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·oúCIAS' PE GABINETES

.

OE PRENSA OFICIAi$' ADÍCANSE Á. PUBLICIDADE OOs POLÍTl·COS NO G'OVERNO

. ONANISMO -· INSTITUCIONAL
. · . Alcaldes que negan documentación básica, gabinetes de prensa que agachan dados, comisarias ou
representacións da administráeión periférica qu~ .gardan información baixo sete chaves. Todos eles están
'.
.- compro~etidos pola lei á rnáis absoluta transp.aréncia infor·mativa. As distintas ponlas
·
·da administración prefiren autoalimentarse através da dinámica pechada,
· efoxiosa e rutinária dos gabinetes de prensa.
/

Cortar titas e.1111/r nos·melos de corilunÍcaclón, placer principal dos ~ovemantes.

San

A Coruña:· as
·· Pésie ao
éxito da ·
últimas
actuacións ,tractorada
· :pechan .duas
urbanísticas ,
lácteas ·dQ
favorecen á
família do -alcalde .-Saviñao
O nome de Francisco Vázquez e
· o da sua dona, amén dun bon.
número dos seus familiares niáis
· directos, aparecen vinculados a
· · . t.tlgunha· das sociedades
·
. _imobiliárias presuntamente
.
favorecidqs polo Concello
coruñés no Plan Parcial de Mato
Grande e en relación co Plan . Especial de Reforma Interior do ·
Paseo das Pontes (PERI).
)

(Páx. 8) ·

PTA.
•

Froilán
come· polbo
pero este
ano pensa.
no·leite .

As tractoradas ·dos dias·27 e 28
de·Setembro supuxeron un
cámbio de atitude da
Administración central que
intentou abortalas pór todos os
meios ao .seu alcance. Mentres
as empresas Máfer e Quesalva,
das que é accionis~a maioritário
Mário. Fernández tiveron que
parar a sua produción ante o
embargo decretado polo Banco
Pastor.
·
·(Pá~.

7)

"Poden cambiar as .
circunstancias e·a xente, incluso,
pero sempre se conserva algo
que ten xa como un xeito de·
firme. ·parece qu~ non pode un
librarse diso, coma dun
oocumento. Por exemplo, aqui,
o San Froilán, As San Lucas, en··
Mondoñedo, as Feiras de Santos
en Monterroso; e várias-outras
qúe hai por aí, que son sempre
fixas.
·
(Páx•. 12)

Cuiña
avala a
entrada
de .12 alcaldes
daCPG
·en CentristaS
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Profision~is de distintos
meios de comunicacióri
denúncian a··falta de_transparéncia

f

As institucións
auto-adminístranse
•
•
..
1nc1enso con
longura, pero
agachan· calquer
informaci9n que
poda sometelos
a crítica

-

G~B\~ETE

·pE ·-

G.LUCA DE TENA-M. VEIGA

.' Mortos os t~mpos da censura directa,
fontes-da Administración e dos centros de
influéncia pratican por boca de gabinetes
.~
de información un neo-trovadorismo que
~
canta fitas inaugurais cortadas, quilómetros
~
de pista levantados da lama e
1
~ - ~ investimentos previstos. Un cortinado de
.\ .
~ ~ somb~a e siJéncio procura cobrer dados
_..:._~-------------'------::---------'----~~ comprometidos ou documentación crítica.
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O IMPÉRIO DOS RELACIÓNS PÚBLICAS
--

-

- .segundo un estudo que noutrd lugar:
· Nun momento en q~e me~mo os
- destas páxín'as mencionamos, proceden
governos, máis conservadores levai:1tan
de fontes guvernamentais -::-0 que, por
dos seus escudos ca.lquera alusión á
.outra parte, .fornece unha idea clara da
censura, a intermediación da
cor das notícias. lsto non certifica que o
'información ·por outros camiños segue a
clima nas institucións· sexa .de
· ser un feíto diário. Haber nbn haberá
transparéncia e de apertura informativa.
censura pero os médios de
..
As normas de eficácia, seguridade 1
comunicación son rexídos máis· por
rapidez e mínimo custo que rexen nos
critérios de espectacularidade, '·
médios de comunicación facilitan, en
sensacionalismo e personalización das
· primeiro lugar, o predomínio deste tipo
notícias, que polos outros· de
de fonte. Outras dependéncias, cotno.
· transparéncia; acaso de toqos os
as publicitárias, inciden neste sentido.
sectores sociais á información e
A prolíferación de gabinetes .d e
-liberdade informativa~ De tai modo é asi,
prensa, a macro-estrutura informativa,
que .i:ion poucas veces botamos de
medrada á sombra das institucións nos
rñerios aquela .fugacidade informativa da
· últimos anos, é garantía certamente de.·
transición, cando parecía que era
información, no tqcante á cantidade.
posíbel acedera dados inacesíbeis, Non é xa que logo o momento, na
profundizar en temas vedados ao comun
maioria dos casos, de se referir a
e fuxir do que é m~ra loubanza.'ou
censuras ou proibicións flagrantes.
repetición do discurso d~ poder.
Trátase hoxe de discernir o tipo de
O aumento do número de médios Información que se nos oferece. Asi ·
nomeadamente audiovisuais-, a
· descubriremos que as fon~es oficiais
' multiplicación de·gabinetes de prensa, a · merecerian mellar chamarse riadas_
. aparición de tecnoloxias máis rápidas e
cando é ó caso de informar de todo
· eficaces, xunto coa democratizaciórr das
aquilo que pode. producir réditos
distintas instancias guvernamentais
políticos ao ·governante de turno. Os
(centra is, autonómicas, locais ...) diríase . ·gabinetes de prensa transmútanse en
que terian sido un bon ali.cerce para
verdadeiros gabinetes de relacións _
únha mellera- da calidade informativa.
• públicas e asi, lamentabelmente, a
'Pero non é así, ou polo menos non, nfi
información que provén das ínstitucións
medida necesária e posíbel.
convértese, sustancialmente, en
Se ·o_44,8% das informacións
propaganda. .
aterecidas polos distintos canales
Esta deturpación da información
in.formativos -públicos e privados-,
· institucional, inadmisíbel por princípio,

agrávase ·ainda cando os seus
dubidosamente informativas notícias de
protagonistas poden ser políticos que
congresos, visitas e inauguracións.
camparon en institu<?ións da censura na
O clima de rutina e conformismo
Ditadura, o que non lles quita ser
xerado non exclue pervivéncias moí
asinantes dos acordos da asemblea do
graves dos mét9dos clásicos de
Consello de Europa que recomenda o
censura. Por exémplo as chamadas
príncípío de publícídade de todo .
telefónicas de persuasión sobre os
documento guvernamental. Este
médios, por parte do político
· contraforte legal garante o acceso de
correspondente. Non son norm·a as
todo cidadán até á correpondéncia
. proibícióris radicais, pero prodúcense e
privada dos governantes. Pero
resultan decisivas ante as cuestións
abondarian outras trabes do
máis delicadas e en situacións especiais
·ordenamento xurídico para que calquera
de crise. Temas como o
· contribuinte, xornalista ou non, puidese
embarrancamento do Cason constituiron
esixir iñformación dos estamentos do . un exemplo claro de estado de
poder.. _ ·
excepción informativo. Unha atitude de
Un direito elemental coma a a consulta · absoluta falta de transparéncia, siléncios
do ,rexisto público da propriedade, ·
·e intoxicacións foi a seguida pola
universal aes estados democráticos,
División Naval do INI no periodo no que
pode ser unh~· desagradable aventura.
· foi máis aguda a reconversión dos
·
·
Dados básicos que outras
estaleiros. Atitude semellante é a
Administracións facilitan regularmente!
seguida hoxe pola Xunta e o governo
coma o sub-emprego agrário, a situación
central á hora de oferecer detalle dos
. das empresas: con participación estatal
proxectos de instalación de celulosas e
ou calqueroutro indicativo
plantación de eucaliptos. _·
ou expoñente da situación social, pode
· Ancorados ainda na era do siléncio
_meter ao xornalista de cabeza nun·
predemocrático permanecen, por outra
laberinto de evasivas, dilacións ou·
P-ªrte, institucións como a lgrexa, a
retellos burocráticos. En boa parte dos
Xustícia e servicios como os de ¡:;>olicia,
casós l"lon se enfrentará á malevoléncia
con rarísimas excepcións .de apertura.
do poder, mais si ás eivas dun sistema
Nos demais casos, non é o siléncio,
de funcionamento que non está pensa,Po
pero tampouco a información ·o que está
para-oferecer esas informacións,· senón
á vista, ·senón unha manchea diária de .
aquelas que dan lustre ao dirixente de
.auto-bombo.
O
turno. Non é pois casual que· ·
Ai'OSADBli
predominen as insulsas e
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O 44.8% da información dos meios de -comunicación
procede de fontes guverii~entais
.

'

·A transparéncia informativa só se prodµce.-,

_
_cando :qoincide co int~rese do .Político de tumo
!mediatas e eficaces nas
informacións que poden
favorecerlle, opacas ou
·lentas nas que pode serlle
perxudicial. As institucións
deixan aos meios de
comunicación en sombra
ou proxectan sobre eles
presións de todo tipo que
condicionan e influéncian
a información. Desde a
Administración repiten que
estes xa non son tempos
de Ditadura, que a
información é aberta e
para todos. Pero nen moito
menos é transparéncia
toda a información que
reloce.

Claro que desde dentro das
institucións, a actual dotación
humana e material dos gabinetes
de información marca a distáncia ·
entre o antes e agora da informa-:
ción. "Neste concello -asegura
rotundo o alcalde ,de Vigo, Manuel Soto- non · habia informa.;
ción e eu montei un departamento .que entrega a todos os meios
a1información que solicitan. Aquí
cnegan todos os días moitos
xornalistas a reclama!' información e saen sempre co que queren. Que hai quen di que non se
consegue información deste
concello? Esas afirmacións proceden de persoas moi localizadas. Pode ser que desde o Concello esteamos a facer unha xestión con un ministério, por exemplo, e polo momento procesal en
que se atopa non conveña darlle
publicidade. Pero iso non se
pode chamar falla de transparén- ·
cía. Os concellos que non son
transparentes, ou son pouco intelixentes ou son mediocres."

"Cando eu estaba na Xunta explica o ex-presidente Femando González Laxe-, os xomalistas recebian todo tipo de documentación, e non como agora.
Presións, non se daban porque
non habia lugar pero tampouco · Sen resposta
había formas rocambolescas de · Non está dacordo o director de
influir sobre a opinión. Papeis inLa Voz de Galicia, 1 Juan Ramón
teriores facilitábanse absolutaDiaz, para quen o muro de silénmente todos e non teño memória
cio da Administración é cada día
de escrito nengun que reclamase
máis alto. "Os meios de comunimáis dados. Era outra forma de cación galegas atópanse sulagafacer as cousas."
dos nunha opacidade informativa
difícil de arriscar.e cada vez máis
envolvente. As demandas inforA censura do Cason
mativas, incluso as perseveranPero nas redácións de xomais,
tes e insistentes, non teñen resaxéncias e emisoras ainda se reviven as consecuéncias da Co- posta a non ser que impliquen
dalgun xeito mensaxes de loumandáncia de Mariña da Coruña
dar arde de largar a estacha de vanza para os organismos que
deben respostar".
remolque do mercante panameño Cason para deixalo embarrancar na praia fisterr.á de O
Rostro. O do Casan é un episódio paradigmático de siléncio inDEMANDAS
formativo. A Xunta sabia que na
INFORMATIVAS,
__
adega cuarta do mercante había
os elementos materiais para un INCLUSO AS
reactor nuclear e chegáranlle por PERSEVERANTES E
outra parte indicios de que o
barco podia transportar armas. A IN~ISTENTES, NON
subsecretaria da Mariña Mercan- TENEN RESPOSTA A
te coñecia o plano de carga do
NON SER QUE
barco. Pero de cara aos meios,
a cerrazón foi completa e só ilus- IMPLIQUEN DALGÚN
trada polos episódios do estalido XEITO MENSAXES DE
do barco, o afundimento por sorpresa de parte da carga na costa LOUVANZA PARA OS
Fisterrá ou o a aparición dunha ORGANISMOS QUE
gabarra que fixo un trasbordo de DEBEN RESPOSTAR'
carga clandestino. Durante toda
a operación do traslado da carga (JUAN RAMON DIAZ,
de Cee á Xove, o exercício de DIRECTOR DE LA VOZ
obstrucción informativa acadou
DE GALICIA)- - - - momentos irrepetíbeis.

'fits

A preséncla de cémaras certifica a exlsténcla. dos Hdere~ pol(tléos e dos govern~s

Lonxe· os tempos nos que xornalismo era sinónimo de investigación, reportaxe e criación
própria, hoxe "o 44,8% do total
de noticias emitidas son elaboradas con información de fontes guvemamentai~". Esta é a
~nclusión dun estudo publicado hai tres anos por Editorial
Mitre, co título Fabricar notícias
e da autoria ·.de J. Villafañé, Enrique Bustamante e o galego
Emilio Prado. A análise referida
céntrase nos neticieiros de
TVE, RNE, SER e TV3. A se.guinte fonte en importáncia son
os partidos políticos cun 1
24,2%, segundo este mesmo Unha critica Uxelra, como a que~deflne esta sección de fotomontaxes de Faro
estudo.
de OuretlMI pode levantar ampla JN)lémlca no govemo
Xa que logo a imaxe da realiballaron para Barreiro· e que
dade construida dia a dia nos
médios de comunicación ·ten o
·AÜSÉNCIA DUN máis praticaron a filtración selectiva de noticias ou rumores
seu principal intérprete "no go- . MOTIVO
a .xornalistas c;te diversos rñéverno da Nación, nos govemos ·
. . .0-É
..
dios informativos". ·
das distintas Comunidades Au- PERIODÍST.,,.--IC
Un·bo!'l exemplo de filtración
tónomas e, en xeral, en todos RECOBERTA POR
produciuse durante a crise Alos organismos dependentes
bor- Barreiro. A petición de didas distintas Administracións ALGUN ESTUDO
misión do Presidente por parte ·
públicas".
SÉRIOQUE SE
do resto da equipa de governo As institucións e os partidos · ESQUECETAN
apareceu publicada en Faro de
ocupan asi máis ·do 60% dos
Vigo aquela mesma mañá e
espácios Informativos. Segun- PRONTO COMO
serviu de motivo para que codo os autores mencionados ob- DESAPARECEN AS
. mezara o debate de dimisión
sérvase "unha clara división de CÁ~S'
.
no· Consello de Governo,
funcións. Para a información
A importáncia da prensa en
política utilízanse xeralménte
relación a outros médios de cofontes da administración e dos
municación ven influida por
partidos, usando as organizaunha razón tan trivial como é a
cións sociais e outr:ós tipos de ,
sua perdurabilidade através de
fontes, de preséncia absolutaplantación de eucaliptos~ ..
dossiers elaborados polos dismente marxinal, para notícias
tintos gabinetes que circulan
rra entre
das chamadas de interese hupolas Consellarias".
·
mano,
consideradas como Gue
, A posibilidade informativa é
anecdóticas- pola maioria dos · Conselleiros
Se as institucións son, xa que xa que logo ·utilizada desde ás
responsábeis das redacións".
logo as principais fomecedoras institucións como unha arma d~
"En xeral, din tamén Villafañé,
Bustamante e Prado, "priman de información aos médios, . presión -e como elemento de_
as fontes estábeis ou institucio- convén saber como se determi- imaxe. Cando se trata de arma
nalizadas, produtoras habituais na e dP. que se compón esta ,in- de presión política a i'nformade información aos médios e de -formación. "O que sae polo ción é utilizada, en primeiro ludoado aceso para· os xornali&- tele-fa dun gabinete de prensa gar, ante os ·demais membros
tas". "Entre os redactores en- é o resultado dun proceso rnáis do próprio partido, cara a concargados de selecionar as fon- longo, moitas veces influido trolar a estn.itura de poder intertes, din tamén os autores, pare- pola guerra interna entre depar- no e tamén ante os membros
ce estar extendida a idea de tamentos ou entre consella- -- dos principais partidos compeque quen detenta maior poder rias", sinala un xomalista san- tidores. A opinión pública é o
é fonte de máis importantes no- tiagués con experiéncia ao·car- terceiro factor a ter en conta,
go d~ vários gabinetes de pren- máis relevante nas operacións
ticias''.
A explicación desta querén- sa e que prefire 1:10n dar o seu de imaxe pre-eleitorai: En todos
cia polo Pc;>der reside, máis que nome. "A gu~rra entré _canse- os casos a obsesión dos gover- .
nunha malevoléncia das reda- lleiros é frecuente. Lembro si- . nante· por ocupar espácio nos
cións, no feito de que os mé- nala, os intentos de Féma'ndo médios é permanente. A ausén:dios de comúnicacion están re- · Salgado ou de Antolín s. Pre- · ' cia as máis das veces dun moxjdos ·polos principios de "má- sedo para adiantarse nunha tivo periodístico é recuberta por
xima eficácia e mínimo custo e inauguración a Gonzáiez LaX:e, algun novo "estudo s~rio", que
cando este tiña xa preparado' 0 · se adoita a esquecer tan pr_onto
o seu corolário, a rutinización
das tarefas". Na prática isto · seü viaxe. Convén ter en conta como . desaparecen as, camasignifica que máis rápido e m·e- que nun.ca houbo, nen antes, ras. No mesmo .capít~!º hai que
. nos custoso que investigar e nen agora, govemos homoxée!1c:adrar a pr~hferac1on de '!ºneos. A guerra tamén se dá ent1~1as de_congre~os, conf~~encontrastar un ha' información é
. nutrirse dos telefax fomecidos .tre a Xunta e o Delegado .do c~a~, xornadas, inaugurac1ons,
Govemo eri Galiza. As pelexas . visitas e r?da~ de _prensa, o.nde
por algun gabinete de prensa,
os xornahstas apenas realtzan
ainda que isto leve consigo a por sair nos médios,: entre Gardesaparición literal do proceso cía Sabell e o presidente de tur- , perguntas.
de elaboración próprio do xor:no foron sempre notábeis". ·
Para este menester a estrutunalista, recentemente converti"La Voz de Galicia, sinala a
ra informativa e técnica ·das di~
do en operário de ·composición
mesma fonte, foi a preocupaferentes ínstitucións multipli- de t~xtos en ordenador.
ción dos sucesivos presidentes
cause ostensibelmente nos últimas ano&. Chama a atención,
Para Villaf~ñe, Bustamante e e de aí viñeron as entregas do
con todo, a auséncia de docuPrado; unicamente "en situa- Boletín Oficial ou doutros tramentación sobre case tQdas as
cións de crise do sistema, de ballos de impresión". O informatérias de interese para o xorexcepción forzada,· prodúcense mador lembra tamén como Banalista, trátese da criación de
as presións, as censuras exte- rreiro "metía zancadillas freemprego, das asignacións para ·
riores ás redacións" : Serian os C\Jentes a Albor através . dos
infra~struturas ou dos benefícasos das információns máis seus contactos na prensa": La
cios das empresas participadas
decisivas e polo tahto delica-_ Voz de Galicia chegou a pi.Jblidas, mencionadas noutro lugar car en portada unha nota na polo Estado. "Esas informacións, que dehesen ser ás fundestas páxinas: siléncio duran- que informaba. de ·que Femánte o embarrancamento do Ca- dez Albor -:'e daba ~e baixa daf!lentais, non exist~n porque
sbh, desinformación do INI só~ como suscriptor do citado -pe- .o x1gantesco aparato informati,,,...
·
· vo das institucións non ten esa
bre ·o proceso 'de reconversión riódico.
Manuel David Cheda e Valen- func'ión. A transparéncia infornaval, falta de transparéncia
dos sucesivos Conselleiros de tín. Villabrasa foron dous dos mativa · só se produce cando
Agricultura sobre os proxectos xefes ·de prensa durante a pre- coincide co interese do político
.
D
de instalación de celulosas e sidén~ia Albor que "mellor t~a- de tumo'!.
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O silénció· das fontesr oficiais
sobre . o embarrancamento' do
. Cason parécese acaso ao que \
relixiosamente gardara o Instituto ·
Nacional de lndú'stria, /NI durante todo o proeeso da reconversión naval, a negativa da Xunta
ou o Governo Central para tacaren públicos .os p.roxectos de fábricas de . pasta química e~ Fa·- zouro, As · Ponles -ou Narón... os
terrores ·de Francisco Sineiro por
que se lle puidese filtrar o mapa
forestal· galego ·ou a impenetrabilidade dos plans da OTAN ·para
a nosa · costé;l, que se· poden reconstruir de rebote da propaganda do cuartel xeral do Mando··
Atlántico antes ca dos g·abinetes
· de Felipe González.
·Pero éste camiño estreit6 para
certificar unha información (sobre todo cando perxudica á fonte
preguntada) víra$e en horizonte •abert-o c;;ando do que se trata é ·
de facer unha gabanza . ."Nas relacións entre meios de comunicación e institucións, -comenta
. López · Rico- entran en xogo
dous interesés contraditórios:
por unha ban,da ós desexos dos
grupos .políticos que dirixen as
institucións . de ofereeer unha
ima>Ce positiva da sua xestión.
·Pola outra, o deber dos meios de
· · comunicación de. contar todo o
._ que interese, o positivo e o negativo". Só mediante a inventiva se
Para· aceder ás actas de ple~os e comlStóns de govemo o Concello de A Corui\a eslxe autorización á alcaldla. O favoritismo
a determinados melos Informativos de confianza é-tamén norma corrente.
.
podert· afa!lar os m.uros de certos
gabinetes oficiais. "A_ imaxinaque afectan ao aicalde coruñés, antes era costume. Pero nen os
ción, a profisionalidade, as fonPaco Vázquez. Cada quen ten- o próprios concelleiros logran de
tes_próprias e(c., son ºas que van FLOB NATURAL
seu calcañar pde Aquiles, xa se Paco Vázquez información. O
permitir ao xornalista superar os
DO ESCURANTISMO · sabe. A experiéncia amosou ta- Supremo houbera de rectificar
atrancos que os grupos que con-.
INFORMATIVO
SON.
mén o escaso interese por parte unha negativa de entregar docutrolan as institucións poidan poñer no c:tesenvolvemento dp seu. OS XULGADOS ~UE -. de determinados meios en que mentación a dous representansáira á lus o escánaalo das titas tes no pleno".
· labor informativo" '
CARECEN DE
do xogo, ou a implicación do
O director adxunto de··El. ProA democrácia sen dúbida trouDEPARTAMENTOS DE presidente da Xunt~ Manuel Fra..: xo un cámbio de hábitos, pero
gresp de L~go, Ernesto S. Pomga, nas listas negras da CRTVG,
. bo, coincide en denunciar esta
persisten áreas de sombra, laPRENS~- ,·A POLICIA
a corrupción xeneralizada do gotentación de· filtrar, controlar :c)u
goas e excepcións abondo (alve.m o tripartito ou algunhas susesgar a información por parte E O EXERCITO' .
caldes de concellos pequenos
postas preyaricacións depende todas as institucións. "Esta
que proiben a preséncia da prendendo de quen fose o prevaricafalla de transparéncia por parte
sa nos plenos, a referéncia ao
dor". ·
·
das· institucións dase porque a ·
pasado dalguns políticos segue
Luis Pita, subdirector da Radio
-grande maioria destes organis- sa, Alúmina Aluminio, Radiotele- ·
senda un tabu ... ). "Hai casos tan
Nacional de España na Galiza,
mos estánse utilizando en bene- visión g_alega, El Corte Inglés, vacuriosos como o acontecido nun
reparte entre meios e inst-itucións · conceHo do Sul de Lugo, hai esficio de quen se atopan á frente rias . residéncias sanitárias, · clua responsabilidade pola falla de
· deles e teñen tentacións contro- · bes depp~ivos, tres universidacasos meses -relata Ernesto S.
transparéncia: "Os meios de co. laderas · ou persecutórias ·e· de . des ... N~stas condicións, os p~
Pombo- no que ao remate dun
pouca ou nula claridade infQrma- riódicos somentes teñen a posi- - municación deixaron de presiopleno municipal, público por cerbilidade de seren receptores das
nar por vender publicidade, por to, o alcalde, do PP, por supostiva".
.
propaganda institucional ou por
Pero se as institucióris definen notas que. os devandito~- departo, pediulle ao representante de
.mantero seu próprio státus. Sá· aos gabinetes de información tamentos lles envían .. E asi nos
El .Progreso que non publicase
o ... "
bese que os gabinetes de prensa
·coma plataformas para a trans- luce o pel_
unha determinada información
non son tal, senón oe propagan. par~ncia e a claridad e,. desde as
que foi noticia ao dia seguinte de
da, pero isto · é posibel porque
redacións poden.. consideralas . Desinterese poia
portada no xornal".
desde os meios de comunicacoma todo o contrário. "O inven- .transparéncia
A flor natural do escurantismo
ción. deixan de presionar sobre
to dos gabinetes de Prens~ informativo son os xulgados senténcia Ernesto S. Pombo-- é · Miguel A. Boo, redactor-xefe do ·as institucións, que deste xeito
que carecen de departamentos
Diario 16· de Ga1icia extende a
viven tranquilas".
·
unha das mellares armas que
de prensa-, a policia e o exérci.responsabilidade para alén dos · . Houbo tem.p os en que non foi
ins~itucións e organismos están a
to. "Os xulgádos son praticagabinetes ·de Prensa. "As instituasí. ·"os primeiros temp.os da
utilizár ao seu favor e· contra
mente impenetrábeis, comenta
cións e a clase política en xeral,
UCD parecen agora tempos dou- .Alberto Alonso, xomalista de
.desa desexada transparéncia inrados -lembra Luis Pita. No
formativa. Con eles oficialízase -foron sempr-e mais dadas á opaDiário 16 de Galícia, único que
cidade ca · transparéncia. Pero
concello da Coruña nos tempos
toda . a información, que chega
un xuiz aceda a talar contigo, o
de Domingo Merino, os xornalis. aos meios convintemente tami..!. non sempre pela sua culpa. É un
que é improbabel". Policia e Gartas pOdian obter calquera inforzada e oficializada. Son estes · feito que meios como La Voz de
da - Civil non están autorizados
Galicia, por exemplo, non sememación que solicitasen do secregabinet~s unha ferramenta efecpolos seus superiores a oferecer
llan ter moito interese en que · tário xeral. Hoxe non poden pa. tiva para as persoas que os tenengun tipo de información. A
haxa transparéncia nos temas
sar nen ás perma_
nentes, como
- ñen-ao seu servicio: É se un meio
sua obliga é ~ de remitirse ás esde información . pretende tratar
quemáticas notas de prensa e,
algún tema que se sae do habi- .
- sempre, ao Governo Civil. Estes
tl!al e require a·· opiniólJ._de~ algun
,. condicionante producen retrasos
responsábel, cáseque s~mpre
_-graves para a información diáestará ·ilocalizábel."
ria-:. e dan paso a bulos ou á uti- lizaciQn.de toupos ou persoas de
O director de L_
a Voz de Galicia
invita a repasar os nomes de fonte.s que configuran diariamente o
universo da inforrnación galega.
"Irnos botar unha ollada ao panorama das maiores institucións
INFORMACION
-galegas que . xeneran noticias
ab·ondo ·e que contao ·con qepar:..
ELEMENTAL COMA A
tamentos que filtran as inform·aDE NÚMERO DE
Cións: presidéncia da Xunta, de0CÉNC1AS DE ARMAS
legación do Governo, Jtodas as
consellerias e duas secretarias
'
QUE
TEMOS NO PAÍS,
. ' xerais,' presidéncia do ParlamenPODE
LEVAR Á
. .
to, catro góvernáqores civís, ca- ·
_tro deputacións, os principais
tii CONTESTACIÓN .
concellos, · arzobispado- e algúns
~ .FINAL POR PARTE
obispados. comisarias de poli·;
_DUN GO\(ERNO CIVIL
cía~ garda civil, . c~rtas -emntidades recreaativas, hoteis, Caixa
~ DE QUE E UN
.· . . .
Galicia, · Caixa Vigo, Celulosas, _ A prollfe{aclón de Congresbae actos lnátltuclonalspoucas v~e'!se· xuetlflca
SEGREDO'
BBV, Unión Feoonos contldos tratados.
-.
.
. Banco
. Pastor,
.
.
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confianza por parte daquel xor.nalista que as' teña no organismo
·cqrrespondente.
.
A dependéncia inforl1]ativa dos
Governos Civis en moitos temas
é xa que logo enorme -o que é
un bon índice _
d o seu peso político ·real. Pero os seus gabinetes
de prensa adoitan ser par_c os en
informacións, o que non sempre·
se xustifica por razóns de seguridade. Ao oscurantismo, contrário
aos ,hábitos legais democráticos,
únese a desidia, provocada,
· como decimos noutros lugares
destas páxinas, pola escasa rendabilidade para o poder de certos dados. Xefe.s de prensa, ·
como o do Governo Civil de P.ontevedra, asisten ao traballo só
palas mañás e. ainda a .esas horas resultan dificilmente localizábeis. Unha información elemental
coma a de número de licéncias
de armas que ternos no país,
pode levar a un redactor desde
a perplexidade de que existan
8.000 na Coruña e só 90 en Pontevedra, até a contestación final
por parte dun governo civil ae
que esa información é secreta ou
pertence aos arquivos da Garda
Civil, que ven senda o mesmo.
Outros departamentos na apariéncia · menos explosivos como
poden ser os rexistos da propiedade, poden exercer a escurida- de de mil maneiras. Consultar O
rexisto de constitución dunha
empresa só será posibel cando
se coñece con precisión a data
de asento. Noutros casos, este
servicio público por antonomásia
somete ao informador a un completo interrogatório antes de lle
entregar un pesado tomo que·
debe consultar se(l poder sequer
sentarse. Tamén o que cobran
os cargos públicos pode ser un
secreto. Desde a redacción de A
NOSA TERRA inquiríronse as
cantidades que perciben mensualmente os membros do Xunta, pero a. pesada estructura de
información da presidéncia non
quixo dar respostas. "Ainda estoou agardando que o govemo
Fraga resposte a unha petición
pormenorizada de cales son os
111 cargos que supostamente
desapareceron do actual organigrama- govemamental", comenta
Miguel A. Boo, de Diario 16 de
Galicia."
Pero á marxe destas lágoas
pre-democráticas, na actualídade considérase máís apropriado
realizar unha boa peneira informativa e mesmo unha boa peneira de informadores. Asi a alcaldía
coruñesa invita, con frecuéncia,
ás rodas de prensa a representantes de só tres médios: La Voz
de Gallcia, Antena 3 -emisora
vinculada á La Voz de Galicia e . .
El Ideal Gallego. No caso do
Mato Grande e As Pontes estes
meios gardan un siléncio total ou
teñen que se remitir á roda de
prensa que sobre o toma convocou o PP. O rexidor vigués ·pola
sua parte adoita filtrar noticias a
Faro de Vigo, o que provoca lóxi
came'nte as iras da competéncia.
Outros sistemas utilizados son
os de esixir data e nome do tema
a consultar, como sucede coas
actas dos plenos.do Concello da
Cor"1ña --para o que se require
ademais un permiso específico
do alcalde. As pegas, as sucesivas identificacións e os retrasos,
sustituen hoxen en dia a proibi. ción flagrante de aceso a moitas
informacións nas distintas insti.tucións, Oeste modo o xornalista
non poderá acusar legalmente á
institución por dcultac.ión de do,cumentos sobre os que existe a
obligatoriedade legal de facilitar,
pero varase abrigado probabel..
mente a desistir ou a non recorrer ao mesmo camiño no futuro,
dadas ademais as premuras de ·
tempo coas que ·~abitualmente
·se elabora a información.
D
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• burán Casais condén~se :si mesmo (Páx. 6) • Comeza o curso universitário (Páx.-9)
·
• Charpa exténdese o cónflit9 (Páx. 11) • Cómezan as eleicións
· sindicais (Páx. 11) • _E ntrevista con Xico Peña (Páx.. 14)
_. .~ _Conflito Casa Real-PSOE -(Páx. 15). .·

--------------------,-----------'RECOMPOSlClÓNDO CENTRO POLÍTICO

A CPG intégrase en -Centristas baixo a· consentimentb de Xosé Guiña

A sintonía natural do centrismo,
'
alternativa gálega á teoria fr~gui~ta do cenfro-direita ·
•a.L
O grupo que obtivera
maior número de alcaldes
nas pasadas eleicións
municipais da província
coruñesa, a CPG
(Coalición Progresista
Galega), está a pique de
causar unha nova tormenta
- ne;> centrismo galego. A
ameaza do ex-presidente
da deputación coruñesa,
-a quen o CPG retirara a
sua confianza hai algo
máis dun ano-, Xosé
Manuel Romay, de
provocar unha dimisión en
cascada de cargos
públicos populares na
província, interpretouse
como unha chamada de
atención ao aparato
central do seu próprio
partido, o PP, que ve con
bons olios o anúncio de
confluéncia da CPG ·
coruñesa e o centrismo
ourensán de Vitorino
Núñez.
A ensalada correspondente a
este outono está servida por camareiros de primeira -Vitorino
Núñez, Xosé Cuiña, Xosé Manuel
Romay, María Xesús Sainz, David Sánchez Carro e Xosé Manuel Arufe-, vixiados por un
xefe de cociña condenado, coa
sua contundente diplomácia, a
pór orde e adorno ás desfeitas
culinárias dos conservadores.
Manuel Fraga será, m_fils unha
vez, o último recurso nun com-

has versións, sobre todo cercacristalización dunha n·ova tentatinas á maltreita 'CG- un ·mero
va rexionalista 'de centro, lideraapéndice fraguista sen _persoalida pola s.abedoria rural de Cuiña,
dade de seu.·
e con baronias no cantonalismo
A capacidade qe Núñez para
lugués de: Cacharro, os campo- erguer un aparato de. poder naneses ' ourensáns de Núñez cional arredor da. sua influéncia
que teria que harmonizar coas
pública ·-presidéncia do Parlaposibilidades dun home da mesmento, Consellaria de Cultura·,
ma sensibilidade, como Pérez Vi.Deputación de Ourense-', é
daÍ-e, a Sagacidade coruñesa
- unha das incógnitas do ·panorade Arufe e a sua circunstáncia.
ma-que ten por diante este seg- · Hai nomes como Xosé Ramón
mento político. __
Sarreiro, Henrique Marfany, Maria Vitória · Fernáridez-España e
Nesta dinámica hai que obseraínda outros, que poderian estar
var tamén os cámbios -internos
·o de formacióñ conservadora. O . interesados nesta nova operación. Sería unha tentativa a máis
.§5 antedtto conflito no concello 'de
longo prazo e pouco,identificada
~ Santiago non é máis ·que ún gri~ Ión da longa cadea de problemas.' cos sectores máis integristas da ·
dir~ita. O .gran problema r_
adica ·
~ que FraQ¡atopou cando c;:hegou
~n saber quen· éxercerá máis&3 éf Galiza e qtlé deixará · intactos
atracción, se o poder a curto
~ cando se vaia, xa que o chama•
l
prazo ou unhá alternativa-de fuG do coudelo do Deza está a imturo·que estivese apoiada por tn~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~5 premerune~ilop~Wcoáfor~•
tereses empresariais e - non só
Arufe fara corpo con vttortno
ción conservadora que conecta
basada na coriveniéncia dalguns
bate que comezou 0 pasado Xo- corüñesas da CPG, líderados por mellor coa filosofia política de
ves, 27, no salón de sesións do Xosé Manuel Arufe, veu pór pon- CG que· co inequívoco sabor di- , políticos.
O apetecíbel· ~spácio centrista
Concéllo compostelán: a ac~ión to final a unha manchea de espe- reítsta que subxaz baixo a pódecoruñés, cristalizado nas anteriointervencionista de Xosé Guiña culacións acerca da extensión a · rosa mirada do seu máis fero
res eleicións municipais na estrasobre o aparato provincial do PP toda Gé;iliza do proxecto político oponente, Xosé Manuel · Romay.
téxia marfanista da CPG, non ten
saldábase coa auséncia no pleno que éentristas tiña experimenta- No ranking popular, dase publi ..
hoxe op esplendor de hai c;:atro
de 7 concelleiros do seu partido.
do en Ourense. Especulacións camente por féito qae Manuel
anos, cando aindá quedaba en
A longa sombra de Romay Becque comezaron lego das pasa- · Fraga fixouse máis no aldeanispé algo da oufrora poderosa escaría era a silenciosa rúbrica a das · eleicións parla.mentárias, mo vatente ·e populachón de Latan elegante acción de protesta.
máis tard~ intensificadas a raíz lín, que no exquisito siqaritismo -tn,1tura do POP provinc;:lal, pdncipal herdeiro, á sua vez, da extinPreviamente, o líder e voceiro da ubicación río aparato institu- do que pasaba por ser a:man
guida UCD. Arestora son só
conservador, Xerardo Conde cional do seu líder, Victorino Nú-. máis direita de Fraga.
doce os alcaldes.que resistiron o
Roa, dimitia nun episódio consi- · ñez, a quen se lle permitía presiA ninguén se lle escapa que na
derado por todos como "de dig- dir o Parlamento. O seu obxecti- axenda a longo prazo do golfiño _ continuado envite sobre os connidade". o seu teórico número
vo: reforzar a idea de que o go- Guiña figura escrito con máis in- · cellos lanzado polo aparato do
PP coruñés .desde a presidéncia
dos, David Sánchez Carro, garverno galego é bipartito. ·
terese e perspicácia o teléfbno
da Deputación, antes de que
daba siléncio desde o seu escaUn líder, Vitorino Núñez, que do oponente Arufe, que o do'
parte do_grupo centrista -tres
no de deputado provincial.
está a ver próxima a oportunida- ·compañeiro Romay. Hai quen
de de demostrar que o seu grau fala da sintohia natural, en con- ~-dos cinco· deputados · logrados
no 86- apoiase a moción de
A filtración á prensa do prÓxida dependéncia a respeito do traposición á tristeza daquela
censura que levou ao socialista •
partido hexemóniéo da coalición maioria natural que tan mal resulmo ingreso en CdeG dos alca!Fernández Moreda a sentar na
des e concelleiros que agardan
governante, non chega para con- tado lle dera a Manuel Fraga. Un
silla principal. ·
D
acontecementos baixo as siglas
siderales -como apontan algun- Fraga que pode asistir atónito á

COMUNICACIÓNS

Case un millar de persoas
'· na manifestación contra o. desmantelamento de FEVE
· cabezada por dirixentes · das
deo, .tivo lugar a leitura dun co- - vos. a dotación de servícios es- locais do BNG de Ribadeo e Vi-:
agrupacións
convocantes
e
remunicado conxunto lido por un pecíficos para os _hospitais de veiro, asi como os .de Galiza
Perto de un millar de
presentantes de distintos partímembro do . colectivo Espreita Jarrio (Asturias) e· Bu _ela, e· o Nova· de Foz que·non pararon de
peso~s rnanifestáronse o
dos pertencentes a localidades
onde se recollian as reinvindica- transporte . áxil e eficaz de toda , corear consignas de princípio ' a
pasado Domingo en
imersas na problemática. -Asi,
cións planteadas, . Na l~itura de .clase de me.rcancias, incluído as fin invitando a Felipe e a Guerra
. Ribadeo reclamando ao xunto ao alcalde de ·Ribadeo, o - dito éscr:ito manifestouse a "pro- que precisen cónservación en · a qüe se baixasén do Azor e·
·
"Mystere", respectivamente, e
naéionalista Eduardo Gutiérrez,: testa pota marxinación da Galiza frio".
Ministério de Transportes
asistiron o presidente da Mancono proxecto de liñas de.alta veloOs organizadores, apesar da collesen o tren. Tamén aparecia
e ao Consello de
munidade de Municipios da Ma- cidade, en favor do eixo medite- choiva, encontráronse satisfeitos nos cantos o presidente da XunAdministración de FEVE o
da resposta popular e calificaron ta, ao que se lle p~dia que non
riña e parlamentárió autonómico,
rr~neo, que contribuirá a-manternon desmantelamento das
López Noceda, o vicepresidente
nos nun estado de aillamento a mobilización "'como a abertura voase tanto e viaxase máis palas
liñas de ferrocarril entre
da Deputación de Lugo e alcalde histórico". Máis acliánte referiuse dun novo camiño, o da defensa liñas do "camiño ·de ferro".
Parece ser que cis represen-.
Ribadeo e Xb~ón e Ribadeo . de Pontenova Enrique Fernández á supresión de liñas por-parte da dunha via de comunicación ime o presidente . provincial do empresa Feve "coa connivéncia prescindíbel para chegar a novas tantes do PP non estaban de
e Ferrol.
·
CDS, Ramón Díaz.
do Governo Central e o siléncio metas de benestar, emprego · e acordo en que o "seú" présiden·
.te aparecese na~ reivindicacións
A manifestación foi ·Convocada
Tamén cabe destacar a pre- cómplice da Xunta de Galiza, progreso".
corais como tampouco «que se
polas agrupacións locais do
séncia do parlamentário autonó- que virá a afogar as nosas cati· corease "O governo quita e tren
BNG, .PP, PSOE e CDS e polos
mico. do BNG por Lugo, 'Alberte vas expectativas de crecimento As consignas
e a Xunta d! amén"; nen querían
sindicatos CCOO,' CCLL, INTG'e
Xullo Rodríg~z -Feixoo, q:.ie me- económico". Os asinantes do A manifestación transcorreu nun
estas consignas nen coreaban
UGT asi como, polo colectivo rises · antes fixera un ha pergunta comunicado pedirbn tamén o fe-. ambiente tranquilo e ás veces
outras algunhas, porque o que é _
badense Espreita baixo _o lema ·· ao P,arlamento Galego en reta- _ lanzamerito do sector· ferroviário até lúdico. Numerosas pancartas
. "Pola defensa do noso ferroca... - ción_.ao problema planteado-;- a ·"cunha substancial mellara de e bandeiras do BNG e INTG pu- ·. verdade é que "a ·festa" transcorreu polo medio da manifestarril".
.
, redución de servizos na liña de horários e estacións, a entrada xeron o .colorido · nunha mañá
A coricentraéión transcorreu
ferrocarris de via estreita. ·
do ferrocarril ña factoria de Alú- ·peslucida pola cholva que caía . ción, a ·cabeza parecia cáseque
de mudos, quizá pouco axeitadesde a estaéión do tren até a
·Ao remate da· manifestáción, mina-Alumínio, a conexión con intermitentemente. Os máis ruiD
prazá maior de Ribadeo e ia e11xa na Praza. do Campo de Riba- Ceasa e· outros centros produti- dosós fo ron os .das agrupa_
cións ~ <;ios a estes "m~steres". ·
• A. DIAZ AMOR/RlltADEO
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Nunha norma i~~ema que lembra ~ -obrigatori~ade _do castelán .

A ·cooficialidade evidéneiase·como quimera .
.

0 ··1Nss··.da Cé>ruña
reduce o uso do galego
.

.

.

.O.estad.o reXeita··que

'

.
os gardas municipais teñan
á vontariedáde -ocasional dos fLincionários que coñecer o .galego
•

'

1

•

ao galega, para comprobar o doO director do Instituto da $eguriférica do_Estado na mesma lin- O Governador Civil de
mínio donoso idioma, como prodade Social da Coruña recorda
gua asi como a proveer impresos Pontevedra instou ao
ba eliminatória.
nas, intensificar o ensirio e facer
nunha circular interna a obrigatocampañas institucionais en cata- ·Avogado do Estado para·
riedade que os funcionários te- .
lán.
· '
·
que recorrese unha
O primeiro recurso fallouno o
ñen de coñecer e usar o castelán
Esta desigualdade de tr_ato do . sentéricia do Tribunal
·Tribunal Superior de Xustiza a fae a isención do. coñecemento e
PSOE para o galeg9 foi repetida- Superior dé Xustiza na que . . vor do Concello por entender
uso do galega. Consecuentemente, o xefe deste departamen. mente denunciada no Parlamen- autorizaba ao concello da
que, segundo a leí de Normalizato da Administración do Estado
to a1.,1tonómico,
últimamente . Estrada-a incluir con
ción Lingüística, o galega é lín\ .
concl.ue que. as comunicacións
nunh.? proposición non de lei.asi- cara'cter el"imi'nato'..,.. . unha
gua oficial das administracións
-_,
nada polo deputado do PSG-EG
" 10
locais na nosa comunidade autócos organi_
smos -d~ caracter esCamilo Nogueira. Nela denunciá- - tradución de 1íngua· galega
noma, e, polo tanto, debe ser
tatal deben se facer en castelán. ·
· .os funcionários ·só utilizarán o
- banse os continuos requerimen- nunhas oposición para
considerada como un mérito nas
· tos da dirección provincial do mi- cobrir ·un ha praza de
oposicións de aceso a prazas de
galega na . escrita· -ou oralmente
cando se dea a. circunstáñcia de
funcionariado. A senténcia reconisterio. de Traballo e Seguridade Po licia Municipal.
galego, e non ~oubese un. fun.,.
Social de Pontev~dra a un fun- E ·d · ·
d t
.
ñece que para desenvolver as
coñeceren ~ língua e seren recionário capaz de compracelo,
cionário da Inspección de.TrabaVI encian~~, . es e xeito,
funcións de Policia Municipal "é
queridos para utilízala, Nesta inllo de Vigo para que deixe de qu.e a coof1c,1~l1dade non
absolutamente necesário que os
terpretqción da cooficialidade, a indicaráselle que terá que agar.:.
dar a que· se poda ·satisfacer _
a
usar o galega en actas e docu- - existe na prat1ca e a falta
seus componentes coñezan o
norma de director provincial do
mentes oficiais, ou a un dos xul- .de_autonomia do Tribunal
idioma galega".
INSS tira como conclusión que sua esixéncia. Na comunicación
gados do- social de Pontevedra Superior. os funcionários non estan na escrita, a ñormativa do INSS indica que se contestará ao soliclpara ne comunicar as senténcia
·
Este fallo foi recorrido ante o
abriga de coñecer o ·galega ainen castelán; a utilización sisteTribunal Supremo, co que queda
da que os particulares teñen o tante ,en calquera dous idiomas
demostrada tamén a falta de aumática do cast~lán por parte do
direito a "se relacionar cos orga- oficiais.
Esta Normativa emanada dun
delegado do Governo na 'Galiza · A Administración central consitonomia do, en teoria, noso mánisrnos dependentes da comunidepartamento· da Administración,
e .a inexisténcia dunha unidade dera que a- obrigatoriedade de
ximo tribunal, mesmo para temas
dade autónoma en galega'.'
administrativá encargada de tra- coñecer o galega vulnera o prinque son próprios e exclusivos da
contrasta coa moción presentaAs instruccións son ·precisas
nosa comunidade.
no que se retire ás relacipns ad- 'da á mesa do Senado polo Gru- . ducción, par:a aqueles casos én cípio constitucional de igualdapq Parlamentário Socialista que
que· a comunicación entre depar- de, poñendo en ~vidéncia que a
ministrativas cos organismos estatais, públicos, que deben ser en atención á "especificidade dó . tament9s do Estado _asi o requi- · cooficialidade do idioma galega
Para a Administración do estara.- Na moción do. deputado ·do só existe como enunciado na lei.
Catalán e a sua situación- sóciosiempre en castellano. Con orga'do o-galega debe ser consideraPSG-EG reclama exercícios ' ou
llngüística e culturql". demanda
nismos da administración Autodo como ua mérito máis, quer dicursos de galega para o ·acceso
nómica ou Local, invítase ao fun.:. un tratame_nto específico nó ámO Go~nador civil de Ponte- cer, non hai obrigatoriedade de
cionário a utilizar o idioma .oficial bito da función pública. A mo-. ·· - á función pública, a valoración vedra, Xurxo Parada, mandou re- coñecelo, como acorre co espado coñecemento do galego nos correr ao_Avogado do Estado as ñol. Esta filosofia é a que están a
que tivese empregado ·o U$Uário ción asinad~ polo galego Xaime
concursos públicos, e, en xeral, bases de convocatória dunha estender tanto PSOE como o PP
pero tamén a indicarlle a imposi- Barreiro reclama a selección dé
que se facilite· en galego toda á oposición de Policia Muniéipal
bilidade, no s·eu caso, de facelo . persoal en catalán e insta ao go(non obrigatoriedade) e manifésescrita de uso público emanada da Estrada nas que se incluia a tase tamén no decreto da ísen·en galego. Se un usuárib recla- verno C'entral a formar aos funpola Administración na Galiza. D tradución dun texto. do español
mase · con todo $er aten-dido en cionários da administración perición do galega no ensino.
O
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-Reafirmouse na arde.de retirada. de carteis por utilizar·o topónimo legal .da vila

,.

.

'

Durán Gasais obrig_
a ao ·.Tri·b.u_
na1
• X.M.SANTIAGO/RIVEIRA .

novo as causas de · actualidade. - tiñan que ser visados nas oficinas municipais para poder ser
pegados no tern:io municipal. Os
que non levaban .o nome ao gos-

E cornpre entón recapitular· sobre.
Ha xá algunhas_semanas
toda un ha .série de feitos. que
que se coñeceu na vila da
ocorreron no município durante ·.
Póvoa dp Caramiñal, ó
os -anos p(!sados, baixo o ·manprqcesamento do exdato do edil rianxeiro, e que conalcalde e concelleiro,
catenados .uns cos outros levan
directamente a estes sucesos.
actualmente deputado
autonómico polo Partido
Referendo con
Popular; Segundo Durán·
identificación
Casais. -O procesamento
· do agora deputado, que
Primeiro foi o estraño referendo
que coa excasa do nonie da vila,
ficou -en liberdade
•
levou a cabo Durán Casais na .
provisória despois de _
Póvoa. Foi un referendo· abando
depositar unhá fianza de
estraño, no que se optaba por
250.000 .pesetas, polo
tres nomes: La Puebla del CaraTribunal Swperiqr de
. -miñal, A Puebla do éaramiñal, ·e
Pobra do Caramiñal. Nel os voXustiza da Galiza, veu · a
tantes tiñan qÜe identificarse no
consec.uéncia dunha
momento de dicer cal dos nodenúncia apresentada xá
mes preferían para a sua vila,
hai t~mpo pola Asociación
polo que ·o funcionário podía
Cultural "A Miserela", a
apontar o·nome, e documento de ·
canta da retirada pola
identidade do viciño a carón do
policia local, bai.xo ordes
nome da sua preferéncia. Foi,
··_ da alcaldía, duns cartazes . claro, unha apa_bullante vitória
para as teses do Alcaléle, e da·-onde estaba .escrito -o
quela apesar do nulo valor legal ·
nome gálego da vila: A
do Referend.o·, A Puebla do Cara· Pobra do Caramiñal.
miñal foi o nome oficial da vila. · .
A asociación cultúral, enfrentada
desde tempo atrás c6 alcalde, levou un notário que levantou acta
da retirada clos cartazes polos
policías locais, pésie ás reiteradas adverténcias deste, de que
era un acto ill;lgal de abuso de
autoridade, adverténcias remesadas taf}len a Durán Casais,
qüe seguiu adiante pésie a todo.
De aí seguiy .un "impásse", e é
agora cando o procesaméntó .
polo Al~o. Tribunal ven pór de

Super~or

· dfici.osamente, claro está, posto .
que a Alcaldiá foi a prim.eira de
cansarse-ae-1-e cleseguida empe- _
zou a asinar escritos co nome
español: ·Puebla del ·Caramiñal.
,Asr as causas as diversas variedades do topónimo galega estaban· proscritas, tanto Pobra,
como Póboa, eran excúsa abonda para pmibir, retirar ou arrincar
cartazes, panfletos, ... ·ou devolver cartas; para iso fixo unha ·
normativa pola-que todos os cartazes, foran óu non 'comerciais,

a condenalo
to dos gastos do Rexidor non
eran carimbados, claro.
Todo iso apesar de que na Alcaldia había desde hai anos un

informe técnico, asinado por Gila
Merino, onde se recomendaba o
uso do topónimo Pobra (ou Proba), informe acochado até que a
Miserela o fixo público.

Abuso de autoridade

Asociación Cultural A Miserela
autora da deriúncia contra Durán

'Non se trata de enfrentarse
senón de acabar coas arbitrariedades'
O que o segue conségueo,
cumentada e máis a miúdo
despois· de tantos enfrentaque as outras. É a máis recomentos con Durán.
mendábel pola Comisión da
Toponímia, e no caso do
· Non. se trata de buscar o enser
nosó Concello axuda
frentamento polo '"enfrentaaceitada o que estexa recomento, senón de levar ás
mendada por un organismo
inxustizas ' e arbitrariedades
oficial.
· pola vía axeitad& e que poda
haber: mellares resultados.
Cal é a situación cultural do
Durán que· é:. un autócrata,
Barbanza? Como son as reun dictador de pantomima,
lacións · ·entre as diversas
un patriarca inxustamente : ·asociacións existentes na
·
tratado...
comarca, Xoves Culturais,
Un franquista recónvertido.
Col de Betas, Miserela.. : E
áo fin, para éando unha FePor q·ue PÓbra e non Póvoa,
deración de asociacións culmeter dous· topónimos galégos, diante da dualidade . turais?
aceijada entre a f~la e a esA situaéión cultural no j3arcrita, non é fomentar a con- . banza non ·é boa, ainda que
fusión?
·
supoñemos que nos demais
É un tema difícil e cónviña sítios .será similar. No caso
que os galeguistas sacrificada· Pobra a sit1,Jación é pior.
sen opinións persoais busSó interesa a "Cultura Oficial"
cando unha solución comun.
promovida polo Concello, e
Póvoa está no xénio da línque ten pouco a ver coa culgua. .Proba e Pobla están do- · ·tura ·galega. As relacións co
cumentadas e no caso de
resto ·das asociacións cultu,.
Pobra vemos duas razóns
ráis son poucas e ben esca-'
para apoialas: Está. ben do~a
D

a

O caso estarla xa a meio pechar
se non fose palas derradeiras
"boutades" do deputado popular.
En primeiro lugar a publicación
dun panfleto publicado na Povoa, e asinado por Durán, onde
se verten ágrios comentários e
insultos contra da Asociación
Cultural a Miserela, e as persoas
que a integran, inténtase xustlficar pseudo-historicamente o topónimo Puebla, e onde nomea
de pasada unha chea de· informes que di ·posuir que avalan as
suas teses.
•
A Alcaldía da Póvoa, reunida
en Comisión de Governo acordou pagarlle ao señor e deputad.o Durán Casais os custes derivados do · seu procesamento e ·
pagar as minutas do Avog~do
deste, o compostelano D. Clemente González Peón, en tem-'
pos militantes da extrema direita
é hoxe na· Particfo Popular.
Diante da comparecéncia de
Durán Casais ante o Alto Tribunal
competente para xulgalo, os dimes e comentários que circulan .
pala Póv9a aseguran que este en
lugar de exculparse ou · desculparse polos feítos oco._rr:idos, que
son..® abuso-Ge poaer e autoridade de .livro, reafirmouse neles
cunha atitude sobérbia, que cla,..
ro está h9n lle deu.·outra opcióri
ao Tribunal que o do Procesamento.
·
o
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Nos ·próximos dias.prevese Uf)ha suba do leite.. ao pródUtor~

O PSOE máis preocupado pola .preséncia de tractores ante ,,
as institucións que polo corte de estradas
.A.E.

As tractoradas dos dias 27
e 28 de Setembro
supuxe(on un cámbio de
atitude da Administraclón
central que intentou
abortalas por todos os ·
meios ao seu alcance.
Primeiramente foron os
avisos de multas, despois
os -intentos
desmobilizadores, a
pretensión de conducir as
protestas cara as
empresas e, finalmente, a
acción policial impedindo
a entrada nas cidades.
Ainda asi os sindicatos
convocantes consideran
as xornadas de loita como
un éxito, ªfirmando que a
próxima suba do précio do
leite ao gandeiro é froito
destas protestas,
acusando ao Governo de
intentar desmobilizalos.

OELEGAGJON PROViNC{

"Foron o broche de curo dun ano
de mobilizacións". Así calificou o
representante do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas a tractorada c~lebrada os §2
dias 27 e 28 de Setembro. Por ~
máis que non pudesen acadar ~
plenamente os obxectivos cos ~
seus tractores, móstranse con- ~
tentos do conseguido con estas :E
xomadas de protesta: "os repre- ><
sentantes , da Administración
A grave situación social mantén aos labregos- pennanentemente moblllzados. Na fotogra,la, concentración en Lugo
.
.
central, Governadores e Delegado do Govemo comprometéronse a que o Ministro ia sentarse a
dicatos, non asi a Administración ·.cidades e congregarse diante Én semellantes termos apreA Mesa do Leite reunida en
negociar, recoñecendo que o
d?s institucións, como tiñan precentral, acordou instar tamén ao
sentou tamén outra proposición Compostela o Martes dia 2 de
problema era poi ítico e non técvisto. Esta mec;fida levou a que
Parlamento para lograr a inter-:
o representante do BNG, Manuel Outubro, na que estiveron prenico", afirma Emílio López Pérez.
como, no caso de Ferrol, estivesentes a Xunta, empresas_e sinvención do Miniátério.
Doval, na Deputación con.~ñesa.
Para o SLG supuxeron tamén
sen cortadas as comunicacións
O Sindicato Labrego Galega, o
un gran avance sindical, aumenúnico que asumiu na prática o ·ou en Lugo na estrada de A Fontando considerabelmente a afilia· -1anzamento das mobilizacións, . sagr~qa, que foi a própria p_olicia
ción, até chegar a duplicala en
quen cortou o tránsito.
considera tamén -"como un éxito
zonas xa de por si fortes, como
Os Governadores propúñanlle
que se teña freada a reconverChantada; e pota atitude de moique en vez ·de congregarse diansión pola via dos précios, que
tas empresas galegas que están
era a pretensión do Ministério, · te das institucións ·realizasen
valorando máis o organizarse a
cortes intermitentes das estraasi como parar a desfeita de Larnivel galego, algo que o SLG, Hes
das, importándolle menos · as
sa impedindo . que ocorrese
viña demandando como parte
moléstias aos usuários que a
como con Mafriesá ou Frigsa. _
.dun plan para facerlle frente á
imaxe das institucións cercadas.
crise.
Nos dias añteriores as ·mobiliImpedir as
zación- tamén se dedicaron. a
· concentracións
propoñer que o que habia que
Propostas parlamentárias ~
Pero o PSOE estaba disposto a .
=>
facer era ir ·directamente contra
frear como fose as mobi1izacións
Por outra banda os sindicatos o
as empresas, ·cortar ali o tránsito,
do 27 ·e 28 de Setembro. Os Goreuníronse cos distintos grupos ~
e non contra Madrid somente.
·vernadores puxeron en marcha
parlamentários. O PP xustificou a ~
Moitos alcaldes do PP tamén se
os dispositivos para evitar que
sua auséncia, Ceferino Díaz, do ~
sumaron á propaganda desmoos tractores pudesen entrar_nas
PSOE, mostroulles o seu apoio e
'
bilizadora. .
o BNG e o grupo Mixto apresenAinda asi o númere de persoas·
taron unha Proposición non de
que interviñeron nas .mopilLzaLei para que o Parlamento lle socións foi . moi grande, .senda
licite ao· Ministério de Agricultura
. maiormente ·afiliados ao sindicaque se concerten medidas urto ou persoas que se afiliaron naxentes dirixidas a -darlle urxente
queles dias. ·.
solución ao grave problemq do
sector lácteo, "criándose a tal
Perspectivas
As empresas Máfer e Quesal- -llóns de pesetas.
estaban a neg0ciar a renovaefeito unha mesa de negociación
Ainda
que
pararon
a
recolli.:.
ción
da
liña
va,
das
que
é
accionista
maio,
para
este
ano,
non
A
Mesa do Leite voltarase reunir
. n~ que estarian presentes a Adda de leite, o emprésário prechegando a un acordo.
ritário Mário Fernández tiveron
o 23 · ·de Outubro para debater
ministración central, a Xunta · e
que parar a sua produción ante tende volver· abrir as factorias, - ·segundo afirmacións recolliglobalmente" o Plan galega prorepresentantes das empresas e
o embargo decretado polo polo que ·está a negociar cos
das no Saviñao a empresa
posto polo Sindicato Labrego
sindicatos".
traballadores para que estes
Banco Pastor.
Leyma · está interesada nesta
Galega.
,
Esta mesa teria como finalidaf,actoria e o Banco Pastor sa~
Estas empresas lácteas; ubi- coitan vacacións estes dias
Este sindicato afirma que vai
de garantir uns précios mínimos .
beria deste interese.
c'adas no Val -de Lemos_(Escai- . que vai estar parada a produesgotar todas as vías de negorendábeis, a venda e ·O aboa· Nos últimos anos cerraron
rón e Seoane, respectivamen- -ción.
. · ciadón· antes de -convocar novas
mento dos produtos gadeiros; a
Fontes próximas á empresa
nesta . comarca outras du2s
te), empreg~ban _ no sou con- ·
mobilizacións que, en caso de
elaboración dun plan galego de
manifestaron
nón entender a
xunto
·a
28
persoas
e
tiñan
empresas lácteas. Primeirater que facelas ("o que significapolítica agr-ária que contemple as
unha factt1ración de máis : de atitude do Banco Pastor.~ póis
mente Galvisa e, logo,.·na mesria que moitos dos dirixentes gadotacións estruturais, ' tecnolóxi1.200 millóns anuais, adebe- só tiñan un déscoberto de 17
ma factoría, Provalesa, deixan.:
legas terian que estar no psiquiácas e de investigación asi como
do débedas aos agricultores e
dándolle aos labregos . dous millóns ·na liña.de crédito de 20
-tricó, pois· non poden comproa reestruturación da agro-indúsdespedindo aos traballadores.
meses · de leite _e un mes .de . millóns que· 11es tiña concedimeterse a negociar. e logo non
.tria coa criación dun grupo gale- Mafer é a única empresa exissoldo aQs traballadores. As dé- do.
faceló", en ·palabras de Emílio
go para ·transformar ~ cnmerdali:O Banco ·Pastor e a empresa tente en ~scairón..
bedas ascenden a uns 400 mio
López Pérez) seria unha folga.xezar toda a produción gadeira do
pa~. ··
,
ral.
o

A crise agrávase ·-..

Pecharon.Mafer e

Qu~salva ·

·a·
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Wnanimidade nas diferente8 forzas pol_ítiCas'e colectivos cidadáns á hora.de denunciar p9síbeis _
irregularidades

As últimas actuacións urbanísticas de A Coruña
_
favO.recen á fanlília do ·_·alcalde.
••

• MICKY BERTOJO

O nome de Francisco
Vázquez e.o da· sua dona,
amén dun bon número dos
seus familiares ' máis . :
directos, aparecen
vinculados a algunha das
sociedades imobiliárias ·
presuntamente favorecidas
polo Concello ~oruñés no
Plan Parcial· de Mato
Grande e en relación e.o
Plan Especiaf de Reforma
Interior do ,Paseo das .
P~ntes . (PERI).,

...
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de aportación -de ce5ión~ dos
proprietarios do Plan Parcial,
polo que se· lle aplica duas veces
á mesma zona verde o carácter
·de edificábel, co conseguinte aumento da edificabilidade de este
·Plan Parcial. lsto seria máis que .
suficiente para a derogación de
dito Plan Pat9ial, ainda que retrotraéndonos no tempo · -Abril
· do 87-, xa estivemos a apresentar as oportunas a1egacións:
non se nos contestou. Ainda que
a via administrativa poda pare.cer ,
pechada, debido á ·prescrición .
dos prazos.' legais, non é asi. ·O ·
feito de que familiares de Francisco Vázquez podan estar vinculados a intereses .moibiliários
nesta zona é suficiente par~ que
· haxa unha nulidade de pleno dir~ito, polo lanto xa non hai pres-:
. crición algunha e se .pode seguir
adiante co proc~dimento't.

As reportaxes publicadas no xor..:.
nal "El Correo Gallego", basados
en documentos· municipais e do
Rexisto Mercantil, parec:en de.:.
mostrar a participación dos familiares de ·· Francisco Vázquez en
No que parecen estar de acor- ·
ambas as duas urbanizacións.
do todas as forzas políticas
César,Lendoiro, portavoz do Parcomo clave desta polémica
tidd Popular (PP) no Concello codun posíbel delito de prevaricaruñés, aconsellaba ao alcalde
ción · por tráfico de influéncias e
infortnación privitexiada- é nas
acudir á via xudicial para despexar o asunto, ao tempo que ex-: auséncias do A'lca!de nos plenos
,presaba qlÍe "sé Franci.sco .Váznos ·que se aprobaron os Plans
quez pudese, xa teria denuncia- · · respecivos. "A Jei é erara e tru<ado a ,"El Cqrreo Gallego". Segun- .tiva: si hai intereses particulares,
o alcalde ou o concelleiro benefido Anxel Guerireiro, secretário
xeral dó Partido- Comunista de · ciário do acordo municipal en a
Galiza · e dirixente da coalición
obriga de ausentarse do pleno~.,
Esqu~rda Unida (E~). "os gran- pontualizaba Demétrio Vázquez,
des proxectos urbanísticos en A responsábel de temas munici- .
Coruña están feitos e pensados pais qe EU. o grupo municipal
para beneficiar
mesmós de do Partido Popular declaraba
sempre . .Hai indícios -razoábei~
que analisará aéta por acta cada
de que existe un cír.culo ·cerrado
unha das sesións celebradas ná ·
de persoas _relacionadas xurídi- presente lexislatura que aborda- .
ca, persoal ou empresarialment,e, ran ambos os dous proxecfos urentte os que están os familiares banísticos.
doalcalde, que se benefician da .
xestión de Francisco-Vázque:i".
A clave está nas
-

alegacións· tanto ao Avance
ao Proxecto aprobado inicialmente. Nel denunciamos que
se teñan apresentado ditos acordos ao público, no mes de Agos-·
to. q que ven deF)1ostrar o respeito pola democrácia partidpativa cidadá nos asuntos do Concello", aponta Marcelino Liste. "É
manifesto o incuinprimento da
normativa urbanística contemplada no PXOU en relación coas
alturas máximas das edificacións
e coas reservas mínimas de solo
para equipamer:itos, aumentando
considerabelmente a edificabilidade permitida. lncúmprense,
por exemplo, a reserva duns
10.000 m2 de solo para un instituto de bacharelato, reducíndoo
a 7 .000 m2 e incumprindo os mínimos contemplados na normativa para este tipo de centros".
. c~mo
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votacións plenárias

Mato Grande
Un dia despois, tocáballe o turno
de denúncias · ao Bloque Nacio- nalista Galego (BNG) e a Federación de Asociacións de Viciños
da cidade. Mário López Rico, represenJante da coalición nacionalista, expresábase nestes termos, "en relación a este affaire a ·
nosa acción vaise concretar en
duas actuacións, · por unha banda, as perguntas interpostas con
data de hoxe no Parlamento de :
Galiza neste senso: vai a Consellaria _de Oraenación do Territorio.
a suspender as actuadcms q,ue
se están a leva a cabó na aclualidade en· base á aprobación dun
· Plan Parcial de Mato Grande ·co
info1me 111egatiivo dar Gomisi,(m
Provincial de Urbanismo die A
Corufj1á? Ten _previsto ajgunha
actuación 1ad1mii111is.m:~amirn11::a,, esdarecedora da swifu!Jación 1criiada?
Pensa ,a Oonoo~~arfa
a
rewis1iéin1d 1JJ:S, ,aC1!ll~dlD •GSl 'itell;::ial ll'ie..S!IJ' tasen oonibirio.
li1 ·· "1

"Se votase favorabelmente, a
cousa xa está máis que ·ciara,. se
se abstivo, e xustificou as razóns·
para facelo -intereses nas <:lis. tintas empresas imobiliarias-,
tal e como dicta o Regulamento
Orgánico da Lei de Bases de Réxime Local, non incorria en ilegalidade. Parece ser qu.e o único
que fixo foi ausentarse sen máis,
aponta Mario López da frente na:
cionalista, aí precisamente reside
a nasa dúbid,a e un ha port~ ·aoerta a posíbeis vías legais. E preciso dar· expl.icacións aos concellais sobre estas auséncias. A
mencionada' Lei é mof clara neste senso".
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Os melos de comunicación coruííeses mantlvéronse flels ao alcalde

><

postura do BNG a respeito desta 800 millóns de pesetas. A bon
cuestión. Este obxectivo princi- entendedor.. :"
pal desta coalición. -" O que non
podemos explicamos, · engade O Plan Especiat de
Mário lópez, é comó unha forza · Reforma Interior do Paseo
política· como ·o PP, que "gover- -etas Pontes
·
na" ~ "governaba"- a COTOP
hoxe e no momento da aproba- Marcelino Liste, Secretário da
ción do Plan de 1987-; se lava as Fede·ración de Asociacións de
mans de semellante xeito. É máis Viciños de A_Coruña expresábaincomprensíbel ainéla é o feíto de se en parecidos térmos: esgotar
que sertdo a oposición municipal a vía administrativa, antes de acneste concello, faga unha roda tuar por vía xudiciaL No momende prensa odia 27 deste mes di- to da aprobación do Plan, dita
: cindo que non sabe con exacti- federación denunciou a conflitiva
tude cal é a postura do Alcalqe.
incorporación dos 21.000 m2 no
ámbito do Plan Parcial, cunha
Un pouco de seriedade, ' por famoi superior á permitida no Plan
vor. Un dado ilustrativo é como
o Presidente da Comisión ProXeral de Ord~nación Urbana
- vincial de Urbanismo, o Sr. Ro(PXOU).
dríguez Hórta, aparece máis tar"A respeito das alegacións ao
de como Xerente Municipal de
PERI, feitas no mes en curso,
esta federación xunto coas AsoUrbanismo do Concello coruñés
A reserva para
ciacións directamente afectadas:
e leva adiante as negociación$
equipamentos
Asociación de Viciños de Santa
do Ministério de Defensa co
"Por outra banda, a reserva para
Margarida "O Parque" e a da
Concello sobre o solar dos cuaroutros equipamentos -sempre
Agra do Orzán, apresentámos
teis de Zalae,a, un negócio duns

Nemes próprios

Outro dos· cabalas de batalla
desta polémica é o informe neA empresa lrco, S.A., cqnstillM.B.
g1amiv101 dai Comisión Provi_ncial de
tu ída polos construtores Anxel
Urbanismo dependente da Conl!lano, S.A. formada- pola dona ~ Jove Capellán e Manuel Soto
01 re de O~denación do Terri·"""d o alcalde coruñés, os seus irPérez1 xunto cas suas respec~ó1rio1 11(COTiOP) sobre este Plan, ,
tivas donas, forman· ·pare de .
m~ns e as suas respectivas
pm. á sua a¡probación munici- ·
donas e a empresa Heredéros
Cohesa (Constructora HerculiPala 101Jrtra
., í
il:!l'
~ta.1dllasie de infonne é prede Ignacio de la Iglesia, S.A. na, S.A.), proprietária da canlópaz, '~aisie a¡p~r.ailer t;iir 1r.lha1 , e· 1oo¡pllíuo 1maJi15, 111iQ111 virncularite,
empresa dedicada á elaborateiía de Sar:lta Margarida, hoxe
núncia adm. í
i~
pero, é 1p111aoiso dar expilícacións
~ ción, tratamento, transforma-·
sede do Palá9io de Congre-·
· llaria de
ció
cai
e w
gnorar.n as suas oonción (...) de todo tipo de mesos, e permutada . no . seu dia
río, 'S olcíitamdo1 a da1rogaei&n
1eW11'.S1i~ó•1. "'Poir q1ue se 0011tem- ·
tais- e propriedade de Ramopolo solar do secadeiro de pe- ·
2
aoordlo dlci 'Plan !ParOiia!l de l' 1 ~Jo 1p!l1001 ases, 21.JIJOO rn de máis e
na lllanes Rey, os seus catro files de Zalaeta e 35 millóns de
Grande· basada en
as
par ~1 son interpretados doutro
. llos e os respectivos cónxuxes,
pesetas .. lrco, S.A. é á sazón_
tións fun~is:. u11lhia~ no, iiaí- :xeü.o,. Se, i S1D1 non está · recollido
entre os que aparece Fr~ncis
representante -med_
iante poto de .que 0 Piiian Pardalll non se nas actas rnul'l.iclí:pai~. é outra por.:.
co Vázquez: O seu obxecto
.
der notarial- de !llano, S.A.
axusta ás
e e •' a ..... s do ta aberta par:a meterse non nun· social é "a compra e.venda de
A ·.Xunta de Compensación Plan Xeral1 de Ordemaolón Urbana
ha ciuest.ión de prevartcación, l>etodo tipo de fincas urbanas, a . de Mato Grande, for,mada polo
(PXOU), xa que 16J111gade, 21.000
nón 1111u1m1 tema de ilegalidade uredificación', promoción e venConcello coruñés, Anxel Jove.
2
m co conseguínte aumento 1
11a banística: ·que a COTOP poda di.da de vivendas, chalets e naCapellán, en representación de
superfície edificábel: e, olltra, zocer. que hai unha nulidade de pleves iñé:lustriais,. e 9alquer outra
lrco, S.A: mano, S.A. e Inmobinas verdes xa calificadas como . no direito, e sus,pender, entón, o - · actividade, conexa ou compleliaria Elviña, dispuñan da maiotales no· Plan Xer_al, pasan a s€r
Plan Parcial de Mato Grande".
mentária das anteriores".
ria cando foi aprobado .o pro- · computadas como zonas verdes
Asi explicitaba Mário López a
1

1

"Máis grande ainda, engade
Marcelino Liste,' é que non se fai
reserva algunha para equipamantos mínimos, tal como ditan
o PXOY e a Lei do Solo para
esas 585 vivencias -de lux, por
suposto- que pretenden construir, en perxuício dos actuais e
futuros residentes na zona e en
beneficio dos proprietários do
solo. Estas reservas mínimas
obrigatórias --non é o caso do
instituto mencioando- estarian
dedicadas a un centro de EXB.
Se exceptuamos esta zona concreta, non quedan apenas parcelas para este tipo de servicios e .
equipamentos públicos. As zonas dos considerados como de
uso institucional, pasaron a ser
calificados como de residenciais
co conseguinte incremento na
densidade de povoación e de
cativos en idade escolar. Pensamos que a construción deste instituto responde a intereses especulativos e benefícia en exclusiva
aes propietarios do solo: un centro de EXB supón unha cesión de
terreo obrigatória e gratuíta,
mentres que a cesión para un
instituto é obrigatória mais non
gratuíta; o concello, polo tanto,
teria que expropriar astes terreas
e a un précio moi alto", sinala
Marcelino Liste.

xecto de bases e estatutos de
actuación · do Plan Especial
para esta zona. Entre as suas
competéncias cábe o dereito á.
expropriacióh forzosa 'de terreas.
Xosé Collazo - Mato, . propietário de 11.637 m2 en ,Mato
Grande, proprietário da sociedade que xeréncia o Palácib
de Congresos, é proprietário
igualmente do Casino _do
Atlántico. Desde Outubro do
pasado ano, o Tribunal Superior de Galiza -a instáncias
dos colectivos cidádáns- determina que· se ten sobrepasado a edificabilidade concedida
e determinada a paralización
dun dos corpos do Palácio,
decidindo trasladar á via penal
as actuacións do Concello. O
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segundo a Leí ido Solo-. e en
función do núme.ro de vivendas,
teria de ser duns 3.000 m2 construidos, e non se fai. .Para o resto
de equipamentos sociais, xóve- ·
nes e terceira idade, tampouco
se fai reserva algunha en superfície; moi pola contra se pretende,
segundo o Plan Especial, facelo
en soto nos terreas dunha pequena praza ao pé ·do acueduto,
todo · iso nunha superfície de
máis de 80.000 m2 sen edificación algunha. De novo a especulación en danza, xa que as construcións en soto_ non computa
edificabilidade. Que quede constáncia que este Plan figura como
de iniciativa municipal, polo que
tería que pagalo o Concello, encarregánc;foselle o infontle á
equipa técnica dos principais
proprietários do solo: lrco, S.A. e
lllano, S.A. Como é evidente, o
informe que podan facer sempre
beneficiará os intereses especulativos dos proprietários do solo.
A cousa agrávase máis ainda
polo número de mz propriedade
do Concello: viveiro municipal e
permutas feitas no seu dia a
cámbio dos terreas da Cubela,
hoxe grande área comercial El
Corte Inglés. Nós, como noútras
ocasións, advertimos nas alegacións que se non son aceptadas
e, posteriormente, non se aceita
o recurso de reposición prévio a
un contencioso, iremos aos tribunais: lso que o teñan por seguro. E preciso que queden ben
claros cales son os direitos dos
proprietários do solo, e cales os
dos actuais e futuros afectados
pala construción deste polígono.
Neste momento, levamos unha
loita en relación co Palácio de
e Santa
Congresos na canteira d_
Margarida, cuxos proprietários
son membros de lrco, SA., representantes á sazón de lllano,
S.A. nos terreas de Mato Grande. A nosa postura é clara: estamos pola paralización dos plans
e polo cumprimento da normativa urbanística. Asi conclue Marcelino Liste as suas declaracións.
Fiel á sua norma de gardar siléncio nas distintas polémicas no
que se viu envolta a sua xestión
á frente do concello coruñés,
Francisco Vázquez ten deixado a
sua defensa nas mans do PSOE
galego e do Grupo Socialista na
corporación, que emprazaron á
oposición municipal e cidadá a
que remitise aos tribunais o suposto favoritismo ás devanditas
empresas. Xaime Barreiro, portavoz do Grupo Socialista no Senado, acusou ao Partido Popular
e a Esquerda Unida de realizar
imputacións "frívolas e superficiais", ao tempo que calificaba a
xestión do primeiro edil coruñés
como "absolutamente transparente". En moitas das declaracións a prol e en contra desta suposta prevaricación, tense mencionado, sistematicamente, a
proximidade das eleicións municipais e a utilización partidista
deste affaire.
I

;

O mércores 3 de Outubro celebrouse un pleno que discorreú
case como se esperaba: o concellal de urbanismo fixo un canto
aos logros do governo de Paco
Vázquez quen xustificou as suas
actuacións afirmando que todas
eran públicas e coñecidas por
todas as empresas. Deu por ;zanxaqo o asunto retando a quen tivese algo que dicer , a levalo ao
xulgado. O PP pretende a convocatoria dun pleno .extraordinário
para_ tratar n:ionograficamente o
tema, petición á q.ue sumaria o
CDS.·Ao final do Pleno produciu- .
se un incidente
non aceitar o '
alcalde unha-. moción in voce do
PP.
. .
O

ªº

~

'

.

O conflito do GOifo poderia provocar·
·un ·relanzamentó·. na actividade ~n-dustrial de Astano ·
·'-

• E. SANFIZ/FERROL

"En menós de ·dous mese~. - os
préciqs do petróleo multiplicáronse por dous". Con esta frase
abría un periódic;;o madrileño a
pasada semana unha reportaxe
dedicada -como non- ao conflito do Golfo Pérsico e ás suas
repercusións económicas. Ape·sar de todos os cidadáns comezarmos a notar as consecuéncias negativas do enfrentamento
máis ou menos larvado entre Iraq
e Estados Unidos, existe unha
empresa -e indirectamente toda
unha comarca- que poderia resultar beneficiada da anunciada
crise do petróleo. Trátase de Astano, un estaleiro que foi "reconvertido" no ano 1984, ao que se
lle vetou para a construción de
buques, "castigándoo" a unha
parcela do mercado naval na que ,
ninguén cria naqueles anos: o
sector "off-shore" ou a construción de artefactos de exploración
petrolífera. Poisben, o actual incremento dos précios do cru -e
as previsións da Axéncia Interna-

cional da Enerxia e do Fondo
Monetário Internacional auguran
que os précios no vindeiro·
van situarse en torno aos 25 dó,.
lares o barril, frente aos 20 do
pasado ·Xullo- parece anunciar,
un relanzamento do sector en
xeral, e de Astano ·en particular.
"Ante esas previsíóns o INI debería dobrar a plantilla áctual do estaleiro de Perlio que permanece
situada nas 1.800 persoas, insuficientes a todas _luces para competir no mercado" afirma un dirixente sindical da factoría .. "Por
iso é incomprensíbel que -o Govemo español non teña enviaao
xa un acta complemeritária do·.
Plan .d o sector naval que apresentou en Xuño, recollendo to- ·
das estas variacións" · afirma o
sindicalista que agarda temeroso
as resolucións sobré o citado Plan que a CEE enviará a finais
do presente mes de Outubro.

ano

Relanzamento das
plataformas
O

presidente

norte-americano

George Bush xa ten realizado un
chamamen~o ás compañías P.etrolíferas para prqduciren máis e
reduciren a dependén.cia exterior, e ·de feito nas explota,cións
de Houston nótase nestas últi ...
mas semanas . un relanzamento .
inusual da actividade. De ·todas
maneiras haberá ainda que estar
atentos á evolución dos índices
económicos dado que o merca- .
do off shore móvese moi lenta~ente e os encargos de plátaformas para pqr en marcha novas
exploracións fanse sobre previsións económicas sólidas. A resolución definitiva do conflito do
Golfo tamén influirá neste terreo
dado que unha hipotética·aestrución de pozos petrolíferos no
caso de que se desatase o enfrentamento armado, traería consigo unha necesidade -imperiosa
dos países desenvolvidos_de poñer en marcha-novos e vellos ar. tefactos de extracción para conseguir o arelado crú. ·

pectivas do mercado das plata~
formas apresénta5e "interesante" e todo parece indicar que As- tano se 'atopa hoxe en mellar situación fronte ao·futuro industrial
que no pasado mes de Xu'llo. Haberá que estar tamén atentos ás
decisións da administráción, ele- mento fundamental e ·necesáriopara -o rel_anzamento da empresa.

De momento os indicios non
parecen ser positivos neste' terreo, dado que continua a fuxida
de directivos da empresa pública
-e do naval en particular- cara
- ab :sector privado. Asi o pr-esrdente do INI Jordi Mercader solí-'
citou xa a su~ baixa, e.o director
industrial de Astano Carlos Martínez Albornoz ven de ser . nomeado presidente de Auxini. Entre tanto o novo presidente de
. Aesa-AstanQ Juan Sáez Elegido
visitou xa, despois de vários meses desde a sua toma de posesión, toda5 as factorías que_dependen del, agás Astano.
O
No "pior" dos casos as pers-

ABERTURA DA UNIVERSIDADE

A Universidade galega
pendente da coordenación dos seus tres cenários
Física Maria Inmaculada.Paz An·drade e do secretário xeral da
an!versidade, Henrique Jiménez.
A memória do curso anterior foi
comentada por Henrique Jiménez. Na sua disertación apareceron os números, sempre . útiles
para obter unha idea global da
institución á que nos referimos.

• Xosé M. PÉREZ/SANTIAGO

Por primeira vez en Galiza
a cerimónia de apertura do
curso universitário terá tres
cenários diferentes. A
·
Universidade de Santiago
foi a primeira en iniciar a
sua andaina. Foi o martes
cando o novo reitor,
Ramón Villares, declarou
inaugurado o curso 1990-_
91. A próxima semana
serán os reitores da
Coruña e Vigo os que
cumprirán co trámite. As
tres institucións comezan
a percorrer un camiño que
ainda que paralelo debe
ter moitos puntos de
contacto.
As Universidades de Santiago, A.
Coruña e Vigo inícian o curso
este ano con distintas miras e
obxectivos. A necesária autonomía de cada institución propiciará que sigan diferentes sendas.
Sen embargo, o seu bon funcionamento depende da colaboración entre ela. De aí que Ramón
Villares reclamase no seu discurso de apertura do curso a construción dun · auténtico sistema
universitário galega que, respeitando a liberdade de cada institución, faga posíbel a diversidade de ofertas de estudos e titulacións e a asignación axeitada
dos recursos.
A Universidade compostelá
conieza o curso ·c on dous retos
inmediatos. Un é o da refbrma
dos seus estatutos. Outro o da
elaboración Q.e novos programas
de estudos e a implantación de
novas titulacións. Para· realizar
eses labores Ramón Villares ofereceu o diálogo todos os membrOS' da comunidade universitária: Asimesmo pediu xenerosidade para que os il)tereses comuns
prevalezan sobre· os particulares.

a

Revisemos as cifras, 33.000 ,
alumnos se matricularon este
ano na universidade de Santiago
(o curso anterior eran 31.000). O
28% deles viven en pisos alugadós ~n Santiago xa que a oferta
de coléxios maiores e 1residéncias é ainda moi cativa (o curso
pasado púxose en funcionamento unha máis, a Residencia Bosque da Condesa). Na universidade de Santiago traballan 1395 ·
docentes (antes da segregación
eran 2081 ). Os empregados da .
evocacións oterianas, foi unha . administración e de servicios son
Os números da
das intervencións da cerimónia 700. '
,
universidade
inaugural do curso. As outras es-·
O discurs? de Villares, inzad<? de tiveron·a cargo da catedrática de
··o presuposto ·co que contará
aproxímase aos dez mil millóns
de pesetas dos que dous mil adicaranse a investimenfos (construción de tres novas residéncias
e de instalacións depor:tivas
•x.M.P.
cultura!s). A retribuci~n do percal abarrotado e caluroso fixo
soal levarase 6.600 millóns, e .a
·natural mella nos ou:vintes.
Escoitar a leitura da leción
partida adicada a investigación
Quen non bisbeaba co seu viinaugural _do curso académico
-, 1.200 millóns.
ciño adicábase a ler o xomal.
, 90-91 fíxonos a alguns remeA proxecéión de diapositivas
morar a nosa ~poca de estudeixou a sá ·a méclia luz e perNeste curso ponse en marcha
dantes. Como habitualmente
mitiu bptar un SO{lO aos máis
no campus de Santiago a Escola·
sucede .en determinadas faousados . .Alguns segueron o
Universitária de óptica e no de
. C\Jltades, o primefro problema
exemplo.. do presidente · da
Lugo a escota de Enxeñeiros técó que nos enfrontamos para
Xunta, que abertamente adornicos forestais. Para o próximo
asistir ao solemne acto de
mecía na sua cadeira~ Cando
ano queda ~ implantación do seapertur~ do curso foi atapar
os profesores e autoridades,
gundo ciclo de xomalismo e dos
.sítio. O paraninfo da Facultapar unha vez alumnos, escoiestudos de Tecnoloxíá dos Ali-.
de. de História estaba ateigataron aquilo de "y ·nada más,
mentas.
do, non de alumnos, senón de
muchas grácias", prendéronprofesores e au~oridades. 'A
se as luees e, como impulsalección da catedrática María
Todo isto é o que debe xestio. Inmaculada Paz .Andrade non - dos por un resorte •. suspirannar a nova equipa reitoral qu~
do de alivio, todos erguéronse
tiña · un título ·moi suxerente
capitanea Ramón Villares. O seu
para aplaudir.
para. aqueles que non adoitaobxectivo, como el mesmo se
Foi a primeira lección do
- mos apaixonarnos pola física: ·
encarregou de sinalar, é o de que
curso. Por moitas cabezas
"La era del vapor y él nacios estud~ntes non se sintan nela
cruzou o pensamento de que,
miento de una nueva ciencia,
como peregrinos que van facer
·afortunadamente, agora toca
la termodinámica". Preto dunpeniténcia, senón participes e
ha hora de disertación nun lo- ·aos alumnos prestar atención.
membros da própria institución
o
universitária.

A primeira lección··
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Un conc811al do PP detrás da socied~de
que mercou
terreas
,
'

.O.PEPRI ·de Xunqueira (Viveiro)
~Rode destru.ir 9.-entqrno, de..Valdeflores

.-

Vivimos no mellar '
dos·- munqos posíbeis
Felipe González

• H. NAVAL/VIVEIRO

O Plan Especial da .
- Protección _e Reforma
Interior (PEPRl) ~do Entorno
de Valdeflores, en _
Xunqueira, á entrada de" _
\liveiro vindo do interior,
podeda supo·r, de se · - .
aprobar. definitivamente, o
asulagamento dun entorno
histórico, parcialmente
espácio natural, por
· edificios de apartamentos
· de cinco plantas cbn
_élparcamentos $pterrán~.
Este PEPRI, primeiro destes
plans especiais previstos para
moitos lugares da Galiza que sai
a información, ven·de receber as
críticas dalgur:is colectivos. que
teñen · rexistado no Concello de
· Viveiro as . pertinentes - alega-cións. Asi o fixeron o BNG, un
concellal do. CDS, o colectivo de
monxas dominicas do convento
- pe · Valdeflores, no corazón· do
bairro, e algur:is proprietários de
terre6s na zona, estes últimos
para demandar máis plantas nos
bloques que pretenpen erguer.

Exercício de adiviña

A chegada das televlslóns
privadas· a Galiza era agardada, por alguns, . como un
vento de modernidade, como
un bico de luz e cor, que contrastase coas televisións oficiais, . antigas e chatas. Pois
aí teñen a programación de
Antena 3. Dous telefilmes do
baul: Bonanza e Embruxada.

Convento de Valdeflores no cor&Zón da Xunquelra. un plan de protecl6n do entorno lilngular pode aupor o couto
eapeculatlvo do mostelró por edificios de-cinco prantas.

de ~ facha~fa posterior até case
a desembocadura dorio Landro;
de cuxo cultivo dependen én boa
medida para·subsistir, sexa calificada como chan dotacional.
Días despois de rematado o pra-

zo de apresentación de - alegacións, o concellal de EU en Viveiro, Orlando Expósito Mariño,- declaraba que a suá organización
non apresentara alegación · algurih~ ao plan porque iso seria

dalo por bon en termos xerais,
en meios políticos locais estímase que é a desfeita organizativa
de EU en Viveiro o que o incapacitou_ para. facelo.

O BNG pede a retirada

Precisa-mente sobe o nome da
No seu pormenorizadísimo presociedade limitada "Las Aceas"
go de alegacións ao plan, Franactua un grupo destes proprie~á
cisco Rodríguez Guerreiro, polo
rios no que diversas fontes in· BNG, cdtica deste desde a pocluen a un membro da equipa de
H.N.
breza dos planos expostos (a esgoverno do Concello de Viveiro,
cala pequen ísima e sen rexistar
do PP. Esta sociedade mercou, Xosé M_. Ferreiro é o cqncellal. "popular" ao que diversas fontes colocantidades de edificios, camicon moita anteriori~ade ao cofle- . can _no meio do que se albisca xa como o affaire Valdeflores. De s~
ños, calexas, etc.) até a inconcimento · do plan, vários sol~res ,confirmar_a sua perténcia ·á sociedade "Las Aceas", adquisidora. de
creción do sistema de financiana parte da zona referida no PE- terreas en Xunqueira ben antes de se souber da elaboración_do PE- . cion das UGAS. Denú'ncia que o
P~I como µGA 2 (Unidad de , PRI, o escándalo poderia ser maiúsculo, pois Ferreiro fomiaba parte
plan marxina unha zona do mesGestión Autónoma), primeira que xa da corporación viveiresa cando esta prestou aprobación inicial al
mo báirro, á outra banda da esseria posta en marcha no refe- , plan.- O BNG procedería nestes días a contrastar tais extremos no . trada xeral, caracterizada por
rente á xestión ·e financiación das· Rexisto Mercantil provincial antes de solicitar, por segunda vez nun
unha antiga calzada romana coedificacións e a que contempla- ano, a dimisión de Ferreiro: Si, por segunda vez~ Hai un ano exactañecida como Camif.ío Real, e que
ria, precisamente, a posibilidade mente, o BNG pedía a sua dimisión pola sua nefasta xestión á fropte
tres cuartas partes do terreo
de construción de aparcameni-os da Delegación Municipal de Cultura, con derroche do orzamento en
afectado serian transformadas,
soterráns aproveitando un desni- comidas para militares, o Teatro "Pastor Piaz''. aos paxaros e desapadestruindo a estrutura do entor~ vel do terreo. Ricardo González
rición de libros antigos, todo incluido. Desde aquela, cando naturalno, polo que califica o plan como
Placer, concellal do CDS, califi- mente non dimitiu, até agora,- que poderia non lle ficar máis remédio,
de ·reforma exclusivamente e en
'cou o feito como "exercício de , as asisténcias de Ferreiro, director dunha sucursal bancária en Lugo
absoluto de protección. Surpreadivinación" por parte do edil do capital, aos plenos do Concello cóntanse cos dedos· dun manco.
sivamente, César Aja, alcalde de
PP. A congregación de relixiosas
Maxistral Ferreiro nisto dos "exercícios de adiviña" para o lucro
Viveiro;- dirixiuse imediatamente
de Valdeflores oponse, entre ou- perso_al, segundo a lúcida acuñación do concellal cerJtrista González
aos meios para negar que caiba
tras causas, a que a imensa hor- Placer. Era do PSOE até poucos meses antes dasua aparición na lista
talar de "recalificación de tetá que prolonga o convento des- do PP (AP) ás últimas rnunicipais...
. o
rreas".
O
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. Promovida Por Iniciativa Cidadán

·A cir;Jade·perdida, un ha visión crítica
·do desenvolviFn~nto urb_ano de Vigo
-Vigo é un ··lugar opresivo no que
as posibilidades de disfrute dun
entorno natural privilexiado son
cada vez mais lonxanas. Esta visión crítica é a que motiva a Iniciativa .Cidada, que coa deyisa
de A Cid_ade Perdida ·e a Cidade
·Recuperada apresento~se cun
programa de conferéncias sobré
desenvolvemento e deterioro ur:bano.
·
·

bilidade inmediata establécese ponto de que " a ostentación da
como patrón domiñante/ até o _ incultura e a ignoráncia chega a

No ciclo de conferéncias de
presentación 'interviron Xosé Luis
Per_eiró e Pedro de Llano, que falaron da arquitectura desaparecid~ de Vigo. Nunha sá a rebordar
de público proxectáronse diapositivas sobre a cidade histórica
editaqas por Xaime Garrido. Sobre os usos e alternativas dos
centros urbanos talaron Manuel
de Forn e Francisco Poi e como
remate do ciclo estaba_programada unha mesa redonda sobre
o antigo pazo de ~ustiz~-cárcere
de Vigo coas intervéncións previstas de Pedro Navasques, Marisa Sobrino e senllos representantes do Concello de Vigo e
Amigos dos PélZos.
-o

O manifesto da lníCiativa Cida-.
asinado por un grupo de intelectuais de ·diversas identificacións poi ítícas parte de constatar
que a habitabilidade de Vigo fai. se cada dia máis represiva e o
espácio de convivéncia estase a
converter ·nun ·1uga·r agresivo, cun
urbanismo feito a medida da especutación. A medida da rendad~.

''

.

'· :

,,

se converter nun valor"' segundo
afirma o documento emblema da
iniciativa.
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Vense de confirmar que Herri
Batasuna ten un Infiltrado
nas máis altas esferas do governo. A quen se lle ocurre
voltar coas mesmas pegas á
xura de HB no Senado? O
PSOE está disposto a montar
outro escándalo por duas palabras (imperativo legaQ que a
ninguén molestan. Para que
digan que son os abertzafes
os tozudos. E iso ás portas
das eleicións bascas. ldígoras leva· tres días pegando
chimpos de alegria.
-Primeiro
foi
Femando
Schwartz, diplomático e xornalista quen o afirmou en El
País. Lago o economista e
Nobel, Paul Samuelson repetiu o dato nun artigo no mesmo xomal. E, por último, que
nós saibamos, Rebollo, di. rectivo de Repsol, na TVG,
redundou no asunto. Segundo todos eles, após da invasión de Kuwait, lrak controla
entre o 20 e o 25 o/o do total
da produción mundial de petnSleo.
O dado é falso. A produ- ·
ción de lrak e Kuwait representaba en 1988 o 6,4% da
produción mundial e o
18,98% da da OPEP. No mellar dos ·casos, dado o au- mento de cuotas dos últimos
meses, a sua produción actual pode supoñer o 7 ,5% do
total mundial e o 20% contabilizando só os países da
OPEP.
Bancos e Caixas están a
inaugurar novas oficinas intelixentes. A maioria das operacións habituais realf zanse de
forma automátizada. As últimas instalacións compóñen.se dun gran adro valeiro circundando de máquinas. O
perfil humano salvagárdano
os vixilantes xurados que pasean sen cesar polo salón.Agardamas que non sexan
sustituidos de contado por
niños de ametralladoras· informatizadas. Serian unhas
oficinas moi tristes.
Fraga colocou o pasado domingo a primeira pedra do
campo de golf de Domaio
(Moaña). A _obra carece de
autorizacion municipal e a
erba que se plante necesitará
.unha importante cantidade
de auga que escasea no Mo.:.
rrazo. Non sabemos tampouco se .Fraga se fixou en toda
a extensión de monte quei- ~
mado que rodea as insta~a
cións. Claro que, -ao mellar, o
Presidente pensa no · golf
co,rno ·unha alternativa ·para ·
as .praderias; vedadas para
o
: o gando de leite:
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INSUMl~IÓN

O líder do movimento. de obxector~ foi·
incomunicado e os seus__,,libros censurados

O auto de. procesamento
.
·_de_.Pasky fo.i ditado ·
antés dé concluir o sumário procesamento antes de concluir '
o sumário. Ao mesmo tempo
O pasado Venres 27 foi
convocáronse distintas man.ifestacións a nível local e nacion'al.
·detido na cidade· da
·A primeira delas .tivo lugar -opaCoruña ó mozo insumiso
sábado, senda brutalmente
Pascual Varela Balay, de ~ .sado
reprimida palas forzas -de segurivinte anos de idade.
dade, rexistándose con inciden-'
~..".Pasky", como é coñecido, tes a xuntanza que compañeiros
·º pe un dos l.íderes do
da Asembleia local .de Insumisos
A campafta marlsquelra comezou _s en Incidentes
de A Coruña mativo canqo Pasky
movimento de obxección
foi levado a M?drid. As accións
de conciéncia da Coruña
de protesta continuar} o Martes
polo que o ·feito do seu
cunha concentración convocada
encarceramento visto
a n.ível nacional diante do cuartel ·
como un novo caso. de ·
·de Atocha da ·coruña e o Dominrepresión selectiva,
go 7 •. aproveitando a convocató·ria en contra do envio de tropas
• XOSÉ CASTRO/ V1LAGARCIA .
catacumbas da história do movidarse unha solución· razoábel ao intentando desartellar a ·
ao Golfo Pérsico.
mento obreiro, para contemplar conflito laboral, a empresa man- organización do_
s mozos ·
A prática de .. terrorismo
Inda que polo.de agora o estaunha cena imprópria dos tempos tén . unha postura inflexíbel e contra o servício militar ao·
empresarial" que sofreron
do de ..ánimo -do xoven é bon que corren: os traballadores que
inxustificábel, . criando unha si- privar-lle dun dos seus
as traballadoras
"inda no cárcere síntome máis limanteñen unha atitude esquirol tuación de difícil saída. Para un
bre que calquer -outi'o soldado",
despedidas, en fofga,
na folga de Charpa, incitados e sindicato da comarca "CHARPO dirixentes.
afirmaba- apesar de a_!oparse
dirixidos polos próprios patróns,
nunca nasceu para ser renaábel, Tras receber · unha notificación
cando un piquete
canso debido ás p~simas conditraballaatacan
selvaxemente
ás
senón
para
algo
máis.
Agora
prepola
cal
se
lle
levantaba
sumário,
contratado pola patronaJ e
cións .da viaxe e a c~rtas condudoras
despedidas,
en
folga
frenténdese,
sen
rnáis,
o
seu
peche
foi
.
levado
a·
declarar
diante
do
formado
te á · entrada da empresa, coa ao non poder cumprir xa a finali- xuíz togado · Sineiró. Ao remate . tas vexatórias dos seus carcereifundamentalmente polos
ro-s que á petición do mozo de
preséncia pasiva da Garda Civil
dade para que se coricebiu" .' Asi, da . declaración ·-meramente
compañeiros que
duchars·e. responderon entregánque tras chegar con duas horas resultciu inútil a mediación do di- testemuñal pasto que a-orde de
insolidariamente non
de retraso ao lugar non intervén
rector de trabalio da Xunta, Ma- prisión preventiva xa estaba fir- . - dolle unhas piletas cali_vas e por
toda comida deron-lle un bocaen defensa das traballadoras nuel López, qu.e ere que non é macia con anterioridade- Pasky
secundan a postura quen
dillo, a Ásembtea Local de Insuafectadas
ao
entender
que
traposíbel
unha
sólución
nego9iada
negouse
a
asinar
e
ficou
en
Atoencabezados polos
misos de A Coruña fixo un chatándose dun conflito "laboral" e agarda xa pola'S ser:iténcias xu- cha até as oifo da mañá do dia
próprios directivos
non era da sua competéncia in-. diciais ás demandas que presen- - 1, momento no que foi traslada- · mamento a : todos aqueles que
apalearon as traballadoras tervir nel.
desexen solidarizar-se con Pastaran as traballadoras.
- do á prisión de Alcalá de Henaque manteñen unha longa
.. .
res, tendo que-aturar doce horas. . ky ·para que o ·fagan escreb_endo
a: .
O estalido público dd conflito
A _OTTS, , sindicato cor:1~rcal de viaxe. sen poder· sair en nenloita por rematar as
da
conserva,
conesta
empresa
v~ncellado
a
CXTG,
que
dinxe
gun
momento
do
furgón
da
garcondicións de traballo
mezou hai xa máis de tres meloita das atrab_au~~ora~. pr-0cura da civil que 6 levou. Despois de- Oficina Técnica postal da 'BRlsemi-escravista que lle son ses, coincidindo cronoloxica- agora
a med1acion directa de lle seren censurados vários libros· PAC-Apdo. de Correos nº 1-Carretera de Meco km. 5 -Alcalá de
próprias ao sector da
mente co apresamento de MaM?nuel Fraga, p"or entender que e un bloc de notas que levaba e
Henares - 28870 Madrid
conserva, pero que en
nuel Charlín Pomares -nas inso 'tema Charpo. traspasa clara- · perrilitirlle t¡;in -só conservar untalacións da própria- empresa- .mente a barreira da empre~a has mudas, permanece incomuO ·Consello ·de Xuventude da
CHARPO (Charlíndentro da chamada "operación · par~ se converter nun co!'lfh~o nicado durante setenta e dúas
Galiza fixo tamén pública unha
Pomares) teñen
Mago", e sinalado coma un dos social de gran transcendencia horas- ·
nota na que. afirma que o·número connotacións especiais:
públic a, como afirma ·o ·alcalde
_,
·
principais "capos" detido por orde obxectores e.Jnxumisos' meCharpa, con sucursais en
de Vilanova, Manolo Dio: "as traden do Xuíz Baltasar Garzón.
dra continuamente, asi -como O.
Marrocos e Portugal, é
balladoras están defendendo uns Mobilizacjóns reprimidas
Posteriormente, como prolongarexeitamento ao envio de tropas
direitos que lle corresponden, pola policia
para calquer observador
ción desa actuación xudicial, tae á inteNención militar no Golfo.
non por Leí, senón por trato hu- Polo momento apreseñt~ronse . Debido á forté demanda que ultimén seria apresado o patrón do
moito máis ca unha
mano".
clan
Manuel
Charlín
Gama,
con,dous recursos pedindo a sua limamente ten a asesoría xurídica
empresa conserveira, ou
siderándose
hoxe
en
meios
poliberdade provisória dadas a irre- . de dita entidade de consultas soConseguir
unha
entrevista
con
quizá calquer causa
ciais da comarca praticamente
bre o servício militar e a obxecM. Fraga é un dos propósitos gularidades do proceso xudicial.
menos unha empresa
desartellado o "grupo Charlín"
das últimas accións das traballla- Ademais dos roces: p_ersoais que · ción de ·conciéncia decidiron deconserveira.
dentro da trama galega do nardicarlle un dia máis á semana a
doras que viron como os empre-· o xuíz togado ·mantén co avogaNa mañá do 27 de Setembro, re- co-contrabanuo.
informa os xóvenes sobre o. prosários se negaban unha e outra do defensor considera-se de moi
trocedemos por momentos nas
O
Co correr do tempo, lonxe de
O grave o feito de ditar o auto de · blema.
véz a negociar.
• XABIER CAN.OSA

As trabaJladoras comezan as mobilizacións ·tóra /da empresa.

e

Charpo convért0se en· ~onflito social

ª
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P. RIVATIZACIÓNS NOS CONCELLOS

-ELEICIÓNS SINDICJJS -

A privatización da água no Carballiñó
fará triplicar o seu précio
• X.R. CASTRO/O CARBALLIÑO
que están instalados en todo o
O Grupo de Governo do concello
municipio 4.866 contadores, ainda O Carballiño, pertencente .ao
da que sí fa• fincapé nos gastos,
PP-C de _G, ven de aprobar no
que superan os 40 milolóns de
último pleno a privatización do
pesetas, e onde figura unha parservizo de água, cos votos favotida de 20 mil pesetas diarias
rábeis de Coalición Galega e lnpara roturas, o que supón 7 ,2 midependentes, a abstención do
llons o ano. Neste sensó~-;o na...,
PSOE · e o voto contrário ' do
cionalista tachou .de · irreal este
BNG.
capítulo de gastos, e pediu o urEsta privatización suporá un
xente troco das tubarias na vila,
aumento no coste da . água do - tal como acordou o pleno hai
339,2% toda a vez que pasa de
tempo ao aprobar unha mocióo
do BNG ao respeito. ·
·
14 pesetas por metro cúbico a
47,5 segundo puxo de manifesto .
o resto de grupos da oposición mostrábanse de acordo coa
o coneelleiro do Bloqu'e, Xosé
Francisco Ferreiro, que tar:nén se - privatización, ainda que con mainteresou polo futuro dos empretizacións e pedlan unha adxudi-:gados municipais que até a data
cación mediante concurso públivíñanse encarregando do mantico totalmente transparente,·· xa
.mento do servizo, · asi como das
que ao 'p"arecer había unha emdependéncias ·que albergarán á
presa que estaba a manter cottempresa concesionária. Un dado ·tactos co grupo-de governo.
a ter .en conta é a omisión no exPor par'te de PP.CdeG, ·defend~u ·a proposta o portavoz munipediente plenário dos ingresos
cipal Aürélio _ Miras Portugal,
que percebe o concello por este
quen asegurou unha adxudicaservizo, · sabéndose unicamente

límites
á concorréncia Sindical
.
n~. _pequenas empresas

.

ción totalmente transparente, ao
Se nas grandes empresas as
tempo que matizaba que para o eleicións de comité poden transconcello era un gasto "economi- currir dacordo coas prevísións, o
camente insuportábel". N~ süa maior incoveniente surxiu xa na
· ~rgumentación tamén subliño'u eleición de delegados de perso- ·
que a água haina que pagar polo nal naquelas-empresas cuxo núque vale, e que a cantidade que mero de traballado(es é inferior a
se viña- pagando · no Carballiño 50. En concreto, a CIG ven de re- .
daba risa no resto da nación;·e Clamar ante a Comisión Galega
apesar da forte suba ainda seria de Eleicións e ante as distintas .
unha dás máis baratas. Xa metí- Comisións Provinciáis a necesi· do en d.ados técnicos, explicou .dade dun acordo que ~egule o
que a .concesión seria por dous tempo transcurrido entre a consanos, que catro operários dO' _ titución da Mesa eleit<:?ral e "i 9e:·concello ádscreberíanse á em- lepración. da votación.
··
presa para controlar un bon fun• cionamento e que as 47,5 peseA normativa actual ·estabeléce
tas/m 3 non serian lineais, senón que non poden tran.scurrir máis
que pagarían máis. os que máis de dez días a partir da constitu- consumen .e menos os .que ato-= ción da Mera para a celebración
rrasen, coa intención de incenti- das votacións, pero nón regula o
.tempo mínimo, polo qüe en moivar "as pequenas economias".
Unha vez, aprobaélas as bases, .tos casos, e un ha vez visto o
as empresas interesadas debe- preaviso ·(o. 80o/o dos cales foron
rán aprese·ntar as suas olertas r~ali~ados por 'CCOO), constitúe- ·
. para que o co_ncello elixa a que se a Mesa e celébranse de seestime máis r.endábel. ,
· o .gui9o as eleicións, sen mediar

.

...

periodo de tempo algun. lsto favorece . á ·prímeira central que
chega, especialmente se ten o
preaviso realiz~do, sen· que os'....
demais sindicatos ·dispoñan de
tempo para. pr.eparar a sua candidatura. Para un dirixente da
CIG "isto s1.,1pón que as · veces
cando chegas o no.me do delegado eleito vai xa carniño do .
SMAC, sen que_ a ti che derá
tempo de presentar candidato" .
Tal situación limitaria asi "a· libre
concorréncia sindical ás eleicións".
O problema .é grave se teryios
en conta que a maioria das empresas galegas son de menos de
50 traballadores, sendQ nelas,
polo tanto, onde ~e xoga a . supremacia sindical.
A favor dun-posíbel acordo sobre este tema mostráronse xa
CCOO e CIG, pero non·asi UGT,
contradecíndose deste modo
coa sua política a respeito do
tema dos preavisos.
O

/

EESTAS EN LUGb
cachelos ou pan) .un· rito
"Poden -cambiar as
Lucas, en Mondoñedo, as . unha realidade';. Con estas · chiringuitos de todos os
p~la.bras
definiunos
·
·
destas festas. Vaian
anual
callbres.
N~ste
número,
circunstáncias e xente,
Feiras de Santos en
·
Trapero Pardo, Cronista
.. inclúense as catro casetas tomando .riota quen
- Monterroso, e várias
_
incluso, pero sempre se
pensen vir a Lugo nestas
Oficial de Lugos, ·as festas · do polbo que véñen
conserva algo que ten xa
outras que ~ai por aí, qu.e
datas: cada r~ción de
··
sumarse ás polbarias fixas
·do San Froilán. Nas ruas
como un xeito de firme. ·
son sempre fixas. Pode
polbo·(de 180' gramos) 400 .
·. próximas ao Parque de
de todo o ano (unha dúcia
·cambiar todo o entorno
Par~ce que non pode
· pesetas mais outras 325
delas) e, qüe xuntos cos
librarse diso, coma dun
que .hai, pero hai algo que Rosalia de Castro máis de
pala ración de patacas ou
Restaurantes e tascas,
freséentos feirantes
lle dá nome e ese norne,
. documento. Por exemplo, .•
pan.
farán do Polbo (con
oferecen outros tantos
aqui; o San Froilán, As San · tamén, corresponde a

a

un

San Fi'oilán-90: 200 toneladas de poltlo pensando no leite
Caldero é o Grupo Bratti, no re.mate de Setembro, participaron
É difícil controlar a cantidade · Luar na Lubre, Brath. .. Na verbea
que se vende n~s tendas, deste · do diá 5, Ana Kiro co'! sua orcefalópodo. Son moitas as ·casas
· .nas ·que tanto o dia 5~ San Froi-lan, coma o 7, Domingo das Mozas, constitue· o menu principal.··
As polbarías, maiormente as instaladas - no Feiral, son visifádas
todo o mes de Outubro. Peñas
de Amigos, Grupos de · Empre-,
sas, Entidades Deportivas e Cul.turais, Grupos. políticos... fixan
dia e hora para sentar arredor
das mesas. Logo, ao pasar-putro
ano, ·répásar:tse as fotos feitas na
ocasión, para_ver quen falta por ·
morte física ou por abandono.
Canto polbo se trasega no . San
Froilan? Sei de certo algunha ci- .
-fra. No ano ·87, só un. provedqr
surtiu a unha polbeira de 25 to- '
rieladas. Sen · medó a .esaxerar
. podemos dicer que neste ano •.
gastaránse, en ·conxunto, entre
as ·150 e as 200 toneladas dé
polbo.
. .
Seguindo · coas cifras, resaltar
que. os .ingresos, polos carruseis
e demais, supux:eron uns 35 millóns de pesetas. Case outro tanto (arredor dos 30 millóns) vanse
gastar en Festivais Musicais. Por
certo que JoaqulQ Sábiná, un
· ano mais, díxolje a-,Lugo que
· non. Están comprometidos.._9utros nomes de sona do pop español. Ramoncín (día 4), Luz Ca• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO .

za ca Dr. García Sabell, par~ que
ño. Non podia faltar; o próprio
esfe urxa ao ministro Romero en
di& do San Froilan, o Concerto
Madrid. A máis que moitos labreda Banda de Música luguesa,
gos, tiñan antes unha disculpa
que estará tamén o "Domingo
para vir ao San Froilán. Xantar o
das Mozas". Esta xornada, dedipolbo e darse unha falta pola
cada este ano a Viana do CasteFeira de Mostras e de Maquinálo e máis a Ferrol, terá a concoria Agrícola. Este ano, por serrida misa, no Parque Rosalia de
gunda vez consecutiva, non se
Castro, con oferenda floral diante
fixo. Rompeuse a dinámica dundo monumento á poetisa.
ha Feira que comezara no ano 76
Se vos achegades a Lucus Aue tora tendo asento en diversas
gusti veredes un novo monupartes da cidade. O volume de
mento a Luís Pimentel, feito por
vendas, nos últimos tempos, suOtero Besteiro e que chantaron
na Praza Maior, moi perto da - puña uns dous mil millóns de pesetas. A ver se por fin despois
casa onde morou a figura das
dunhas diferéncias de critério
Letras Galegas deste ano. Por
entre a Cámara de Comercio e
certo que custou 13 millóns.
mais o Concello, podemos ver,
Abriuse unha conta na Caixa Ganun futuro, unha Feira con Recinlicia, para suscrición popular, e
to fixo e· estábel. Os terreos,
.só van recaudados 40 mil pesos.
onda o Miño, hainos xa: 70.000
Tamén se programou deporte.
metros cadrados. O Consórcio,
Open de Tenis; VIII Tr-0feo "Cidatamén . Fórmano a Deputación,
de de Lugo", en fútbol; Trofeo
Concello, Cámara, CEL e máis a
"§an Froilán", de Fútbol Infantil;
Xunta. Precisamente, no Consedia de San Froilán: "XXI Gran
llo celebrado o pasado mes en
Prémio San Froilán de Ciclismo;
Friol, a Xunta falou de aportar
o dia seis: o XII Rallie "San Froi1.600 millóns. O que pasa que,
lán. Voleibol (masculino e feminiestas cousas, nunca se sabe!
no) odia seis; Tamén Baloncesto
Poden ser promesas de lonxe,
Feminino (o dia sete); o dia 12
de cara as Municipais, ou prosatletismo: coa celebración do
perar como todos desexen.
"XIII Memorial Gregório Pérez RiE xa, para rematar con bons
vera". Tamén, ese dia, saída da
desexos, apontar que a remodeExpedición · de coches "todotelación da rua de San Marcos e
rreo", para a Ruta Xacobea 4x4.
da Praza de Santo Domingo
Completarase co "I Trial 4x4".
agárdase teñan outra cara para
Entre tantos espectáculos de
que nos visite en Festas. Que
masas, Dario X. Cabana, que taeses bácu!os de aJumeado públi, mén colabora neste número do
co, nas principais entradas á cisemanário, s~lienta "Merlin e Fadade, funcionen axiña. Que a Temrna", do Mago Antón. "O mellor
lefónica habilite locutórios para
espectáculo do San Froilán", di
tanto visitante nestes dias. Non
Dario. Eu engádolle que, desta
temas nengun nesta capital de
yo Ita, terá o aliciente · do Ballet
provincia. Polo demais, poden
Music-Hall, con moitas rapacivira troulear. Ternos os depósiñasl...
tos de água a tope despois de
Claro que, neste San Froilán
feíta unha presa no rio Miño.
90, moitos non están para broChova ou non nas festas ... para
~ mas ..Esas perto de cen mil famí5 lias labregas seguen agardando ducharse non ha faltar!l! E... ollo
que, en calquer rua, podedes ba~ ver máis claro o seu futuro como
ter coa família máis tfpica de
~ produtores de leite. Non se sabe,
cada San Froilán: Pelúdez, FiloQ no momento de facer esta crónimena e Peludeciño. Eles, desde
~ ca, que darán de si as reunións
O
o ano 38, non faltan nunca!
;; dos Governadores Civis da Gali-

:questra. O Domingo das Mozas,
o Grupo Folk "Lume Novo'\ o
"Coro San António", de Lugo e.
máis a Coral Lapela, de Valdovi- .

sal (5), .Los Ronaldos . (6)1 La
. Frontera (7), Miguel Bosé (8) e
Gabinete Ca/igari (9). Tamén no

/

campo musical, nunha onda que
algu'ns oonsidera,n máis selecta,
está o Ballet da Opera de Minsk,
día ·4; a bailarina Pilar Róspide,
día-.7; o B~llet do Gran Teatro de
la ·Habana, con duas actuacións
o dia 1O, e a actuación, o dia 11,
do tenor Manuel Sirera: O dia 12
(Dia de Galiza, no· San . Froilán)
háberá concentración de Bandas
·de Música da Provincia. Nomes
galegos, nestas festas, .tivemos
xa, na "VI Xuntanza de Música
Popular", organizada po~ Eloi

$0CIEDADE EDEMOCRÁCIA .

DO·PSOE' E oos·XESUITAS·
FRANCISCO CARBALLO

A política do Estado parece xirar sobre talismo decadente; non participou na opodous pólos: Golfo .e o .PSOE. Os tres na- . sición ao franquismo, máis · ben os seus
vías españois no Pérsico son a coartada dirixentes proveñen do "Frente de Juvenpara xustificar a polític.a do Governo: tudes" e alguns do FLP, que lles serveu.
·
.
axuste, suba da gasolina... Onte baixaba- de sarampelo.
o barril tres dólares, pero subia a gasolina "
O PSOE é, coa direita, o sucesor afeita94 pesetas. Razón da ~uba? Nunha eco- do do franquismo, coa mesma lingu~e
nomia ao servíoio da povoación, nengun- dobre, sen ética; sen concesións á espeha; para os intentos ministeriais de .arri- ra. Todós corren a engulir e a sumar podemarse ás multinacionais e ao Centro euro- · res. lsto ·é o único que os separa do partipeu, StJficientes.
.
do de Aznar:· o andar máis apresa no en..:.
Os ·movimentos internos da militáncia - gulir riqueza. O PSOE quer identificarse co
do PSOE acaban en debates miúdos: Estado, perpetuarse. Aqui está o maior
.
como no programa 2000, como na prepa- perigo e a maior torpeza. En vez de abrir~- ración para o próximo congreso dese par- se a un pluralismo· real; en vez de dinamitido. Todo é aproveitábel para red1:.1cir á zar, ria sua ester~. a·sociedade e aos seus ·
cinza as diverxéncias· e ocupar os espá- -colectivos, o PSOE .trata de aniquilar·cancios dos meios de comunicación. ·Julián to está '.'fora da sua casa". Camiña en diBesteiro, un dos homes·máis tesos e'hon- recciÓn centralista e autoritária, con palarados do socialismo histórico, tamén é uti- · bras de "'federalismo" e democrácia.
!izado . par.a - "xustificar" o actual PSOE.
Asi nyn colectivo civil. . Á vez un relixio. Compre saber que este PSOE nada. ten a so,· os xesuítas, ao comemorar os 450
ver co anterior ao 36; este nasceu nos anos da sua fundación por Íñigo de· Loiola
anos 70 como socialpemocrácia dun capi- et firma de. Paulo IU, c;:amiñan. en dirección

ª

diametralmente aposta. Suprimidos no
XVlll"e recuperados no XIX, adoptaran uns
mecanismos de defensa no secretismo e
na alianza co poder. Xesuíta, di° o dicionário, significa hipócrita.
.
Pasaron os anos e a sua pesadume; ca
P. Arrupe e o Vaticano 11, os xesuítas abriron novos camiños. Juan Arias repite esta
anédota: estab~ o P. Arrupe . mirando pa-

·'·O

A

PSOE,. INVERSA DOS .
XESUITAS, CAMIÑA DA
TRADICIÓNDEMOCRÁT_l_CA-.
AO· SECRETISMO E Á HIERARQUIZACIÓN'
- -----

, sar a uns do Opus; queda en siléncio e
logo dille a Arias, "astes son o espello
noso, dinos o que tomos e o que nunca
debemos voltar ser." O que os xesuítas,
unha grande parte deles -e son máis de
24.000- queren é f?ervir á liberación dos
pobres e ao diálogo con todas as culturas.
Liberación e inculturación resumen a "política relixiosa" dos grupos ava~zados do
cátolicismo e, na sµa vangarda, os xesuítas.
A estes grupos e a estes xesuítas non
lles pasa pola cabeza elaborar alternativas
para unha Europa carolínxia; a ·outros, si.
Estes xesuítas camiñan cara o pluralismo
mesmo interno; cara a participación. ·
É unha surpresa: na entraña dunha lgrexa hie,rárquica surxen colectivos avanzados, nunha sociedade saída do túnel da
ditadura de 40 anos,-aparecen os máis ríxidos e reaccioháriós colectivos. Non deberia ser asi; a cada campo, o seu trigo ..
Pero como os e~pácios se superpoñen, ·
todo anda revolto. o.
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CÁMBIOS NA SOCl~DADE ENA CULTURA

'Deprírhem~

a repétición qe_,esq_
uerhas' .

QuiCo de Cariño
· dade política e eleitoral que da
cultura". . . .

• XAN CARBALLA

Francisco Peña Villar, máis
coñecido como Quico de
Cariño, é persoa querida
.
no mundo da cultura
galega, nomeadamen.t e na
música e no teatro. Desde
os seus primeiros comezos
no trio de harmónicas "Os
Meigos" até hoxe como
unha das almas co grupo
de animación músico-.
teatral "Faba na Ola",
Quico é persoa
omnipresente, modesta,
buscando sempre un plural
que vencelle o _seu traballo
e a sua experiéncia a un
colectivo.
"Empecei en Cariño a tocar, aos
14 anos, cando topei casualmente unha harmónica. Encerreime
no baño e non sain até aprender.
Naqueles anos da miña infáncia
a música coa que estaba en contacto ou ben era folclore na onda
dos coros y danzas ou cancióll'
española, ainda que tamén estaban as bandas (en Cariño habia
unha), e a min o que me entµsiasmaba era o jazz que escoitaba pala rádio, através de Rádio
Coruña ou de Rádio Andorra. Por
entón estudei solfeo cun trombonista de vara da banda da miña
vila e tamén estiven en grupos
de antroido, rondallas ... Despois
xa empeoei o percorrido de estudante que me l~vou polo Maxistério, primeiro, e despois.diferentes cursos de Filosofia e Letras,
História, e finalmente en Barcelona e Paris, Musicoloxia."
Antes fundará un trio de harmónica, "Os Meigos", onde era
o solista, un tipo de agrupación
musical moi habitual na época e
que despois se perdeu, "hoxe na
Galiza só sei dun grupo en Pontevedra. Na noSá época, que
coincidían coa de estudante, gañamos vários prémios e botamos
dous anos de actuacíóns. Ese foi
o primeiro contacto co mundo
dos grupos musicais, ao que
sempre estiven vencellado dunha maneira ou outra. En Valéncia
No 1973 éntranlle saudades
compuxen música para o teatro
do seu país e regresa á Galiza,
universitário e en Barcelona para
"ooido que foi o día do atentado
algunhas películas de cine docude Carrero Blanco. A história damental. Desa época tamén lemqueles anos é a do grupo "Bembro unha adicacíón á procura de Virá", retomando o nome do dismúsicas e romances populares,
co de Paris, que o formamos con
alguns dos cales despois grababrasileiros tillos de galegas, os irron Miro Casabella ou Pablo
máns Pi da Bahia e Chico BarreíQuintana."
ro, Chito, eu e un bateria que
Estamos nos anos 60, "unha trouxemos de .Brasil e que desépoca de hippies, de comunas,
pois se integrou en "Roi Xordo".
na que estou en Paris e tomo , A vida efímera deste último gruparte dun grupo con cantores
po é tamén dos primeiros anos
brasileiros exiliados, Geraldo
da transición. Despois daquel
Vandré e Marcelo Melo, e gravaMovímento Popular da Canción
mos un disco intitulado "Nas teGalega, cun gran compoñente
rras do Bem-Virá". Melo forma
militante e con .gran peso dos .
cantautores, Rodrigo R9mani e
parte agora do "Quinteto ViolaAntón Seoane, queren que a_mú:do" e Vandré deixou a música,
sica que se faga sexa máis rica,
pero durante ·eses ano~ de Paris
con máis instrumentación, máis
vivíámos das nosas actuacións.
Tivem.os problemas cos permi- ·acorde coa renovación, e é cando nace "Roi Xordo". O problesos de traballo e marchei para
Xenevra onde me matriculeí no · ma que tivo foi que expulsaron
ao bateria, unha expulsión en
Instituto Africano, no que daba
cuxa orixe estivera unhas coplas
clases Jean Ziegler, ~ estudei
Socioloxia Política da Africa Ne- · nacionalistas . que eu cantara,
gra. Ali formei un_ grupo, cun gui- , _ nunha 'actuación do anterior grupo, "Bem-Virá".. Despois xa cada
~arrista, Horacio Fumero, que
un se·gueu o seu ·camiño, e Séoahoxe está no grupo de'Tete Monne e Romani.formaron cos "Fais,..
toliu, regreso a Barcelona e escas do Xípbre" Milladoiro.
tou dous anos tocando con Marina Rossell e para gañar vida ta- . "Naqueles anos o compromiso .
político.e social primaba e a múmén .colabora . na elaboración
sica era do máís . rudímentária: ·..
dunha encíclopédia da música".

a

Teatro, música, o muñdo
luso-brasileíro

Daquela apenas habia preocu'pacíón de tipo musical, de engadir·
novos instrumentos, estabamos
nos tres acordes. Con "BemVirá" íamos a canta cousa militante había e sempre con contido nacionalista." Quíco coñeceu
ao José Afonso en Paris e aquela
amistada sobreviveu no tempo. ·
Tocaron xuntos nalguns dos primeiros concertos do portugués
na. Galiza e nesa vinculación foí
un dos animadores do gran festival de homenaxe ao Zeca en
Castrelos no 1986. ·

Animación cultural
Recentemente Quico de Cariño
foi ·eleito presidente da· Asociación Cultural de Vigo, perguntá:.·
moslles polas diferéncias que ve
entre aqueles anos dos seus comezas e.hoxe "sempre megostou a interdisciplinariedade, telacionar todo tipo de actividadés,
musícais, poéticas, plásticas,
teatrais, ... A arte é un complexo
con diferentes vertentes. Nós en
Car.iño . tiñamos unha pequena
. agrupación cultural ·que funcionaba con moita vontade e" daque.la · hab~~ unha m~ior _r,elación
s?~1al, ·ma1s comunicac1on . .Era
fac~I venceilarse. ~os problemas,
- ma1or a percepc1on da xente e o

"Deprímenme m9itO a repetición
de esquemas musicais nos ·grupos galegas.. Mesmo nos de
rock. Non aportan nada novo,
agás alguns nas · letras. Agora
mesmo paréceme que hai . unha
renovación nioi fonda e coñezo
a moita Xf;}nte nova, ainda sen
grupo, pero que rile fai ser optimista". Quico esparéxese polos
temas, ainda q~e el mesmo.o el<plica desde o nome do último
grupo no que está, "Faba na
Ola", "a -·min chamábanme asi
desde pequeno xa, porque non
paraba, o cú de mal asento-, o
férvelle ·as berzas, ... o faba na
ola. Neste g·rupo cólmase a miña
· · _ idea de · interdisciplinariedade.
Este verán fixemos a nasa segunda viaxe ao Brasil, e ternos
xa un intercámbio .moi productivo oo grupo de títeres "Alegria
do Molengo". De sempre me
preocupou e.vin unha gran posibilidade no intercámbio cultural
cos países da nosa área lingüística. ,Qesta volta conseguimos·sér
recoñecidos como grupo galego
_da Gálíza, e non como antes pasaba como grupo español. Hai
que destacar o interese qúe ali
desperta, unha vez que se coñeza, todo o relacionado coa Galiza. Nese aspecto ch ámame· a
atención esa permanente loita interna que temas por aspectos
que afin_al non- serven rnáis que
para desunir, como por exemplo
o problema ortográfico. Esa ·ten'déncia á desunión, que ·é extrapoJábel a 9utros aspectos, non é
-nada positiva. ·Na nosa experiéncia brasileira, como moitas veces
en contacto con Portugal, ~ó
vexo causas positivas nesa posibilidade de intercámbio e no feíto
de que sexa comun a nosa expresión lingüística."
Quico traballa tamén como ensinante, con periodos .de excedéncia.para se adícar plenamente á música. .Agora está prepa:rando un novo disco, "un proxecto no que levo anos pero que
·~ p~nso que agora vai xa para
adiante. Está dirixido aos nenos
'SEMPRE ME
e nel interveñen Marcelo Mela;
PREOCUPOU E VIN
que xa ten gravadas as maquetas e o José"-Mário Branca, que .
UNH_A.GRAN
fará arranxos. Aínda non sei que
POSIBILIDADE' NO
van ser as·voces. A_min góstame
INTERCÁMBIO .
moito traballar para os nenos .
porque penso que son · máis
CULTURAL COS abertos ás navidades. Nós, mu. PAISES DA NOSA
sicalmente, estamos tiranizados
ÁREA LINGÜÍS_T_IC_A_'-_ pola
máscara da cultura dos
adultos, que dicia Levi-Strauss, e
máis no noso caso ·de galegos,
onde repetición de acordes semella que nos encorseta. Non é
desexo de participar. Hoxe é nioi
·distinto e todo se move eh base algo específico noso, pásalle a
moitas outras músicas. . Astor aos .cartos. É practicamente ímposíbel organizar nada con xente - Píazz9lla dicíao respeito á Arxenallea sen diñeiro. Con moi pou- tina. E difícil de expresalo, pero
cos médios unha persoa hoxe aí- fáltanos swing. E cos nenas pó-.
llase e accede aós seus próprios dese experimentar e recépeno ·
meios audiovisuais, reduce máis sen prexuício, con atonalidades,
o seu grupo de amiggs e pasa con ritmos noves, .. : Lémbro o
caso da bossa-nova no Sra.sil
de ir a unha asociación, cultur-al.
Isa situación así debuxada es- que cando comezou sorprendeu
quematicamente .fai que agra- tanto precisamente palas jnnomen os xestores ·da cultura, e vacións que eran dífíceis a ' un
ainda que haXa moitos máis mé- ouvído acostumado a outros
dios empobreceuse humana- -· s6ns. o que pasa que agora xa
mente. As ·asociacións culturais pasaron .25 anos, e moitos músi.esmoreceron po~que non poden cos maduros . xa se educaron
competir cos grandes programa- musicalmente neses novas modores e contratadores institucío- dos, ademais .dos tradicionais. A
nais que moitas ' veces están nós convennos pasar un pouco
O -"
máis preocupados da rendabili- por unh~ renovación ~·

a
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_Plan de saneamento gandeiro -

.::.._·

~ xurdin~o
stá

ria nosa terra unha

nova xeración de gando galega.

Un gando máls forte, máis productivo, máis rendible.
Para que ésta nova xeraciórí de

~:

gando

sexa

unha realida~

de, é necesario o estarzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. Un esforzo de saneamento que
a Xunta de Galicia está apoiando
por tódolos medios. Colabora có
Plan de Saneamento Gandeiro da
Xunta de Galicia.
INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIAO
Por cabeza
Vacas de lette de menos
de 6 anos "
85 000
Vacas de carne de menos
de 9 anos
85.000
Yacas de lette de mais
de 6 anos
1!0.000
Yacas de carne de mais
de 9 anos
80.000
Machos de calqueira
idade
67.000
Fem1as menores de
24 meses
67.000
Ovino de le1te
9.0QO
Caprino de lette
11 .000
Ovino e caprino de carne _
7.000
Pago por decomiso:
- 215 pts./Kg. canal vacuno
- 190 pts./kg. canal ovino e caprino
INDEMNIZACIÓNS
COMPLEMENTARIAS
Explotacións de ata 7 cabezas:
- 25 000 pts por animal de ~e1te .
- 35.000 pts por animal de carne.
Animáis inscritos en Librós Xenealóxicos, razas autóctonas e bols d~
traballo. 15.000 p1s. por cabeza

_Benefíciate xa deste Plan. Por un
gando mellar para tí e para Galicia.
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NSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES
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A ·GALIZA EXíE810R
/ • ·

Espello cóncavo da Galiza

·•O PP compara- eúcaliptos con Jeitugas. o Partido

·o Bierzo, -recoñé~idO .

Popular votou en contra dunha
proposición apresentada · polo
. .BNG na que ~e pedia quese regulase a plantación de eucaliptos
, até que se elabóre unha normativa ·e que se proíba a sua plantación nas terras de rego. A expli• FRANCISCO CARBALLO
daloso. E conclue: "É imposíbel
cación foi de caixón: "regular a ·
non · atapar un sitio na Galiz:a
plantación de eucaliptos é o
O Governo da autonomia
onde non haxa unha· "levantadomesmo que facelo coa de leituCastela-León acaba de
ra de paletilla". A tal Tilve di resigas". A idea de que o eucalipto
aprobar un proxecto de
.. ,.,,,;.
é l,mha árbore como outra foi
dir én Pontevedra.
comarcalización do Bierzo.
A .escala .ignora o galego .e apoiada polo PSOf:; e polo PSG- combáteo postivamente, agás
EG, ainda que os primeiros se
Despois dos trámites
.1
uns ·poucos mestes -honorábeis.
abstiveron e os segundo votaron
parlamentários, o Bierzo
Socialmente· as clases dominanfavorabelmente a que se promulserá unha comarca a
tes -menos unha- re-ducida bur-. gue unha l~i, é en contra da pafuncionar como tal a
guesia vilairanquiña- tratan de
ralización das p·lantacións. A idea
seguido das imediatas
asediar o galego como atraso ' e do eucalipto arbore . comun é a
eleicións municipais.
pobreza. Os pais queren :que a prápaganda que están a lanzar
escola dé a tala que. eles ·non. dol.. ·agora as celulosas que~ pretenminan. A mocidade ten menos
aen instalarse na Galíza.
·
O proxecto aprobado é moi difuprexuícios, p_ero foi privada duno BNG defendeu a necesária
so; todas as transferéncias admiha fala que, en parte,- apetecen
racionalización para esta árbore,
nistrativas quedan en función da
asi como a de calquer -cultiyo e
inda que sexa por certa rebel,dia
"Junta de C-L" e da Deputación
e desexo de singularjdade. .
mésr'no "o urbanismo planifica os
de León. Ainda asi certos sectores do Bierzo están satisfeitos: é
Os axentes .. de recuperación
edificios e isto non quer dicer
a primeira vez que receben allamentan carecer dos meios que q'ue estes sexan nocivos ou
gunha consideración como tales
ternos na Galiza~JVG, escala, li- . non". Ainda asi os nacioñalistas
bercianos. O Partido Berciano
teratura, prensa. Magnifican 0
defenderon o intento das celulocriticou este proxecto que, din,
peso destes meios e consideran sas de asentarse nas mellares
ryon supera o anterior de Aznar.
· envexábel a·nosa situación. Pero terras.
E probábel que a vida política
a comparación entre a situación
O PP, por. boca do seu portaberciana recupere dinamismo
dos galegas da Galiza e os do voz Carlos Rodríguez-que se por
ante estes acontecimentos; ao
Bierzo ten máis semellanzas que algo s~ distingue é po1a sua tomenos a esquerda (a berciana,
diferénCias: tamén aqui seguen · zudez, afirmou que a Xunta reguEU e o PB, este moi rechazado
grupos sociais empeñados na lará a plar;¡tación de · eucaliptos
polas duas anteriores e alcumaconfusión entre castellano e pro- cando apresente a lei forestal. O
do de direitista) están a estudar
greso, entre galega~ e tradición; problema é que, desde a iniciatiAapecto dunha da• mna• redondas da Ecola de Verao clO Bierzo
tamén aqui cantidade ·de pais de va popular forestal se ven dando .
accións renovadoras cara ás municipais e á loita parlamentária
Corullón, Carracede1o, Toral,
positivos únense alguns máis,
família, que foron os nenas alie- largas a esta regulación; pedida
do proxecto de PP-CDS.
Balboa, Búrbia. A escota de Cov.g.; a determinación de tres
nados polo fra~ismo, impón vária~ veces polo BNG, mentres
Pero hai no Bierzo aspectos
rullón edita "A Coruxa", pioneira
concello~ de pagar un reernisor
aos seus filies unha fala acastra- os nosos montes e leiras se se.:
máis vulnerábeis e atraintes. A 11ª
neste labor de inculturación. En
da TVG para 0 seu termo. E.efei- pada e inxéctanlles virus contra guen ench~ndo destas espécies.
Escola de Verán, 24-9-IX-90, cePonferrada, fora da área dos 12
to, a TVG e as rádios galegas a galeguización. A escota na Ga- ¡Cando , vena o regula~en;~o xa·
lebrada en Vilafranca, serviu de
liza segue a ~er un axente de - lnon .f~r~ falta, xa _habera ma1s su- .
concellos devanditos, hai grupos - conseguen alta audléncia no
espello cóncavo da situación
e asociacións a prol do galega e Bierzo apesar da necesidade de castellanización tanto pota maior ipe~1c1e de eu<?ahptos que a ql:Je
cultural dos galegas do Bierzo.
a INTG como sindicato.
antenas especiais para a TVG.
credencial do español como po- 1a le1_ pretende destinar para o seu
Na actualidade son 12 os concePero as amezas á fala e, en xelos profesor.es qúe desouv~n a ;euJt1vo.
D
llos nos que a fata galega é nor- A recuperación cultural
ral, á cultura galega do Bierzo - lei -dé teito- .rompen o proce- • • guerra ,dos bancos. o
mal e que se senten "cof],alma A recuperación cultural é moi inison graves. As institucións autoso· lingüístico dos nenos galego- Banco Simeón está a estender
galega". No resto o galega ocu- cial. Os maios, festivais musi- ·nómicas de Castela-León son talantes ·impoñéndolles o caste- · as suas oficinas por _ Galiza,
pa espácios reducidos. En total,
cais, revistas e un que outro libro
alérxicas ·e belixerantes contra o
llano de entrada.
abrindo novas sucursais"en Vilalos inquéritos dan a uns 40.000 h. son a mostra primaveral. A criagalego. Certo "bercianismo" é
O Bierzo, concretamente os 12 ba, Xinzo e Vigo, tentando afíancomo galegofalants, deles 1.700 ción da "Mesa pola normalizaigualmente belixerarrt:e. Un se- · concellos con numerosos gale- zarse ni.m mercado galego xa
-... en idade escolar. O eixo máis di- ción lingüística do galega no
manário de Ponferrada publicab~
go-falantes, resulta o espello bastante saturado de oficinas
námico da cultura galega é o val Bierzo" foi un avance e serve de
o 27-IX-90 o artigo "Esto para cóncavo onde mirarse e co que bancárias.
do Valcarce con capital en Vila- coordenación doutros, xermolos.
que te enteres" de M.J.F. de Tilre-analizar Galiza. O diálogo que
Esta expansión forma un poufranca e vitas de importáncia O 20 de Setembro acordou un ' ve, no que di: "Galicia é unha renós pode~os est?blecer con ga- co parte da chamada gue"a do
como Cacabelos, Veiga de Espi- programa de actividades tan nexión superticiosa na sua mesmílegos. ~erc1anos. e a _mel~?r cola- pasivo, co l~nzamento de superñareda, Fabeiro. Lugares e al- cesário como proemial: pedir
sima integridade". O artigo sobre
bo~ac1on na_ dinam1zac1on ?un _ cantas e do supercrédito.
-o·
deas nas que hai asociacións cursos de galego para mestres e
bruxaria e meigallo é un ataque
pa1s e doutro cara a normalizaculturais galeguizadoras ou bilin- voluntários, defender a toponícultural que no século XVI seria - ción progresiva e eficaz da cultu- • Dous detidos en A Corugüístas, segundo os casos, son mia orixinal, etc. A estes factores
provocadór, hoxe resulta escan- .ra galega.
O ña. O pasado Martes dia 3 tivo
lugar na cidade da Coruña unha PAPEL DA CASA REAL
concentración para pedir a liberdade do insumiso detido o 27 de
Setembro Pascual Varela Balay,
actualmente retido na cadea de
Alcalá de Henares. Tras concentrarse máis dun cento ' de persoas diante do cuartel de Atocha
a manifestación transcorreu polas .ruás da cidade, rematándo na
B. LAXE
praza do Obelisco. Unha vez alí
Este ano foi criticado, por primeira vez, o ve- informaciór;i de cada un dos membros da Fa- o que pretendia o Governo e os -seus aliados a policía nacional disolveu aos
raReo da Familia Real. O mutismo da case mília Real e a sua parentela, apresentándo.o ocidentais era involucrar ao Rei na decisión manifestantes cargando sobre
totalidade dos meios de comunicación sobre nolos como uns españois máis; para atacar~ · do envio de tropas, para diminuir a oposición eles sen pr~vio aviso e levándose
esta institución e as suas persoas cando non como nunca se fixera publicament~ desde a popular.
por diante persoas alleas á manié para loubar as suas andanzas e ensalzar á sua restaura9ión franquista, á Monarquía.
O PSOE quería flUe o Rei -dese o visto bon ·testación que nel?e momento cir- Tribuna .perguntábase o porqué do des- á intervención dos nosos soldadcs, despe- culaban pota beira-rua.
própria Monarquia, foi, até agora, total. O
xeito de COfTlportarse este verán, foi, tamén, censo desa popularidade. E respostábase:
dindo as fragatas, aducindo o carácter de
-.A policia detivo a dous ·xóveidéntico aos anteriores, coas mesmas com- "frecuentar amizades perigosas, · non inte- mando suprem9_ das Forzas Armadas que nes, ambos os dous menores de
pañas, os mesmos gastos e o mesmo rexou- rromper ás vacacións pala crise do Golfo, ostenta Juan Cctrlos: Algo. ao que se n!3gou a idade (catorce e dezasete anos)
beo.
· · ·
consentir unha Corte paralela en Mallorca, Casa Reál que non quixo que a Monarquía ·aos que l~varo.n ás. dependénse vise involucrada nunha guerra, impopular, cias da policia local. Os dous
Pero os xornais comezaron a criticar as es- transmitir unha imaxe demasfado ociosa".
-A revista chegaba a esta conclusión atraque non se sabe que camiños tomará. O re- moi:os ·foron postos en liberdade
treitas relacións da Monarquía Española cos
máis dilapidantes da jet set, e o que podían vés dun inquérito próprio, moi pouco rigoro- _ cordo da Guerra· de Marrocos e da abdica- horas máis .tarde ¿lpreseRtando
ción de Alfonso XIII está presente ainda en un deles am_1,.1lgaduras en diverser gastos demasiado suntuários da r~aleza so, pois non se espeCifica nen o mostreo nen
moitos conselleiros reais.
·
. sas partes do corpo debidas ás
cando o Governo c.hamaba aos cidadáns a c~les foron as perguntas e, máis surprendenAgora a Casa Re?I tomou 8: decisión de patadas-e mocazos que lle propique apretásemos o cinto. A voda da sobriña temente, por dados do Centro de_lnvestigamandar ao Príncipe Felipe a visitar aos sol- nou a policía.
de Juan Carlos, Simoneta Gómez, foi a pri- cións Sooiolóxicas (CIS). Dicimos surprendados. É unha decisión humanitária, de "ir vi- · - A Asemblea local de Insumisos
meira excusa. Pouoo despois a revista Tribu-, dentemente por que este organismo depensitar a uns compatriotas"' non de aval á polí- de A Coruña anunciou que contina dedicáballe toda a· portada a un informe,
de do Governo e os seus dados -son secre,
tica do Governo. Unha decisión que, sen dú- nuaran as mobilizacións pedindo
intitulado "Os erras do Reí; cun subtítulo no 'fos.
bida, vai ser ben recebida por unha- boa parte ' a imediata posta en ljberdade. do
Aqui poden estar as claves destas notí'que se afirmaba que '"os inquéritos revelan ~ da povoación_. .Uñha- decisjón t~mada pola insumiso detido. , Asimesmo, o •
nteresado que saíse
descenso de popularidade". Esa mesma se- _ cias. O Governo estaba i_
própria Casa Real e filtrada xa antes de con- portavoz de dita asemblea critim·ana,fodos os xornais, con máis ou menos . á luz o malestar dos espa:ñois polo papel .do
sultar ao próprio Governo que, oun primeiro cou as · diversas irregularidades
·alarde,· facíanse ecó da baixa de popularida-, Reina Crise do Golfo. En pri'r'neiro lugar tende d_o Rei. Tronctiaban sorprendentemente taba oe~viar-' a~ críticas de amplos secto~es . momento, estaba reticente a esta visita.
com~tidas 'polo xuíz togado Siª--mpaña comezada tempo atrás na , sociais opostos ao envio de tropas, cara a · Por primeira vez o. conflito de intereses en- neiro no proceso xudicial contra
unha q_
tre os próprios -da Monarquia, como. institu- o -mozo insumiso, informa Xaque trataban de ."asentar· a Monarquía no institución monárquica. Pero non era esta a
senón que o que
ció~1 e os do Governci, sairon_á luz. .
D bi•r Canosa.
sentimento popular", a· base de dar cumprida · cu~stión máis importante,
o
.

·co·m o ·comarca de · castela~León
l
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O CONFLITO DE .INTERESES
ENTRE A MONARQUIA. E O GOVERNO

-

.

~

•

•

•

•

•

'

•

•

•

•

•

•

•

; ....:

..

•

~

:

..

•

•

• •

•

-

...

•

a.

.........

4

....

-

....

:..

......

-

... , 4

-

...

~

... - -

~

#

Empresa Xornallstica Editora: Promocións Culturais Galegas.
Coneello ~ Admlnlftraclón. Presidente: Francisco Carballo. VicePresidente: Antón Femández Sánchez. Consellelro Delegado: Xosé
Femández Puga. SecNtário: Pancho Torrente. Vogals: Modesto Solla, 1
Manuel Veiga: Femando Cuñarro , Cesá~eo Sánchez, Pa~cho To~nte,Xosé
Mª Dobarro, Xosé Mª Salgado, NOJberto Tabarés, Carlos X9hán D1<!Z e
Xoaquin Acosta.
·
·
Director: Alfonso Eiré Lópei
-!'ledacción: Gusta~o. Luca d_e Tena. Manuel Veiga: Xan Carballa.
Correspondentee: Antón Prieto, Migl.lel Rodriguez Bertojo (A Coruña), Lois
Castro (Ourense), Xosé Manuel Pérez (Compostela), Enrique Sanfiz, Maria
Xesús Arias (Ferrol), Francisco Arrizado (Lugo). Xosé Castro R'atón
(Vilagarcia). Xavier Canosa (Bergantiños); Antón Malde (As 'Mariñas). Anxel
Rosende.(Ortegal), Desiderio Martinez Silva (Oeza), X.M. Suá'!lz Estévez (O
Condado Baixo), Thierry Lorenzo (O Conelado· Alto), Montse Álvarez (Baixo
Miño), Hemán Naval (A Mariña)~. LópeiTémez (O' Bierzo), Gustavo
Decampo (Vall!eorras). Pablo Naseiro (rerra Cha), Xósé Garlas Villar (O
Barbanza Norte), X. M. Santiago Cagigao (O Barbanza SlJ), Manuel Diaz
(Melide), Xosé Ramón Castro (O.Carballiño), Xavier Castellanos (A Estrada),
Pepe Rei. Jasaba Macias (Euskadi), Alberto Cruz, Teresa Toda(Madrid),
Joan Retana (Barcelona), Maribel Lugilde (Asturias), Gonc;;alo Nuno (Porto).
Deporte~: Victor Miguez (Santiago), Rodolfo Dacuña (Vigo). Cultura: qno

Deseilo Gráfico e Montaxe: Xoselo Táboada,:Guillermo Gómez, Carlos
Soaxe.
Fotomecllnlca: Ramón Brea Salgueir-0
Corrección Llngülstica: Femando Carballa.

AROSAtMDA

, Publicidade: Xosé Femández Puga (Director), Juan Louzén (Madrid - Tell. '.
91-467 31 33).
,
·~

_PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Braxe (Lugo), Xavier Fernández
(Madrid).

Mal~

(Ourense), Manuel Carballidó

Colaboradores: Manuel Hartas Vilanova, Antón Baamonde, Manuel Rivas.
Margarita Ledo 'Andión, Xosé A. Gacino, Xurxo Estévez , Xesus Vega, César
Varela, Xosé M. Salgado, Suso Piijeirq, Domingos Pneto, Alfonso R1vas,
Vitar Vaqueiro, Antón Mascato, Manuel Lueiro Rey, Francisco A. Vida!,
Carlos Oliveira, M. Forcadela, X,L lglésias. Internacional: Xulio' Rios,
Femando Carballa, Mariano Aguirre. Carlos Taibo, Manuel Vilar, Eric
Ducheteau, Carlos Duram, Xesus Cambre Mariño, Begoña Moa, J~~n Carlos
M, Betelu. Ecoloxia: M. Chouza, R. Cid , Chus Bello. Deportes: R;Rivera.
Humor. Xesus Campos, X.X. Piñeiro Cachón. Psicoloxia: M. Fernilndez ~
Blanco. Libios: Xesus González Gómez, Xosé M. Eiré, Miro Villar. Miguel
Vázquez Freire, Xosé M. Millán; JAM., Xaquin' Agullá, Bemardino Graña. · _

· Músic~: Xoán M. Es!J!v!'z, Xico Peña, Xoán M'. Carreira: Arte: Fernando .
Ferro, Fernando M:-Vilanova, Xavier Seoane, L Casado Cadarso. Cine:-

~l~~~~~oLY~~~.":o~el~~s~~=~F;:~~~~~a%':::~'.1~!~~º~· ~~~~=~~;:~s

Suscripclóns: Blanca Cost!IS· ·
Promoción: César Pazos.
Dirección e Administración: Rua Pontevedra, 4-5ª (36201 Vigo) Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) - Teléfonos: Administración,
Suscripcións e Públicidade (986) 43 38 30 Redacción (986) 43 38 86. Fax
(986) 43 36 24.
•

-

Torres.

X.

Fotograffa: Ánxel·lglesias, Chus García, Mancho Rama, X. Marra, Che,
M. Fontán, X.L Di<12. Nelson Gómez, Mancho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé
. Lu[s Suárez Canal, Manuel. Sendón, Tirio Viz, Xosé M . Albán, Delmi Álvarez,
Tachi Castro, Voz NoUcias.
ilustración: Xosé Lois, Pepe 'Carreiro, Cali , Calros Silvar, Ferreiro, Fefo,

Imprenta:

E.c:-c-3

1958.

. Depóelto Legal: C-963-19n

Xulio Gaioso, Anxo Bar.inga, Tokio, Hermida.
'Axénclas: Novosti, ADN, Prensa Latina.

. ISSN: 02-13-3105.
A NOSA TERRA non se lclentlfiGlí neceuriamente coa erttgos ele
opinión publlcedoa ne• aun pblnn respeitando • lndepencNncle
dos seua eutores; non se mentén correspondéncla sobre ortxlnela
non solicitados. EsU pennltldll a reproduclón MfnlM'9 que se ~ •

procecl6nclf.

-

--~~~~~~~__:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~--

~~~~~~.....:...~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~

CARTAS
GONZÁLEZ PEÓN E O PP
Un . grupo d~ cidadáns povoenses, · ·demócratas convencidos,
leu no xornal El Correo Gallego
Cló dia 21 dos correntes, un· artigo asinado por Clemente Gonzá- _
lez Peón, avogado santiagué~ e
home moi xunguido ao Partido
Popular, no que, sen citalo explicitamente se fala do señor Durán
.Casais
do posíbel procesa·
mento ao mesmo.
A primeira surpresa é que, facéndose cargo das ·costas xudi.:.
ciais~ no caso da requisa dos folletos editados pela Asociación
Cultural A Míserela, o Concello
_da Póvoa., o señor Durán recorra
a avogados como González
Peón, podendo acudir e pén pagar . a homes como. Stampa
Braun ou · Rodríguez Mourullo,
pois ·ninguén lle vai discutir ·as
. suas mim!tas (paga Juan Pueblo)
e o peto do señor Durán seguirá
igual de cheo. ·
·
.
A segunda surpresa ven dada
polos argumentqs de fondo do
artigo. o· señor Durán non está
denunciado nen vai ser procesado ·por ser alcalae nen deputado,
·senón por posíbeis actos delictivos moi graves, que lesionan _direitos fundamentais · recoñecidos
pala Constitución.
Se ao señor Durán non lle gosta o' camiño seguido p~ra procesalo, tena ben fácil: que dimita
dos seus cargos.
Recoñecemos o método empregado . por González Peón
como. mol sibilino, pero nun país
democrático é bon saber quen é
qu.en, e o señor Peón é un home ·
.do partido do señor · Durán e,
ademais, o sel.i posíbel avogado
· no actual ·proceso.
O

xodLOIS

a

e

'E.C.F. e seis firmas máis
(A Pobra do Caramiñal)

QUE PASA COA
NOSA LÍNGUA .

forzo, pondo unt"ia verba arredeira da outra, con paciéncia e
·amor, ·e inda que outros tr:ataron desde o fondo .dos tempos
por moitos meios que a esquecesen, non o lograron: nin con
asoballamentos, nen con aldraxes.
Eu non digo que nosa língüa sexa a máis xeitosa, pero
debo dicer que é a nosa e polo
• tanto ternos que querela e coidala: querela, porque é a que
nos deixaron os nosos avós
apesar das inxúrias e menosprezos que tiveron que sofrer;
coidala, porque ainda que os
anos pasan, ela está viva coma
un picariño que está crecendo.
Hai algo que hoxe en dia non
podemos consentir. Eu lembro
inda as riallas dos compañeiros
e maiestro, castellanos, cando
un dia na eséola dixen "escachifóuseme o libro ". lsto -as
bulras- é 0 que hoxe en dia
non deberemos consentir: nin
na escala nen na rua. Todos,
pais e· mestres, ternos a abriga
de facer -que os nosos fil los e
alunos coñezan e talen a língua
ancestral dos nosos devanceiras.
Todos os galegas, vivamos
fóra ou dentro da Terra, debéramos ter un libro na casa escrito na Nosa Língua. Non só
para os nasos fillos, que asi terán unha Jeitura enxebre, senó.n -tamén para nós mesmos,
para esquecer as inxúrias e relembrar os cantos ao _pé da la-

mareantes e labregos, para nos
facer esquecer as raíces, e xamais, recunco, xamais, o conseguirán.
E como di o noso hino: Despertade élo sono, galegas!!

xosf: l.

VEIGA
(Tarragona)

A FRANCISCO VÁZQUEZ
Como continuación da nosa anterior de 12-5-88, que trataba, in
extenso, da mesma matéria,
hoxe queremos solicitar a esa Alcaldia, e sob pretexto do seu cincuentenário, unha Rua para D.
Manuel Lugris Freira.
Este ilustre sadense estivo vinculado durante mais de 40 anos
á nosa cidade, senda, unha vez
desaparecido D. Manuel M. Murguia, sen dúbida a figura máis representativo, dando-lle á Coruña
·
d
d b ·11
e a cultura galega ias e n o,
estreando aquí o teatro galego
en prosa, publicando aquí a primeira gramática galega en galego, co-presidindo, co Alcalde e·
máis co Presidente da República, na sua condición de Presidente da Academia, a inauguración do monumento a Curros Enriquez, participando, en fin, e dun
xeito protágonico, en todos
aqueles feítos culturais e políticos progresistas (Liga Gallega,
Academia, Solidaridad Gallega,
lrmandades da Fala, 1 Asambleia
Pro-Estatuto de Autonomía ... )
que nesta cidade se deron.
Nen sequer a sua fidelidade a

re~~dos aqueles pavos que principios republicanos, federaeles' querí mais empuxase para
pertencen
a países bilíngües,
lista , democráticos e librepenimpar a língua.
sadores alcanzan a explicar o
Todos deberian .relembrar teñen a gran sorte de seren recoñecidos no mundo inteiro
inxusto esquecimento que ven
que a língua ·é un código estacomo cidadáns dunha nacionapadecendo D. Manuel Lugris
belecido polos nasos devanceiFreire, alén de todo o dito, tronco
ros para o entendimento entre - lidade -sexa esta ou non indedunha estirpe de artistas que,
o povo, polo que deberíamos-- pendente, que 'esa é outra
cuestión- e teren a oportunicomo no caso de seu fillo Urbafacer que lles chegase aos nadade de falar na língu_a vern~no Lugris, tan exquisitamente insos tillos e deles aos outros, o
cula, . para que a .d~cotOf!l,'ª __ terpretaron a nosa paisaxe urbamais florescente posíbel..exerc1da pola Admm1strac1on -- na e rural.
Os nasos antergos fixérona
.
Ese olvido é o que, na modesao longo dos séculos con es- desapareza.
-. No cas~ .da No_sa Terr~, inda
ta medida das suas posibllidatemos mais· ob~nga, poi~ non
des tenta hoxe paliar O Facho
deberemos esquecer o fe1to de
'
.
.,
.
que somos un País que ten un
coa orgarnzac1on de d~term1~airmán (Portugal), e un curmán
dos ~c~os nos que- se incardina
Esta sección -está aberta a todas as informacións, opi(Brasil), que son 0 noso faro.
a pet1c16n que pola presente se
nións, ou críticas qu13 desexe formular o leitor.
Is.o sen nos esquecer da nosa
fa1 e que espera obter de ese
"
Os ásinanfes deberan
·incluir o seu no me completo e
Concello, por ser de absoluta
história -tomos o primeiro reíender.ezó, ainda que -se asi ·o fan constar- serán publino da Hispánia-, nen dos noxustiza, na Coruña, á data ut sucadas unicamente as iniciais.
sos literatos e bardos.
pra.
O
. Aredacción ·resérvase o direito a resumir aque.las carLembrade, Galegos todos,
xos~-M·. MONTERROSO DEVESA
tas cuxo texto·exceda as 30 ·liñas me_canografiadas.
que cinco séculas de aldraxes
Presidente. Agrupación Cultural "O
e bulras, non foron suficientes
Facho"
grácias á fortaleza dos nasos
(A Corufta)

ron con eles á mar.
A un povo como o naso, non ·
se ·lle pode facer un ha aldraxe ~
semellante. Só un periódico
dígnase escreber na língua enxebre e iso que. ternos o vicedecano. A TVG é un fastio: non
se sabe se falan en castellano
ou que raios talan ... e a nosa
Académia da L'íngua ñon lles di
ren para r·e mediar o asunto,
canco penso que deberian ser

A c.ada dia que pasa atópome
máis desconcertado.
Xa vai para .dez 'anos que te-.
mos Autonomia e a clase dirixente do noso país ainda non
se inteirou.
A maior parte deles ou non
saben ou non queren, que ainda é pror, talar o galego: nin
nas Xuntas nen nos discursos
ao povo . .O.u son máis que nós
os de fóra, ou inda non me ex- .
plica- como é que non chimpa-
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somos coñeddos
na Galiza inteira.,
pola -nosa
especialización
en libro~
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Celebrouse ·o III· Congreso da, Lípgua Galega-Portuguesa na ·Galiza

!VIª dÜ ·Carrno Henrlquez· Salido.
'O galega

· • Vintecatro montaxes
=- de teatro subvencionadas. A Conselleria de Cultura

seguir~

sendo un ·idioma ,litúrxico·
na 'm edida en que non eXista ·cohflito lingüÍstico'.
• XAN CARBALLA

O III Congreso da Língua
Gal ego-Portuguesa na
Galiza tivo un· dos seus .
centros ñ a hotnenaxe '
urxente a Ricardo
Carvalho Calero; cuxa
intervención airrda estaba
anundada no primeiro
programa provisório de
primeiros de ano. Maria
do Carmo Henríquez
Salido, presidenta
Associagom Galega da
Língua, entidade
organizadora, valora a
importánci:t deste
certame e as expectativas
do movimento
reintegracionista cara ao
futuro.

da

Un aspecto dunha das seslóns de trabaJlo, na que Intervén Martlnho Montero.

(

Ciéncias da linguaxe. Llngua e
texto literário e os estudos dedicados a Carvalho Calero, foron
as tres grandes áreas temáticas
babeo as que transcorreu o m
Congreso da Llngua GalegoPortuguesa na Galiza, que se
celebrou entre os pasados 9-ias
27 de Setembro e 1 de Outubro,
en Vigo e Ourense, segundo o
programa previsto.
A preséncia dunha importante nómina de especi~ galegas e intemacionais, converte a
este congreso nun dos máis importantes eventos científicos en
matéria lingüística que se celebra no noso país. Apesar da desatención oficial o movimento
reintegracionista consegue arteUar un congreso na que se conta
coa intervención de Eugénio
Coseriu, Sílvio Elia, Herculano
de Carvalho, I.:l.uís Aracil, Martinez Cardón ou Bemard Pottier,
acumulando máis dun cento de
com unicacións.
"A realización consolidada
dun congreso da AGAL cada
tres anos non é unha afirmación
que eu me atreva ainda a facer,
afirma Maria do Carmo Henríquez Salido. É dificilísimo organizar un evénto destas caracte- .
rísticas sen subsidios, sen cartas, e tendo en cónta todos os
meios do poder da Galiza na
nasa contra, incluindo a maioria
dos meios de comunicación que
siléncian calquer activ,idade qµ e
faga a nasa asociación e tamén
. un congreso destas características, con especialistas de todo o
mundo e cunha categoria internacional recoñecida. Un Congreso segue a ser producto dun
reducido número de persoas
que sobrelevan o seu peso. É un
acto heroico facer un acto destas características na Galiza.
"Non houbó stibsídios da Xunta .
Tivemos · axudas da Deputación
de Ourense, do Ministério de
.,Cultµra, de Madrid (500.000 -pesetas) . da Funda9ao Calouste_
Gulbenkian, Caixa Galicia eh
Ourense e Caixavigo que cedeu
, os seus locais gratuitamente. O
.Concello de Vigo deu u!).ha recepción aos . congresistas e o
resto cobrius_e con cuotas de
inscripción.
"A home'n axe q_ Carvhlho foi
montada cando xa estaba prepfilado o Congreso. AirÍda ·1embro ao r~speito que cando ·foi

'TENO NOTICIAS DE
QUE UN
INTEGRANTE DE
REALIDADE GALEGA
DIXO QUE SE
- ENCARREGARIA EL
DE QUE EN CINCO
ANOS ·NINGUÉN
FALASE I?E
CARVALHO CALERO'

nomeado o profesor Carvalho loi
nomeado fillo predilecto de Ferrol aproveitou para falar comigo
e mostrar a sua grande' preocupación polos ·congresos, e ainda
que non sexa novidoso teño que
dicer que detrás das anteriores
edicións estaba sempre o seu
asesoramento e apoio, e mesrrio
era el quen se responsabilizaba·
de facer os meus discursos.
Coida que é manipulábel a
figura de Carvf;llho C~ero?
Neste p aís pode acontecer tuda :
desde manipular os rest os de
Castelao e até silendar e castigar a mensaxe do profesor Carvalho Calero. íeño notícias de
que un dos integrantes dq coñecida Realidade Galega dixo que
se encarregaria el de que aqui,
en cinco anos , ninguén falase
xa de Carvalho Calero. Se isto
se di publicamente quer dicer.
qué molesta o nome e a sua.
mensaxe.

Enfrentamento
. co poder
Despois de 9 anÓs de funcionamento da AGAL, sempre
como oposición, como ve a
cC>rrelación de forzas?
Cando sé fundou AGAL eramos
30 membros, ·hoxe pasarnos de
700, e ainé:la outras· trescentas
persoas que colaboran nas ~o
·sas acti\r.idades . Desde o ano 81 '
a hoxe, ainda traf>allando· · encondicións
de · dificuldade. ·
AGAL ten ·unha publicación trimestral con 22 números edita- ..
dos, ternos tres Congresos celeb~a~os, coas actas· publicadas

namento de AÚAL irnos recoller
dos anteriores -,--o que-su,pón un
riun número de AGALIA de imí..:
grande esforzo· económicó=--, e
nente aparición ..
somos ponto de referéncia, para
Nunha "Ilegociación haberia
ben ou para mal, de todo o que
que chegar a ill! fin e a partir
supoña planificación e política
de ai ·poderJa.!nos falau Pero
lingüística. Ainda non podemos
· descoñezo eir" que termos se
_desenvolver todo o traballo que
concluiu ese encontro .de Al¿ril
queremos, pero o número maio¡
pasado.
de persoas que se achega aos
A acÍividade d8 AGAL eStá
congresos non é de AGAL, e
completamente afastada do
podo detectar na provincia de
Ourense, oné:l.e resido,- que a · que se pode chamar oficial.
Onde se pode producir . annosa mensaxe ten moitos seguí- ·
tón un ponto de confluéncia.
· dores e que se están criando
qÚe-rache o distanciamento?
polo país moitos grupos reintegracionistas .
. Depende do núméro de adeptos
no povo galego. Que e~tall esHai uns meses pergun~
moslle pola sua posición en _ tes posicionaméntos é positivo
para a sobrevivéncia do idioma,
termos de chegar a un conpois se non hai coo.flito hai morsenso normativo. Desde
te. Na medida que hai conflito .
aquela ten habido diferentes
na Galiza o galega est;$ forte".
inciativas, inesmo parlaSánchez Carrión · dixo no conmentárias. Que ten variado
greso que unha lírigua é ¡:;orna
e cal é a posición de AGAL
un· brganismo·vivo , e as persoas
actualmente?
máis , imunizadas son aquelas
Dada a' situación do Govemo
_máis q.gredidas polos virus. !:Ja
galega non vexo posibilidades,
medida que ó galegb está agreatravés das vías -democráticas,
dido polo poder e continua exisde conseguir practicamente
tindo , está sen do cada v~z ~fnáis
nada. O ' que se vaia lograr vai
fortalecido:· Cantas ináis ameser através da resisténcia orgazas, máis ataqu~s e máis se d,enizada,·dun traballo titáni90 das
nigre o galega e ao tempo exispersoas que trabalJan e loitan tan' organismos
organizados
por Galiza, e quen máis resista
coas stias ideas claras o noso
neste combate será quen trunfa. idioma seguirá forte. O galego
rá.
seguirá senda un :klioma litúrxi- A iniciativa que .apresentou o
co na medida en que ncin exista
BNG no Parlamento. foi rexeita~
conflito lingüístico. Co!fflito en-'
da, como era de supor, e caltendido a respeito do galego pa-.
quer iniciativa desde o Parla-·
drón que nós queremos. ·
mento galego ~e por certo .
Hai quen pon unh.a das exnoa representa a todo o pavo
galega , senón a sectores máis - tremas da condición dé nacionalista 'en racoñecersa
ou menos maioritários, pero non
reintegracionista.
Asume
portavoces dunha soberania na.
...
cional- sempre terá urrha res-=
. Se pola AGAL falo debo dicer.
posta negativa. Pero iso pon
que non se lle pede a ninguén
debe privar de denunciar nel as
adscripción política cando se.insituacións; de di$cririlinación.
tegra na asociación. Qµen · enN ós ternos un historial de res. tran na AGAL paga as suas
postas negativas da Xunta, que
coutas , e se fala como .me111bro
nen co PP nen · co PSOE deu
da AGAL ten que empregar a
para nó,s u nha só peS'eta ... .··
. · norma ·.ou o diasistema no que
nós estamos. Reducir dunha
... paró en qué posición estamaneira· 'tan simples que só os
rian vostedes no caso de que
nacionalistas son reintegraciose chegara, por algun ~nii~
nistas, ou viceversa é unha sirnño, a unha negociación dunplificaciqn. A AGAL é unha or:
ha nova notmativa?
g$flización cultural e apartidária·
No mes ·de, Abril membros da
cuxos membros defenden a norAGAL asistiJ;on a unha reunión
malización dos usos do galega
na sé da Federaéión de Asociae a iri.tegración do galeg? · no .
cións Culturais no que se chelingüístico portugo.u a ~nha espécie de consenso diásistema
gués.
·
O
· e cuxas conclusións e o ·posicio\

~

\

facer pública ·a relaCión de subvencións para vintecatro p:roduccións de novos espectáculos
·de compañías galegas que presentaron ~ proxectos ao-· abeiro
dunha convocatória dotada con
45 millóns de :Pesetas.
ó reparto de cantidades, for~
temente contestado nos -meios
profisionais do Teatro. reserva
as cantidades príncipais para a·
:montaxé'd.a nova obra de Roberto Salgueiro, História de Neera,
que realizará o Teatro do Atlán.:tico-con dirección de Xulio Lago
(seis millóns); para Os Xustos
de Camus, que será responsabilidade ·de Ifoduccións- do Noroeste -(cinco millóns) ; O Moucho Clerc, que montará O Reise- .
· ñoz: da Bretaña, de Ouico Cadaval (catro Millóns); o Teatro cla
Lua que cenificará Cabaret Alén
de Dprotea · Bárcena · (catrq millóns) e Ollomol Teatro Submarino, que programa Fas e . NeÍaS
de Eduardo Blanco Amor. Outra.S dezanove compañías reciben :cantidades que van desde
,dous millóns e meio de ·pesetas
· á meio millón.
A Cons.elleria adxUdicm.i outros quince II.J.illóns de pesetas
para equiparnentos, distribuidos
a razón de 522.000 pesetas por
solicitanf~ . agás un que deberá .
percibir 384.000 .
A Comisión Avaliadora estaba ·formada pala directora xeral
de Cultura, Paz Lamela, o director 'do CDG, Xosé Manuel Blan-· ·co Gil ; o director Manuel Gue- •
· de ; o responsábel da área de
Teatro da Conselleria de Cultura, Francisco Oti e Anxo Ouintanilla Louzao.
O

•

Morreu Diaz Castro.

O

poeta de Guitiriz, autor de Nim- bos, fal~ceu o pasado martes
dia 2 de Outubro. Hai poucos
meses o ~ poeta receber~ unha
home.n axe e precisamente cumprirido a· sua vontade no seu funeral interviñeron diferentes
poetas, entre eles Manuel Ma-:
ria, Femán Vello e Bernardino .
Graña . .
,
Diaz Castro nacera en Vilar
de Piado (Guitiriz) no 1914. ·Praticou a. docéncia e ,o traballo na
Actininistración do Estado. A
Igle·s ia Alvari- ·
leitura da obra
ño con,;,enceuno e decic;Íiuno a
adoptar o galega como língua
de expresión poética. Publicou

de

. Oración polos 'tolos, 1ntre de .
Beizos, Nascida · ·dun so.ño · e
.Nimbos f¡!ntre outras .
O

~- ·
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A · Feira

CULTURAL

dq · Teatro·un

trinqu~

para. as

coffipañias galegaS
• GONZALO viLAS

tl'3is e enderezas dos grupos. O
que· tamén semella 'claro é que
.Orgaizada pola Consellen'.a de
os 80 programadores invit¡;¡.dos
Cultura e- contando cun orza- .
non asoman a cabeza por todas
mento de vintecinco millóns,
as funcións. Como apontaba o
Compostela acolle esta semana,
do dia 2 áo 7, a ''I Feíra do Tea- . mernbro dun .grupo,· "se nunhafunción hai doce ·persoas, on·de tro". Un cértarne ideado para
· van os ,.ao· programadores? Suque as · 28 compañia§ galegas
ponse que ·a · función destes é
participantl?S teñan .·a oportuni- ·
·
acociii
a tod~s os espectáculos, _
dade de amasar o seu actual
por máis ca estes se represen- .
traballo aos programadores culten en apretado horário.
·
turais, . aparte do público que
Igualmente 'algun comentário,
quera ache.garse, asi corno a un ·
sobretodo cos grupos máis mo:
bon número de xornalistas e crídestos; suscitou a distribución .·
ticos acreditados. . .
de horários e cenários. Se ben
O obxectivo deste eventó teatral
é , corno indica o norne, o de pór
en contacto ás compañias 'e o
seu espectáculo, con que. teñen
a facl,lldade de contratalos, para
impulsar e facilitar, con esta espécie de ·escaparate, ·a sernpre
dificultosa carreira · cornerci8l
das obras galegas .
En ~ canto· ás estreas, as navidades ·non son moitas. Tan só
duas obras das programadas teñen este carácter: "Cea para
dous"., da compañia Uvegá T_eatio, estreada xa uns dias antes
máis incluida na mostra; e "História de. neera'; de Teatro do
· Atlánticb, escrita ~ polo prolífico ·
Roberto Salgueira, que .á"vez é
director .da primeira.
·

'1

Das 28 compañias presentes
na Feira, ademais de duas foráneq,s unha .das cál~s pec;;:hará a
mostra, dez delas fán traballo
con títeres, outros dous son es- ·
pectáculos de rua 'e o de máxia .
do Mago Antón.
.
Apesar do considerábel presuposto da. Feira"- alguns grupos .
quéixanse dun certo apresuramento na organización, que deu
lugar, sobretodo, a que-a· comunicación e contacto cos programadores, motivo prinCipal de
ser da feira, non é moi doada,
tendo cada compañia 'que espabilar pala sua canta par$ lograr
"colocar" con eficácia o seu material a quen poden cornercializalo.

/.

estes reunen unhas condicións
similares, · é distinto de c~a a
ser visto por , un programador,
representar ás once da mañá-nun local pouco céntrico, coa
presumíbel escasa -afluéncia de
público e a consegUinte frialdade, que facelo a unha boa hora
nun · local céntrico. Problema,
por outro lado, de dificil aÍnaño.
O que está .Claro é que neste
mundiño teatral non chove a
gasto de case ninguén ; as queixas ;multiplícanse, e a maior
parte das veces semella que con
·
' O
razón:

Co:qstituida a Furidación
Alexandre Bóveda
pasado 29 de Setembro
quedou· constituida diante
do notário ponevedrés
Cesar Cunqueiro, a
Fundación Alexandre
Bóveda entre cl!Xos fins
figuran contribuir a
"potenciar a conciéncia
nacional do pavo galega e
a solidariedade entre os
seus sectores integrantes
e rnais a cooperación
entre todas _as entidades,
grupos e opcións que
compartan o ideário
comun do galeguisrno, ao
artellarnento unitário do
cal 'consagrou a sua vida
Alexandre Bóveda".

_ .Q

Moleques, talento sen orzamento

·

· I:.·es.te xeito, alguns grupos te-

1

D~ enÍ_re -'a s obras xa programa'.da que o público deseguida parbles nesta Feira de Teatro, xa
ticipa.
suas obras e anúncianos na prócase todas vistas ao longo daCunhá intelixente utilización
pria función .. e outros láianse c;le
tempada, destaca sen dúbida
duns escasos recursos cénicos e
que a ·organización non puxera ·
· ésta produción do xoven grupo
lumínicos, es.t a obra foi xa un
os meios ao seu alcance para ter
OJlomol. Cun traballo actoral
dos éxitos da tempada, non ten- ·
preparado un eficaz material puusado
por
estos
pago~.
poucd
do
para. a sua realización nenblicitário en lugar, din eles, de
cuns rexistos que incluen uns , · gun tipo . d~ subvención. Comgastar os cartas en actividades
/
.. pre lembrar ,q ue outra das obras
máis supérfluas.
·
· 1 ,1 bons fundamentos de baile, .e sta
, tema e divertida evocacrnn de
destacadas do ano; "Un códice
A via de contacto preparada
diversos episódios da infánCÍa
clandestino", non custara máis
pala organizacióñ; en efecto, pacorriun transmi~e unha frescura
ca 150.000 ptas.
O
rece que se reduce a unha mesa
na que se amorean folletos , carfü: n dispostcis _as· vídeos das

Entre os asinantes da acta_de
criación da Fundación Alexandre Bóveda están a sua viuva,
Amália Álvarez Gallego, Manuel
Beiras, Avelino Pausa Antelo ,
. Isaac Diaz Pardo, Xosé Filgueira
Valverde, Femando Pereira e
Xosé Manuel Beiras , e están representadas as Fundacíóns Castelao, a Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda
a asociación do Pedrón de Ouro .
Entre os fins da Fundación
contémplase a tarefa de "difundir entre as r:iovas xeneracións

e-

1

osa a
.Rosalia de Castro
nunha foto
que ga·r daba
· Fduardo Pondal

Despois de cinco anos e celebrolise o Congreso
reeditamos o esgotado
Internacional cando
pri.meiro número da série
o centenário da morte
A Nasa Cultura,
.da poeta de Padrón·.
ampliam;:lo a nómina de·
autores e as perspectivas.
D1:1rante ese tempo.
mcorporouse .nova .
bibliografía ·sobre
a nosa poeta

a figura e rnais a obra Alexandre
Bóveda, salientando a sua atitude integradora , a sua irnaxinativa procura de formulas que facilit9.sen o desenvolvimento económico de Galicia e a sua entrega ao servício do pavo gal ego."
A Fundación Alexandre Bóveda , que toma corno símbolo o
escudo de Galiza que deseñou
Castelao: a sirea rodeada do
lema Denantes martas que escravos, quer promover a realización de estudos e investigaéións que contribuan á afirmación da identidadé galega (históricos , etpográficos, lingüísticos , políticos, económicos e sociolóxicos), asi como relativos a
problemas encetas e globalizados (a saude, o urbaniso , o médio ambiente , o agro, o mar,
etc.) que dea contido teórico e
faciliten o drtellamento técnico
de alternativas operativas , e no
seu caso plurais , conforme ao
espítito expresado no anterior
párrafo. A difusión das ideas e
a atitude personificadas por Bóveda, fomentando e potenciando o debate entre as distintas
forzas políticas e sociais da nación galega, para intentar acadar xuntos unha maior .conciéncia e compromiso no desenrolo
da nasa terra, é a outra direción
que vai seguir nas suas atividades a recén nada Fundación
Alexandre Bóveda.
O
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~. Da

O regat<? do
Cepelo de
Manuel Maria
Non foron os en9rmes e grandes
ríos os cantados e amados polos
poetas, senón máis ben eses outros que escasamente transcenden un país pequeno como o
noso, unha bisbarra ou a paisaxes familiar. Incluso alguns_poetas .identificáronse de tal xeito
cun destes pequenos e cantáreiros riós que o levaron até a portada dos seus libros en mostra
de homenaxe e gratitude, tal
como se as suas rumorosas ribeiras fosen a raíz e fonte inspiradora do poeta . Quizá o exemplo máis sobranceiro sexa o da
nosa Rosalia no seu libro en español En las orillas del Sar.
Tarnén aqueles vellos e entrañábeis periódicos locaís, tan
abondantes por todas as vilas
do país antes da chegada dos
grandes "trust" da información e
da "aldea global", cando a tarefa
de pór a andar unha daquelas
publicacións tiña ás veces moito de romántica aventura. que
remataba case sempre moito
antes do pensado. levaban á sua
cabeceira os nornes dos .rios distmti vos da sua vila, quizá tentando acadar unha boa navegación xomalística e chegar a bon
porto : El Mandeo, Las Riberas
del Menda, El Umia, El Tambre,
El Miño, La. ciudad del Cabe,
Ecos del Eume, La Comarca del
Eo ... , son alguns exemplos. Un

adiviña detrás de cabeceiras tan
fermosas e ·fluviaís a mari e a
pruma deses poetas locaís que
en todas as vilas houbo.
Agora. un veterano poeta nacional que cantou os nosos rios
principaís e familiares -na Galiza. país de mil cursos de água,
ainda que os pnncipaís son pequenos-, ven de facer unha
homenaxe chea de amor a un
regato da sua tribu natal, tan
humilde , probe e cheo de neces1dade que nos veráns desaparece deixando apenas a lembranza da sua canle enxoita, na
que o poeta deposita os seus
ensoñares melancólicos.
Homenaxe ao regato do
Cepelo recolle oito poemas qlie
Manuel Maria dedicou a este
breve e inconstante curso de
água. Deles, sete escolmados de
obras anteriores e un feito especialmente para a ocasión. Complementa o xeitoso e delicioso.
fo.lletiño unha introdución, na
que o poeta explica a razón desta insólita homenaxe, e duas
fermosas ilustracións que levan
a traza inconfundíbel do noso
amigo Felipe do Orcellón: a portada, que .nos lembra aos "cervos que a iauga volvían", e un
inxenuo e evocativo mapa que
quer ser retrato cabal do breve
curso deste regato. Endexarnais
tan próprio e parecido saiu en
mapas e xeografias.
A libraría Xistral de Monforte
de Lemas fixo unha edición non
venal de 500 exemplares numerados deste folleto para agasallar
aos seus amigos e clientes ao
cumprirse vinte anos da sua
abertura. Un servidor ficou moi
satisfeito co seu número trece,
obséquio de Xistral e Manuel
Maria. Cómpre dicer que este,
sabedor ·do número que me
ciaba, tivo o.detalle de perguntar
previamente se. un era superticioso . .Gracjñas e felicidades.
O regato "do Cepelo nace e

O siléncio redimido
de Sílvio

~antia,g9

A narrativa galega canta con
poúcos documentos literários
sobre · a Guerra Óvil española.
Non

Ilustración ele Felipe Sen6n para o folleto de anlverúrlo da Llbrárla Xlstral ó O regató do Cepelo

marre no concello de Outeiro de
Reí, natal do poeta. A Outeiro
crúzano catro cursos de água.
Disque o Paraíso tarnén tiña catro rios. Comparación esta que
gasta facer e lembrar o poeta
chairego. E con razón. Porque,
quizá, a falta de outro, igual ternos o Paraíso na própria tribu~
non ,nos decatarnos, empeñados
en buscar un artificial ou un
ideal que neIJ. existe. Os rios de
Outeiro son desiguais en caudal, curso e irnportáncia: o
· grande -O Miño-, o mediano
-O Ladra-, o pequeno -o de
Robra- e o regato do Cepelo .
De todos eles, o poeta-amante
das causas sinxelas- ten preferéncia especial polo humilde,
breve e mínimo regato do Cepelo. Porque é fiel á tribu sen sobardar os seus limites, como un
paisano que desexa.- morrer no
lugar onde naceu, porque non
ven nos mapas .-agás no Fontán, que o chama Barciela- e

porque a sua levedade rumorosapermítelle ao poeta conversar e
dialogar con ei para escoitar a
verdadeira voz da tribu, nun entendirnento perfeito, xa que, incluso na auséncia, o regato faise
presente para o poeta pasando
maino e cantor polo fondo dos
olios da amada.

ballos para tan curta vida. E
máís surprendente ainda ·é que
en tan breve curso ·as viciños o
nomeen de tres xeitos diferentes, quiz.á P<?Iª compensar a sua
cativeza: Rego dás Regas, Regueiro da Barciela e Regato do
Cepelo , que é ·o ·oficial e o que
prefire o poeta.
· ·
Ciuizá .nestes días de seca esDesde o Trollo da Agüelá,
tival o regato do Cepelo non
onde agrama á vida, 6 Cepeio
exista fisicame_nte, maís está en
faise mociño nas . Regas e vai
espírito ..can_do cheguen ás chúmorrer á Barciela, xuntándose
vias e 0 outono se aproxime , 0
co ria pequeno de Robra. En tan - regueiro rexurdir~ de novo con
breve percorrido é atravesado
caudal esguio, leve vena rumopor tres camiños coas suas corosa, a cantar a sua misteriosa
rr~pondientes pontellas, move
cantiga e recoller Ós ensoñares
-cando as forzas lle deixande Manuel Maria -para levalos
dous muiños roulóns, faille de
ao rio Pequeno que os entrega
marco ás parróquías''de Outeiro
ao pai Miño e este á mar oceáe Robra, e -antes de xunguirse
na-. na agarda de que ·0 po·e ta
ao ria Pequeno-- crúzao a estravolte pola tribu natal e asi r-etoda de Castela, nacional sexta
:mar conversas aprazacías desde
chamada, que o 'salva cunha
b
0 último encentro.
ponte de pedra polo aquel das
medras s:fo inverno. Moitos traSUSO T. REGUEIRO

. Sllvlo Santiago, é esquerda,Ín e Otero Pedra,o, coas suas esposas en Santander. E'oto de E~uardo Blanco-Amor.

:agardarei

por

ninguén

(1957) de . Ramón Valenzuéla
Otero, O siléncio .Redimido
(1976) de SUvio Santiago e ó Siñor Afránio · (1979) de Antón
AJ.onso· Ríos, son contributo galega ás narrativas españolas so- .
bre a guerra civil. Todas tres
desde a óptica dos vencidos.
· De tódos o máis completo é
sen dúbida .O Siléncio Red.i- ·
mido . Silvia Santiago s'orprenderu;a como narrador na altura _
de 1961 con Vilardebós, novéla áutobiográfü::a onde o autor
conta a sua nenez. Xomalista de
profesión, .o hábito da escrita
-xomalística' agramaba e deixábase notar no seu estiló, un estilo sen pretensións, sinxelo e efi. caz. Mais o·que en princípi.o pa-·
recería unha traba á hora de narrar, re~atou por conferirlle frescura, engado e o resultado foi
un texto moi ameno . Vilardebós
foi libro de cabeceira de moitos
leitores en galega dos prirneiros
· E¡O oú dos poucos. que había
(cantos hai hoxe?) pactas as dificultades de edición , distribución e pontos de venta, por non
falar da represión -.contra toda
m8nifestación lingüística ou
aírÍda meramente literaria · que
non fose codificada na lingua
dos~vencedores da "Gran Cruzada". Inesperadamente.~un, rumbo diferente nunha narrativa galega desnortada. Hoxe é un clásico.
· Se en Vilardebós ·a sinxeleza
era norma, se ali se narran os
anos da nenez, se a ternura ten
un papel primordial, en a ·Siléncio Redimido a trama complicase, nárranse os anos da Guerra
Civil e a tenrura. deixa paso.:._ á
b~tidade . Mai9 nin por un momento a complicación é excesiva, non pasa de ser un artificio
do narrador principal (hai varios
narradores) para contarnos unha
história de maneira que esta
sempre teña interese (ademais
do que lle confire o.própio asun. to), que· sempre quede algo. por
saber (primeiramente por qué
Carlos é encarcerado, despois
cómo logra saír do cárcere), a
·
superposición temporal (eri-analepse) dos acontecementos é o
procedimento empregado. Ese 1é
o carpo da narración, os episódios inicial e final son o marco·
do cadro .
EVidentemente as diferéncias
entre Vilardebós · e O Siléncio
Redimido son grandes. A seglinda presenta xa de .início
unha maibr intencionalidade li. teraria, maior compleiidade. narrativa. Van ademais tres lustros
dunha a outra, tempo · abohdo
para· agardar maior madu¡ ·
mento. Inclusive pode _ché . ··~
· .se pensar que nada teñei
·.
ver. Mais non· é asi, dificiln;
· na na~rativa de cal<iuer autl. r '6;.~
obra non teñen nada que ver
entre si. Mais o feito de que· a
segunda cante cun protagonista
que á vez é o. narrador, e de que
o narrado sexa experiéncia paSé\da, ·leva a que en oc;asións o
que- debera ser narradó sexa
descrito. É este o ponto máis ·fe-·
ble da novela-; o autor fai un uso
excesivamen~e lírico da prirneira persoa , teria gañado bastante
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con vários narradores . (maior
perspectivismo, máis 'riqueza na
configuración das personaxes) .
ou cun nmrador en teiceira persoa (maior distanciam.ento, · obxectividade), de · calquera dos
dous xeitQ\ non se tería chegado a ese c9nfusionismo. Sílvio
Santiago non é novelista, só ooñecenios un seu exeréício narativo .anterior, a posesión de re-: ,
· cursos evidénciase me1ior ca
nun . narrador convencional.
Pero, a pesar diso _logra que o
leitor se alíe coa sorte do protagonisfa, s6frl.rá en .certos momentos cun ·exceso de descriptivismo mais cando remate as fo- .
llas de 9 Siléncio Redimido ti.cara con gañas de saber máis causas da vida d.e Carlos. Un Carlos
que é un protagonista· atípico.
"Tampouco en .Vilardebós había
un protagonista clásico, era o
pavo enteiro. 'Carlos é. un ser feble, case carente de initiativa, '.
un antiheroi.- A única personaxe
con incidéncia certa na tramq
que _non nós é descrita inü:::ialmente na súa primeira aparición, tanto exterior como irite-·
riormente. Esa vita caréncia de
azos contrasta coa existéncia
anguriada de Alfredo Guerra,
home inserto nunha vital< con- ,
tradición , se cadra roáis digno
de lástima que o próprio Carlos ;
gráciá.s á decisión do Guerra·
pode Carios saír de Portugal. É
a personax'e roáis forte, máis
elaborada, da narrativa de Sílvio
Santiago.
.
A paisaxe espacial é , tanto
nunha coma na outra, alida e
· completamente humana. A xeografia bucólica, idílica, de Vilar- ·
debós é o lugar onde as personaxes desenvolven toda a súa
humanJ.dade. A xeografía espa. cial de O Siléncio Redi.m ido é

CULTURAL

roáis- humana que IJ\Oitos homes, menos perversa e sempre
amparó dos fuxiclos. · O plano
temporal abranguía en ' Vilarde.· bós os anos da nenez, da te.mura, . da inocéncia. Agora son
tempos de guerra, o tempo é
esB; mensura implacable e lenta,
é un enemigo máis, xoga á contra. .
.
O Si)encio Redimido é a história dunha fuga, da ánsia de
escapar. Primeiro para saír de
Por'tugal, escapará PIDE e estar
a salvo. Despois para-escapar ao
cárcére, ás artes mequiñas .e
asasinas do Alcázar. En Portugal Carlos conta cun despiadado .
antagoni9ta, o Hernq.ndo, o roáis
significado . persecutor de .repu. blicanos españois da zona. Na
Galleta é o Alcázar, un carcereiro frío e insensível que goza torturando. Mais tamén terá un bo
número de protectores que o
·gliiarán á salvación: Carlos ne·cesita qué o' guíen, ser.nella un
inocente rnonicr.equ.e nas p9u- tas ,_dos · encarnizados represo-.
res. Só se lle álbisca un conato
decisivo cando renúncia a saír
de Portugal sén ·a seu irmán.
. Tanto a s-aída de-Portugal como
a saída do cárcere son méritos
alleos a Carlos e si debidos á decisiva intervención doutras pe_r:sonaxes .
Finalmente, un non pode ·reÍnatar. estas liñas sen se dicir
algo desta:ediciónÍ1> de O Silen" cio Redimido . É u,nha auténtica
pena que Silvia Santiago non
puidera corrixit estás probas de
imprenta, á vista dos inconta~
bles e~ ortográficos e lingüísticos (tantos
tan incalificables) . En nome do respeito que
lles deben ·. aos escritores (máis
se, desgraciadamente, xa non
están con nós), en nome do res-

e

representada no · celuloide, e
'·peito que lles deberi 'aos leito'certos ambentes · londinenses
res, señores de Galaxia poñan ·
das primeiras décadas do sécumáis atención, que boas pese-'
lo. As atmósferas recollidas no
tas cobran. Iso ademais da mafilme, por ese estrato social nela
nía de. normativizar todo canto
pintado de certa .clase alta desolles chega ás mans, co cal a ricupada e vida -á. menos, podequeza lingüística se ve inevitariamos estar ante a prot0típica
velmentE? peneirada e abriga
tita inglesa "de calidade", etiaquel que queira acéeder á ver- .
·. queta igualmente válida para
dadeira dimensión lingüísticaa
séries telvisivas, que se entretedas obras,á busca de primeiras
ñen na pulcra e. irnpecábel des· edicións case sempre ilocafizacripción deses ambentes deca' bles; contribuindo asi a crear
dentes. Ainda que só iso fose,
unha imaxe lingüística das noUnha man de pó, xa s.eria estisas letra~ totalmente falsa e tenmábel. Pero a ese rigor na consdenciosa. Claro qué, e nQn ' é
trucióñ de climas e á brillantez
atenuante, non-son vostedes os
sempre renovada de _pouco coúnicos.
O
ñecidos actores (ainda que ouXOSÉ M. EIR~,
tros o sexan tanto como Alee
Guinnes nun memorábel e bre(1) Silvio Santiago; O Silencio Redimido,
ve papel), une esta tita unha esedit. Galaxia, Vigo_1989, 2S_4 páxihas. ·
pecial forza dramática e unha
smgular· orix:inalidade na história contada, cualidades por momentos pouco perceptíbeis
mais que confluen e se destapan no contundente -e sorprendente remate.
Unha man de pó descrebe
con grande riqueza unha série
·de personaxes, en especial a parella protagonista, á que dous
espléndidos actores aportan a
subtileza de matices que redl:m da nunha atractiva ambiguidade que caracteriza fina.lrtiente
todo o filme. Neses delicados
dobleces da psicoloxia e compó
portcµnento destes ociqsos personaxes , pasado ademais pola
Apesar da película comez_ar
fina peneira do aut ocontrol in· nun$ tórric;ios paraxes do Mato
glés -manifestado cunha frialAmazónica, ·que serán retomadade case inquedante na marte
dos ·moito -despois, esta produ- do tillo da parexa- fesede o
c10n británica desenvólvese
meirande atractivo da película.
e.ase· por 'intéiro entre dous esPor tras das aparentement e
pácios tan QqS illas coma o dqnconvencionais relacións dese
ha aristócráta facenda rural,
matrimónio, no que a muller en, nesa campiña inglesa mil veces
gana ao seu un tanto indolente

a

·x enuina

ambiguidade

_inglesa

Unha man de

MANUEL MARÍA

Andando aTerra
,Unha escolma dos mellores traballos xornalisticos de
.M~uel Maria realizada por M. ·Pilar Garcia Negro e
·
-. MiguE?l. Mato Fondo ·

·1

•

1

home, agáchañse gutras histórias e outras verdades, que o espectador .irá buscando e descobrindo, sen que afina! chegue a
nengunha conclusión c.onfortadora, como non o fai o protagonist~. ese "explorador" como afi~
nal se. lle recorda nunha tráxica
rronia . .
Drama e humor que cómbina
perfeitamente, sen que pareza
notarse, o director Charles Sturridge, de quena televisiva "Retorno a Brideshead" era xa unha
irnellorábel tarxeta de apresentación.
O
G. VILAS

A parada dos

mónstruos
Estrea das novas
películ8$

norteamericanas
Coa chegada do curso escolar
veñen para quentar as tardes do
inverno e as ilusións dos rapaces ao sairen da escala, as novas tornadas do cine yanki. Películas xa estreadas no país de
orixe, que teñen o pedigree de
seren carísimas e violentas -talar de complexidade artística é
como falar de virxinidade nun
burdel.
Todas custaron rnáJ.S de trinta
millóns de dólares cada unha o diñeiro que costa facer vinte
películas en España, aproximadamente-- e todas teñen a distribución, publicidade e exibición aseguradas no . mundo inteíro, aínda antes de estaren
terminadas.
Bruce Willis chegou coa •A
xungla dous, continuación daquela mostra de sensibilidade
chamada A xung1a de cristal.
Neste, polo momento última entrega, o policía encarnado por
Willis --que cobrou sete millóns
de dolares pola sua interpretación (?)-- salva de terroristas a
todo un aeroporto, sen axuda de
ninguén. Hai moitos rnortos os maos- que na etapa antiiraquiana que v1vimos son
aplaudidos polo público e máis
se parecen árabes.
Robocop 2 explota de má maneira os logros da primeira parte. dirixida polo holandés Paul
Verhoeven . Neste caso, o argumento non ten rnoita importáncia; o fundamental é a violéncta
sofisticada· dos malvados contra
os que ten que loitar Robocop .
Os actores s on os mesmos, pero
o directo é de terceira división .
Pretty Woman foi o éxito surpresa máis grande do ano .
Agarden a vela , e sentiran a
· mesma supresa. Unha puta Julia Roberts- moi simpática
"liga" a Richard Gere, un "yúppie · de alto standing" · -Gere
·bate nesta película a sua difícil
m..arca de inexpresividade . A
película ·é unha versión cursi da
Cenicienta, cun final que nen
Corin Tellado se atreveria a escreber. A banda sonora, · doce
'coma merengue , estará 'en'. todas as emisións de rádio.·
·
Days ·oí Thunder é o último
veículo para o lucimento de
' Tom Cruise. Despois do éxito de
Nacido o catro de Xullo, Cruise ·
escrebeu a história da película.
O director é Tony Scott, famoso
por Top gun, un cromo sobre os
aviadores ., ·Days oí thun"der é o~
mesmo pero con pilotos de ca- ·
rreiras. A filosofía de Cruise é
.gañar e ser o primeiro; ao final
trunfa.
O
r
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Ciclo ·de
conferéncias
~'O socialismo
no mundo"
organizado ·.
por Adiante
· Cunl!a coriferéncia de Xosé Luis
Méndez Ferrin, "Ascensión á .
pena dé Anamán ("Diálogo de
Lídia e Sebástiao sobre as cou-:
sas que acontecen na URSS" da _
comezo o 5 de Outubro un ciclo
de conferéncias organizado polo Clube Cultural Adiante-. Desta
maneira reanudan as cÓnferéncias que na primavera pasada
ti"eran lugar, completando. desta volta un programa máis nutrido.

Peche no Centro Dramático Galega de vários traballadores

Denúncian represálias 'e "listas negras" no Cbd

•o.

VILAS

O luns pola mañán,
coincictindo coa apertura
da Feira do Teatro, un
grupo de militantes e
simpatizantes da CNT
ocuparon os locais do
Centro Dramático Galega,
paralisando as suas
actividades, e retirándose
ao final do dia pala sua
conta.
A acción, segundo a central sindical, é unha medida de forza e
protesta pola non renovación do
contrato de dous dos seus militantes, asi como o doutros dous
traballadores, no que calificaron
de "represálias contra as denúncias laborais do único sindicato
que funciona no CDG", denunciando igualmente a existéncia
de "listas negras".
Nun extenso dosier e na posterior rolda de prensa, os afectados. encabezados polo principal
implicado nas supostas represalias, F. Javie¡ Vieitez, Paco de
Pink no mundo teatral, fixeron
un demorado repaso do que eles
califican de gravísirnas irregularidades na xestión do CDG desde a sua fundación. Coa chegada de Blanco Gil á direición do
ente, "eses vícios endémicos
non fixeron máis que reforzarse,
por máis que nun principio Gil
parecera propicio ao diálogo",
sinalan os cenetistas.

A orixe deste conflito laboral
está na non renovación do contrato.de tres técnicos e unha veterana costureira, destacando o
caso de De Pink, o traballador
con máis antigüedade no Centro ; mesmo a costureira levaba
traballando .ali desde os tempos .
en que, segundo os voceiros da
central ,"había que sacar o Centro adiante aportando meios
próprios e dando moitas horas
de traballo non cobrado" . O que
denúncian é a inexisténcia de
calquera critério de contratación que non sexa a von.tade do
direito de tumo, sen que os contratos resposten aohistorial,
anos traballados ou outro tipo
de méritos" . Non se trata, manifesta Paco de- Pink, de que non
queramos que entre xente nova
ou que haxa competéncia, senón que propomos o estabelecemento de concursos de méritos,
oposicións restrinxidas ou mesmo listas de espera; algo que
teña algun viso de legalidad e, e
algo ademais ben doado en canto que non setrata de postas
qtle teñan que ver co artístico."
A persecución que a sección
sindical da CNT operante no
Centro di sofrer remóntase a un
tempo atrás e a anteriores direitores. "O Centro Dramático é un
organismo oficial que carece de
control sindical; se alguén quere
controlar o~ mecanismos de
contratación enfróntase co·. perigo do veto, co cal case ninguén

que deberan sustituir a · outros
se move ali; a ~osa orgallizadón
obsoletos, e o uso destes pola ·
crióu a sección sindical do esSe daquela estiveran o filósofo
· falla depreparación dos técnicos
pectáculo, que despois de váfrancés Georges Labica, o historias denúncias foi considerada - par.a pór .os noves en marcha, o
riador Xusto Beramendi, · o .emque achacan á falla de continuinon legal polo anterior direitor,
baixador cubano Sr. Morejón, ou
dade na equipa técnica.
amparándose na nosa· política
o especialista en temas albaneAnte esta situación, que din
de non nos apresentar ás eleis~s · Ramón Sánchez, ·agora o
caótica,
a
sección
sindical
cenecións sindicais" .
programa que inicia Méndez
tista do e§pe~o pide a
-Froito destas denúncias, seFerrrin continuaráci o segundo
gundo indicaron os voceircis ce- . readmisión dos traballadores en
secretário da ernbaixada sovié. cuéstión, a .dimisión da equipa .
netistas, a Inspección de Trabatica Dirnitri' Kasimirov, que taladireitiva do Centro e a implanta~
llo irnpuxo unha multa ao CDG
rá de "A perestroika e o futuro
por diversas irregularidades, _ ción dun coñvento.
do socialismo na URSS"; o 26 de
o~ deináis sindicatos maillainda que está recorrida.
Outubro-, 0 sindicalista portufestaron a súa soliedariedade
gués e mernbro da executiva da
con
Paco-:
de
Pink, asi como -a
Nepotismo . ~ papel de
· Intersindical talará de "O sindiprática totalidade da plantilla arestraza
calis:rrio ante- os cámbios no
tística teatral galega.
mundo"; o 9 de Noverribro.'Ma- .
Por oJ,Itra banda, á hora ci.e re~
As. críticas arrécian ªº falar de
nqel Ballestero desenvolverá o
Blanco Gil. ·"Segue ·a estela dos
_ dactar esta información nen o
terna "Vixéncia do marxismo
CDG nen o seu direitor :(ixeran
anteriores direitores. Pensa moi{análise dialéctica da realidaae
to máis na preparación da sua
público nengun · comunicado a
social)"; Miguel Romero, diriqbra ("Yerma"), que nas labores _ respeito do peche nen do conflixente da N Internacional falará
de xestión, das que descoñece
to. Blanco Gil entrevistouse cos
non renvoados e·, de novo se- - de "O ftlturo da esquerda~·. Para
case todo, mesmo se podia cogundo estes, manifestóulles que · máis adiante as xentes - do
brar polo seu cárrego e ªº temel "contrataba a .-quen lle caía ' Adiante teñen prevista a interpo coma direitor do espectácuvención do , deputado do PCP
lo, cousa que nos veu preguntar
· simpático, e que non lle ataba
, José Manuel Mendaz, fo filósofo
a nós ao principio da sua xesoutro tipo de abriga". Parece ser
do CNRS francés especialista en
tión" di De Pink.
que o direitor do CDG tentou
socioloxia da cultura, Michel
"A xefa·'de produción é sobrique os actores que traballan nos
· L9wy e o filósofo norteamericaña de Gil, e douse o caso de que
ensaios do. seu próximo especno Inmanuel Wallerstein.
aoir pagar unha forte s~a cotáculo se solidarizas~n con el
rrespondente a unha cenografia,
nunha nota, a9 que .estes non
facia as cantas nun papel de esacedaron por 'non lles corresponAs conferéncias, seguidas de
traza até que os obreiros lle inder tal iniciativa, .segundo trascolóquio, celebraranse nos lo. dicaron un modo algo máis lirn- .
cendeu~ Tamén algun traballacais da Asociación da Prensa de
dor do CDG queixóuse da atitupo de levar as coñtas''.
Vigo, ás 19.30. Os organizadoOs portavoces sin.d icáis se..:
.de dalgun dos pechados, perres contán con ampliar a nómiguen aportando similares ~éc
tencentei;; moitos á CNT mais
na ·de · persoas- para traballar
dotas e casos particulares, como
non ao Centro, calificándoa de
nunha liña de reflexión permaa non utilización de ordenadores
"groseira e ameazante".
.O
nen~e.
O
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Benxamin Souto e o proxecto dd primeiro cimetério ·druid~ .
•

E teima por unha nova fórmula de enterramento "porque non
estou disposto a.. facer concesións aos_titulares de funerárias
cos símbolos que emerxen tras
as caixas dos enterrados. Polo
tanto, · eses mortos, os nasos,
non serian enterrados en cadaleitos, senón envolvidos nunha
!flanta como os tnariños en alta
mar" .

MANUEL C~RBALLIDO

Benxamin Souto- Rey é un ·
arquitécto galega que ·
. estab~leceu contacto, en ,
· Zurich (Suíza), con dous
xóvenes escultores
afemáns (Gunter Keinkel
e Klaus Rotwer)" onde se
planteoµ o início ·dun
"ins'ólito" proxectQ que
considera "a únicá forma
de pérpetuar unha crenza
que foi componente · ·
fundamental da nosa
cultura, inais esmorecida
pala gadaña do
utilitaris-mo".
.Souto, que é un persoaxe auténtico e ·semellante ao dos deseños, explica o invento corno
unha "transformación da ancestral Santa Co~paña, onde a tra- .
vés dunha procesión de monurnepto~ esculturais de pedra (de
4 ou 5 metros), fique reflexada
toda a parafernália de fatalidade
e abatirnento ·que se lle su:ilón
· ás almas en pena".
Souto asegura, ademais, que
non "hai dificllldade aparente",
pois que, segundo afirma, "a
cqnstrución é sobradamente
factíbel, xa que o material áchase en caíquer pedra, con tal de
que sexa moura" . .E subliña, por
.outi:'a parte, que "as esculturas
non necesitan dun perfeito acabado, senón que serian semellantes ás da fachada do Santuá·rio del Camino (León), de Subirats, coas faccións lixeiramente
· .deformadas, .o que· nes daria un
aspecto máis espectral"_.

A segunda
posibilidade, as
institucións

a nível privado", ainda que non
descarta outras posibilidades,
No cúmio dun monte
come o apoio das institucións .
No primeiro caso, "serian os inA ubicación, nun lugar concreto, tampouco o considera -un ·. . teresados -de ha,belos- os
pi:,oblema, porque, di, "situaque financiarian as esculturas,
baixo as cais enterraríannos.
ríanse nalgun remoto outeiro ou
Tendo en canta que non necesimonte da Galiza interior, e para
tan dun perfeito acabado (as esf9-cer máis lúgubre o lugar, e por
culturas), que o material non tefidelidade á crenza_ •emaizada
entre os nasos antergos, poderia
ria por que ser de pedra de caliutilizarse como · ·cemitéri.o. Os
dade e que os escultores colabomortos que ali- desexasen ficar
rarian con certo desinterese o
custe non seria moi alto. De feipoderian ser os colaboradores
to, moitos deses panteóns, con
·cto proxec.to. Os enterram~ntos
non levarian nungun sinal, nen . escultura engadida que se ollan
cruces, nen' lápidas. · Sós, baixo
nesa espécie de factorias de enterra pisada".
··
latado de parrocha cwe son os
· cernitérios formais teñen . que
"O invento ten posibilidades",
ser moito máis caros".
aponta. E ·suxire que "pode ser

Ácha¡:;e completamente convencido do que di. A min, ás veces, .
éntrame a gana de rir. Estará
tolo, penso. Mais sigo ouvindo
todo canto se lle ocorre contar
as respeito. Por exemplo, a história da Alernaña. Benxamin
aporta dados onde, tempo atrás,
"certos axuntamentos, en Wurtternberg e a Selva Negra, oferecíannos uns terreas . Ainda que
coidamos que Galiza é o lugar
rnáis idóneo, pasto que aqui
este tipo de cíenzas áchanse
moito máis fondas . Nese sentido, a colaboración cos escultores alemáns fica praticamente
descartada, xa que só poderían
vir · cun proxecto absolutamente
programado e constante, causa
que, nestas, parece imposíbel.
A Xunta de Galiza, Deputacións, Concellos, etc. poderian,
ademáis, financiar parte ou todo
. o proxecto. É a segunda das posibilidades. Nun principio, sen
embargo, Benxamin Souto véo
difícil. "Ainda que cartas gástanos en trapalladas . Mais tendo
en canta que é un proxecto pagano, talvez non cante co cariño
oficial.· Pero as posibilidades

S U S C R .É B A S E

.AROSAtMDA

/

·'

ainda están i.Titactas. Todo é
cuestión ' de tocar os fios adecuados no momento xusto. E
non cabe dúl:Sida de que o proxecto paga a pena" .

FeÍipe Senén aposta
polo proxecto
O director do Museo Arqueolóxico de A Coruña, Felipe Senén,
non considera que o proxecto
sexa de sorriso, e anima a Benxamin Souto a que leve adiante
a idea, Senén rriostra a sua solidariedade c6 proxecto "dun alinearnento de megalitos cun fondo de significado panteísta.
Despois da catedral de Compostela pode ser a obra rnáis significativa da Galiza. Ainda que
pouco importa o meu avaliamento dese conxunto monumentaf cando a administración
non se preocupa, como deberia,
da Catedral de Compostela, nen
pala Torre de Hércules. nen por
tanto Castro románico ... ". Nembargantes, Senén subliña que,
efectivamente, o proxecto é "un
reflexo dunha fonda sensibilidade galega e actual que xa quererian para si moitos dos chamados artistas posrnodemos becados pala Xunta", subliñando
que "o proxecto canta con toda
a axuda pola rniña banda" , e
matizando que "apesar da sua
relativa complexidade, estou
con el no sentido de que se
pode e debe ir facendo pouco a
pouco" . Senén dedica, ademais,
flores a Souto, cando lle lernbra
que "non hai dúbida de que
desde hai moito tempo non xurdia un proxecto que fose tan
fondo exponente da nasa cultura.'' .
O
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PERIODICO GALEGO SEMANAL
1 '

(Para remiti.r a A Nosa Ter.ro unha v'ez cuberto en MAIÚSCULAS)

NQME ......................... ;........................................................................,.
APELIDOS ........................................................................................... .
-ENDEREZO ~ ................................... :.................................................... .
.TELÉFONO ..........................................................................................
POVOACIÓN ......................................................................................
Suscréb.ame ao fceriódico A l'fosi;i Terra por un ano/semestre ao précio de :
Galiza/Estado/ ortugal .................. :... .......................................... 5000 pta/ano. 2600 semestre

i~~~~a. ~·;~~·;~··d~··;;,·~~d·~·:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~
a) Subscricións-para o Estado español. .

O Talón bancário adxunto.
' O Reembolso (máis de 130 pta.)

t>l Para o resto do mundo. ·
O Cheque bancário adxunto.
O Xiro Internacional a nome de

A Nasa Terro. ~partado.1371'- Vigo:

~AGO DOMICILIADO,
NESTE CASO COBRIR OS DADOS

_

DO

.
BOLETÍN ADXUNTO . .

BANCO I CAIXA DE AFQRROS ..................... :... :.............................................................. ..
.CONTA /LIBRETA ............ : .......... :..... :....................... :................ .'......... .. ............. ..... ,...... .... :.. .

~k~!g!~~q~~~~~~~:E~:~::·: : : : : :-: : : : : . : : : : : :- : : : ·: : - : : : ·: : ·: : : : : : : :'.: : : : : : : ~:: :

.PROVINCIA ............................................... ,... :..........................:..... :.......................................... .
Sérvanse tomór nota de atender até nuvo aviso, e ' con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome íles sexar:i a presento dos por Promocións Cultura is ·Ga,legas S.A. _(A Nosa Terra).
·
DATA

. ATENTAMENTE (ASINATURA)

·A_inform.ación ·que paga. a pena ter.

1

.
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AcuLTY.RAI:~
PUBLICACIONS

CONVOCAT RIAS
.

•Festival Pop-Rock ·
O concello de O Carballiño
ven dé publicar a s bases para
poder participar no "Certame
Galego de música Pop-rock
Carballiño 90" que se celebra- ,
rá na vila o vindeiro dia 3 de
Novembro.
Para poder participar neste
certame é necesário enviar
.unha maqueta con catro temas grabados ao concello antes do vmdeiro 24 de Outub.ro,
así como un sobre nos que se
fagan constar todos os dados
do grupo
De todos os participantes
seleccionaranse as seis que
tomaran parte na fase final
que se levará a cabo na Praza
Maior carballinesa o Sábado
dia 3 de Novembro, habendo
750 mil pesetas en metálico
para prémios. Este festival
está subvencionado pala consellaria de Cultura cun millón
e médio de pesetas correndo
a orgaruzac1ón a cargo do concello do Carballiño

• XIU

Concurso
Nacional de
Poesia "O Facha"

A Agrupación cultural O Facha convoca a décunotercel!a

édición do Concurso Nacional
de Poesía O Facha, que de senvolverá de acorde coas seguints Bases :
1:"'. Poderán concursar todos
aqueles autores que, sen limitación de idade , non teñan
publicado libro poético individual en gaJego.
.
2ª. Os traballos serán de
tema libre, inéditos e en galega e non terán limitación de
extensión, cun máximo de
dous poemas por concursante
e, mecanografados a duplo espazo.
3ª Os orixinais cjeberán ser
remitidos, por triplicado, con
lema e baixo plica, á Agrupac1ón Cultural O Facho, rua Fedenco 'I'ápta, 12-1º ou ao
Apartado de Correios número
46. A Coruña. senda admitidos a concurso os traballos recebidos antes do dia 1 de Novernbro de 1990.
4ª. Haberá un úruco préiruo
de 40 000· pesetas, mais as
menc1óns honoríficas que o
xurado estrrnar oportuno.
5ª. O fallo será dado polos.
rneios de comunicación nos
prirneiros dias de Decernbro
de 1990.
6ª. A Agrupación Cultural O
Facha reserva-se o ·direito de
designación do Xurado que ha

fallar o prémio, así como o sistema de elección do poema
gañador.
· 7ª . O Fa cho compromete-se
a· publicar , en canto se xunte
"cun certo número de poesías
con prémios e mención, Ün
volurné que abranza os traballos de vários concursos.
8ª. A participación neste
concurso presupon a aceptación éxpresa das presentes
bases .

'9 Maratón Fotográfico
O Maratón Fotográfico está
patrocinado por "Amando Fotos" e organizado pota Asoctación Cultural "As Lagoas".
Se te animas pailicipar debes
ter en canta :
l.º Comenzará ás 9h do domingo 7 . de Outubro no lugar
do control: Amando Fotos , Pazos Fontela 19, Bueu (frente a
parada do autobús) , onde recebirás toda a irtformación.
2°. Debes colaborar coa qantidade de 500 pts.
3°. Darémosche un carrete de
35 mm de color de 36 esposícións que cargarás ·na cámara
en preséncia dos organizadores.

•

Angeles Jarreto
Sara Ferro

N aisaxes-Sobral

Expos1c1ón do pintor marinen se na Nova Sala de Exposicións da Caixav1go

•

Vendo Renault Super5 GTL
en perfecto 'estado, seminovo
e con extras. Chamar ao (981)
' 61 82 73 .
,

Literatlira
-galega

•

Estructuras

•

Alberto
Schommer

Segue aberta a sua e}{J)osición
de r-etra-tos no Museu do Povo
Galego .

Fanzines. maketas, LPs.

Asko . de Aki, Distribución .. Os grupós de rock-pop galeXaime Casas. Apartado 1615, . gos· interesados- en · enviar· .
unha maqueta através do caVigo:
tálogo de Discos Raiadqs po• Antonio Tenreiro
den facelo ao seguinte endereAntolóxi.ca na Sá de Exposi- 1 Se quer incorp'orarse- a unha
zo: Discos Raiados. Apartado
cións do Centro Cultural Caixa
1674. Vigo . Teléfono (Q.86) 22
masa coral parn interpretar
Vigo.
_13 68,
cancións rusas, chame ao

r----------------~--------~-----------, ~
1
AMNISTIA INTERNACIONAL
1
1
1
1
Para dlrlxlr ao
1
1
Excmo. Sr. D. Xesus Diez Fornas.
1
1
Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes, s/n. 28071 Madrid.
1.
1
1 Señoría:.
1
1 Ouérolle facer- chegar a miña preocupación pola posibilidadé de que a ~Convención sobre a. determinación do •
país respon$abel do exame das solicitudes de as_ilo efectuadas nun dos 'boce 'pafse_s membros da C.E." sexa 1
·
·
aprobada na sua actual versión.
Comparto plenamente as preocupacións publica'mente .expresadas por Amnistía Internacional sobre a falta de
garantías de libre acceso ao refúxio que isto pode traer consigo, en especial . ao contemplarse conxuntamente
coa política de visados da C. E.
.
Solicito que se estabelezca un debate público sobre a citada norma comunitária antes da sua ratificación polo
Parlamento Español..
Agardo de Vde., e do Parla~ento Español, unha ,ac;teión neste seri~do para conseg1:1ir que a Espa~a sexa un
ponto de acollida para ' todas aquelas persoas que se ven forzadas a salr do seu país diante do temor de
converterse en ·presos de conciéncia, vítimas da tortu_ra, da E?ena d~ morte, ou da "desaparición".
I
Asinado:
,
.
Don ..... .. ..... ........ .. ............................................... ,..................................................... .... .., ...................'..................... ..
· Enderezo ................. .. ................... ....: ........ .... ...... .. ... ..... ................... ................... ....... ................ ....... .... ........ ......... .
Código Postal.. .... :............. , ..............'. .............. Províricia......................................... :............... ....................... :........... .

._
·a.

rulu~ral,_s_
~rtes ·gráficas

·¡

r

1
1

1
1
·1·
1
1
1
1
1

L_ .____ ..;...;. __ ~-------------~---..;.------~..;.-.J
·-

Necesitarnos_ duas rapazas
para <;ompletar piso en Santiago. Habitacións exteriores.
Zona de Santa Clara. rl .000
pesetas ao mes. Chamar axiña
(981) 61 82 73.

Otero Regal

Exposición de cerámicas
"Xesto, cor' e matéria". E~
Arnboa (Rua Nova. 44-Santiago .
Abe rta até o 11 de Outubro·
exposición colectiva dos fotógrafos M.G.Vicente, Xaquin
Novoa e Eduardo Ochoa.

.

(986) 22 44 57, á Asociación
d§l Amistade España-URSS.

Manuef Moldes

1

..

ANUNCIOS DE BALDE

Exposición das·navidades literárias do 78 ao 88 no Pazo de ·
Bendaña.

Robert Capa

• -Xomadas· do
Patrirnónio ·
Historico e

e

Exposición na Casa -da P,arra
de Santiago.

Segue aberta a mostra de foto grafias do .uúormador nortea·
mencano no Hlosco Alfonso
de A Coruña

•

·Feira
do teatro

5 de Outubro No Principal ás
Docurn~ntal
19 h . Producións do Noroeste
Actos organizados polo BNG
"Reí L.ear". En Lá. Salle ás
en Viveiro, no marco do teatro
12.30 h .. Falcátrua cori "Os ti• Concurso
Pastor Diaz. Dias 6 7.
rinautas". No $alón da Caixa
Infantil de Pintura
Galicia ás 11n. Teatro 002 con
e Debuxo
"Carrapuchiña Vermella" e ás
• Cille-Clube' ·
Organizado pol9- Sá de Arte
17 h . Viravolta con "As avenPontevedra
Creart, de Vigo, e co terna"A
turas do Dr. Sabañón" . No
Nes~e mes de octubre proxectua cidade" , convócase un
Inst. Xelmírez ás 23-h . Teatro
taranse as películas: .
certame d.irixido ao estímulo · de la Bohemira "Mambo"
Toni Dla 10 Na.-Biblioteca Púda irnaxinación e a criativida6 de Outubro. No PrincipaJ
blica ás 22 .30
·
de irtfantil. As · obras, en calás 19 h. Ancora Producións
Casa de- Juegos Dia 17 Ás 22
quer estilo, pódense enviar
con "O galega, a mulata e o
h . no Teatro Principal
antes do 14· de Outubro á prónegro". No La Salle ás 17 hoContinental Dia 18. Ás 22 h.
pria Sá· Creart (I:'ríncipe-~
ras Xalgarete con "De par en
no Teatro Principal Vigo), ou entregar en man no
par". Ás 12.30 na -caixa Gali:os baiJ<os fondos Dia 24. Ás
mesmo local. A concesión de
cia, Tanxarina con "O' bebé" e
22.30 h. na Biblioteca
préillios será o día 16. Os gaás 23 h _nó Xelmírez Teatro dó
Jardóns son ur1ha medalla, en
Atlántico con a "História de
marfin. prata e ouro, realizaaa
Neera".
'
. - Colóquio ·
por Alberto Domingo, un cur7 de Outubro. No La-Salle ás .
sobre a crise do
siño gratis de pinctfra e debu12 h . Trécola , con "Quen ri?"
xo, e_un lote de material. HaGolfo Pérsico
, Ás 17 h . no Xelmírez Teatro - '
berá dous s~dos prémios 1 do Golfiflo con "Comediata do .
Charla-Colóquio o martes 9 ás
que incluen gratuitamente un
20 h . sobre a intervención mi- ~
Miau" . As 21.30 h. espectácucursiño de pintura e debuxo e
litar no Golfo, por Mohanrned
lo de rua de Tanxarina "Coca
sendos lotes de material.
Safa, membro da . OLP. No
a volta da besta" _ Ás 23 horas,
Ao tempo , na mesma -sá,
Centro Fpnseca (Rua Fonseca,
pechando a Feira do Teatro,
está aberta unha exposición · Pentáción con "El hombre de · 8). Organiza o colectivo Ecolode Xoán González.
- xista-Pacifista Elektron
Taj Mahal"

•

Carmen Ares

• Oleos e acrllicos na Sá de Arte
da Cwxa Vigo

•

•

_

Exposición de óleos da pintora
e xomallsta Carmen Ares No
Café Ruanova de Santiago.

•

1

co~tará

4°. O Maratón
de oito ·
. ternas fotografados en etapas
1
de 30 rrunutos
5°. Cada média hora pasarás
- polo control onde che comunicaremós o tema a tratar, que.
ata ese momento será secreto ,
e máÍs o número de fotos que
deberás realizar.
·
6°. O remate do Maratón, no
cont_rol, descargarás a cámara
e entregarás o carrete.
7°. Os negativos e as copias
10x15 · dá.rémoschos nunha
data determinada.
8°. Os otganizadore seleccionaremos, como míÍlimo, unha
foto -de cada participante que·
será ampliada a ~-5 x 22 para
a exposición que terá Jugar en
Bueu durante as festas patronais de San Martiño
9°. Podes irlscribirte o mesmo
día do Maratóq. en Amando
Fotos ou dias antes tarnén
. neste comerc'io ou na Librarla
Abrente.

EXPOSICIONS

•

23 ·.

deseño, composición .é-lectrón·ica.
laborató6o, offset, · · ·
encadernación

1

, /
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.NOSTALXIA-DO SAN F'ROILAN

N

cambios unha historia que SE;i rem-onta sen
da poboación, nun·tempo en que a produ. ·rupturas deica os primeiros que cultivaron . ción de alimentos dun país esixia a maior
on hai nada coma as festas do San a terra cando aínda non se inventara a
parte da forza de traballo total. Eses labreFroilán de Lugo para 9avilar sobre critura, deica os primeiros áncestros que
gos dé antes ainda .dominan Lugo polo
o transcurso de tempos, e as súas fixaron. a súa residencia a' un lugar deterSan Froilán, sobre todo o dia do San Froimud~nzas, polo menos para aqueles de
mfnado.
·
lán propio e o Domingo das Mozas, coma
LL,Jgo ou de cerca que neste ano presente
E foime dado a min ver como ·as cousas
antes. Pero os seu~ fillos xa son ben outra
de. mil nóvecentos noventa ternos xa ben cambiaban. Mudaban diante dos meus fucausa.
cruzado o ápice que marcaba o medio" ca- ciños; e aínda ag·ora me decato. Porque
miño ·da nosa vida. E se digo datas é cir- en vinte anos cambiaron as causas na Ga¡Canto cambiou a agricultura! Viñeron
cunstancias xeográficas -da reflexión, di- liza·.rurai máis ·ca nos vinte séculas ánteos t~ctores, viñeron os modos de pro. goas por algo, pois non é igual laiarse en . riores. E as feiras e festas do Sari Froilán
ducción de. leite modernos, viñeron os ritabstracto do tempo perdido, como acori- cambíaron tanto que case non as reco'ñemos de traballo independentes case do
.sella o tópico literario, ca pensar nos tre- zo. E digo cas.e, porque algo si conservan
curso das estacións. Viñeron os automómendos cambios que a miña infancia e a pesar de todo. Entre ps desatad9s decibiles, e como viñeron romperon as festas
adolescencia contemplou ó seu redor sen belios e. brillos do despilfarro enerxético _ e as foliadas e apareceron as salas de fesdecatarse. Preciso f oi que eu chegara á aínda queda UíJ algo daqt,1elas feiras e fes- :tas, porque xa non había distancias. Dei- mediana idade para darme ponta da gran- tas que, o Cunqueiro dixo ser as máis ferxou de haber mallas e fiadeiros e ..... e
dísima mutación ql..ie se obr.ou en Galicia mosas do. outono galega. Aínda o campe- . cavas de montes e causas así, e fixeron
alá polos anos sesenta, unha mutación siño lugués vén ritualmente (l cidade nos
as concentracións escolares. Ou sexa,
dos modos agrarios de vida que se pode primeiros de outubro, aínda domina coa · que xa non hai parro51uia. E veu a televiver en como eran e en como son as festas súa presencia os camiños urbanos nestes · - sión igualar as conciencias co modelo do
e ·feiras do San Froilán ..
días de festa que de feira xa non. Pero
american w_ay of life. Os r:iovos agriculto· Eran estas de Lugo as· festas e as fe iras son ós l_abradores de cincuenta anos bu
res están integrados no tecido do capitaje toda a grande comarcá luguesa ..0 ano máis os que se fan notar, non os novos, ·'. lisrho, e a: poboación agraria de Galicia dique éu viñen por vez primeira había feira que .xa son outra causa_ Son os velfos,
vídes~ agora ~n dúas clases: unha, a dos
de gado', feira de ferramentas, feira de se- que acoden á chamada dunha nostalxia · labregos de sempre, que non souberon ou
~ mentes e de productos, e Lugo ulía aquenon puideron nin intentar axeitarse ás noimprecisa que aínda saben esGuramente
les días a ·1abrador máis aínda do que ulía do remate do ano agrícolalradicional nun
vas esixencias, outi-a erase, xa de pequee. no resto do ano, que non era' pouco. Eu
calendariq que había antes, cando o curso
nos empresarios agricolas, intenta desesrecordo haber, 0nde agora-está a·estación das estacipns era iTiáis importante. Eles,
peradamente adaptarse e tirar para adiande ~utobuses, tendas dos · máis variados os vellos, veñen comer o puJpo, p~ro xa tE¡}. Desesperada, heroicamente, mais taaveños tradicionais, sachos, eixados, ga- n~n mercar ferramentas nin vender promén con cant? estupidez en moitos calleias, rodas, machados, fouCiñas, fouci- . duetos .d o campo. Aqui case cae abrigado· sos. Pero esto -seria materia para máis
ños, · gateñas, xulgos, estrobos, Gádegas, dicir óutra vez que as superestructuras
longo discurso do que. pretendo.
·albardas, bocados,-bridas, selas, estribos,
culturais sobrflviven an9s e anos ás esAs festas .do San Froilán de tugo, feste3
·colares. Había feira de cochos,· de vacas, tructuras económicas en que se basearan.
agrarias que foran dunha cidade coas porae ovellas, d~ bestas, de canto animal se
tas a:berta8 ó campo, son cada vez máis
.Unha forma de vida que se perdía na
criaha. Vendíase gra de toxo, nabiña, eu
urbanas. O que queda do pasado ainda é
que sei, tódalas cousªs do agro e dos lonxania do tempo é a que aínda abriga
mC?ito; pero acabará por mo,rrer segundo
seus traballos antigos estaban ali, ·e a min os vellos .labregos :a vir a Lugo polo San
va1an morrendo estes que dixen antes, os
paréceme qué estaba igual desde había · Froilán. -son ·daqueles que vivían concen'7
vellos labregos que d9minan a cidade nos
-anos e séculas, e en substáncia milenios trados en si, nunha agricultura cas,e .cerradías grandes da festa que xa non é feira.
Calquera que chegase -alí c'os ·olios de da, nun autoconsumo casi total, cún míni.: · Que xa ·non é senón a casca case baleira
agora diría: eis a _agricultura c;Jo labrador • rilo excedente. Son daqueies labregos gadun antano que un . non sabe se debe choneolítico, -eis con pequenos e lentísimos legas que constitui~n a- inmensa maíoría
rar ou non.
O
_ DARIO XOHÁN CABANA
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on andaba mal a tempada futbolística, recén comezada, co
troco _ de papeis entre os
"grandes": por unha vez, o Barc;a
funciona en arde e harmonía, mentres é o Real Madrid o que afrontra
trifulcas internas (chegaria xa a democrácia á "casa branca"?). Para
animar máis a situación, Jesús Gil
ven de poñer a nota tremendista e
lanza a convocátoria do seu referendo particular para que os sócios do
Atlético de Madrid decidan se continuan ou non integrados na OTAN futbolística, 110 caso de que non se lle
dean satisfaccións axejtadas palas
arbitraxes inxustas que padecen.
Toda unha situación pre-bélica, agora que todos andamos co olio posta
no Golfo.
Non é novo. lsto do tremendismo
non o inventou nen siquera Sadam
Hussein, tarta de que as manobras
de certos paises da OPEP cos précios do crú afogaran a sua economía
de guerra. En comparación, o de Gil
non pasa de ser unha caricatura. Nen
a sua imaxe de incontinéncia verbal
nen o ámbito ao que afecta dá para
máis, pero serve de divertida referéncia coa que o sistema -calquer sistema estabelecido e, por eso, irremisibelmente abocado ao anquilosamento- tende a deixar rodar os problemas, á espera de que as protestas
se desgasten e se esquezan. O poder escandaJízase despois, cando
estoupan de calquerxeito. as tensións
que el mesmo xera. Por riba, o normal é que as respostas do poder non
sexan máis intelixentes cas dos tremendistas -que, polo menos, teñen
a átenuante da sua indignación desesperada- e resultado remata por
ser un auménto progresivo da tensión e da confusión.
Mesmo para ser tremendistas é
necesário ter man esquerda e xogar
intelixentemente coas fendas do sistema, para que os xestos non se
queden na mera desesperación inútil.
No caso de Gil, impórtame moi pouco o resultado final, que, en calquer
dos casos, vai ser, polo menos, entretido. O que realmente me preocupa é a serte de tantos tremendistas
desesperados, que non atopan os
metodos axeitados para facer eficaces os seus xestos en cuestións moito máis vitais e trascendentes que
O
unha liga de fútbol.

VOLVER

A~·REGO

A

reunión dos representantes de
Nacións Unidas ao redor dos
problemas da infáncia, á marxe de supoñer unha oportunidade
para falar do Golfo, trae á luz u'n gra. ve problema actual: a gravísima situación da infáncia no Terceiro Mundo·, propiGiada por déc~da e pico de
liberalismo económico extremo, de
desatención aos beneficios sociais e
de desmantelamento das axudas estatais.
.
Na era da revolución tecnolóxica e
. do cnicm-chip o mundo retrotráese á
dinámica dos anos sesenta. Voltará
a poñerse, traxicamente, de moda
l)NICEF e o peto para os nenas de
' o.
Africa.
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