜCERCO
DE LENINGRADO
De J. Sanchfs Sinisterra, cenificado polo Teatro do
Atlántico, con Xúlio Lago
na dirección e M' Barcala e
Susana Dans no reparto, no
teatro Rosal.ia de Castro, do
Venres 28 ao Domingo 30.

MOMENTOS
ESTELARES DA ...
vanguarda histórica española, a partir diste Xoves
27, no Museu Municipal.

Lalin

• EXPOSICIÓNS
EvACARRERA
Madrilefia de naciment~,
observase, nos seus lenzos, a
absoluta presenza humana,
máis concretamente a feminina en diversas circunstáncias e várias compafias amos ando como a pintora se
adentra na profundidade do
xénero aposto ao masculino" en palavras de Femando
Lis. Na galeria Sargadelos até
o 13 de Febreiro.
MARIA MANUELA - . ..
1
lmpartiu un curso de pintura, do que agora podemos
ollar os resultados no Ateneu até o 8 de Febreiro.

Pon.t eareas
•TEATRO
MI GALLAS
Actuan, no Auditóri9 "R.
SoutuÍlo", iste Xoves 27.

Pontevedra
-•ACTOS
CONTACONTOS
Org~izado polo Concello,
os Sábados na .Biblioteca
Pública ás 12 do meiodia,
Pavis Pavós estará coa sua
"Cuadrilla Peito de Lobo"
até Abril.

X. LORENZO MAcrA.s Mostra a sua pintJira na
Sala Teucro até iste Venres 28. "Os seus pinceis
mostran a terra galega, as
suas xentes e costumes de
forma abstracta e figurativa, nos seus coloristas cadros" segundo Garcia
Sánchez.
FERNANDO EsTÉVEZ
& PLÁCIDO UCHA
Exposición pictórica, até o
30 de Xaneiro, no teatro

Áesquerda,
"Muller
sentada-e
_ mesa
vennella",

_frincipal.
Uxro GRANELL
Trinta obras entre collages,
esculturas, óleos, obxectos
e desefios dos anos 40 aos
90 na sala "Gagos de Mendoza" de Caixa Pontevedra
até o 30 de Xaneiro.

aenlíc:o

sobre~m:o,

(1999)r de

Evcr-Có"frera,
que expón
naggle_!ia

SargGiliilos
de-FERROL

•MÚSICA

MANUEL VAzQUEZ
O pintor. compostelán
inaugura a mosta titulada
]et Line - série 2, na galería Marisa Marim6n (Cardenal Quiroga- baixo),Venres 21 ás 8 do serán.
As suas pinturas son golpes de luz na que esta se
convirte nunha, case,
constante obsesión. Até o
26 de Febreiro.

• EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO DE ARTE
No Deza, de 1900 ao 2000.
Podémola contemplar no
Museu Municipal, até o 27
de Febreiro.

Lugo
• EXPOSICIÓN$

Mª TERESA BLANCO
Mostra os seus óleos, no Llceu, até finais de mes.

LABAIXO GRANDlO
''Vinte anos de pintura dos
Aneares" titula a sua mostra
que podemos ollar, até o 31
<leste mes, na Sala Almirante.

XAVIER MUIÑOS
Podemos ollar as obras des- .
te pintor, no Ateneu, até o
5 de Febreiro dentro do ciclo "Novas artistas''.

CAMIÑOS DE SANTIAGO
Mostra de fotografia, até o
28 de Xaneiro, no Centro

de Artesania e Deseño.

XoÁN VALCÁRCEL .
Mostra os seus óleos, no
Edificio Politécnico do Campus, até o 31 deste mes.

INTERIORES. VISIÓNS
íNTIMAS DUN SÉCULO
Pintura de artistas espafiois
desde finais do XIX até os
nasos dias, podemos contemplala no Museu Provincial até o 13 de Febreiro.

TAUROMAQUIA
E PROVÉRBIOS
Mostra da série de gravados
de Gaya na Sala de Exposición da Aula de Cultura de

•MÚSICA

Cai~avigo

QUINTETO ROSSINl
O Círculo das Artes acolle o
·~oncerto desee grupo o
Venres 28.

• LEITURAS

e Ourense.

Os ESCRITORES
CARA O SÉCULO XXI
Xavier Alcalá e Anibal C.
Malvar falarán, o Xoves 3
de Febreiro ás 20:15 h. na

Moaña

Aula de Cultura de Caixavigo e Ourense, sobre "Cal
vai ser o lugar da cultura_
galega na aldea global?".

•MÚSICA

Ferrol

lendas, poesia, fotografía e
as vidas dos persoeiros máis
importantes da vila, coma
Macias, Rodrigo de Padrón
ou Ruis de Pons.

SENEANGOLA
Grupo musical africano
con guitarra, voz e percusión, que estará o Venres
28 ás 23 horas no Café-tea-

•TEATRO
LA DAMA
Y EL CARDENAL
Cenificada pala compafiia
Txalo, coa organización
debida ao Padroado do Teatro Principal, o Venres 28 .e
Sábado 29 no próprio teatro Principal.

tro do Real.
•TEATRO
Ü LAZARILLO
Obra do Teatro do Morcego,
con Celso Parada, que representarán, o Sabado 29 ás 23
h. e o Domingo 30 ás 20:30,
no Café-t.eatro do Real.

Outes

Noi.a

• EXPOSICIÓN$
MUIÑOS DE AUGA
Xacinto Cambeiro fai unha mostra, até Febreiro, de
fotografías, vídeo e diapositivas sobre os muifios de
auga do concello no pub
Tabasco. As diapositivas e
o vídeo pásanse os Domingos a pa.i:cir das 8 da noite.

"•EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO EN IMAXES
A través de máis de un

Padrón
1

•

EXPOSICIÓNS

PERCORRlOO HISfÓRICO

É o que pretende a A.C.
"Macias o namorado", en
colaboración co bar Cholas,
a través da mostra "Ruas
con nome" na que recollen

• .CINEMA
CONTO DE ÜUTONO

O Cine-clube Pontevedra
proxecta, o Mércores 2 de
Febreiro ás 20 e 22:15 h,
ista fita en VOSE . Con
guión e dirección de Eric
Rohmer (Franza, 1999),
canta como unha viticultora de 45 anos fica soa na
casa familiar de campo ao
se marchar os filias e, unha
amiga, sen ela o saber, búscalle un pretendente a través dos anúncios por palavras,-papel que tamén desempefia unha compafieira
do fillo que lle apresenta a
un antigo amante e profesor de filosofía.

NALUA
Dentro dos actos que o
Concello organiza para comemorar os 50 anos da desaparición de Castelao, figura a actuación do grupo
folc galega Na Lua, que terá lugar o Venres 28, ás 21
horas, no Pazo da Cultura.
•TEATRO
QUI PROQUO
Por Ollomoltranvia, dirixida por Evaristo Calvo, o
Xoves 3 e Venres-4 de Febreiro ás 20:30 horas no teatro Principal. Un repaso ás
preguntas máis transcendentes através do xénero
máis divertido: o clown.

• EXPOSICIÓNS
ANTÓN SOBRAL
"Venécia, o vício da beleza"
titulou Sobral a mostra que
ten na Sala de Arte de Caixa
Pontevedra (Pza. de San Xosé) até o 31 deste mes.
VIRXÍLIO VIÉTEZ
As imaxes das T erras de
Montes, comprendidas entre
1955 e 1965, deste fotógrafo
galego poderemos velas no
Pazo da Cultura desde iste
Xoves 20 ao 12 de Marzo.
LUIS PEGA .
Até o 8 de Febreiro podemos ollar a pintura desee
asrtrriano na galeria Anexo
(Charino 10).
GRAYAOO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO
Tamén titulada "Pegadas
de modemidade", encóntrase na Sala de Exposicións de Caja Madrid até
o proximo 2 de Febreiro.
A mostra trata de aproximar ao espectador á arte
da estampa e ás suas múltiples técnicas e procedimentos con máis de trinta
criacións de artistas como
Dalf, T ápies, Saura, Arroyo_, Chillida, Equipa Crónica, Sempere Pérez Villalta, Hernández Pijuán,
Canogar, Genovés, Navarro, Barceló, Pradas ou
Palazuelo.

Santiago
•ACTOS

II }ORNADAS DA
MocIDADE GALEGA
T efien lugar en Compostela
organizadas pola AMI baixo
o lema "Um presente de luita para um futuro nosso". O
Luns 24 tiveron unha mesa
redonda sobre o "Movimento estudantil: presente e futuro" con representantes de
El, FER, CAF, MEU e CAMEM. O Martes 25 Domingos Antom García falou sobre "Ecologismo e liberta\:om nacional". O Mércores 26, Antom Garcia Ma-_
tos e Noa Ríos Bergantin- .
hos falaron sobre "Mocida-

NaLua

participa
de~Clos

actos de
homenaxea
Castelao en
PONTEVEDRA
oVenres 28.

-

38
=o

~8

ON

z<(

Cl

~

UJ

UJ

.o
o- ~
o-

z

:z~
UJ

" ·--Cl -

N

de e mulher no nacionalismo". E rematan istas xomadas o Xoves 27, na aula 14
da Faculdade de História ás
19 horas, ¿oa charla de Justo de la Cueva, mtegrante
da Rede Basca Vermella
autor de Comunismo ou
caos, sobre ''Mocidade e capitalismo baixo a máscara
do neoliberalismo".

e

LUIS ROJAS MARCOS
Oferece a conforéncia
inaugural, ás 19:30 h. do
Luns 31, da 11 Exposición
Arte e Solidariedade que se
abre ao público no Coléxiq_ .
de Fonseca, como un dos
actos do X aniversário do
Proxecto Home.Galiza.
Luís Roias
Marcos
oferece a
conferéncia
inaugural,
dal
Exposición
Arlee

Soldarie rlc de
no Coléxio
de Fonseca
de
SANTIAGO.

• EXPO!ICIÓNS
MARGA CONDE
A pontevedresa ten, na galeria Trinta e até o 1 de Febreiro, unha mostra, que ti- tula "Chove", formada por
. óleos e deseños en papel. A
sua obra desenrolase no marco da figuración narrativa e
oferécenos representacións
alegóricas mui relacionadas
co mundo da literatura.
LAXEIRO
Até o 29 de Febreiro a galeria Citania acolle unha
mostra da obra gráfica do
egréxio pintor g~lego.

PHILIP WEST

Marga
Conde
ten, na
galeria
Trinlade
Compostela,
un ha
mostra, que
titula
ºChove".

&GRANELL
O Pazo de Bendaña, sede da
Fundación Granell,- acolle,
até o 27 de Marzo; unha exposición que recoUe obras
do inglés W est, que lembran
o surrealismo figurativo d~
Magritte e nas que o mundo
dos soños fai posíbel unha
asociación de imaxes absurda e estrana. Os debuxos,
óleos e colaxes realizados
por U. Granell permétennos
coñecer a sua evolución desde a primeira etapa cubista
até os anos 60 nos que pinta
as "paisaxes máxicas".

Con vocatórias
X PRÉMIO CARVALHO CALERO
Convocado polo Concello de Ferrol
en colaboración coa S. C. "Medúlio",
consta dun prémio de Investigación
Literária ou Lingüística, e ·un prémio
de Criación Literária (Narración Curta). Os traballos deberán estar escritos
en galego, con Jj~erdade normativa e_
ser inéditos (non se cºo nsiderarán as
teses
de . doutoramento
xa
cualificadas). Ao prémio de Narración
Curta .poderán concorrer unha narración ou conxunto de comos que non
superen os cen fólios sen que se preci;
se extensión mínima. Os traballos presentados ao prémio de Investigación.
Lingüística terán unha extensión mínima de 50 fólios. En calquer caso os
orixinais deberán estar grainpados ou
encademados e conter aproximadamente 2.000 caracteres que, xunto
con 5 cópias máis, deberán ser enviados ao Exmo. Concello de Ferrol, Rexisto Xeral, até o 15 de Febreiro de
2000, co correspondente título e lema,
indicando no sobre "X Certame Carvalho Calero", cun remite que será exclusivamente o lema. Asimesmo, en
sobre aparte; incluiranse o dados persoais, n 2 de coma corrente, currículo
breve, enderezo, teléfono, e DNI, e un
remite que será o lema. A dotación
para cada unha das modalidades será de 600.000 pta,.impostos inclufdos. Os
traballos serán pub1icado.s polo Concello de Ferrol , respectando os orixinais e a sua normativa lingüística. A
entidade convocante resérvase os direitos de autor da primeira edición; a
partir a segunda pasan a ser propriedade do autor, que deberá f~cer constar a
condición de gañador do Prémio Carvalho Calero. A · entrega de prémios
farase coincidir c?a data de comemo-

ración do pasamento do profesor. Carvalho. As obra non premiadas devolveránselles aos autores nun prazo estimádo de dous me8es a partir do ditamedo Xúri, que poderá declarar desertas
os prémios e o\.!torgar mención a algun
traballo sen que isto supoña aportación- económica algunha. N-on se
poderá conceder nengun prémio "ex
aequo".

II XORNADAS
DE ORIENTACIÓN NO E°NSINff Organizadas pola AS-PG e a CIG, -Oesenvolveranse na Faculdade de Xeografia e História de Santiago o Venres
4 e Sábado 5 de Febreiro e queren ser
a continuación dos traballos desenrrolados nas 1 Xomadas, celebradas en
Xaneiro de 1999, e a Xomada de debate sobre a Ateneión á Diversidacie,
celebrada en Novembro dese mesmo
ano. A matrícula está aberra e pódese
formalizar no local da CIG-Ensino (en
Santiago, Avda. de Lugo 2-a, entre..:
chán, tlf. 981 594 686, fax 981 597
658; e AS-PG en Santiago, telf. 981
595 854). O prezo da matrícula é de
5.000 pta, 3.000 para estudantes e persoas no paro e de 2.000 para afiliadas e
afiliados á AS-PG e CIG-Ensino. O
Venres 4, ás 15:30, realizarase a recepc::ión dos. participantes e entregaraseUes o material para, ás 16:30, iniciarase o conferéncia inaugural- " A
orientación profisional no ensino primário e secuncário: concepción e _algunhas pautas para a praxe", impartida
por Neves Arza, Profesora de Orientación na F. de Ciéncias da Educación
da U. da Coruña. De 18 a 21 h. desenvolverans'e o seminários "A tutoria na
etapa da educación primária" polos
ponentes Xosefina López Santos,

•TEATRO

THE QUEEN IS DEAD
Matarile Teatro estrea esta peza, no teatro Galán, iste Xoves 27 continuando
até o Sábado 29 e, logo, do
Mércores 2 de Febreiro ao
Sábado 5, sendo as sesións,
en todos os casos, ás 22 h.
Criada e dirixida por Ana
Vallés e interpretada por
Mechthild Barth, Uxia
lgrexas, Rosa Manteiga e
Ana Vallés, é unha das
producións do teatro Galán para a progamación da

IGNACIO CABALLO
Ten unha mostra de esculturas, até o 19 de Febreiro,
na galeria SCQ.

ARTURO ClFUENTES
Oferece unha escolma das
suas últimas obras, 20 paisaxes entre óleos e pasteis,
nas que podemos aprezar a
natureza de Castela e Galiza através duns ollos intimistas. Na galeria José Lorenzo até o 7 de Febreiro.
PACO PESTANA
O escultor galego titula "A
estela do delírio" a mostra
que podemos contemplar,
no Museu Granell, até o 27
de Marzo.
HELENA ALMEIDA
Portuguesa, diplomada en~
pintura pola Escola de Belas Artes de Lisboa, inaugurou unha mostra no
CGAC que inclue vários

meios artísticos como son
fotografia, cenografia, instalacións e pintura.

FELIPE CruAoo
Quere situarnos no seu último tempo da pintura pero Hgando o pasado e o
presente através .do fetiche
das suas exposicións "Tensións para un equilíbrio
(1988), que constitue a
síntese da sua maneira de
entender a pintura, na que
a lóxica e a temperatura
esteticamente fria, construtivista e sometida á arquitectura racional do espazo,
coexisten coa paixón e o

pracer . Na Casa da Parra
até finais de Febreiro.
Xuruco ROMERO
· Ten unha mostra de pintura, no pub Modus Vivendi,
até o 31 <leste mes.
MODERNISMO
CATALÁN
Máis de 30 artistas, desde
Rusinyol, pasando por
Gaudí, até Mas i Fondevi,
lla, mostrannos a sua visión
do modernismo a meio de
óleos, deseños, acuarelas,
estucos policromos e alfaias, na lgrexa da Universidade. Até o 9 de Febreiro.

Lost in sou.n d
Trata 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
xuveñil e analisar a estética, valores, significados e imaxinários
da música techno, house, trance,

drum'n'bass, big beat, leftfiedl,
down tempo, dubtech, experimental e ambient. O proxecto canta
cun programa musical, elaborado por Ernesto Gómez, que inclue 60 CDs dos estilos antes
mencionados. Dado que as pezas están ubicadas en espazos
serviciais do CGAC, Pablo

que apenas alentan uns seres
humanos diante dun fondo de lusco e fusco Valeiro de
paisaxe e carregado dunha
mesta pesadume" en palav,
ras de S. Garcia-Bodaño.

Vigo
•ACTOS

Cidade Europea da Cultura.
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A documentación sobre Grande BreOrientadora, e André Otero Martfnez,
tafia pode_retirarse, ademais, en calXefe de Estudos do CEIP 'Feo. Vales
quer oficina do British Council de Espa,
Vilamarin' de Betanzos¡ e ''Necesidade
dos Programas de -Diversificación Cuña ou na-sede-central Gral. Martínez
rricular", sendo a ponente <leste Dores
Campos 31 2801 O Madrid. As oficinas
ao Banco Pastor facilitan as bases das
Varela Salgueiro, Profesora de Galega
tres C:onvocatórias.
e da área de Sócio-Lingüfstic'a dun
PDC no IES 'Leiras Pulpeiro' de Monterroso. O Sábado 5, de 10 a 14 h, teASESORAMENTO E
rán lugar os seminários "Adaptaci9ns
INFORMACIÓN
Curriculares" pola ponente Antónia
DE V OLUNTARlADO
Femández Pena, Orientadora-do CPI _ A Escüla de TeJJlpO U6re e Anima'Castro Baxoí' de Miño; e rro-ccmflito
ción Sócio-ciiltiiral "Don Bosco"ae
nos centros escolares. Estratéxias de . Santiago informa qu~ na sua sede,
Belvis 2, tlf.- 981 582 241, de Luns a
intervención" polo ponente Xesus r.
Venres de 18 a 21 h. ou ho donbosJares, Profesor de Didáctica Escolar da
cosc@planalfa.es Tac ilitan asesoraF. de Ciéncias da Educación da U. da
Coruña. Ás 16 horas, mesa redonda,
mento e información sobre o volunta"Medidas de atención á diversidade",
Iiado para as ONGs ou calquer
coa intervención de Mi\ Lufsa Méndez
institución, pública ou privada, que
teñan relación co voluntariado.
Balado e Ánxela González Cid, Mestras de PT. Ista actividade está homologada a todos os efectos pala ConseACTIVIDADES
llaria de Educación EN SAN PAJO DE NÁVIA
A Asociación de Vicifios "Emrno
BECAS PARA A AMPLIACIÓN
Crespo" de San Paio de Návia en Vigo
DE ESTUOOS NO EXTRANXEIRO
informa tefien un curso de "CriativiA Fundación P. Barrié de la Maza condade teatral" para mozos de entre 5 e
17 anos todos os Xoves de 19 a 20 h;
voca 40 becas de postgrado no extranxeiro, 20 para os EEUU, 10 para
curso de "Inglés coloquial" impartido
Grande Bretaña e 10 máis para a Eupor profesor nativo e con horário a estipuLar polo alunado; en preparación
ropa, por valor de 200 millóns de pta.
As persoas, liccmciadas e diplomadas,
para Febreiro teñen o.s adicados á "Re,
que desexen optar a elas han ser gacuperación de obxectos desbotados" e
legas ou fillas de galegos, residentes na - "A relaxaci6n"; e para Abril o adicado
á "Tapiceria". Ademais, na actualidaGaliza ou ter realizados estudos nalgunha das universidades do país, e fade, imparter cursos de Debuxo e Pincer a solicitude antes do 15 de Marzo
tura¡ Gaita¡ e Baile galega todos eles
do 2000. A documentación completa
para maiores e cativos; e Panilleiras¡
Coral, Ximnásia; Cerámica; Bailes de
pode retirarse ou solicitarse por tlf. na
fundación (Cantón Grande 9, 5 2 ,
Salón e Ioga e Tai-Chi. Máis informa15003 A Coruña), telf 981 221 525,
ción no tlf. 986 241 534 ou na rua
correo electrónico becas@fbarrie.org
Bravo 6, Návia, de Luns a Venres de
ou na intemet http//www.fbarrie.org.
17 a 20 h.+

Sánchez diseñou unha sutil AMBIENTACIÓN sobre a que van
unha série de obras a meio camiño entre o mobiliário ou a
decoración e onde se desenvolven os eventos en directo con
Djs ou Vjs. No apartado das EXPOSICIÓNS están representados
artistas plásticos con fotografias,
vídeo-instalacións, esculturas
con son, instalacións e pezas
fronteirizas ente o obxeto cotiá,
a escultura ou a instalación.
EVENTOS EN DIRECTO: para o 3
de Febreiro, ás 21 horas, Viny¡video (TM) [un invento de
Gebhard Sengmüller en colabo-

ración con Martin Diamant,
Günter Erhart e Best Before].
No que ao programa de VÍDEO se
refire, inclue producións de máis
de unha dúcea de auotres de distintos países. 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 máis "perdédevos"
polo CGAC de Santiago.+

BEGOÑA B. BRODARD
Ovetense afincada en Santiago, colga os seus lenzos
na galeria José Lorenzo.
REIMUNOO 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 Auditório de Galiza,
até o 27 de Febreiro.
Luís SEOANE
Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC, coa que o centro
pecha o ano. Divfdese en
duas partes, a primeira recolle pinturas, deseños e grav.ados 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.

•MÚSICA
GRIGORY SoKoLOv
É un do máis celebrados pianistas modernos de Rúsia e
dá un concerto iste Xoves
27 ás 21 h. no Audit6rio da
Galiza con obras de Froberger, Beethoven e Schuman.

ÜNHADEAMOR
No teatro Principal, o Xoves 27, pala compañia TeatTo

Artello.

Os VELLOS NON
DEBEN NAMORARSE
Estrea do Centro Dramático Galego, do Venres 28 ao
Domingo 30, con sesións ás
21 h. no·Salón Teatro.
MÁXIA
No pub Dado Dadá da man
de Pepe Regueira, o Xoves
27, e de Vituco, Romaris e
Richard que actuarán o
Sábado 28, repetindo espectáculo o Domingo 30 ás
7 do serán para os cativos.

Tui
• EXPOSICIÓNS
X.M. TOMÉ
Mostra as suas pinturas na
galería T risquel e Medúlio
até o 12 de Febreiro. "Unha
pintura áspera e tráxica na

CARI-OS 0ROZA

"A palavra e a imaxe" o último espectáculo poético de
Carlos Oroza que estará, o
Xoves 2 7 ás 20:30 h, no Au,

ditório do Centro Cultural
Caixavigo e Ourense acompañado da acción plástica do
artista Carlos Vilas. As características do discurso de
Oroza son tan laberínticas e
armónicas como poden selo
a paisaxe da Galiza:- "Os
meus pasos dirfxense cara o
Norte, ao acordar mariño
das suas prime iras praias".

"A palavra
ea imaxe•
o último
espectáculo
poético de
Corios
<>roza que
estará, o
Xoves 27en
VIGO.

CASTELAO E AS ARTES

X. Henrique Acuña falará
da relación do rianxeiro coas artes, o Xoves 27 no hotel Cidade de Vigo ás 8 do
serán, dentro do ciclo de
conferéncias organizado polo BNG adicado a Castelao.
CASTELAO NA URSS
NO 1938
X. Alonso Montero dá unha
conferéncia, o Vemes 28
galeria Sargade/os ás 20 horas

na

O pianista
ruso Grigory
Sakolov
oferece un
concerto o
Xoves 27 no
Auditório de
Galizaen
SANTIAGO.
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organizada pala. Asociación
Máximo Garki, sobre "A viaxe de Castelao á Unión Sovieética na primavera de
1938. Filocomunismo e prosovietisrno nesas datas".

A ARQUITECTURA
DAPEDRA ...
... en Vigo, leva por título o
libro de Xaime Garrido que
o próprio autor presentará, ás
20 h. do Luns 31, na Sala de
Canferéru:ias do Centro cui

tural Caixavigo e Ourense.
NOITES VIVAS
Programa de actividades que
empezou en DecemQro e que
continua en Xaneiro, de O a
3 h. con acceso libre é gratuíto, agás as piscinas municipais onde rucen as trucas estabelecidas. O Venres 28 no
Pavillón de Coia teremos un
obradoiro de teatro, xogos
tradicionais e malabares; no

Pavillón do Berbés, break
dance, grafittis e obradoiro

A Rede

o-!'.:!!::
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Dessau en 1925, onde_es_ti::..._
até 1933, cando foi fute•
rrompida polo nazism~.
Até o 20 de Febreiro.
VO
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w
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MOMENTOS ESTELARES_DA V ANGUARDA
ESPAÑOLA
Até o 22 de Febreiro na - .

Fundación Caixagalicia.

s.

ROOER
ALMOOUERA
Tamén cofiecido polas suas
outras facetas come a de
marionetista de rua, loita~
dor social, ecoloxlsta.. : ten,_
durante este mes, na cantina O Che (Camélias 131 ·
unha mostra de acuarelas::=
realizadas o verán p_asa4o=por terras da Normandia,
Bretaña, Irlanda, Galiza e
Euskal Herria.
ÜDEBUXO
NO SÉCULO XX
Máis de 70 obras para cofiecer as diferentes pautas
que o desefio marcou segundo os movimentos artísticos ao longo deste século.
A relación do debuxo co
seu criador, como xermolo
e estudo do que se converte
na obra. Da arte figurativa
á abstracta, na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixavigo e Ourense até
o 13 de Febreiro.
CASTELAO
PARA ESCOLARES

ASOClACIÓN
ENTOMOLOXICA GALEGA
http://entomologia.rediris.es/auga

A Asociación Encomolóxíca Galega
"Luís Iglesias" é unha organización recén
oonstituída co obxecto de inventariar a
fauna galega de insectos e artrópodos.
Asimesmo, vén de criar unha páxina
web con notfcias, un inventário das espécies galegas. bibliografia, directório de
s6cioo e forma de asociarse. Ainda que a
páxina ten versión española, galega e
portuguesa, na versión galega o idioma
ás veces é o castd1ano. •
de insígnias; e no Centro
Xuvenil da rua Uruguai,
obradoiros de trenzas africanas e de fotografia. O Sábado 29 no Pavillón de Coia,
obradoiro de chapas e xogos
de rol; no Pavillón do Berbés,
bailes de salón, obradoiro
de teatro, sauna e musculación; e no Centro Xuwnil de
Uruguai, obradoiro de intemet e de fot.ografia.
PuBLI IDADE SEXISTA
A asemblea de mulleres de
Galiza Nova ere que hai
máis persoas interesadas
nos temas que afectan ás féminas e por iso prepararon
unha exposición sobre publicidade sexista que se encontra no café Ardora e na
que fan pase de diapositivas
e exposición de cartaces.

• EXPOSICIÓNS

ANxo CERVIÑO
Ten a sua última mostra
pictórica, "Patchwork
99/00", na galeria Ad Hoc,
até o 23 de Febreiro.

n

BAUHAUS

O Coléxio de Arquitectós

ry

JoáoAfonso
actua o
10

re

Venres 28
en VIGO.

abre o ano cunha exposición sobre a Bauhaus, unha
das escolas que máis influiu
na arquitectura e na artes
plásticas deste século.
Composta de 58 fotografias, debidas a trece autores
distintos, a mostra céntrase
na própria escola Bauhaus,
na que o estudo, lecer e traballo se confundian.
Fundada por Walter Gropius na cidade xermana de
Weimar para canalizar a
través da arquitectura todas
as enerxias doutras artes coma a pintura, o desefio ou a
fotografia, transladouse a

A Casa da Cultura Galega
(Fundación Penzol), acolle
unha mostra composta de
dezaoito paneis, realizados
por Pepe Carreiro, nos que
se explica a vida e obra do
insigne e pol.ifácetico galego.
COLIN BALDWIN

O peruano, afincado en Vigo, ten unha mostra da sua
obra máis recente, na galeria Abel Lepina. Os cadros 1
pintados sobre plancha de
metal ou madeira, amósannos un mundo onírico, habitado por personaxes que
proxectan unha certa asudade. Até o 5 de Febreiro.

DAVILA&
ÜLGA REINOSO
O primeiro ten unha mostra na Sala de Arte (Galeria
P. Sanz-V. Moreno), e a
segunda fai o próprio na

catorce dos seus ttabalhus,
na Casa- da Cultura, até.o
13 de Fevenüro.
·

=-Madrid

Nova Sala de Exposici6ns
(P. Sanz 26, 12 ).

- - • EXPOSICIÓNS
•MÚSICA
JoAoAFONSO
Presentará, o Venres 28 ás
22:30 h. no Audit6rio do

Centro Cultural Caixavigo,
o novo traballo "Barco voador", acompañado de Toninho Afonso coa voz, José
Carrapa e Joao Frazao, na
guitarra, e Rui Alves na
percusión.
ÜAZUA
Grupo de rock que actuará
o Xoves 27 no café-bar ]oker (Carral 3), presentando
temas do seu segundo CD,
con entrada de balde. No
mesmo local pero o Venres
28, ternos a posibilidade de
escoitar ao grupo do músico
d~ jazz Miguel Guerra, prévio pagamento de 500 pta.
E sen movemos de lugar, o
Sábado 28, tócalle a vez a
Cataventos, oito xovens galegos, con ampla formación
musical, que con instrumentos de vento e .percusión lle dan ao blues, swing,
ragtime ... para bailar a cachón e por cíncocentas pta.
NOITAREGA
Dá un concerto para presentar, o Sábado 29 ás
19:20 h. no local da Asociación Vicifial e Cultural
de San Paio de Návia, o
seu novo disco.

• LEITURAS

•TEATRO

Os ESCRITORES

400ASA

Vilagarcia

"Dia de
--pesca",
- esmalte
sobremetal,
deColin
Bolwin que len unha

MONTSEREGO
A lucense rnostra, no obra- doiro de Agatha Ruíz de la.
-==--rrada, a Süa colección de
- - bolsos e xoias, adernais dunha série d~ mobles produc.i: _
dos por Sress Arte Pro.du-:.. - ci6ns e outras pezas inédTI:a:s:-

CARA O SÉCULO XXI
Leva por título o nov0 ·e~• EX~SICIÓNS
Desta volta David Otero e
pectáculo de Dobre Xiro
,
- António Rodríguez López
Danza-, eoa dirección arPLÁCIDO CASTRO _
falarán sobre "Segue sendo 1~ ae ofga-ca~selle, ---=-M-ost:ra e- pmtunrn~~t.Z-'"".:
daCultura._~
~escreber e falar en galego .e do que podernos disfruunha cuestión de comprotar o Sá-bado 29 ás 21--h-.-,
miso?". Será, coma até agora
no Auditório cte Caixavigo
CRISTINA DURAN
e Ourense.
Até o 6 de Febreiro, na gae en datas sucesivas, na Sala
leria Pórticos, eelga a sua
de Conferéncias do Centro
pintura.
Cultural Caixavigo o Martes
CLOWN QUIJOTE
1 de Febreiro ás 20 h.
DELAMÁNCI=lA
É un- espect~~10, para - crci·an-z-a s,,-q'll e=eORs·t:a-cl'e
dúas partes. Na primeira,
• EXPOSICIÓN$
os pallasos e os nenos estudan o Quixote:-até -ato- · ANDYWARHOL
-par un reparto_axei_ta.do_,_ A galeri&-Mtírio Sequi"i,,,i-,--.
construen un vestiário e
(quinta da lgreja, Parada- ensaian cenas que logo rede Tibaes), acolle unha
0. :tvlARTÍNEZ &
pres-entarán. Na segunda
mostra da obra deste coñeparte, a compafiia de
A.CARPO
cido artista norteamerkaclowns representa a obra
A Casa de Galicia acolle as
no desde o ·29 diste mes ao
exposicións de pintura da
adaptada para os miudos.
22 de Marzo.
N<;F-A.uditório do Centro
pontevedresa Olga Ma'rtfnez titulada "Deusa Nai" e
Cuhural Caixavigo e Ourense do Martes J de Fe·
gcltO
a de Alberto Carpo que
oferece diferentes etapas da
breiro au Xoves 3 en horá'
rio de 10 e U horas cunha
• EXPOSICIÓNS
sua traxectória con espeduración de 60 -minutos e
cial releváncia das "mullede pref_eréncia para 5º e
NORTIN DE ÜLIVE~res reviradas", o úfütño da
6º de Pfimária.
Este jovem pintor expéíe
sua criación. +

exposición
na galería
Ahel Lepino
de VIGO.
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Xunto aBatallán, os críticos destacan aAmáncio Prada, Groba, Gaos, Dobarro eMilladoiro

.,Aí vén o maio' a mellor canción galega do século
.,

* H . VIXANDE

O século xx foi positivo para a
música galega, a xulgar pola
opinión de catro reputados
críticos consultados por A Nosa Terra. Boa proba é a escasa
coincidéncia que amosan os
catro especialistas ao elixir as
dez pezas musicaís do século.
Nos autores, hai maior coincidéncia. O cantautor Luís Emí1io Batallán é o que suscita
máis apoios, pero tanto Os
Tamara como Amáncio Praza tamén espertan moitas
simpatias. En canto ás letras, os poemas de Rosalia e
Curros son os máis recorridos.

o

"Aí vén maio", de Luís Emílio
Batallán, sobre o poema de Manuel Curros Enríquez, é a mellor
canción galega do século que
este ano estamos a concluir.
Ainda que só dous dos críticos
incluen o tema na sua lista dos
dez eleitos, os outros dous mencionano entre os que quedaron
fóra polos poucos. O especialista
Nonito Pereira cualifica a Batallán como o Bob Dylan galego.

l

,.

Xunto a Batallán , outros conqueriron éxitos máis numerosos,
como o autor do "Tren", ao que
puxo música Xavier Alcalá. "Andrés Dobarro foi a miragre da
música galega coa sua pouca
voz e o seu grande sentimento",
afirma Nonito Pereira, alguén
que rexeita o cualificativo de crítico e prefire o de comentarista
ou xornalista. Pereira que considera que realiza a sua selección
desde un ponto de vista de "obxectividade subxectiva", afirma
que escolleu o que máis lle gosta. "Cantando en galego no franq uis mo -engade Nonito Pereira-, Dobarro tivo o mérito de ser
cinco veces número un das listas españolas do pop".
Na sua selección, Nonito Pereira tivo que desbotar "Galicia,
miña nai de os dous mares", de
Xoán Pardo, un autor que non
está na lista pero que tamén
barallou o crítico Xaime Conde,
xa que a canción "Anduriña"
-que Pardo compuxo xunto a
Junior- descabalgouna da sua
lista, ao igual que "Alcabre", de
Bibiano, e "Pausa", da Roda,
canción que unicamente seleccionou Nonito Pereira.
Se para este último o critério é
sub-xectivo, Xaime Conde manifesta xusto o contrário: "Non son
as que máis me gastan, senón
as que considero máis representativas". Dentro da escolla de
Conde, aparecen algunhas cancións en castellano e mesmo
unha composta por un non galega, como é "Para Vigo me voy",
de Ernesto Lecuona. O crítico
xustifica a sua decisión en base
a que "é amáis internacional, a
que máis nos deu a coñecer tora. Ademais é unha peza con
actualidade, por iso vén de interpretala Carlos Núñez coa Vella
Trova Santiaguera".
En canto ao critério de eleición,
o crítico Xoán Manuel Estévez

-que vén de editar un libro sobre
Milladoiro-, recorre a un ponto
de vista "amplo e ecléctico". "O
meu gosto é diverso, algo de clásico, algo de folk e alguns cantautores", di Estévez. O crítico sinala a Emílio Cao como precursor do folk, a Miro Casabella e a
Voces Ceibes, "que é quen de
referirse ao país nun momento
no que non é posíbel facelo", a
Batallán como eclosión dos cantautores, a Milladoiro como clásicos e a Berrogüetto como continuadores destes últimos. Ante
tantas posibilidades, Estévez en- ·
tre a sua selección tivo que reti- ·
rar "Lela (O coro dos boticários)",
que compuxo Vicente Chapi sobre unha letra de Castelao.
Alguén que merece a mención
por parte de dous dos críticos é
Xoán Montes. Obras suas como
"Negra sombra" ou "Unha noite
na eira do trigo" están tan presentes na memória musical de
Galiza que son consideradas
deste século, e ainda que se
compuxeron no x1x, a sua verdadei ra recepción prodúcese no xx.
Pala sua banda, o crítico Xoán

Manuel Carreira recorreu a unha selección subxectiva dunha
estensa lista de obras para despois aplicarlle un critério de obxectividade sobre a repercusión
das cancións elixidas, para ir
descartandoas até quedar con
dez. Oeste ponto de vista xurden unha série de composicións
operísticas, orquestrais e de cámara de autores como Andrés
Gaos, Eduardo Rodríguez Losada ou Gregório Baudot, que
conviven con cancións máis populares como as de Prudéncio
Romo (compositor do~ Tamara)
ou Xosé Castro Chané. Carreira
recoñece que escolleu entre os
xéneros que traballa, ainda que
matizou que "nunha lista máis
ampla teria incluido composicións como "Aí vén o maio", alg un ha de Siniestro Total e o
disco que Clúnia Jazz fixo para
o Festival de San Sebastián".

Análise optimista
Nunha análise sobre o resultado
da actividade musical galega ao
longo do século, os nosos críticos
son optimistas e todos coinciden
ao facer un balanza positivo. Para

.V éndese
ou alúgase

Nonito Pereira "o resultado do século é unha primeira pedra que
se lanza ao futuro". Xaime Conde
indica que "que grupos como Berrogüetto estivesen tocando con
notábel éxito en Escócia non se
produce por xeneración espontánea, son as raices, o traballo de
moitos anos, o que permitiu converter a música nunha grande indústria, polo menos en comparanza coas outras artes".
A respeito do balanza do século, Xoán Manuel Estévez considera surprendente "que este rematase cunha reivindicación da
música de raíz, o que dá lugar
ao optimismo". Sen embargo,
Estévez bota en falla "máis difusión da música clásica". Referíndose á música clásica, outro crítico, Xoán Manuel Carreira, lembra que a metade das
obras ''foron compostas na emigración ou no exílio". Contado,
Carreira aclara que o que se
criou sempre estivo en consonáncia "co que nese momento
se facia en Ocidente, o que demonstra que Galiza non é unha
illa, contra o que Fraga lribarne
empéñase en afirmar''.+

N

rrogancia do ex-chaneler alemán, Helmut
ohl, no asunto da financiación ilegal do seu partido
resulta abraiante. A súa negativa a colaborar no esclarecemento de tan turbia como universal cuestión revístese, ademais, dunha épica de fidelidade
á palabra dada ou de rexeitamento da delación que teñen
rnáis que ver cos códigos éticos
do submundo delincuencial que
coa conducta que cabería agardar de quen ata ante encarnou,
na súa inmensa hurnanidade, o
poder estatal en Europa. Xa ternos falado aquí, hai tempo, do
Estado Delincuente, que é un
tema moi intere ante sobre o
qu e habería que volve r outro
día, e houbese ocasión delo.

A Kohl, corno ante a Pinochet, logo lle aiu como defen or Felipe González, que rnái
alá das diferen cias ideolóxica:
empre e tá di po to a amo ala úa olidariedade alí ond o
Estado máis fede (onde mata,
onde rouba, onde e vende ao
mellar postor). Ele , con Margaret Thatcher e algún outro
escollido, pa aron da condición mái vulgar de Home J
Partido (tipo Almunia, p r
exemplo) á de Home de tado (do E tado-Partido), d
que e pode dicir aquelo de que
lles cabe o E tado na cab za
(corno dicían de Fraga, que
agora debe ter un mundo de itio libre no m1olos porque ó
ten que meter dentro unha
Autonomía), ou o que poden
dicir "o Estado on Eu", como
Luis XIV.
Parece que hai unha confirmac ió n emp ír ica da in tuición
conforme á que, malia a variabilidade das súas manife tacións, existe unha e encia p renne do poder, que empre
patrimon ializa e e privatiz, ,
como as empre as públi a. , e
que n o·s tempo do Me r .1 o
está uxei tos á súas Lei A
venda da deci ión públi
mes m que a venda da mpre a pública , p n de mamfesto a n atureza mercantil a
política nos tempo d Mercado. O problema n n e rá, como se pretend e fac r v r, na
falla de transparenci a na financiación da política pol
grupos económicos, sen n no
sornetemento da política ás regras do Mercado. Despois das
Rebaixas, Eleccións. +

V OLVER AO REGO

N

o 2000, o prirneiro obxectivo da direita españolista no poder é sóun: que non avance a construción do Estado pluri-nacional.
Se para iso houberan de pagar
o prezo dunha maioria no
Congreso do corte da de Jospin, moitos baróns do PP estarian dispostos a vender o seu
cabalo, visto que o rastro franquista non deixa medrar á direi ta moito máis. Claro que
Frutos ten un compromiso fe~
deralista e o PSOE uns estatutos federais, non é asi? .+,,

