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Empregados de
·caixavigo
participan na
imobiliária
Sikanda
Unha funcionária, un xefe de negociado e un administrativo da
Caixavigo están a realizar transacciones inmobiliárias de propriedades embargadas por esta
entidade de crédito através dunha sociedade limitada na que
eles mesmos ou os seus parent~s figura(') como titulares. lnformacións confidenciais dos departamentos de Contencioso e
lnmóbeis puideron servir á sociedade inmobiliária Sikanda para
pechar contratos privados de
venda de pisos propriedade da
entidade de crédito.
(Páx. 7)

Paz Andrade:
'Nunca máis
poderemos ser
unha poténcia
pesqueira'
Alfonso Paz Andrade non pode
negar que ten algo de corredor
de relevos. Sabe que o seu labor
diário non seria posíbel se non tivesen participado antes na mesma teima outros corredores de ·
fondo que procuraron ensanchar
Galiza polo mar. Agora vive un
momento de crise profunda da
pesca mentres governa a terceira edición da feira da World Fis(Páx. 14, 15 e 16)
hing.

· Xunta e
Deputacións
utilizan os
investimentos
como arma
·eleitoral
A -campaña eleitoral está a ser
dura en calificativos e desca.lifrcac i ó ns, xogando as institu~ións un papel senlleiro e aberto á hora de reclamar o voto,
ben sexan os própios concellos' .
as Deputacións ou a Xunta, cun
· Manuel Fraga qúe está a polarizar a campaña do seu partido.
· Est es comí cios poden traer
¡ cámbi"os mesmo no Governo
/ au.tonómic9 .
(Páx. 5 e 6)
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A ·presión do castell&no continua desbancando. aq libfo gale.go

Letras·con filtro
Unha língua con mil anós de existéncia, que apenas edita 500 títulos ~o ano non é unha língúa ainda
, normalizada. Os perta de 1.000 millóns de factúracións das editoras galegas, e os 200 de
investimentos institucionais en axudas directas e indirectas_a esa produción bibliográfica non son
dabondo.para que as letras galegas escritas acaden un estádio de tranquilidade. As primaveras para
a língua tamén deberan seto para a cultura escrita en gal·ego.
·
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aos ·leitores

Ler en·galega non é ali'hábito
suficientemente·fomentado
XAN CARBALLA '

Se .comparamos os 30 títu1·os edit~dos en galega na ·Ga:liza no 1970 coscase cincocentos de hoxe estaremos ollando
. desde o ponto de vista máis optimista. Mais despois do ano 1980 todos os analistas do mundo editorial galega
coineidén en que as .condicións propidadas pala escolarizaciór_i ·parcial eri galega, a Lei de Normalización Lingüística e, en définitiva, a efectiva posta en marcha da autonomia, ·debia supor un lanzamento
moi süperior ao que s~ pode ·constatar
nunhas fria$ cifras -que non minten.
"se un fai as causas por patriotis..
Se.gundo a : Encuesta ·sobre . edítase .máis en euskera.
A aproximación estadística á edi:. . galego ten, efectivamente, o seu
ción de libros er. galega _é .comComportamiento Cultural de los
_
mo e fracasa como negócio, fica
próprio alzadoiro, a sua própria
Isaac Diaz Pardo encabeza un
o. patriotismo. Mais se tacemos
plaxa,, e de difícil ;verificación. Os . mesa de navidades nalguns ca- -Españoles, as cifras comparati.:
estudos de Xulián Maure no
sos, pero funciona en xeral, ante
vas con línguas minorizadas do.. · prox~cto editorial que moitos caas causas como negócio e fraca1986, a· recollida estadística .da
a maré de títulos en castellano,
Estado español, non son pesi- - racterizan de exotico. No catálosamos, o fracaso é total porque
go _da editorial afincada en Sada
non fica ren. Facer unha editorial
Conselleria de Cultura óu · o tracomo subalterna. A porcentaxe . mistas para o galego. Un 67%
de edición nos dous idiomas
de bascas non lé nada _en eusballo realizado por·Dolores Caa mistura é fonda e quizais as
galega na Galiza como negócio,
brera, ·Anxos Ferradáns ou Dolopróprias ideas da cultura do seu ' se non ten outros ganchos nos
mantén unha proporción de 1 a
kera e a porcentaxe qescende a
. res Picallo .para a exposición
70 e tendo en canta· a oferta acuque se prenderé ir de costado".
un 27% no caso do galego. E
impulsor son quen de explicalo,
"Revisión dunha década" non lomulada a proporción, $egundo
gran superar a opacidade dunha
estimacións de Xulián Maure,
estadística que $egue as pistas
pode chegar a se~ d~ 1 a 200.
do Depósitq Legal ot1 do ISBN .
No mesmo estudo ("Galicia sen
Na lista de 523 títulos rexistados . libros"j Maure define a situación
o .pasado ano á altura do 1 de
como "bilinguismo editorial, descompensado e colonial".
Decembro non sé se incluen prinieiras edicións. A existéncia de
A pergunta ·da que facer? asalta
·. diferentes ISBN para volu'm~s
dunha' mesma colección (por
todas as análises dos editore·s e
exemplo a reedición do Gria~ .tado prÓprio subdirector. xeraf de ·
Cultura.
m én pode provocar cor:ifusión
sobre a cifra real do volume de
libros que se editan. No cadro
Xabier Senin recoñece, desde
adxunto pódes~ estabelecer unun certo optimismo manifestado
ha aproximación da edición ·en
en recentes artigas, "pódense fagalega, catalán, euskera e castecer moitas causas ademáis das
llano desde o ano 1970 até · qué xa se fan. Promover a· leitura ·
hoxe e en todos estes idiomas o
non sé xa entre nenas, tamén na
problema antedito é o mesmo. Á idaae adulta, facer campañas 'de .
lista tamén vai incluir moitas vepublicidade e haberá que busces .folletos que se consideran licar unha tórmula para conseguir
bros, etc ... A cifra dos cincocencoleccións populares, de facil ac·tos títulos, porén, pode ser dada
ceso aos novas le~tores. Colecpor boa e a meirande parte desa - cións con títU:los moi pensados
produción concéntrase directapara o novo leitor e ademais
mente en Galiza, senda de .editoasequíbeis comercialmente". -ri ai s de fóra unha porcentaxe
· dun escaso .15%.
e

A INTERVENCION

No cadro de editoras con máis
de dez títulos en catálogo (perio- . INSTITUCIONAL E
do ~ 978-~ 988) recóllense un bon
RECLAMADA
mangado de firmas que xa desaE REXEITADA
p~r~ceron do firmamento edito·rial. Porén, nos últimos anos téA UN TEMPO
ñense criado novas selos que xa
·superan un fondo superior a esa
CONVERTÉNDOSE
cifra estadística de fronteira (1 o
NUN DOS CENTROS
títulos). As catro grandes firmas
(9astro, Xerais, Galaxia e Sotelo DE DEBAlE
Blanco) vense sumadas en voluPERMANENTE.. _
me de facturación por Ir Indo ou
Edicións do Cumio-, dentro da
NO SECTO.R .
edición máis éonvencional,engadí ndose .a esta lista Via Láctea,
La Voz de Galicia e nos úl.timos
. meses se los con vontade de
consolidación (Laiovento, Bahia,
Edicións Positivas ... ). P·ero na
estimación cuantitativa dos libros
O investimento total das ·institu~ ·
editados tense en canta todos os
éións para o fomento e a promoanos, non .xa a edición de autor
ción do libro é do arde ·dos 200
ou a que se pode consignar comillóns de pesetas. Este investimo informal, -senón a das institu-· mento total desglósase en axucións, que representan unha pord as á criación, á tradución, á
cer:itaxe moi el'evada (ver ca-_· produción editorial, con compras
dros). _Precisamente a incidencia
de libros até un máximo de 500
das institucións, unha sorte de _(se· pasa por un estricto e sectá~
tntervencionismo positivo recla- · rio control nor.mativo), axudas a
mado e rexeitado segundo o paobras de difícil rendabilidade edipel que cumpra, é un dos centorial. e a edición de obras ilustratros de debate perm·anente soctas: En termos de difusión a
bre a realidade editora e leitora
Conselleria ten axudas a ·feiras
. do naso país.
do libro, .campañas de fomento
. da leitura entre rapaces e preDiglósia editorial
sén~ia do libro galega en feiras e
eventos internacionais. Pésie a
A. visita á libraria serve para totodo a coincidénci.a xeral é que o
- mar º.·pulso da situación. O libro
esforzo non chega.

J?EPE CARREIRQ
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.Ediciós do Castr.o é a editorial
con máis títulos no,seu fondo.
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Produción de libros
desde 1970 nas_distintas línguas do Estado.
1

Victor Freixanes está á frente
de Xerais, unha firma que canta
co respaldo dun grupo editorial
(Anaya) que lle confire o carácter máis profisiona~ e .que nepta
etapa apostou por un lema, A
forza dos leitores, que é o emblema recurrente do seu director, "gañar leitores para o galego é fundamental para sair dun
circo pechado sen renovación".
Freixanes considera que as
cousas rnelloraron ainda que
sempre hai que ter presentes os
condicionantes do baixo hábito
de leitura e a situación ltngüística e sócio-cultural, "aquelas edicións de trescentos e cincocentos exemplares multiplicáronse
por dez en cincuenta anos . O
número de novidades aumenta
cada día. Poida que non na proporción desexada, pero aumenta. Hai leitores novos. Xorden
autores e experiéncias diferentes . Precisamos dunha renovada política cultural e editorial, un
novo pulo cara á normalización
lingüística, programas institucionais e auténticas campañas de
animación á leitura"

ANO .

GALEGO

1970
1971
1972
1973
1974
"1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-982 ..
. 1983
1"994
1985
1986
1987
1988
1989

31
32
32
53
48
68 :
79
102
129 .·
175
·187
201
218
273
258
295
309
354
481
489

..

CATALAN

405
313
290
444
577
590
855
1015
- 1132
1321
1722
2140
2175
2375
3018
3481
3754
4145
4230
4327

EUSKERA

-

86
46
39
87 92
165
138
128
156
223.
247
224
338
379
450
375
418
·453·
602
584

:

CASTELLANO

13000
13873
14726
20662
18003
16904
20803
22789
2:3030
23357
25473
26721
- 27396 .
26457
27026·
30611
' 32431
33862 ,...
35052
33303

-

Fonte: Xulián Maure. Galícia sen /il:)ros
.

1nfraestrutura,
ti radas e vendas
O problema industrial non é tan
im portante como ás veces se
poda pensar. A capacidade de
fotocomposición , d.eseño e montaxe tende a reducir os seus
custes e facerse máis asequíbel
tamén para as editoriais nacentes . A capacidade dos equipos
de autoedición (a médio de ordenadores persoais), simplificaron rnoito a confección e a dificu Id ad e do proceso de nacemento do libro , por complexo
que este sexa .. Coller na man os
volumes do 1977 e os de hoxe
tala ben ás claras. A outra parte
desta x_estación é quizais amáis
crítica e suxeita á léxica comercial. Para alguns, Galiza non ten
unha infraestrutura de imprentas dabondo para responder aos
retos do mundo editorial galega.
Barcelona, Madrid e o Norte de
Portugal son as alternativas que
se van abrindo paso nas preferéncias das firmas galegas, que
non topan resposta á sua demanda nas imprentas de Galiza.
Nomeadamente a capacidade
de encadernación seria a máis
subdesenvolvida destas áreas.
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ANXO IGLESIAS

O abaratamento de custes por
esta vía ten a contrapartida do
transporte e as distáncias a respeito do seguimento do proceso
de edición. Fe ro é o custe de
papel, máis ainda que OL!tros valores, os que comparativamente
inciden máis no précio final. A
realidade de Galiza como imenso parque forestal, cunha fábrica
de celulosa e proxectos de novas instalacións, tendo que importar todo o papel que pre~isa ,
é absurda.A vista do panorama
que se aviciña: Galiza podará ter
várias celulosas e seguir sen fabricar unha só resma de papel
que democratice o précio e o acceso á leitura.
Nese sentido Xulián Maure afirma que todas as· axudas que se

dirixen ao mundo editorial acaban por non ter nengunha inci~
déncia en abaratarlle o custe ao
leitor, e que as empresas editoriais deberan seguir a sua atención cara ao departamento de
lndústria.
.Ternos tiradas curtas? A resposta desta pergunta que asalta a
escritores e editores é mellor
estabelecela pala via da camparación. Se en títulos somos moi
deficitár.ios non o somos tanto
en tiradas. Ainda que os certificadas de imprenta son segredos ben gardados, a realidade é
que ·a média de tirada dos libros
de narrativa en galego anda nos
3.000 exemplares, baixando no
ensaio aos 1 .500-2000 e
descendo no caso da poesia a

·'

1.000 exemplares. Sen ser cifras que se acerquen a nengun
ideal é amesma realidade doutros paises cercanos como Cataluña, Euskadi ou o próprio .
Portugal. E;:n Cataluña só escritores moi coñecidos.. (Montserrat
Roig, Pere Calders ou Quin
Monzó) fan unha primeira edición de cinco mil exemplares . ·
No caso portugués, agás casos
de ·romancistas moi especiais Saramago, por exemplo- ' as tiradas iniciais son de 4000-5000
exemplares, descendo desde
1987 .até hoxe a tiraxe média.
No caso galega a reimpresión
de tífülos prodúc~se como un
gotee ano a ano. O libro máis
vendido de escritores contemporáneos é, sen dúbida polo número de edicións, "Memorias
dun neno labrego" de Neira Vi:.
las, pero con imediatez só os títulos dirixidos ao público infantil
son quen de conseguir facer segundas edicións.

.FACER UNHA
EDITORIAL
NA GALIZA
· COMO· NEGOCIO,
SEN MAIS GANCHO,
É lR DE COSTADO
(ISAAC DIAZ PARDO)

enganada pota suma de títulos
de tirada masiva e a preséncia
de todo tipo de coleccións populares de ,moi baixo précio.

E. as vendas? Coa introdución do
galego no sistema escolar as
causas teñen mudado. A recomendación de libros por .parte
dos profesores abre. novas expectativas e segundo nos expli. En canto ao libro español -cun
· mercado potencial .moito máis
caba un autor galego da nova
xeneración unha novela, ben
· grande e ün maior poder econópromocionada, pode vender
mico e politico-,·agás as grandes
. editoriais e uns poucos autores;
1.500 exemplares nos primeiros
meses para pasar despois un
as causas non son diferentes. 56000 exemplares en primeiras lento camiño que se pode aceleedicións e o mesmo número _de · rar se é recomendada nalguns
centros de ensino. A plataforma
exem_plaresque· Galiza en xéneros máis escollidos. A média utili- · de lanzamento dos prémios literários serve de trampolin pero
zada estadísticamente ven moi

MIL PRIMAVERAS CON Ml·L LIBR-OS-POR AN-o

-·

Ano a ano, desde 1963, o Diadas Letras
Galegas, foi gañando en forza ritual e
inevitabelmente caindo no protocolo.
Como a calquer data que se repite ano a
ano, o 17 de Maio fíxose xa habitual
como momento central da cultura, moitas
veces incorrindo na senda da rutina,
nunha situación que ainda está abrigada
· á reivindicación. A escolla como festivo a
todos os efectos, sen ser ériticábel de por
si, vaille quitar nos centros de ensino a
posibilidade de facer do Dia das Letras Galegas unha xornada de formación e de
achegamento á nosa literatura, ainda que
quizais. faga medrar a idea de que as
letras galegas deben ser todos os dias.

ten na edición un dos seus pés
fundamentais e o investimento público ·
realizado é ainda moi escaso. 200 millóns
de pesetas apenas chegan para cobrir
necesidades e como noutras áreas
precísase unha verdadeiro sulago á
sociedade no seu próprio idioma. A por
veces complexa harmonía entre os
poderes públicos e a iniciativa privada .
non pode ser disculpa para impulsar .
unha política de maior socialización da _. ·
leitura en galega.

Se o impulso da escolarización desde
1980 tivo bons resultados á hora de tirar
da produción de libros, as cotas
acadadas ainda están moi lonxe doutros
paises con situacións lingüísticas
A data escollida por Paco del Riego para
semella:ntes. A responsabilidade
inaugurar hai 28 anos a celebración
institucional non pode obviar a
coincidia coa primeira edición dos
.necesidade de involucrar neste proceso a
Cantares Gallegos de Rosalia. Desde
escritores, libreiros e meios de
aquel ante lonxano do século XIX; moi
comunicación. Se a responsabilidade dos
· diferentes fases ten percorrido o noso
· primeiros é fundamental a mediadón
idioma escrito. A análise·deses
Cinconcentas· títulos anuais,·das vendas de entre o texto e o leitor apóiase ·
libros, da penetración da leitura en· galega
esencialmente nos outros.
fainos chegar a conc!usións de dúbida.
O camiño do libro galego nos meios de
O proceso de normalización lingüística
comun!cación é dispar. En xeral

desantendido polo provincianismo
falsamente cosmopolita, que confirma a
visión da nosa _cultura como apéndice da
española, o labor da rádio e a televisión
·públicas pasa a primeiro plano. A
televisión actualmente só ten un
programa cultural, sempre en horas de
audiéncia difícil, e a reivindicación da
segunda canle paré;! a TVG deberia servir
·
para sair. desa atonia.

consecución do IVA cero para o libro ou a
criación dun organismo específico para o
libro e a leitura -a semellanza do Instituto
Portugués do Livro e a Leitura:-, fornecer
unha rede pública de bibliotecas e outras
iniciativas semellantes non queden en
simples declaracións de intencións.

Editar, como tantas cousas nun país na
procura da _
sua identidade colectiva, é, '
. como di Diaz Pardo, un negócio a saber
Os dezaseis millóns en prémios literários
levar e tamén unha función de
· pqtriotismo. Os problemas son comuns a
é ·un dos poucos parámetros qu.~ nos
instalan nunha normalidade quizais
moitos paises e asi se constata nun
hipertofriada, na qúe algunhas
informe da Secretaria de Estado da
'institucións agachan a sua inexistente
Cultura portuguesa. Adiferéncia estriba
política cultural. Mesmo así deben ser
eh reclamar o uso pleno da soberaaia de
benvidos, ·sempre que· non se deixon ir
decisións que a autonomía ten nesta
pola inércia, instalada neutras latitudes,
matéria e en conseguir todas as
da falta·de transparéncia e a búsqueda
competéncias ao respeito (ainda a
própria Conselleria de Cultura usa como
de promoción para escritores xa
consagrados.
·
fonte estatística os dados da axéncia
española do ISBN). As mil primaveras da
língua galega deben anunciar máis libros
A certeza de que nunca serán dabondo
e máis leitores. A situación actual, con
nen mal investidos os cartas que se
moitos aspectos positivos, ten qúe dar un
dediquen á difusión dos libros, a facelos
-paso á frente se queremos que a retórica
asequíbeis, a ensinar a amalas, é unha
· optimista se faga realidade.•
verdade fundamental. As autoridades
AROSA TBBl:A
deben pular porque logros como a

mén servir para a criación dunha ·1eccións Lar e Céltiga, e . está · As_C_IF_R_A_S_D_E___
colección popular. As editoras pri- · xa nun estudo moi avanzado.
vadas tenden a ver· o perigo da
TI.RADA E VENDAS,
Para ver mellar o problema pocompeténcia, e sinalan que a utiliSEN SER IDEAIS'.
dade dunha empresa ·deste tipo
demos seguir a pista ás e~ideberia limitarse ao campo das . cións de organismos institucioSON SEMELLANTES
edicións moi caras. ,A reatidade
nais (Consello da Cultura, Con".'
sellerias, Concellos, Deputasen embargo aponta para un sisÁS DE PAÍSES DE
cións, ... ) e mesmo os critérios
tema mi.xto.
DIMENSIONS
.
escasamente comprensíbeis con que se realizan (como boSegundo podemos ·saber hai ·un
PARECIDAS E
tón unha recente edición do
estudo avanzado para ·que a
Editora Nacional
CON CULTURAS'·.SEN
Consello da Cultura dun catáloXunta de Galicia edite unha cogo de fondo bibliográfico sobre · NORMALIZAR
IE:!cción popular baixo précio,
De ~ntre as iniciativas plante.)(acinematografía na Galiza, ou .a
das para conseguir cumprir os ·de carácter semanal, cunh'a esedición do libro de Xavier Castro
obxectivos qe achegar o ·1ibro ga- .colla moi meticulosa de títulos "O Galeguismo na encrucillada
novela maiormente- que poderia
lego a un meirande número de
republicana" pola Deputación de
responder a unha vella r_eco~
leitores está a criación institucioOurense) ; Sen demérito de esnal dunha Editora Nacional. Pen- · mendación de facer presente,
tar cobrindo un valeiro, o certo é
tamefm nos quiosques, a literatusada para unificar a imensa maque o _o rzamento de publicara en galego. A, idea parece
raña de institucións adicadas· a
cións de. todas estas institucións
lembrar aquelas experiénciás
capital para unha empresa que,
editar as suas próprias pub!ic¡;¡poderia servir. perfeílamente de
iniciáticas nos anos 20 das co·cións, este organismo poderia tasinalados os seus límites dacordo cos editores, debe xogar un
papel fundamental na normalización editorial de Galiza.
' Outras eslx,nclas Entldade convocante
Denominación
Xénero
CUantia
. Poslblllaooe
Eslxe

está perdendo, ante a saturación
de .6ertames -uns con máis prestí xio, por $Uposto- parte da sua
capacidade de promoción. Ainda
· asi ·os libros premiados poden
chegar a esgotar unha primeira
edición en pouco tempo (alguns
Blanco-Amor e Xerais de novela
acadaron con relativa facilidade
ese priviléxio).

a

deixar deserto
N·arracións

2.500.000

Si

Torrente Ballester

. Narrativa
(+200 fólios)

2.000.000

Si
.. Si

Álvaro _Cunqueiro

Narrativa

2.000.000

Ncín

Blanco Amor

Novela Longa
(+150tólios)

1.000.000

Si

Ci~ade

de Lugo

.. Difusió_n e promoción
A opinión de Xesus Couceiro Rivas-pode apontar os out~os do.us
grandes temas que achegan o libro ao leitor: librarías e meios de
comunicación. Couceiro, nun artigo recollido no catálogo de "Revisión dunha década" apontaba
na necesidade de atención aos
escaparates,e de entrar os recursos comerciais máis agresivos,
"pero o máis grande escaparate
para o libro nos tempos modernos pódese dicer que ·son os médios de comunicación através da
sua información, comentários,
programas · e páxinas especiais,
debendo destcara moi especialmente á Televisión". Sen embar ....
go o análise dos contidos c1,.1lturais, especialmente adicados·aos
libros galegas, nos meios de comunicación gal~gos deixan moito
que desexar e pooen ~er motivo
dunha máis demorada análise. •

Normativa ofil;ial
Edición Libre

..Concello de Lugo

Galega ou.castelán · Deputáción
Reservado Direito
de ACoruña
de publicación ·
· Non

Non

Concell. Vigo e
Mondoñedo
Pode pubicala

aorganización se

Mancomunidade
de concellos

renúncia o autor
Xerais

Novela

1.000.000

Non

Si

Direito publicación
reservados

Edición Xerais·

M. García Barros .
Ker:i Keirades

Novela
(+200 tólios)

1.000.000

Si

Si

Reservados direitos
publicación

Concello de AEstrada

Ala Delta

Lit. lnfantil/Xuvenil

1.000.000

Galega e outras

Edelvives

línguas peninsulares
Álvaro Cunqueiro

Tea1ro

1.000.000

Ánxel Fole

Ensaio

750.000

Criación Literária

500.000

Rafael Di este

Teatro

500.000

Teatro Infantil
Xeración Nós
Xeración Nós

Teatro para nenos

500.000

Si

Esqui o

Poesia

500.000

Si

Semana_Negra

·Novela 'curta

300.000

·Si

,. Losa Diéguez

1

Barco .de Vapor

Literatura Infantil

300.000

De Catre a Catro

Novela Curta

250.000

R.Carvalho Calero

Narración curta

.200.000

Si

Si

-

Non .

Publica oprémio.

Comisión Org.
Mostra Teatro

Premio Acumul.
se ·queda deserto

Caixa Galicia

Galego/Castelán
Temática que
inclua Compostela.

Concello de Santigo

Publica aobra

Fundación S. Maria

Si

Si

Publica o libro

Cate De Catro a Catro

Publicación libro

Concello de Ferro!

Si

Reserva direito
ublicación

Concello de Dodro

Public. do Libro
Galiza/Portu al

Concello de Ourense

150.000

No'n

OFacho

Poesia/Teatro

12) 40.000
22) 20.000

Non ·

Si

Contos e Narracións 1)100.000 .
Xuvenís

A.C. OFacha

Galego/Castelán.
reserv·propriedade
menores 18 anos

Edición dÓ libro

Breogán

Contos

75.000

Casa da Xuve.ntude

Contos (+4 fólios)

25.000
4accésit 25,000

Andaina
Coruña

Narra!. breve

50.000

Domingo Antonio
Andrade

P~sia

20.000

. Prémio~e ·

Teatro Infantil

50.000

:reatro breve

50.oQo

- Teatro breve EDG

El Progreso
Fund. Caixa Galicia

Non

P.oesia

~Relato Curto

Tema variábel
segundó edición

Si

Cidade de Ourense

Maio Literário

Consel. de Cultura

Anualmente repárten$e
·16 millóns en prémios
literátios para o galego

Députación ACoruña

150.000

. Clube 33

Represen!. da obra

Libros xa publicados Concellos Boborás e
Carballiño

· Poesia·

Eusébio Lorenzo

Xosé Neira Cruz~ no 1988 o Prémio Mertin de literatura infantil

Clube33
Caixa Galicia
A.C. Cidade Vella

Si

Non

Non

sf

Cuant acumula~va.

Centro Ga. de Bizkaia

14 a30 anos ,

Casa da Xuventude
de Ourense

Direlto publicación

A.C. Andaina A

A.C. DAndrade
Cee
Concello de Cee
Ese. Dramá. Galega

En pouco- máis de dous anos
pasouse de 9 a 16 millóns de
pesetas en prémios literários para o galega. O cadro actualizado
deste constelación de galardóns
informa ás claras desta realidade. As dotacións maiores co rrespóndanse a Concellos e outras inst.itucións, que s.e valen
asi do prémio como muleta e
trinque para .unha programación
qu.e descansa máis na brillantez
do protocolo que na verdadeira
política cultural.
Recoñecida por todos como unha boa maneira de promoción o
prémio segue a servir para a
nasa literatura como factor de
prestíxio, ainda que o mentor
duns dos máis recoñecidos, o
Leliadoura de Poesía e o Arlequín de Teatro, Olegário Sotelo
Blanco, preferise deixar de convocalos cando menos nun ano,
''funcionaron moi ben como promoción e os xurados consegüiron que a calidade fose moi alta. Desde entón sairon prémios
. por. todos lados e produciuse .
moito ruido de fondo. Optamos
entón por deixar de convocatos.,
Houbo un ano en que o concello ofereceu 250.000 pesetas
. por prémio para dotalo mellar,
pero para a seguinte edición xa
non quixo saber nada. No caso
dos concellos só queren sair na ·
foto. Esas son as razóns de parar... e ben que me amola non
convocalos".
E_ntre as tendéncias que se ob-

servan nestes anos está a de incluir a cláusula de poder ser declarado deserto, ainda que as
máis das veces presiónase para
que asi non se perda o relum brón da entrega de prémios .
Carlos Casares ten incidido nista cuestión , "a proliferación de
prémios e a tendéncia a non
deixalos nunca desertos, en parte polos intereses de tipo político que se moven arredor de
moitos deles, actuan negativamente. Con frecuéncia as cuantias económicas con que están
dotados e a atención que lles
prestan os meios de difusión,
crian unhas expectativas que
moitas veces non se corresponden coa realidade do producto
que chega ao leitor".
Hai uns meses, ao ser premiado
pela sua traxect_ória en defensa
de Galiza e da sua cultura, Isaac Diaz Pardo dicia "o mérito é
non levar nengun prémio". A
afirmación lévanos a pensar, hai
escritores dabondo para surtir
de calidade, anualmente, tanto
certame? As estimacións sobre
o número de escritores galegas
tampouco é completa. As estadísticas das asociacións de escritores non son dabondo, e alguns estudos particulares tampouco son exaustivos. O censo
cultural que está elaborar o
Consello da Cultura _Galega podará servirnos .de primeira aproximación. pespois taremos que
desbrozar no longo list~do de ·
quen se con~ideran tales.
•
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• Xan Bugallo presidente.do Consello da-Xuye.ntude (Páx. 8) • Festa lqbrega (Páx. 9) '
·
• Detención de· insumisos (Páx. 11) • A conexión
·-~ · -b~sco-galega (Páx~ _ 17)
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ELEICIÓN MUNICIPAIS

O PP inclue por.primeira ~ez · ao BNG nos se- ~s ataques

os· inv~stimentos da Xuntae das oeputaciórls.
amplamente utilizadQs como argumento eléitoral
•A.E.-M.V.

A campañ·a eleitoral está a
ser dura en·calificativos e
descalificacións, xogando
as institucións uil papeJ
senlleiro e aberto á hora
de reclamar o voto, ben
sexan os própios
concellos, as Deputacións
ou a Xunta, cun Manuel
Fraga que está a p_olarizar ·
a campaña do seu partido.
Estes comícios poden
traer cámbios mesmo no
Governo autonómico.
Aqueles políticos que detentaron
o poder nas institucións sempre
as usaron para recadar votos ,
sobresaindo neste papel as Deputacións. As presións, as insinuacións e as ameazas foron utilizadas máis ou menos velada- ..
mente como xeito de captar eleitorado, pero nesta campaña sa- _
en abertamente ao público sen o
menor pudor.
Asi a CNG centra a sua campaña en Ourense en afirmar que
eles non só detentan a presidén. cia da Deputación senón que os
seus "catro deputados son tan
importantes como os 34 do PP",
polo que, de conseguir a alcaldia, o concello en cuestión terá
''toda a axuda da Xunta", recoñecendo, por pasiva, que hai unha
discriminación aos outros partidos, por parte da Xunta e da De·
putación.
En Allariz o PP foi claro neste

~

Manuel Fraga declarou que estaba
disposto a ·que lle cortaran as mans se
....J
o PP se beneficiaba da Xunta, e
Q · ar:neaza con non conceder subveno ·cións a Allariz se Anxo Quintana volta
~ a sair alcalde.
~

.fil

sentido. No seu mítin anunciaron que de sair elexido o actual alcalde e candidato do BNG "non
vai haber axudas nen subvencións". O que acorre é que, -neste caso, coma neutros moitos, o"
pavo xa perdeu o medo; non lle
tema as ameazas. A actuación
do actual Governo desde que foi
derrubado o alcalde popular ilustra claramente o que pode ser
unha xestión.
A propaganda dos coricellos de
Vigo, pero sobre todo o cruce de
anúncios en A Coruña, entre o
concello, a Deputación e a Dirección Xeral de Deportes é un óptimo reflexo da utilización partidária institucional.
Pero Fraga nega que o ~p se

e

esteña servindo da Xunta na.!'sua
Roa e Maria Xesus Sainz (espama temática, semellaban do1;1s
campaña eleltoral e, de x~ito · partidos irmáns, _pero de paises
das de Romai e Ciuña) e en Videstemido, propón que "lle corgo, onde parecia máis doado
diferentes. lsto n9n era até agora
ten as-mans se utiliza á Xunta
tan perceptibel no _discur:so-dos
desbancar ·a Soto, as diferéncia~
para beneficiar ao PP". Semella
conservadores.
internas escureceron o panora- .
que o coordinador da campaña
ma nos. últimos meses. O candinon funciona moLben. ·
· E_~te peso de Fraga na campaña
dato, Manuel Pérez, imposto
esi- . desde a Xunta, esfarelou lista
ten graves riscos: para o Pr_
dente da Xunta, demasiado -se- . e.n princípio prevista ·e hoxe enDiUcil para o PJ>
frentáse as discrepáncias· de
guro de que o PP vai superar os
nas ~idades .
resultados das autonóm.icas. Ungran parte dQ_PP vigúés. _
ha baixada en votos vai ser interO Presidente da Xunta decidiu
pretada como unha derrota de
Pode ser o comezo do declive de
participar activamente na campaFraga. Acentuaria o poder de cerFraga e do seu Governo,· unha
ña, até o ponto que el é o princitos baróns, como Cacharro e, secensura á própria "Xünta. En conpal reclamo dos populares, realiria o momento escollido para co ~
zando unha oferta perfectamet:ite. - creto, as espectatiyas ·parecen
frustradas
nas
tres
princjpais
ci_
m
ezar a rebelión dentro do próprio
diferenciada da que fai o PP no
dades galegas-. A Coruña semepartido pretendendo arrastrar taresto do estado. A caracterizamén a Cuiña, que terá que aliarse
llaba inacesibel, mália o peso de
ción galeguista púxose en evi,Lendoiro; Santiago tivo que sofrir
déncia nos mítihs nos que parti(segµe na páxina seguinte)
o ehfrentamento .entre Conde
cipóu José Maria Aznp.r: por idio-

a

A L-IS·TA DE FAMOSOS
MANUEL VEIGA

Os médios de comunicación exercen un- - presldepte do Brasil e Reagan logrou se- ·circuito da fama po!os próprios médios
eleicións unha sana que_non .era dedu_ciha forma moderna e sofisticada de censulo dos Estados Unidos.
de comunicación.
- bel das suas espectativas. Outros, en
ra: a dos famosos. Quen non é famoso
cámbio, nunca receben, nen recebiron es.
'
non é. notícia, rJen fonte de opinión, nen
Oertáménte,=éste mecanismo dá lugar a
Os famosos réxense por algo parecido ás
te recoñecimento, por rno'i acreditabel qúe
non poucos sucesos extranos. Por exem-· ·sexa a sua valia. Ao cabo, os curriculums
sequer existe. E coma se cada re9actoreconomias de escala. A cada un corresinvéntanse como fixo o alcalde de Vigo,
póndelle un ' ámbito ou un rango: mundial, . plo, -Vitor ·Moro é famoso sen que ninguen
xefe tivera enriba da mesa un listado de
vips. Quen non figura na planiña. carece
nacional, autonómicó ou local. ·ceferino
Manuel Soto.
saiba o por que. Do mesmo modo. que os
do dereito a verse rodeado dunha marea
Diaz,' poñamos por caso,. pertence ao ter- . membros do CDS ac.adaron en pasadas
ceiro nivel. Para un periódico galego pode
Ó famoso',- ademais, ten df3reito de pernade micrófonos con periodista incorporado
e malamente terá aceso a unha devaluada. As suas asnadas; como antano ás da
ser firrhal'}te, comentarista, intrigante, crítinobleza, son ridas e coreadas. Os seus
da seción de cartas ou a un inxénuo in- . co do partido ou candidatabel, pero nun
quéritó de rua.
·
diário madrileño simplemente é "un sociamaos pasos de contado pecdoados e para
as su as ·ventosidades sempre existe un lulista gallego" e aló a notícia saelle moito
FÁMOSO
TEN'DIR.
E
ITO
gar reservado en primeira .
máis cara. Por exerriplo, teria qu·e ser
Quen non é famoso está condeado ao
anónimato, do que só se librará, ' por un
mencionado ...na fita gravada -de maneira
DE PERNADA. -AS $_UAS
casual-·da conversa entre Antolin,_Fraga eFamoso é exactamente o contrário de
casüal, viaxando nun pesqueiro en dia de
ASNADASSON
o xerente_de Feldmüle.
díscolo. Lennon éando comezou a ser is- treboada, descuartizando a un ·viciño,
to· últim9 foi borrado da escea e para os
apos dun ataque de tolémia,, ou gañán_<;io
COREADAS~ OS SEUS ·
A categoria de famoso resulta máis efec. que sé infiltran procúrase o alcume de
á loteria.
·1
MAOS PASOS ~
paiaso que oculta outra calificación: a de
tiva que a censura crua e ingiscriminada.
desobediente, reácio ao consenso dos
O grao e ·tipo tje famosidade exerce -de
Ser famoso é un concepto en si; unha
PERDOADOS
PARA
AS
elexidos'.
peneira lúcida· a·teor do seguinte ·princícategori~, dentro -da cat tenden a esváirSUAS
VENTOSIDADES
se · os matices profisionais. lo político é ···p·io: pertence á cate.goria de famoso
1
A fnformación é censitária, comb o era an· celebra..do nos grog ramas de gastrono_- - aquel que é recoñeGido como tal pola auSEMPRE EXISTE UN .
tes o voto, por Jnterméuio 'da fama. , Ad~
diéncia. Tese que se deriva· ·doutra me-'
mia ·e o adestr~dor •,d e futb.01 .pode ser
m·ocrácia estreitase no espectáculo da
nos confesa,. pero noíl menos real: é redebatE:l: de ºjobremes. a
LUGAR RESERVADO EN
surpr~sa vacia ditada polas rostros ·e ás
coñecido pola audiéncia todo aquel e so ··
sobre o consumo de enerxia/ Polo mesPRIMEIRA'
· voces cdñecidas.
·
•
aquel que·_. previa'Tlente .foi_colocado río mo motivo, Pelé qu~re ser fandidaio- á
L -- - - - - . - ·- - . -=-:-=--=--=-----=-c~~-====~~~-'""'
. -""=
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· ELEICIÓNS MUNICIPAIS
Abal Varela, dedícáse a ar~ancar
a propaganda do BNG. e. PSOE,
utilizando un camión contra in~éndi_os cedido, pofa Consellaria
de Agricultur~ . .

Ambos apostan por simplificar o · O PSG-EG 'pon .tamén · ao BNG
como un dos brancas das suas
panorama político "como fqrma
de asegurar ._ a . governabilidade - críticas. Asi aparece recollido
·nun documento interno no que
nos.concellos".
califican· a política desta forza de ·
Por se fose pouco, Vitorino Nú-· ·
Fraga afirmou en Carballo que - "circense e populista", acusando
ñez condiciona a maioria actual
O BNG tamén denunciou ante as
"se alguns non entanden o oi..: · tamén ao BNG de pactar ca
do PP á atitude que este partido . xuntas eleitorais correspondenpartidismo, xa o ·entenderán".
PSOE eco PP.
teña coa Converxéncia Naciona- · tes que a sua propaganda está a
Ainda que recoñec~ que. "hoxe
lista Galega, sobre todo no seu
ser sistemáticamente retirada
na ·G11liza hai tres ·forzas, o PP, , PSOE e PP, trasl?dan aqui os
feudo orensán. ps ataques entre
polos obreiros municipa,is de Vio PSOE e Bloque, pero os blo- .seus debates estatais, sobre to- ·
do o .das vivendas, pero tamén a
os militantes das ·ttuas f.ormago e Compostela; · asi como ~
ques só valen para facer porrelación do PP ca Opus e as diTVE na Galiza por esquecer á
to·s", sentencrou en Vilagarcia.
ción.s están a subir de tono, povisfóns internas dos socialistas.
ñendo enccuestión a estabilidade -frente nacionalista na informaPor primeira vez o. BNG é vítima
do Governo autonómico.
_ción da campaña eleitoral.
- dos ataques :directos do .PP, -até.
agora reservados en exclusiva
AS' 400 mil Vivendas prom~idas. ·
, Pero o Partido Popular non espolo PSOE, aumentadas en 50
-Tres forzas políticas
para -os competidores soCiaUsmil por Felipe González despois
catima esforios á hora de facer
.
tas. En Vigo,. o _presidente da
Xur:ita sinalou_·que "o. Bloque dede numerosos tiras e afroxas,
camp_aña. Como exemplo cabe · PP e_PSOF. pretenden recuperar
. citar o de Sárria; onde a-pancarnestes comícios, mália aos ata- . fende_. o pal'edlítico, do que ain~ -convertiuse rio tema ·estrela .dos
ta pedindo o voto· para o PP, s·e
qiJes mútuos, o bipartidismo. ·~ da non saiu" . .
para9aidistas_estatais. Pero. o
situou no· altar no que se ia celebrar un ha misa.de campaña, con
motivo dunha feira gandeira.. Ou
o de Cótobade; cuxo al·c alde,
cos alcáldes fortés se non quere
perder a sua privilexiada situación~
prirrieiro pas'o seria a remodelación dó Governo.

o

Francisco Vázquez ·a firma que as obras
falan por el

As campallas tellen cada vez menos importáncia ós ca_
r teis, facéndo~s para verse reflexados nos rrieios de comunicación

PP, para non quedar atrás, tamén· ofrece nos concellos máis
vivendas. Oito mil en Compostela, Maria Xesús Sainz, e
mil
en A Coruña, Lendoiro. Parece·
que os votantes esqueceronsé
dos oitocentosmil postas de tr~
ballo prometidos en bald~ polos
socialistas en 1982. ~. para pa·racaidistas a lista do PSOE en
Beariz, .pois nen un só candidato
reside no município.

rn

Os que non parecen ter futuro en
mans de ningun dos dous grandes son os labregos. Aznar criticou ao Ministro de Agricultura
por pedir a desaparición da m·etade dos agricultores e gandeiros
(aos que, nun lapsus en Vigo,
denQmiriolJ: ganadores}, pero esq ueceu que o próprio Manuel
,. Fraga e o Conselleiro Romai, teñen ratificado en declaracións
públicas o mesmo argumento.•

Camilo Nogueira critica a corruptela
nos par1idos.

O-FACTOR ~'_ RE-LIXlbSO" E O ~'NORMATl.VO SOCIAL"
NAS VGTAG:IÓNS ELEITORAIS
FRANCISCO' CARBALLO

Nos anos sesenta estivo de moda a·análi- se dQ factor . ~'relixioso" e ·as eleicións políticas. Na Franza, a escala de "Socioloxía
histórica "da Sorbona emitu vários estudos nesta liña. En Cataluña, foron propiciados por Adolfo Duocaste.lla, director de
ISPA, de quen gardo o máis afectuoso recordo e con quen compartin dias felices ·
na espera dunha ruptura política ea 19721973, en ~ésperqs da desaparición do Ditador. Teño á vista un aqs seus derradeiros traballos sobre as votacións e o ·factor
· relixioso. ·i::acendo. ·unhá extrapola_ción da
sua análise e a vista da realidade social
de hoxe, conviña ·ponderar o factor "relixioso e a norma social" e as votacións. ·

o comportamento

e

relixioso a normativa .
moral da sociedade ga.lega están intimamente correlacionados; dependen tan.to
do rexisto· simbólico como do ímaxinário; •
na sua configuración alternan o conscien-·
te ,e o inconsciente. A consideración de
"normativo" vai unida áqúí (na Galiz'a) á
aceitaci.ón dun conxunto de pautas imbricadas de referéncias relixiosas. -E o ·relixioso, ílormati"''º é o cato:licismo popular:
. cristianismo con substratos precr'istiáns e
contarrnínacións co11S1umistas . Galírza, neste campo, é un continuum. Hai tal urúfc;>rmidade. entre a cidade galega e o l ugar ru- ral q¡.ie son inút~s maiores matiza.cións.
O estudo de Duocastella monstraba a oo- .
· rrelaci9n entre alta prática relíxiosá' e votacións. preferenciais coa direita. Os espa- .
zas dominados pola direita er~n CastelaLeón, Navarra, Aragón, etc. Galiza.--cunha' prática relixiosa situada na médiá es-

Con'todo, .o distanciamento dos padróns
de crenzas personais .
.de conduta é sempre conflictivo. Querer
ser aceitados por unha sociedade á que · O medre de formas políticas da esquerda
nacionalista, na Galiza, está en función de
Co noso mapa perante QS ollas, obs'ervase lle nega respeito aos seus sín:ibolos étimoitas variábeis; unha delas é a capacida,mos que nos cancellos de predor:nínio do · co-sociais, é querer o imposíbel.
de qos nacionalistas de dialogar coa reali"cato,licismo popular", as votacións favore- .
cen aos conservadores, ao P.P, concretaAnte esta realidade, certos d_irixentes, moi
dade sócio-moral e de unir respeito e liberdade, aceitación do outro e logro dun plumente. Este partido monstra un respeito
especialmente do PSOE, optan por apreralismo normativo que enriqueza as pen~o 
aos convencionalismos morais e ao .consentarse como participantes e defensores
as e non dane a coesión social. A modifi - ·
súmismó relixioso, por grotesco que sexa:,
~as ''formas relixiosas-culturais" dos lugacación do rexisto simbólico e do imaxinário
·e busca lexitimarxe como gardián do eS'- , res onde governan. Cando tal conduta
pañol , do católico e da Galiza españpla.
non contradi á habituál, pode servir para
coLectivo é moi lenta e. comporta a substitución por outros. lsto r:ion implica nengun
Concília tal respeito coa anomia privada
conseguir votos; cando entra en. contradiconformismq social, implica unha intelixen-que substrae, ou pretende substraer, á ción frontal, xera confli.t os e "ofende" a
crítica social.
·
·
sectores vivos de tal relixiosidade. Os dirite conduta de deferéncia e de valentia, de
amabilidade e de loita por, unha mútua·
xentes políticos .non poden ser tan contraditórios, porque ao. longo do tempo a hipoaceitación na convivéncia social.
A variante dós "centristas" de Galiza
-agora CNG- case non modifica eses
cresia é sempre comprobada e acaba por
Os resultados das·eleicións e os dados da
qanar aos autores. Calquer persoa ' intelimecanismos: ·o d.ebate e_ntre estese o PP
"prática relixiosa" na Galiza evidéncian a
é verbalista; as diferéncias son persoais,
xente podE:·discerniro que é parte dos hácorrelación entre ambas: normativa social
os intereses que defenden, son igualmenbitas culturais a respeitar e fomentar E> o
te clientelistas. Hai, s[, na CNG, un hori~ . _ que é signo, máis ou menos deturpado, -ríxida e prática relixiosa de alta porcentaxe tradicional e consumista coinciden con
zonte teórico ubicado na Galiza, c;;¡ue non
ten o pp , pero· isto é, por desgrácia, es- . votacións favorábeis á direita; normativa
casamente captábel polo eleitor.
aberta e prática relixiosa diferenciada eonverxen eón votacións maioritárias' á esonde hai tendas no bloca "reiixioso mora1 .
. querda. Alto índice de alfabetización e de
. estudos médios e superiores concorre con
tradicional", ben poi a presenza de grupós , votacións favorábeis ao nacionalismo do
cristiáris-do éatolicismo conciliar, ben. por
RESULTADOS
BNG e do PSG/EG.
,
irrupcións laicas de certa forza, crecen ·os
DAS ' ELEICIONS
partidos nacionalistas e a esquerda esta- ·
Por fin, inda que 'sexa complexa a análise
tal. .Por máis que esta en tanto represenE OS DADOS DA
tada polo PSOE, non s~ distáncie da direi· ·
·
das correlaclóns entre o factor "normalida- ·
ta, pero é- vista como esquerda no camgo · PRA TICA REL/X/OSA
de sócio-moral" e as votacións, inda que o
das libe~dades éticas. Os grupos "cristiáns _N_A_G_A_L-iZ
_A_E_·V-ID~·_E_N_C-IA_N_ factor ,relixioso estexa en mutación dentro
·gal egos progresistas" emitiron, en case
da "normalidade ~sócio-moral~', con todo
conflue na existéncia de tales correlacións .
todas a:s campañas eleitorals, comunicaA CORRELACION ENTRE
e, polo tanto,, forza a ter en conta esa mudos .de ápoio á esquerda. Os ~resultados
AM
. BAS
tua inferéncia. ~
·
.1
•
·
-· •
non se advertiron.
pañola- aparecia como dubidosa, proélive a un posíbel centrismo.
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CAIXAS

Dos cinco sócios de Sikanda S.L., tre~_- están direitamente relacior)ados éon Caixavigo.

Empregados da Caixavigo venden propriedades da
enndade através dunha inmobiliária da que son titulares
•G.L.T.

Unha funcionária, un xefe
de negociado e un
administrativo da Caixa de
Aforras Municipal de Vigo
(CAMV) están a realizar
transacciones inmobiliárias
de· propriedades
embargadas por esta
entidade de crédito através
dunha sociedade limitada
na que eles mesmos ou os
seus parentes figuran
como titulares.
lnformacións confidenciais
dos departamentos .de
Contencioso e lnmóbeis
puideron servir á
sociedade inmobiliária
Sikanda para pechar
contratos privados de
venda de pisos
propriedade da entidade
de crédito.
Dos cinco sócios da sociedade
inmobiliária Sikanda, constituida
no rexisto mercantil de Pontevedra o 23 de Maio de 1990, tres
están relacionados direitamente
ou através dos seus cónxuges
coa Caixa de Aforras. Agustín

dos por Sikanda foron recusados
Iglesias Bugarín, administrador
de Sikanda, está casado coa
en circuitos internos de avaliafuncionária do Departamento de
ción da Caixa de Aforras por
Compensación da CAMV Maria
considerar que existian neles flaXosé González Rodríguez, cuxo
grantes irregulariedades.
nome figura na inscripción. O pai
desta, Xosé Carlos González
En data recente, a dirección da
González, ·foi na altura da constiCaixa de Aforras apartou do departamento de lnmóbeis ·a Xosé
tución da sociedade inmobiliária,
administrativo do departamento · Carlos González González, que
de lnmóbeis da CSAMV. O nome
na actualidade está destinado no
de González González aparece · de Mutualidades con categoria -·
de director. No departamento de
xunto ao da sua muller no Rexisto da empresa Sikanda. Iguallnmóbeis decídense, entre outras operacións, que ·ofertas das
mente figura Xosé Luis Alvarez
Martín, avogado e Xefe de Conapresentadas en plica por clientes da institución de crédito, detencioso de Caixavigo, a carón
do nome da sua muller, Maria do
ben ser sometidas á considera, ción da comisión delegada do
Carmo Sánchez Vázquez.
Consello de Administración. As
propriedades ofertadas pública- ·
Existe constáncia de transacións
mente en venda pola Caixa, pronas que a empresa Sikanda aparece como vendedora de proprieceden polo xeral dt embargos
por impagos.
dades previamente transferidas
pala Caixa de Aforras Muniéipal
ao mesmo comprador. As difeO funcionamento desta sociedade mercantil inmobiliária con reréncias de valor entre unha e oulación tan .explícitra coa CAty1V
tra venda sitúanse no 57 por
ten recibido abundantes críticas
cento. A entidade vendedora Sien meios relacionados coa comka.nda adquire nalgun contrato o
pra-venda de propriedades que
compromiso de xestionar da Caiconsideran inadmisíbel que funxa Municipal de Aforras, a pral
cionários dunha institución de
do comprador de propriedada incrédito poidan por acaso se premobiliária, créditos a un interese
váler de información confidencial
do 16 por cento. Solicitudes de
para vender con proveito e vancrédito acompañadas por contrataxe inmóbeis procedentes de
tos privados de venda extendi-

embargos.
Estas operacións de compravenda son ben coñecidas por
persoal enipregado da Caixa de
Aforras Municipal que ve con
preocupación o perxuício que
poden causar ao bo nome dunha
das institucións máis influintes
na província de Pontevedra. Qe
feito, a CAMV ten tomado con
ant~rioridade· medidas drásticas
contra empregados que se .implicaran en negócios que competian moral ou legalmente coas
actividades da institución.

-

beis. Como é normal, presentáronse várias ofertas en sobre pechado qué se abriron en preséncia dunha comisión delegada do
Consello de Administración, na
que non están estes empregados. Abertos os sobres, a mellar
oferta era dun dos sócios de Sikanda, polo que· se lle adxudicou. As características dos inmóbeis e venda e os précios de saida son públicos".

Perguntada a representación sindical da CXTG na Caixa de Aforras sobre esfas irregularjdades,
declarou que tiña il}formación
destes feitos que puxera no seu
A Caixa considérao nonnal
momento en coñecemento dun
subdirector da entidade. IgualPoi a sua parte, Xosé . Carlos
mente remitiu ao director da CaiSantamarina Barreiro, subdirecxavigo unha carta na que solicitator da Caixa de Aforras de Vigo
ba que clarificase o asunto e toe responsábel da división de
mase medidas, amais de lle pedir
Servícios Centralizados, declacópia do informe feito polá insrou a A NOSA TERRA que no
pección da entidade para coñeseu momento tivera notícia de
cer o alcance destas irregularidaque dous empregados da CAMV
des. O director da entidade Xulio
e a muller dun terceiro eran sóFernández Gaioso non cantescios da inmobiliária Sikanda.
"Unha das operacións desta . tou nen adoptou resolúción de réxime interno _nengunha. "Ternos
inmobiliária -precisou o subdirecconstáncia -declarou un repretor de CAMV- foi a compra duns
sentante sindical- de que se teapartamentos que a Caixa se
ñen producido irregularedades e
adxudicara en reclamación dun
que habia qu_e tomar medidas
préstamo. A Caixa de Aforras
porque feitos coma este poden
puxo á venda estas propriedadanar a imaxe da entidade". •
des polo departamento de lnmó-

26 de Maio. Eleccions locais 1991.

Se les moi .claro ·o que queres ser. se elixiches
C<?.n quen che gusta estar.Se ti sabes como
e onde divertirte. O vindeiro 26 de maio, elixe
lamén .o que qÚeres para a túa .rúa , o teü barrio,u túa
cidade . Para vivir como a ti che gusta . O vindeiro
26 de -maio, poderás votar; polo que ti queres .

•
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AM~CIDADE NA CRISE

QREI DEPORTE .

Xan -BugaHo. presidente do Consello da Xuventude
'Queremos ser o interlocut9r da: mocidade' ;,.·.
.. • XOSÉ M. PÉREZ

O Consello da Xuventude
de Galiza criouse para .
agrupar e coordenar as
asociación·s xuvenis e
servir de instrumento para
ca·nalizar as i nquedanzas
e reivihdicacóns dos
mozos cara á
administración. Non
faltaron na sua traxectória
as acusacións de
funcionamento pouco
demo,crático e de
servilismo ·polítíco. A
dirección do .consello
acaba de ser renovada: Un
novo pre~idente, Xan
Bugallo, fíxose cargo do
· organismo cº obxectivo de .
facer do consello "un
i:istrumenta representativo
da xuventude galega.

~-

. presentadas ·no Consello_beneficiáronse de impor.tantes
_subvencións da Xunta.
A Xunta outorga as subvencións
basándose unic'ament~ en criteiros políticos. Agardamas poder
fiscalizalas no futuro estando ·na
· comisión avaliadora que as con- cede e defendehdo ali os nasos
critérios. De momento o governo
recebeunos con boas palabras."
Esperamos que se convirtan en·
-realidades cando presentemos
proxectos e teñan que subvencionalos.
:,
Ten a· Xunta unha. política para
a xuventude? ·

. A miña experiéncia no Consello
mo e mellorar ·o asesoramento
Moitas desas asociaci'óns non
demonstroume que a adminisxurídico e administrativo que
están legalizadas, funcionan de
tración non acolle con interese
prestamos. Desexamos que a informa autónoma, non se relacioas propostas que lles facemos.
f o rm ación _c hegue cada yez a
nan e máis que desenvolver un
. Os nasos informes son, na meimáis mozos.
traballo cooperativo compiten
-rande· parte dos casos, testemuentre si. Neste eido queda moito
ñais. A Xunta non ten en canta ·. _Que medidas ·pensan levar a. por facer no naso país.
os nasos critérios ·mália que es.eabo para superar a falta de retamos instalados na realidade e ·presentatividade do Consello?
O pas~do 19 de Marzo, Un grupo
Pasotismo
· de xóvenes pertencentes a. orga- ·a coñecemos.
e nacionalismo
n izacións dispares tomaron as
Actualmente hai moitas agrupaRenovación do Consello
rédeas do Consello da Xuventucións importantes que non tañen
O pasotismo continua sendo
de de Galiza. Integrados nunha
cabida no Conseilo por que non
un denominador comun da xuCando
o
Diário
Oficial
·de
Gáli;.
candidatura de consenso gañaventude galega?
za publiql,le_o seu nomeamen- · . llo permite a lei que regula o seu
ron as eleicións nas que se esfuncionamento. No decurso do
to e o da sua equipa seran xa
collia o órgao reitor do consello.
naso mandato. irnos dar impulso
Lamentabelmente si. A situación
os
responsábeis
.
de
acóm~.
t
er
·
Á fronte da candidatura estaba
aos consellos comarcais. Hai xa
é
incluso piar agora. Antes, os xó- a
renovación
do
Consello.
CaXan Bugallo, representante dos
tempo que se enviou ao Parlavenes pasaban porque non gasra onde se dirixiran os seus
Scouts de Galiza. Tr~s del, presmento un anteproxecto de lei
pasos?
·
taban do que vian ao seu redor e
tándotre o seu apoio figuraban
. que permite a estas asociacións,
rexeitaban p¡;¡rticipar naquilo que
membros de CCOO, Novas Xeagora non amparadas, fo~mar
lles decepcionaba. Era un pasoQueremos ser o in.te;locutor da
racións, Mocidades Nacionalisparte do Con.sello. O texto está
tismo qu_e eu denomino "critico".
xuventude ante todas as ádniitas Galegas , CAF... ·un amplo
arrinconado á espera de que. se
Nestes momentos, o compoñente_
nistracións, transladarlles os proabano do que só quedaron ex-aprobe unha Lei dé ordenación
crítico
está ausente e a xente pablemas
que
afectan
á
rnocidade:
cluídas por vontad_§l própria as
do. território que defina as co- · sa simplesmente porque non lle
subemprego, dorgadición·; deasociacións afins ao .PSOE.
marcas como unidades admínisimporta o que os demais fan. De
nunciar as discriminacións que
trativas.
todos os xeitos, hai mozos com·
sofren
o.
s
xóvenes
por
r
azóns
seFoi o progresivo esmoreciprometidos e unha mostra é a nomento do Consello o motivo" xuais ou de fata; e-colaborar na
Unha das razóns de ser do
va permante do Consello.
procura de ~olucións .efectivas e
que os impulsou a ·presentar
Consello; recollida tamén no
non só efectistas.
unha candJdatora ás eleiseu programa como esencial,
Pode· ser o nacionalismo un
clóns?
·
é a de promover o asociacio- referente para a xuventude do
No _noso programa consideramos
o consello como órgao válido pa- .nismo xuvenil. Cren que a xupaís?
O Consello estaba nunha situaventude galega é proclive a
ción de ni6rte. ·As asembleas .ra discutir coa administración a
asociarse? política de subvencións na arca
Persoalmente gostaríame que a
non se celebraban e as comixuvenil. Comprometémonos a rexente e.nteridese o que é Galiza
sións perdian forza nada máis
alizar unha memória anual na
En Galiza son moi poucos os xóe o que significa ter unha língua
seren criadas. Nós quixemos reque se reflexe a situación da mo- . venes asociados-. lsto suón un
própria. Isa xa seria importante .
vitalizar o consello apoiándonos
obstáculo para promover a sua
Pero dubido de que a maioria
· nunha candidatura de consenso - cidade especificando a probledefensa xa que non coñecemos
dos xóvenes- saiban que é o naque apostaba por cuestións que · mática exi'stente en cada sector
ou ámbito. Non pretendemos · as suas demandas. Sen embarcionalismo e participen desa ideaté agora foran ignoradas ·poi a
go, si hai asociacións, rara é a
loxia. Alguns traballan desde podirección do organismo: a .nor-· competir coas asociació'ns, só
colaborar con elas .. Tamén aspi- · vita onde non existen grupos culsicións nacionalistas e fan un lamalizació'n do galego, realizar
ramos a fo-mentar o asociacio,nisturais, folClóricos ou deportivos.
bor apreciábel.
+
unha análise séria do asociacionismo da mocidade ... Na etapa
. anterior traballábase con ocultismo. Non se daban a coñecer os ·
critérios ·que se aplicaban e as
. F.A.V.
entidades de base non eran ti- ·
das en canta. Nós buscamos unha maior transparéricia no funO Sa/00,.n é un bar de moda dun porto costeiro das
dun par de h.oras de descarga ou a dádiva esmocionamento. Por pouco que se
Rias Baixas, no que, á porta, os cabalos pas pelílenta dunha nai cansa de ser cabeza e garda. de
faga xa se producirá un cámbio.
culas son agora motos de grande cilindrada e· no
família, vítima da infundada ;;_irrogancia do tillo e teinterior, o piano que outrora anjrríou festas de so- merosa de que se repitan na sua casa as histórias
Entre as acusacións dirixidas
ciedaae nalgunha casa principal da vila, fica ago·ra
de drograditos que asasinan por cinco centas peseá anterior equipa reitora que · calado- e abrouxado pala ratinaría música das mátas; coas que se enchen os xornais. ·
capitaneaba Isidro Nieto esta·
quinas traga-cartas.
.ba ~ de cometer irregularidaEnfre os clientes do Saloon, a desexada emancipades financeiras.
Indecisos, quérese- dicer, sen decisión própria, un
ción · é un q·uimérico desexo, un constante regreso
grupo de mozos que até hai_pouco coidaba que Ma~
á casa paternal, á seguridade. do fogar que sempre
Ternos ·dúbidas sobre a limpeza .radona era un dos tillos· (i)redilectos de Zeus, dubida
acolle, á dependéncia de quen agarda e incenteda xestión realizada até hoxe. · entre entrar a tomarse un cubata ou a mercar un
mente mantén un vício imposíbel de soster doutro
Por isa estamos a recoller inforpouco de éosto que tamén se vende detrás da .barra.
xeito. Entre os clientes do. Saloon a verdadeira limación sobre o programa finanberdade .está negada.
cei ro, con dificuldades, isa si,
E é que no Saloon pódese entrar espido de vontapois o naso nomeamento non é
de e sair convertido no máis rápido pistoleiro, no · E é que _
o problema do narcotráfico é alg? m~is gue
ainda oficial. Estase a realizar
rnáis arriscado ''.cowboy", nun desafiante John Way- . que un rapaz lle diga ao mestre -que el e ma1s hsto
unha auditoria que nós taremos . n~ de cartón que non sabe das balas ·que leñen far- _ porque nunha noite de descarga gana máis que o
pública. Queremos, se é necesáma de·china. Coa seguridade de que calquera poprofes~r en seis meses.
rio, delimitar .responsabilidades.
de ser un pichichi.
O problema da xustiza é, asemade, algo máis ~ue
·Atitude da Xunta
Á porta do Saloon, un billete só é un talego,, un tu- ·que se persiga ao narcotráfico ·con máis interese en
bo para esnifar," un mero obxeéto circunstancial, e o
evitar as grandes e repéntinas fortunas ca en castigar
É "vox populi" que algunhas
seu valor o do vício, sen ·máis estimo que o dun
a quer:i desgrácia aos asíduos clientes. de bares coorganizacións, pantasmas remixto para prender un pito nen. máis aprécio que o
ma ·o Sa/oon.
· +

• V(TOR M(GUEZ

Desde o pasado 30 de Abril
Eduardo Lamas Sánchez é
o novo Secretário 1 Xeral para
o Deporte logo. de substituir
no cargo a Augusto César
Lendoiro. O novo· secretário C.
licenciado en educación física
polo INEF de Barcelona; del
din que é o "golfiño" do próprio Lendoir9 e a el correspóndelle abandonar a utilización partidista que este último
veu facendo da Secretaria no
último ano.
Mais, apesar da sua marcha,
o candidato do PP á alcaldía
. da Coruña abandonou a Xunta cun grande proxecro de alpinismo. Trátase do "Himala·
ya 8000", programa financiado pala Xunta e as deputacións a partes iguais, e que
inclue a escalada do pico Ann a puma (8.080 m.), xunto
coa posíbel opción de coroar
o Everest no caso de que o
éxito alcance á primeira tentativa.

A liga da ACB chega ao seu
fin , e este foi o momento elexido pala Directiva do DYC
Breogán para comezar a
canta atrás na conversión do
Clube en Sociedade Anóni ma. Os investidores no Breogán S.A. repartiranse accións
cun monto global de 70 millóns, o cal colocará ao clube
lucense é cabeza en proxectos desta índose a nível estatal.
E agora que remata a liga é o
momento de introducir ostraeos pertinentes ou de adoptar
as · medidas necesárias: Isa
alomenos é o que parece que
deveria acontecer ca comentarista de baloncesto da RTG,
consentido e empecinando na
sua utilización do español
desde o comezo das suas co1abo ración s. Deixando moi
claro que a nasa valoración é
únicamente xurídica e non
profisional, permitímonos lembrar que os meios de comicacion públicos galegas ter.en a
abriga de utilizar a nosa lfngua en toda a sua programación.

;····O SALOON .

-·

Ap-esar ·de a canteira galega
de fútb0I ser especialmente
xenerosa nos úftimos tempos
en cuestión de adestradores,
o Deportivo segue empeñado
én incrementar o número de
bascas en plantilla. Tal é o
que pode suceder ao teo_r dos
· rumores que ~pontan ao ex
técnico da Real Sociedad,
Marco António Boronat, como futuro ·técnico herculino de ·
cara á ·próxima temporada. ·+

C.ONMEMORACIÓNS'
·'

No 75 a~iver~ário d_
a cel~bración (1916-199~)

• A Consellaria e as Cámaras Agrárias. o MirJistro de

.'

O SLG prepara_o . programa -da-· Festa ·- ~o . Labrego _

Agricultura, Pedro SolBes :' afirmou non .ter claro "para que sir. ven a.s eieicións a Cámaras Agrárias". ·Declaración que foron res- ·
pastadas pola Consellaria. de
Agricultura afirmando que non se
celebrañ eleicións desde 1978,
polo que moitas delas carecen de.
órganos de governo, estando pechados os locais e deteriorándo- ·
seco paso do tempo; .e que a Comuni_
dade autónoma ten campe. téncia' exclusiva nestes organismos aos. que considera como
"instrumentos fandamentais da
+·
política agrária".

mas comúns. Tamén buscaba , canles dé comercialización axei- - Mario Blanco (ex-alcalde e avoesta cita apoiar e dignificar a .. tados . .
gado), X.osé Figueiras Saltar, diprofisión de. labrego e fomentar
rector do cero Airiños do Ulla, que
coñeceu persoalmente a moitos
O programa· de actos para coa comercialización dos produtos
do campo.
dos dirixentes agrários e asist~u
memorar o 75- saniversário da
Festa de Lagartóns, $ o seguiná primeira Festa do Labrego. Este
Para promover este último ob- - . te: O 16 de Maio ás oito da tarde
.acto celebrarase na Asociación
habérá unha ofrenda floral ao
xectivo, o SLG solicitou do conA traveso da recuperación desta
~e Viciños de Lqgartóns.
monumento do labrego en la:cello da Estrada medida~; para
convq~atória principal do agra ..
rismo, o SLG quere render hoconverter a Festa_do labrego
gartóns. !nteryirá Emilio López . O 18 de Maio ás cinco da tarde
Pérez, secretario de acción sinhaberá un torneo de chave (as
na grande festa. da produción
m axe ao labor e importáncia
dical do-SLG.
' · fnscripción pa<;ien facerse· antes
artesanal agrária galega. Do
que no seu momento tiverón as
mesmo xeito que Silleda é a.feide Venres 17 ao t.eléfonó 986s9ciedades agrárias na comarra de promoción de produtos
Ás no~e da noite do mesmo dia · 573232). As seis da tarde, preca da Estrada e en toda Galiza.
A festa foi tradicionalmente ponagro-ind.ustriais, os promotores
celebrarase unha mesa redonda ~ gón e presentación a cargo de
• 1Congreso Estupefaciensobre o tema História. do Sindi:-. Cario&_Blanco, e despois un festo de encentro e diversión dun . da Festa do Labrego ven nete
de Economia Social. Conéalismo Agrário na Comarca,
tiva1· de música galega-no que . feréncias pedantes de xurispersector' social atravesado de graces i dade de promocionar de
ves problemas e serviu sempre
xeito coerente unha unha prona' que intervirán Pedro Lago
actuarán Os Alegres, o grµpo
tos en confusión e_estiJpefacción
(profesor de História e agrarista),
folk Dhais e A Roda.
dución agrária que carece de
de espácio coesionar de probleabrumaron durante tres dias en
Vigo á unha punta de estudantes
un~versitários, sindicalistas, alunas de escala~ ·taller e cooperativistás qué chegaron para saguir
o programa do I Congreso -de
Economía Soaial. No encentro
gªstáronse 4S millóns de pesetas. Con respeito a economía social, presunto motivo do congreso, nada qúe salientar.
+
tesania, ad(2mais da demostraca: os xa clásicos oleiros de Buteriormente de toda Galiz=t de
• XABIER CANOSA
ño ; os talleres de instrumentos
ción "in situ" do xe.ito de -trabaamasar os seus traballos ao púml1Sicais de Manuel Iglesias e · llar dos artesáns, desen'volveblico e incluso de realizar basA Asociación Cultural
ranse toda Únha série de actos
Xoán_Franciscó Garda, cesteiros
tantes vendas.
• O Vaticano detén a beati"Monte Blanco" do Cauto
p~ralelos . Comez.ará a >sornada -ficación de Esc·rivá de Balade Carballo , Gorme e Entrecru(Ponteceso) orgániz~ para
con pasarruas dos gaiteir_os de
ces, os tapices de Asumpta PruProba diso é o feito de que unha
guer. O Vatir.ano ordeou emba,rnés (Gorme), as roscas ar:tesás · - Montebranco, seguidos da banboa parte dos artesáns expositogar o proceso de beatificacióo do.
o vindeiro 19 de Maio a
VII I Feira de Artesania. A · res ven dabondo compensados de Paco Regueiro e Dolores Re- da de Música . Grupos ge baile · fu~da9or do Opu~ Deis, Josema·
da zona completarán os actos
os gastos de desprazamento co- __ llán (O Cauto) , traballos en ganria· Escrivá de Balaguer y Albás,
fei ra, que nun princípio era
de mañá. A meio-dia actuarán
cho de mulleres de Ponteceso e
as vendas feitas na mesma feira.
marqués d_e Peralta (1972-19752, .
un complemento á
Cabana ou os de madeir-a de Xe- - duas avós pandeireteiras de
Esta é, ségundo un dos organicandidato a santo _por cas.e un
celebración do dia das
Bergantiños e logo dunha comi- · tercio da xerarquía católica. Se- zado res ,· unha das razóns do
sus Rivera (O Cauto) .
da tradicional apresentarase un
gundo o correspondente ·do diáéxito da feira, xa que as axudas
letras galegas, foi
Frente
a
e~t~
artesanía
atopa-cadernb
sobJe
Cunqueiro
.
A
rio Washington Post en Roma,
institucionais
son
case
nulas
ou
,
medrando tanto en
Woytila ve con ~noxo as presas - .
acostumada leitura--do pregón
mas_mostras como a· de Asuncomo aconteceu coa Consellaria
calidade como cantidade
de cultu ra ,___oferéceose pero ' ciórí Antelo de Seávja, ur-iha avó ~ faraa Su~o· de Toro ás cinco da
indebidas~daJ~_~lat~ra por- levar·
até Jer acadado un
o sea-foñffii.d6r aes altares e por
que rematado o seu labor como : ·tarde, despois da actuación do
transcorrido xá un ano ainda es- prestíxio nacional como ·
tán por dar.
·
labrega comezou a traballar a ~ grupo "Os Quinquilláns". O resto ·abreviar uns trámites nos que
ten- cometido erras de..procede.pedra cun estilo na máis pl:lra lida larde continuarán as actuaactualmente ten.
_mento. T~ndo ~n canta ·as alporiña da arte rural galegá, ou as
cións dos grupos de baile , enEste ano poderanse atapar nos
zadas prótestas de xudet,Js e
maquetas navais de Xesus Blantregaranse os prémios do cancuarenta stands desde a artesaO que comezou como un intento
co, mariñeiro retirado que exprecurso organizado pola asoe~a- _. musulmans, Xan Paulo 11 deteu
nia máis tradicional dos zoquei de fomentar e restaurar tradi sa nci seu traballo toda unha vida
ción "Os nenas ~ as letras. gale- · tamén o proceso_de beatificación
ros até a, máis elaborada e inocións case esquecidas foi conde Isabel de Castela polo que_
no mar.
gas" e rematarase· co duo "Cal:
vadora do cartón pedra, xoieiros,
verténdose pouco a pouco nunqo Galega" e os grupos folk "A . adoecen os fundarnentalistas cavidro ... Préstaselle un ha especial
ha das contadas oportunidades
•
Complementando a feira de ar- ·Roda" e "Alecrín".
+ tólicos .
atención aos artesáns da comardos artesáns da comarca e posA asociación· de Viciños de La·gartóns e o Sindicato Labrego
' Gal ego (SLG) celebran os dias
16 e 18 do mes que andamos o
75 anioversário da Festa do·
La brego.

a

ARTE POPULAR

Acadou prestíxio e duración sen axudas institucionais

Máis de 40 stands na VIII Feira·de Artesania de P_
o ntecesó
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UNHA GARANTÍA PARA
.COMP'OSTELA
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O primeiro paso_para que-poida manter san o.seu_gando é
' limpar e desinfectar ben as·cortes, posto que nelas é onde
os animais pasan a maior parte do tempo e, 6 estaren todos.
xuntos, éalquer-a en.fermi_~ade pod~ ~ontaxiarse moi
facilmente. Con estas normas básicas· vai ter para o seu
gand? Ullhas cortes nas mellores condicións, e vaino poder
manter san para que así lle produza 9s máximos beneficios.
COMO FACER UNHA DESINEECCIÓN A FONDO:
1.-LIMPEZA
Primeiro cómpre limpar a fondo tod~ a corte., eliminando
as téas.de araña e os re~tos de esterco. Despois dáselle
unha boa la~adela con auga e co_n sosa·cáustica, ríunha
proporción de 100 a 200 gramos de sosa por cada 1~ litros
de auga, aplicándollela ó chan_e"ás paredes cun cepillo de
punt~s duras. A continuación dáselle outra volta con auga
e lixivia; 1 litro de .lixivia por. eada 10 litros de aUg(!. Cando
esté seco arranxan-se os danos en ch~n e paredes para
deixar llii superficies o máis timpas posible. As ·superficies
. metálicas ·no~ deben limparse con_sosa nin lixivia,_so selles
debe qliita-lo óxido· cun cepillo_de arame ou de ·punta~ _
duras.
2.-DESINFECCIÓN
. A desinfección debe ir acompañada.pola desinsectación ·e
· pola _desrat~zación das cortes. Para estas tres operaci'Óns
pódense enipregar productos que se ·encontran ,no

mer~ado,

pero tendo moita conta de face-las mest':ll'as nas
doses correctas·e seguindo tódalas instruccións de uso do
fabricante.
Cando_vaia ijmpar e d_esinfecta-1~ corte, cómpre que non
es-tea nela I}ingún animal.
3.-PINTADO
·Unha vez reparados os danos en chane paredes, fara8e un
encalado de toda a corte. As superficies metálicas trataranse con antioxidantes e pintaranse cunha pintura que teña
pouco chumbo.
Lerribre que ·se antes de nada non fai unha limpeza a fondo,
, os desi~ectantes de pouco lle van valer.
4.- CONTAXIOS
· Nas· cortes oride houbo animais ma~os, para que a
desinfecci_ón sexa completa,·cómpre elimipar tódolos restos
orgánicos que estivefon en contado con eles. ~ non debe
quedar ningún resto da comida, para acabar asi tqmén cos
ratos que tr~miten enfermidades. Facendo jsto antes de
!impar evitarase que se contaxien outros animais sans da
mesma corte.

CONSELLERIA DE ·AGRICULTURA
· GANDERÍA E MONTES
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15 DE MAIO, DIA INTERNA~IONAL DA OBXECCIÓN .
O detido ni:l·Coruña pode ser trasladado a Alcalá de Henares

O Estado continúaa detención selectiva de insumisos
.

obrigatoriedade do Ser'vizo MiliO pasado 9 de Maio, na
tar,
o exército máis o militarismo;
apresentación de
e denunciar a prática represiva
insubmisos organizada
, do Governci e ·das FAS para cos
pala Asemblea Nacior:ial de insubmisos, coa obxección de
·Obxección de Conciéncia e conciéncia e co. espallado sentir
impulsada en Compostela
anti-militarista da sociedac;:ie".
por un total de 13 .
Polo demais a represión segue.a
colectivos·universitários;
ser seleitiva, por canto .dos 26 in-xuvenis e anti-militaristas,
submisos que están declarados
foi detido o mozo ferrólán
como tais en Galiza, éste é o
Xabier Porto Porto Muiño. ~
cuarto que ingresa en p"risión,
Sobre el pesaba unha arde de
busca e captura desde o 7 de
Abril do 91 ditada polo Xuíz Togado Militar nº'41 ·de A Coruña,
sr. S!neiro, en base á negati.va
do mozo· a incorporar-se ao Servizo Militar, o a' de Novembro de
1990 na Mariña, en Ferrol.
·
O carácter da apresenta~ión pretend ia continuar expresando o
rexeitamento da mili máis a oposición á Lei de Reforma do Servizo Militar que prep~ra o PSOE
postura cad_a vez má.is apoiada
pola sociedade galega segundo
o.s convocantes dandolle "unha
orientación .pública ás negativas
a cumprir o Servizo Militar, en
· canto os insubmisos ·non escapan das leis, senón que as desafian porque procuran apuntalar a

mentres que os restants permanecen en liberdade. O mesmo
panorama réx.e no conxunto do
Estado es.pañol, no que uñicamente un 10% d0s 1.800 insub- .
misas existentes ·foron detidos.
Previsibelmente, .en datas. próximas, Xabier Porto será transladado á Prisión Militar de . Alcalá
de Henares.
A Asembleia pola Obxección de
Conciencia fai un chamamento
ás orgariizacións políticas, sindi'cais, xuvenis, viciñais, movimentos sociais, ... a todos os entes
do conxunto social e político galega a que denuncien esta den- -_
tención. e participen nas campañas que se organicen en esixéncia da. liberdade do insubmiso e
pola ~bolición da mili.
+

O ANTI-MILITARISMO, MAIS NECESÁRJO.CA NUNCA

Vivimos no melfor

dos mundos posíbeis
Felipe González

Miguel Durán, mandamáis da
ONCE; corneza a ser coñecido cun significativo neme: Al
Cupone. '
·

Manuel Fraga ven de declarar
que pensa potenciar a família. Agardemos que non se retira á del mesmo, como xa nos
teñen afeitas outros membros
do-seu partído, expertos eri
confecionar redes de cuñados, primos e demais parentes en negócios paralelos á .
administración.

O futurólogo, Manolo Platas,
ven de agoirar unha "alza considerabel do BNG", segundo
declara na revista da Rádio e
Tetevisión de Galicia, ao tempo que preve tam~n un éxito
· para o PP en Galiza e para o
P.SOE e Izquierda Unida no
resto do Estado.

DUARTE CRESTAR

"Non desbotamos a intervención militar
en El Salvador para
poñermos fin á guerra civil deste país".
Colin Powell, Xefe dos
Estado Maior das Forzas armadas
dos EEUUA.

Para o Estado español, 'enlamado ainda na
febre de destrución e marte enarborada pola
política belicista e servil "do PSOE (e da
maioria das grandes corporacións políticas
do arco parlamentar), a Guerra do Golfo tamén supoxo un reforzamento da vía militar,
ao servizo da "Nova Orde Internacional".

rismo, para ir~os abrindo un espácio político
no que incidir na loita pota erradicación dos
exércitos e do militarismo.

-Afortalar a punta de lanza que é a insubmi- sión, .asi que se ten demostrado como a es..:
tratéxia real sobre a que ha de pivotar o conAos poucos dias de pronunciadas estas palaxunto do quefacer anti-militarista, concentranbras, en Abril, morria, nunha emboscada, o
do arredor dela, e arredor da oposición á insMais, ao mesmo tempo, tamén é certo que
comandante da FM LN Jesus Rojas "Chusacou moita xerite á rua en oposición ás hostauración á PSS e ao actuar represivo sobre
són'', que as recriminara categoricamente.
tilidades , cunha participación moi notábel do
a obxección de conciéncia do PSOE, ao
Cando se escreben estas liñas, chega a notípacifismo e do anti-militarismo organizado;
maior número de seitores e instáncias socia da ruptura das negociacións que estaban
multiplicou a polémica e a crítica á contra da
ciafs. -Co obxectivo de abolir o Servizo Militar
tendo lugar entre o Governo salvadoreño e a
(o actual e o que preparan na nova Lei de
práctica política xenocida e sumisa dos ñooposición, e, con ela, o esvaicimento das essos governantes; e coñeceu as primeiras ex-'- Reforma, que é sustancialmente o mesmo),
peranzas de paz para ese castigado país
e ir promovendo un de,bate social -que ·nos
periéncias de desobediéncia en te_mpos de
centro-americano, desolado polos moitos
están a negaren-- sobre os fins mesmos do
guerra, configurando-se unha tesitura, neste
anos de guerra -inspirada polos ianquis· sentido, favorábel á insumisión e á deserexército e do "Modelo de Defensa Nacional",
que arrasta.
desde un alÍneamento activo coa paz, entención, como formas de disidéncia le)(ítimas e
dida non só como auséncia de guerras, se-:
consecuentes coas reclamas populares antiA HE SACA DO GOLFO
nón tamén de inxustizas e opresións, porque
guerra., e. de enfrontamento a ese Exército
son éstas as que xustifican as guerras, ñas
que .estaba participando na carnicería da po, Powell inaguraba asi de flamante a "Nova .
que o único que se defendff son os priviléxios
voación iraquiana, ·
Orde Internacional" das barras e estrelas,
duns poucos, os poderosos, sobre a maioria.
marcada a sangue e lume o torso do mundo
e erixida eneal dos B-52, dos exércitos -de
Desde esta perspectiva, e desde un comprovoluntários e de recrutas- e das masacres
miso con esta nación oprimida que é Galiza,
indiscriminadas, como os mecanismos que
· á que se lle segue a riegar o seu direito á sohan de presidiren a política planetária e sal-·
ABOLICIÓN DO SERVIZO
beranía nacional, e que, da man do Estado
daren os conteciosos -no futuro. ·
españot, xoga o papel que lle corresponde
MILITAR HA DE
no Concerto internacional dos vencedores,
Noam Chomsky (1) tiraba recentemente as
CONFIGURAR-SE COMO UN deseñado desde a OTAN e a UEO, a aboliseguintes conclusións sobre o particular:
ción do Servizo Militar ha de configurar-se
PASO NO CAMINO DA .
"nas suas confrontacións coas "ameazas do
como un paso no . camiño da desaparición
Terceiro Mundo" (lea-se nacións e estados
dos exércitos, da desmilitarización total da
DESAPARICION
dependentes), ·Estados Unidos atopa-se nunsociedade e do estabelecimento duntias relaha posición de "debilidade política", non é .
DOS EXERCITOS
cións humanas de respeto e solidariedade,
doado que as suas demandas e· esixéncias
base para o artellamento dun sistema de degocen do apoio da opinión pública, po1o que
. tensa dos e para os pavos, radicalmente disa diplomácia constitue un exercício perigoso.
tinto aos dos belicistas ' e asasinos estados
O 1SDE MAIO E .A LOITA ANTI-MILITARISTA
E un· opoñente "moito rriáis"fébel debe resulque hai ben j:>ouco masacraron -e, postetar non só derrotado, senón pulverizado, soriormente, permitiron a continuación da mabre todo se s.e quer que éste aprenda da lec- ~ Desde o Movimento Anti-militarista Galega,
sacre- impunemente a milleiros· de persoas
ción fundamental da chamada nova arde incomo desde os das outras nacións e rexións
.inocentes.
+
ternacional: nós somos os amos e vós· limpado territorio estatal, defendemos neste 15 de
des nos os zapatos". Esta ameaza é, nen
Maio, con este capital acumujlado ás nasas
(1) Artigo publicado en "El lndependiente"(28-IV-91)
máis nen menos, que a independéncia a
costas, e fronte a este estado de causas do- . baixo o nome de "El nuevo .orden internacional".
prática de direito á autodeterminación, "Estaminado pala bota militar ianqui e definido, no ·
dos Unidos (continua) está disposto a apoiar · económico, desde .Washintong, 'Bonn e· ToDuarte Crestar é insubmiso e membro do
. á ao piqr dos tira11os, sempre que estexa de
kio a necesidade de aprofundam~nto e amColectivo. anti-militarista Rompanfilas
p'é;lr del".
··
pli~ción da imprantación. social do anti-milita-

A

Aznar loubou en Vigo a valentia de Fraga por ir dar un
mitin ao salón Vitória Eugénia
de Donostia. E máis mérito,
dixo, "tiveron os que foron que
se subiron aos palcos e se
· meteron detras das cortinas
para:que non os viran". Fraga
e -Aznar están feitos uns destemidos, porque precisamente
o dia anterior tiveran que aturar no mitin de Pontevedra a
vários centos de traballadores
do metal e é que ser tan popular trae moitós disgustos.

Como xa se terán decatado os _
leitores, e con motivo do Dia
das Letras Galegas, o número
- de A Nosa Terra que tañen na
man edítase íntegramente en
galego. Contamos para logralo coa axuda de várias dúcias
de estudantes de filolóxia, a
comprensión de centos de lei- .
tares e o asesoramento dalguns dos máis coñecidos es- .
critores autóctonos. Fixemos ·
uso nesta labor de máis- de
duas deceas de dicionários
(galego-castelári, galego-galego, castelán-galego, de dúbidas de· frases fe itas, xi ros e
enciclopédico, asi como o de'
Porto Editora e máis o Maria _
Moliner). O grato suceso foi
posibel tamén grácias ao servício de várias equipas de poderosos ordenadores Mclntosh e ao sábio consello dun
cento de vellos e vellas de diversas parróquias, escollidos
na debida proporción, segundo o Mapa Linguístico. Pregamos aos leitores descwlpen se
nos colou algunha geada improcedente.
+

•
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Tamén

a1za.

.n o. t-. e u concello
O avance do nacionalismo, garantía
·
de ·renovación para Galiza
Xa somos moitos os que pensamos que é mui importante votar alternativas galegas. O a"vance eleitoral do nacionafismo galego é xa unha
garantía de presénéia dos . intereses dos galegos nas jnstitucións autonómicas.
. \

Tamén nos concellos se vai producif¡ cqa tua axuda, o necesário
avance ·da alternativa nacionalista que representa o
Bloque Nacionalista_ Galega . .

A mellar maoeira de seguir renovando Galiza é que,
famén no teu concelló, irrumpa, con máis forza e entusiasmo
ainda, unba política de servi~o aos cidadáns.
Contamos co teu apoio. Tí es.. a ~ase da nosa política municipal.

'·
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A conflitividade laboral abrangL;Je .ao metal, sector público, -pizarra e transporte

A vinculaci.ó n da patronal do sul de Galiza ao PP
endurece as posturas negociadoras
· ,_
8M.V.

dos nos últimos anos e a contínua perda de poder adquisitivo
que padeceron os traballadores
que viran ademais como se perdian empregos fixos, á cámbio
de evéntuais e como se endurecian as condicións de traballo_

Telefónica, Bazán, Barreras,
Renfe, lbéria etc. ·

A primacia do sector duro
.na patronal galega, do que
é un bon exponente o ·
-empres.ário vigués,
recentemente eleito
presidente da CEG,
Os ánimos acabarian por levan~·
António Ramilo, está a
t~rse ao presentarse un amplo
continxente de traballadores do
producir xa os seus
metal no mitín impartido por
efectos, dando lugar a un
Fraga e Aznar en Pontevedra. A
retraso na aprobación dos
conexión entre este feito e a .
convénios e a un aumento , posterior det.~nción do sindicada conflitividade.
lista da CIG, Rafael lglésias, en
Caldas de Reis, así como o intento de descabezamento sindiA desvinculación prete..ndida no
cal por parte da Garda Civil, paseu dia polo empresário corurece incuestionabel. O alporizañés, Rodríguez Mantiñan, menmento
do PP non deixa lugar a
tres estaba á frente da Confededúbidas.
ración de Empresários de Galicia, non chegou como se sabe a
Dureza tamén
bon termo e actualmente compiten no seo da patronal sectores
no Barco de Valdeorras
cunha forte inércia do pasado,
estritamente fideis aos conservaA dura atitude empresarial, ta-.
dores con aqueloutros que tratan .. mén vinculada ao PP, é unha cade renovar a imaxe dos dirixenracterística do sector pizarreiro,
tes empresariais.
fundamental no Barco. O dia 16,
ao tempo da saida deste núme;
As províncias de. Pontevedra e
ro, celébrase nesta bisbarra unOurense, o"nde o empresariado
ha folga xeral en solidaridade
está máis directamente ligado
cos traballadores das empresas
ao Partido Popular, através de
da lousa.
Miguel Anxo Pérez , ex-presidente da patronal provincial e
As folgas até agora levadas a cacandidato dos populares á alcalbo diríxense contra o convénio de
dia, asi como do próprío Ramilo,
eficácia limitada e polo recoñecison as que máis padecen a inmento das centrais sindicais de
transixéncia patronal. Asi, menclase. O convénio tora asinado
tr es que nas províncias de Lugo
polo sindicato USG , próx.imo á .
e Coruña o convénio do metal
patronal , e rexeitado palas dexa foi asinado, en Pontevedra e
mais centrais. Mália o control, por
Ourense sucédense as moviliparte da USG de máis do 50%
zacións dos traballadores acados delegados, os paros foron
dando nalguns casos unha grari
seguidos até agora pola case toenvergadura.
talidade do colectivo laboral.
Os sindicatos atribuen o encono
da situación "á nula capacidade
da patronal do sector para negociar e habituarse aos novos tem pos". A conflitividade viria tamén
provocada polo contraste entre
os benefícios empresariais obti-

Outros sectores en folga co gallo da negociación colectiva son
bs de transportes na Coruña e
Ourense e os de servícios públicos en toda Galiza e no resto do
Estado. Asi, convocaron xa ou
teñen previsto convocar paros

O día 24 terá lugar en Madrid unha concentración do sector públi-

co. Outras movilizacións poden
· ser convocados tamén en Galiza.

ANXO IGLESIAS .

CCOO e CIG distáncianse
de UGT e 1·n dependentes·de
O caso de- Citroen sempre foi
particular en todas as negociación s. Unha das razóns é o
gran tamaño da empresa .que
dá lugar a unha pr_pblemática
própria e a outra a atitude represiva que, desde a sua matriz
gala, compuxo de sempre unha
imaxe de marca da en:ipresa,
· Neste momento a parte empre-sariaf parece ter oferecidó a sua
última oferta negociadora pun
aumento salarial do 6% e vários
aspectos no social que unha
parte dos traballadores consideran regresivos.
UGT e Sindicato lndependente;
con clara maioria no comité, teñen aceitado o adiamento da

C~itroen

firma do convénio até o mes de
Xuño,' "á espera de ver a marcha-da econo_mia".
CCOO e CIG viñeron, en cámbio, manifestando ante os traballadores a sua oposición ao
retraso, ao tempó que rexeitaban a oferta da empresa. A presión púxose de manifesto coa
convocatória, por parte destes
dous. sindicatos, de tres horas
semanais de paro durante' o
mes de Maio.
A polémica saltou o pasado xoves, dia 9, ao propoñer UGT ó
apoio ao paro ~eral durante toda
a xornada en solidaridade ca pequeno metal. Desde este sindicato e· desde médios de comuni-

cación próximos· tratou de poñer- _
se de manifesto a atitude esquirol dos traballadores de Citroen.
Para CCOO e .CIG tratábase,
sen embargo, de manteros paros convocados de tres horas,
.considerando que excederse
na consigna poderia perxudicar
a dinámica de presións marcada sobre a empresa. Para am1 bas centrais, ademais, a UGT,
coa sua atitude manfida ·no in-·
terior da facto ria, non se · encontraba moralmente capacitade para tachar de esquirol a
ninguén. Posteriormente os
traballadores certificarían o seu
apoio ao paro de tres horas,
que foi seguido mesmo por al•
guns membros da UGT.

Perta de cincocentos traballadores de Astano
,
cumpriron xa seis anos agardando palas recolocacións prometidas desd·e o governo en 1984

Reconvertidos de longa duración ·
• ESANFIZ/FERROL

Apesar de que os reconvertidos ·
foron denominados como "parados de luxo" ·-xa que cobran o
80% do salário sen sair do seu . . .
domicifio- eles quéixanse da inseguridade que. entrou nas suas vidas e nas suas famílias ao non.
ter o porvir aclarado, e argumentan que despois de sete anos sen ·
traballar, o seu futuro profisional
non parece moi prometedor.

444 traballadores de
Asta.no permanecen
nestes momentos
agardando as múltiples
"reconciliacións" e
"reindustrializacións"
prometidas po91o Governo
en 1984 no momento en·
que este colectivo laboral - · Mentres tanto, representantes de
x~nto con outros 3.000
CCOO e UXT negócian en Madrid coa administración central o
·que emigraron,
futuro destes \traballadorés que
xubiláronse ou r:etornaron
poderían ser empregados en Asao estaleiro- tora . \
tano (254) e en Bazán f150)
declarado como
mentres que médio cento iria pa"_
excedente estrutural"~o
ra a factoria de Endesa na locali.proceso· de reconversi n
dade das Pontes. ·
naval. Naquel mamen o
Fontes. sindicais de Astano indiprometérase a instalación
caron
a A NOSA TERAA que·
en .Astano dunha fábrica
continuaba sen navidades a ne- de tubos e dunha planta :
gociación para recolocar aos trade desguace, per9 nengun
balladores en regula<;:ión espe. dos _dous prox.ectos canta
cial de Astano. As dificuldades
para admitir en Endesa ao Cf?lec~go~~ con verosimilitude.

tivo laboral. que procede de Auxi- · .non aceitan os sindicatos nen os
mente en grupos mensuais desni é a única diferéncia que impetraballadores dado que se atopapois de que o conxunto dos traballadores realicen uns cursos
rian na mesma situación que na
de unha rápida asinatura do
Acorde, segundo as mesmas
actualidade ..
de adaptación.
fontes. Trátase de 55 empregados que proceden de Astano e · As mesmas fontes indicaron que
Estes cursos serian necesários ,·
que foran rec9olocados na emsegundo a dirección de Astano ,
os restantes apartados do acordo
presa auxiliar do INI na localidasi se concluiron, incluindo as condado qué entre os regulados esde das Pontes e que despois de
dicións nas qúe se integrarán 149
peciais figuran a(redor de 90 soltraballadores na Bazán respeitandadores, cantidade excesiva papasaren seis me.ses en permanente· inac~iyidade, e sen persra as ne'c esidades actuais· da
do o mesmo salário que na plantipectivas de carga de traballo que . lla activa de Astano. O colectivo
plantilla de" Astano . Os traballagarantéf' o futuro da empresa, re-· tería garantido o mesmo gr.upo_de
dores integraríanse de acorde .
claman o seu retorno á factoria
cotización á Seguridade Social,
coas necesidades produtivas do
de orixe.. Segundo a sua impreco obxectivo de que non se vexan
estaleiro, · tendo en canta adesión, Auxini pretende non dotar
perxudicados os seus dir~itos de. mais o retiro de 260 empregados·
maiores de 52 anos.
de ocupación a este persoal para
cara á xubilación.
forzalo a aceitar a mobilidade xeOs regulados especiais parecen
ográfica e transladalos ocasionalmente a OL:Jtros centros de tra- ·. Os da SIV
non aceitar de bon grau este xeito de "recolocación" e demandan
ballo que a empresa posue ao
dE! novo· a ASTANO
o respeito á sua categoría profi.:.
longo de todo o Estado.
·
A dirección de Astano presto u. sional ~ salarial -os que van desA administración -insiste en que
por out4ra banda a sua aceita- ·tinados á Bazán- ou unh,a inte:
os·traballadores de Auxini· deben
gra~ión en Astano imediata e
ción para reintegrar á actividade
COQ prazos fixados de imediato
aceitar que a sua 'integración en
aos 257 traballadores que estasen deixar o momento da recoloEndesa non se ·teña que realizar
ban seleccionados para a Sociecación. efectiva en mans do critéforzosamente no centro de trabadade Italiana do Vidro. A sua inllo das Pontes, condi~ión que
tegración realizarase paulatina•
rio empresarial.
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·Alfonso Paz Arldrade: ·
'Galiza non acaba de reclamar. a sua própria identidade'

Pe1
se
evt

• AtFONSO EIRÉ

Na

Alfonso Paz .Andrade non pode··negar que
ten algo de corredor de relevos. Sabe que
.o seu ·labor diário non seria posíbel se non
tivesen participado antes ná mesma teirna
outros corredores de fondo que
procuraron ensanchar Galiza polo mar.
Agora vive un momento de crise ·profunda
Cales foron os motivos que o
impulsaron a editar o libro Stella
Maris?

da pesca mentres governa a terceira ·
- edición da feira da Wor/d_Fishing,
.un ·grande acontecimento pesqueiro para
tempos de barcos amarrados. Nesta
entrevista reflexiena sobre os.límites,
paradoxas e antecedentes deste períodó
de excepcións.

No LIBRO NON HAI
· POSTALIÑAS,
SENON UNHA
·1NTENCIONALIDADE
SOCIAL

Naceu do desexo do Comité Executivo da World Fishing Exhibition
de facerlle un regalo a Vigo que tiver c~rta permanéncia. Inicialmente tiñamos pensado encarregar un
proxeto dun pavillón de exposición
a un arquitecto escocés especiali. zado nesta matéria para regalarllo
a oidade. Ao final pensámos que
podía ser un regalo conflitivo e polémico, podia gastar ou nori e _os
arquitectos qe aquí podían non en- · Com~ ·a id~a non era polemizar,
tender n:ioi ben que s.e fose buscar peñsamos no~t(q causa, xurdindo1
1
' a t.lri ·µrofisioñal :dé fara.'.
"· <
' 'él lde'a'i:tM 'librd: un.libro amábel e
'

que nos servise a nó's mesmos cómo instrumento. Que~iamós que
fose un libro sobre Vigo feíto por
xente non de Vigo. Xente de fora
que vertese no libro as imaxes que
máis lles impactaran desta cidade.
Contactamos cuns fotógrafos de
recoñecida experiéncia e fama ..
Xunto a eles .están' catre autores
que, seguramente , é a primeira
vez que aparecen xuntos nun traballo, persoas que teñen conceitos
dispares e que difiren tamén nas
suas posicións e_na sua representatividac;ie.
·
Esa é a eséncia. Respeito á intencionalidade, nós_pers~guiamos co

libro várias causas: por un lado as próprias raíces da nación galecaliqade, pois pensamos utilizar o ga, poderia estar incardinado no
libro como unha tarxeta de visita ámbito internacional ·e cosmopolique nos permita promocionar a ta . No libro,. pésie á beleza das
exposición.
imaxes, non hai postaliñas, hai
_
unha intencionalidade social. Ain0 proxecto en si é economica- da asi este non é máis ca un libro,
mente descabalado, irrendábel. un libro especial.
Un libro que · só se permiten facer
cidades como Washington, Nova Inserido, polo demais na Feira
York ou Paris, _pois poderian tirar Mundial da Pesca a celebrar escincuenta ou sesenta mil exem- te ano en Vigo. Que intentan que
piares .como o editado polo :mi- repr~sen~e esta Terceira feira?
versário da Torre Eiffel. Nós só .
editamos catre mil, que xa son Tanto a primeira feira, celebrada
moitos para G_aliza.
no 1973, como a do 1985, fo.ron ,
sen dúbida, dous fitós industriasis
Buscamos, por outra banda, des- , de gran transcendéncia na Galizá.
de a idea galega ·a realidade, o Nunca se fixera nengun acontecialento humano, a preocupación mento como ese. Mália a ser anos
social, polo camiño do medre es- de ditadura no 73 estiveron vários
piritual, escapando dos tópicos . ministros extranxeiros e presidenfolclorizantes e o enxebrismo me- tes como o Xeneral Torrijas, ou o
diocre, tratando de buscar as fon-_ Ministro c_ubano, Santana·, q,ue
tes de cultura moderna e univer- contratou daquela os 21 buques
sal. A idea é mostrar tamén que o factoría feítos despois no fenecido
gaiego podia servir perfeitamente Ascon. Tamén e~tivo, a únjca vez
de soporte para un traballo pl~ral . durante a ditadul'a, un M~nistro soe ecuménico, que, sen abanc:lonar viético, Alexander lskof. . . \ ..
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A FEIRA MUNDIAL
OESTE ANO
É AMÁIS GRANDE
DO MUNDO. DEIXARÁ
EN VIGO MAIS
DE 9 MIL MILLÓNS
DE PESETAS

cións_pequenas. Estamos acomplexados como se tivermos que resignarnos a que as solucións de
grande calado, de.amplitude de mi.ras, foran para outros mundos, pero non para o naso.

A modernización ten .que partir dun
mesmo e ternos que qriar unha
chea de institucións que críen un
estado de opinión desde as raíces
da nos a própria nación .. pero con
amplitude. Galiza non ten institucións que xeren enerxia moral. O
que pasa coa política galeg~. des, de os concellos ao Parlamento ...
Estamos vendo pequenos escandaliños, causas· anedóticas que
mostran a falta de enerxia moral
para emprender a reforma urxente
En 1985, para dar un dado da sua que está a necesitar Galiza.
dimensión, congregáronse 30 Mi1
nistros doutros tantos países en Cales son os problemas funda:..
vias de desenvolvimento pesquei- mentais para vostede, os m'á is
ro. O reunir aqui a mellar clientela urxentes?
do mundo neste sector, para Galiza, rexión eminentemente pesquei- Un é o cultural, o outro é o de comunicacións. O cultural sei que só
ra, é un benefício claro.
pode resolverse a longo prazo, peNa deste ano, cuxa organización ro o das comunicacións é máis urestá praticamente concluída, está xente e debe ter unha resposta
previsto que sexa a maior exposi- imediata. Del non se pode culpar .
ción de pesca que se fixo nunca ·nen ao Governo actual, nen ao anno mundo . Isa implica que che- terior, nen, posibelmente, ao anteguen a Vigo de 40 a 50 mil profi- rior do anterior; haí que culpalos a
sionais (é unha feira só para profi- todos en conxunto. O que si se lle
sionais ainda que en Vigo, excep- pode culpar ao actual é das novas
cionalmente, se .abre ao público solucións.
no fin de semana) .
A importáncia é maior se ternos en
canta que, neste momento, o naso
sector pesqueiro está abocado a
unha crise profunda e, posibelmente , nalguns subsectores , a
maior que leva sofrido na história
da pesca.

RA

ESTAMOS '
ACOMPLEXADOS
COMO SE
AS GRANDES
SOLUCIONS
FOSEN PARA
OUTROS MUNDOS.
A MODERNIDADE
TEN QUE PARTIR
DE NOS
MESMOS

nos está pasando nos últimos 20 ·
anos é que ·cada vez Gal iza está
máis lonxe non só dos centros de '
decisión, senón tamén dos centros
de consumo. Estamos a quedar cada vez máis illados . .O illamento é
sinónimo de pobreza. Doume conta
de que as causas teñen untia gran
dificuldade. Discutin isto a todos os
níveis, desde con Ministros do Governo estatal, ao Presidente da
Xunta. Coñazo as dificuldades, pe'ro -ninguén me' pudo convencer, de
momento, de que non estamos a
malgastar o diñeiro e a.facer esforzos pouco rendábeis. Se Galiza ·
non está nun prazo .de 5 ou 6 anos .
comunicada por unha auto-estrada
até Burgos e non unha autovía, que
hai unha grande- diféréncia, aindá
que nos queiran vender que son o
mesmo, perdemos o último vagón
do tren económico.

N·u nca máis
poderemos ser unha
poténcia pestjueira .

Perdémolo porque esa quimera
da Barcelona Atlántica, do grande
porto do su/ de Europa, vaise ir
máis para o sul. O Governo central estalle a facer o xogo aos
dous portas que hai alternativos
aos partos gal egos: Porto e Lisboa. Estáselle levando xa a autoestrada a Lisboa que, para facela
a Elba son média dúcia de quilómetros. No momen!o que o porto
Falaba anteriormente da falta
de Lisboa estexa conectado con
de miras. Non pensa que o emBurgos para chegar ás grandes . presariado pesqueito tivo unha
redes europeas, os nasos portas
enorme falta de visión. Semella
acabaron. Un port·o é unha plataque o de Namíbia, Malvinas etc,
forma de recepción e reexpedi, fose ·algo súpeto, non agardación de mercadorias. Os produtos · do...
que veñen polo mar'teñen que -ser
distribuídos por terra, pero neutra
Non sei se os fenómenos so_
ciolódimensión, en cantidades máis
xicos eran fenómenos antes ,de inpequenas. Non podes mandar
ventarse a socioloxia ou non. Pero
cantidades grandes porque afünrealmente o que pasou coa pesca
des os mercados e, as cantidades
de gran altvra é un fenómeno que
pequenas só son rendábeis transainda non hai a perspectiva sufiportalas por terra.
ciente para analisalo ben. Ainda
estamos metidos no próprio proSe non ternos unhas boas estradas
blema.
as empresas iranse aqueles lugares que xa están comunicados .cos ·
Ocqrrese asocialo cun problema
mercados receptores. Este .é un
xeral da Galiza. O empresariado,
problema estudado. Non hai máis
o povo, es-tase acos1umando na
que ir ver a outros países de Euro.:
democrácia, a recorrer ao paterpa. Non se pode dicer que ao menalismo. A ditadura cesapareceu,
llar o Zaire ten máis más comunica-.
pero non os seus efeitos; hai ...m
cións. Eu coñazo Africa, paso ali . problema cuitural, de idiosincrámoitos meses ao ano, e q_ maior
sia que ten que ir mudando, pero
parte ten mellor~s comunicacións
faino con lentitude. Un paternalisca nós, mellares estradas. En Euro- ~ mo absurdo, agardando que sexa
pa hai que ter en canta que o gran
o Governo central ou a Xunta
motor do desenvolvimento alemán
que sáque da crise ás empresas.
foron as auto-estradas construídas
Éstamos a premiár a aquéles que
por Hitler con fins militares.
a própria natureza os quer seleccionar. Non estou nada seguro
Southampton, un dos maiores
da lexltimidade desas subvenpartos de Europa comezou a escións Como se poden manter
morecer hai anos porque non tiña
.empresas estatais que perden
unha boa comunicación co resto
millóns e milóns e seguen trabado país e tiveron que facer, urxenllando, en competéncia con outemente, cuns custes disparatatras?
dos, unha auto-estrada a Londres,
mália a que xa tiñ.an unhas boas
Cando pensamos que o capitalis•
comunicacións .
mo protexido xa rematara, apare.·
ce o capitalismo-paternalista. Esa
non é a forma de construir unha
economia sólida.

Nese senso a exposición é outro
luxo mái.$ para Vigo . Non é que
non teña merecimentos, a proba é
que a decisión de que se faga
aqui, tomouse en competéncia con
cidades dunha dúcia de países ,
entre elas Leningrado, onde se vai
celebrar posibelmente a próxima.
Pero montala nunha cidade onde
non ten un pavillón permanente é
case unha audácia polos seus custes xa que hai que montar todo de.
novo para seis dias. Estamos organizando unha das exposicións
máis caras do mundo, pero á cidade non lle custa nen un pataco. Todo o contrário, tacemos o cálculo Aí está o illamento periférico. Fálade que deixen nos 1 O dias 9 mil se do Eixo Atlántico, pero este só
millóns de pesetas nos servizos existe na imaxinación, na realidade;
o único que existe no Estado espaperiféricos da exposición.
ñol é o de Sevilla- Madrid-CatalunPero hal quen non entende que ya. A xente que está a talar do Eixo
se realicen aqui este tipo de Atlántico estao a facer con moita u:
eventos
·
xeireza. Os eixos económicos, o
mesmo que os famosos Pólos de
Na Galii:a estamos a cair moitas Desenvolvimento, o que crian arrev.eces no provincianismo, a ser moi dor, son as áreas de depresión ecoparroquianos no senso inglés. O nómica. Cando nun país se lle dan
priviléxios a unhas zonas: solo inconc~ito da galeguidade non pode
estar reñido coa modernidade e dustrial, urbanización, comunicacoas solucións de progreso. Debe cións, facilidades creditícias ... O inestar incardinado nas novás ten- vestidor vai a estas zonas abandodéncias, senón o progreso non é nando outras como Galiza.
posíbel. Galiza non acaba de res que .
clamar a sua própria identidade, Unha das mellares función_
nen sequer a do idioma. Un idioma pode ter ·o Governo central seria a
que semella estar malfadado, con de equilibrar os desaxustes exisEIXO ATLANTICO
pouca serte. Un idioma ten que ter tentes, servir de factor corrector ,
unha expresión de todo. Galiza ten para que aquelas rexións menos SO EXISTE
que rachar, dunha vez por todas, desenvolvidas fosen compensadas
_NA IMAXINACION,
cunha chea de tópicos. Hai que fa- dalgun xeito.
cer unha nova definición da galeSOFREMOS
guidade, c~llando a fondo nos ve- ~~~~a que as desigualdades UN ILLAMENTO.
llos conceitos para darse canta de
que o labor iniciado polos precurPERIFERICO.
sores é un labor dinámico. Os Non se pode dicer o qu~ afirman
grandes problemas da Galiza es,. alguns políticos: non se pode facer GALIZA ESTA CADA ·
tán ainda sen resolver:
tantos qui.lómetros de auto-estra- VEZ MAIS LONXE
das na' Galiza como en Andalucia
Moitas veces a Galiza e a Vigo, pqrque custa o dobre. Esa é unha . DOS CENTROS
concretamente, fáltalle ambición. barbaridade. Se cüsta o dobre é
- CISION
As solucións que-se dan, económi- porque fart máis falta e hai que. fa- -=D:..E=-..:0=. .: ·-=E=-"-------,---cas, políticas, até artísticas, tañen cer máis pois a ú~ica posibilidade - ·E DOS MERCADOS
pouca ambición,. Ou.edamos dema- no dia de hoxe e acercarnos aos
siado cativos, buscamos as·' solu~t { )·centr:os
de dects'
ión. Par.o
o ·que \ ... DE
CONSU
O.
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A NOSATERRA

Non lle atopo a isto que di moita relación por exemplo coa
crise do sector pesqueiro

a ser unha poténcia. pesqueira.
En Europa non hai xente disposta, vocacionalmente disposta, a
pasar cinco ou seis meses seguidos no mar. Por isa Europa renunciou á sua indústria pesqueira, fíxoo desde o momento en
que viu que habia que ·ir buscar a
. pesca a caladoiros lonxanos. ·
Estar eses meses no mar ·non é
unha inteira imposición. Hai moilevan
tos mariñeiros que, cando _
uns dias en terra, xa peden voltar
a embarcar. Estas persoas son
\unhas inadaptadas en terra.

NAMIBIAXA E
UNHA RELIQUIA
HISTORICA NON
UNHA SOLUCION
ALTERNATIVA

· Os sindicatos non están de
· acordo
Parece que xa se están a dar
conta pero, de momento non están cumprindo .nen eles nen cutres estamentos que tiñan que
preocuparse polos mariñeiros.
Estanse trivializando os problemas. Falanoo de Namíbia que xa
é unha relíquia histórica, un recordo para ben dotados escritores, pero non unha solución alternativa. Do que non se tala é de
dramas que está habendo aqui e .
que nunca_sairon á luz.

Este sector se_mpre suportou Como cales?
moitos temporais, moitas crises.
Ninguén está a dicer que nos .·
Sempre foi unha indústria cíclica
dous
últimos anos houbo máis
parque as colleitas do mar estaaccidentes
1aborais de morte de
ban sometidas a uns fenómenos
xente
do
mar
que nos últimos
bioló:xicos pouco coñecidos. Neéporque
haxa máis
vinte.
Non
sas ocasións o empresariado gamariñeiros.
Non,
hai
máís frota
lega . seinpre . soubo reacéionar
con grande audácia. Sempre tivo amarrada. Estanse a perder moi- .
' tas máis vidas no mar, ·proporciocapacidade para capear eses
nalmente que nas estradas ·nuntemporais.
has vacacións.
Pero se a pesca galega ·chegou a .
d b' ·
d d.
.
· d. aonde chegou non foi só polo em- 1sto e 1ano. e 1cer os sin 1c
presariado senón polo factor hu- ~os. Pe.n~'? que unha .d?s c~usas
mano gal~go. Uns traballadores e que h~~ rryenos prof1s~onal1dad~
singulares e diferenci~dos. ?en nos marme11os. ~ 0. ganarse me
eles nunca Gal iza t~ri~ chegado
(pasa_á ~lna seguinte)
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CRISE PESQUEIRA .
(ven da páxna anterior)

nos no mar que en terra, os bons
profisionais quedanse en terra e
a que vaj ao mar é menos cualificada. Pero este non me parece
que sexa o problema fundamental. O grande problema son as
condicións en que vai a xente ao
mar. Non se -pode estar xeralizando a teoría de que hai que ir
·sacarse o mono ao mar.· Eses
homes que desaparecen no mar
en épocas sen temporais .... alguns deles, cando se resgatou o
· corpo, veñen nunhas condicións
sospeitosas.

Nos ULTIMOS
DOUSANOS.
HOUBO MAIS
.MORTES NO MAR
QUE NOS 20
ANTERIORES.
A XENTE NON PODE ·
IR SACAR O MONO
AOMAR

Hai que il'ltervir. Semella que
non surprende a ninguén. Cando se vai ·ao mar. teñen que facer un ·recoñecimerito ... Non teño por que dar máisJpistas. Nalgun ·m omento alguen terá que
investigar_o que pasa.

De súpeto fanse ao pé de 9s novas barcos cuxo valor médio debe ser ao carón duns 700 millóns
de pe~etas.

·- nounos.
E tamén están- as entidades financeiras. Toda a frota fíxose
con financiación pero sén seguir
as regras básicas polas que operan' os barcos internacionalmen· Estábanse facendo pensando
te: o proxecto de .financiación, as
nas Malvinas e en Namíbia. No
ano 86 e 87 todo o mundo sabia - garantías do finan.ciado e o bon
que Namíbia estaba recJamando
fin da ?Plicación.
lexitimamente a sua independéncia. E _Sam Nujoma, co que al- · Os estudos económicos realizaguns estivemos dous ou tres
dos non se tiñan de pé, non tiñan
anos antes da independéncia, dias cortdicións nen a capacidade
xo'-claramente que o primeiro acpara entender a evolución dopanorama social. A inda hoxe hai
to político con repercusión económica seria estender a soberamoitos armadores que se senten
.ni.a ás 200 millas. ·
enrabechados e non están a finxir. Seguen a pensar que o mar é
O Foreign Office :declarou deslibre.· Non comprenden o marco
po is da Guerra das Malvin_as
xurídico internacional. Pero está
aí .ainqa que sexa inxusto:
q!Je ia reducir as licé·ncias de
,
300 a 60 ou 70 como máximo.
Pero aqui seguiron facendo barPor outra banda moitos deses
cos, sobredimensionando
o seccartos foron para a .c onstrución
1
.
, .
de clialés ou pisos. ·
tor co cons-eguinte perxu1c10
económico.

riomista, avogado, políglota. lso
esixe unha infr¡;testrutura máis
s.ofisticada no núcleo mercantil
Que futuro lle agarda á ·pesca
que desenvolvía antes a activid.ade. Hai que procurar unha
galega de ~ltura?
empresa sofisticada .de pes<;:a.
Haberá uns responsábais,
non? ·
Hai solucións. Agora a frota está · Urr armad.a r que teña un ou
quedando dezmada porque daldous barcos .non pode ter unha
equipa clm bon letrado, econogunha forma entrou na crise do
Mira, estámoslle' dando moitas
paternalismo. Estámonos laianvolta que non nos levan · a nenmista que faga unha proxección
do de que a Administración ceng u res. Discúténse cousas
económica a dez ou quin.ce
tral non fai nada, de que ? Con~
anos ou ·as estatutos dunha soperegrinas. Afírmase ·que a crise
sellaría non nos axuda... E cérto
·é debida ás importacións: é unha
fisticada empresa mixta combique fai moi pouco o.- Governo
nada coa lexislac.ión do país onsolene estupidez. As inipo rtacentral, que a Xunta non axuda.
de se vai facer e. no que ten ·oricións poden complicar a situaPero hai anos tampouco axudaxe o capital e todo iso sabe deus ·. ción, pero non son a c.ausa do
ba e máis medrou.
· en que idioma.
·
· problema. Se pechásemos as
front~iras ás importacións o proPero temos un elemento novo
lso foi o que nen a Administra- · blema estaría resalto. Non. A
importante como é a entrada· ción central se preocupou de "feFrota ia seguir amarrada, pois. o
na CEE
solver,. nen tampouco o empreproblema non é de venda, senón
sariado. Pór unha vez, dame a
de onde ir traballar.
Ternos moitos elementos novas.
sensación, de que o empresariaO primeiro foi a extensión das
do confiouse en .que a AdminisO.perxuício económico é grande,
200 millas, que mudou o marco
tración lle· i~ resolver os proble- . va,n desaparecer máis de 40 barxurídico das pescarías mundiais. . mas. Non resiste nengunha a11ácos que vaJen 700 ·millóns cada
Da noite para a mañá, o mar, que
1¡se séria o que aconteceu.
un; pero é ainda móito máis
era símbolo de liberdade, de libre
grande o perxuício social que estránsito e traballo, pa~ou a se·r un
Pero o problem~ · das 200 mitá ainda sen ·cuantificar. Pero
ben perfeitamente parcelado.
llas xa é dos anos setenta
non sé pode talar dun único res. ponsábel. Son moitos.
lsto levou á sofisticación da in- .Si, coincidiu coa crise do petróleo
dustria pesqµeira. Xa non pesca
e o espectacular aumento dos
En. primeiro lugar o próprio arma.máis aqu~I patróri que tiña bon
combustíbeis, per9 fóronse busdor. Ninguén fixo un barco abriolfato como o Chal~c9, Ramón,
cándo solucións imaxinativas engado, pero construírono sen reaBravo ... patróns históricos de
tre uns barcos que conseguiron lilizar os estudos adecuados.
Bouzas; xa non pesca aquel que
céncias e butros que se foron co- ·
ten mellor int~ición, nen sequer
locando en sociedades mixtas ...
Logo a Administráción . Ninguén
• á.quel que manexa · mellor as
Fóronse encaixando as pezas papode facer un barco sen pedir
equipas .electrónicas de detecra que todos traballasen.
permiso e s.en apresantar todo
ción. Pesca mellor o que é bon
un plan do que se vai facer con
negociador diplomático, econoChegamos ao ano 1985 coa -froel. O governo. tiña que saber comista, fiUditor, administrador. De
ta outra vez traballando na sua
mo. dimensionar, se se podía direpente a figura clásica do artotalidade e gañando moíto dimensionar, a frota. Debia coñemador tamén cámbia: ten que
ñeiro. En 1986 a frota é perfeitacer as intencións das outras na-.
ser un pouco diplomático, eco-· mente rendábel e gaña diñeiro.
cións. Ainda por riba subvencio- ·

QGOVERNO NO PONTO D°E MÍR~

Mais é necesário atopar unha
saída
·
Algunhas solucións xa se teñen
adoptado. Colocouse parte da
frota excedentária en mans de
armadores extranxeiros. Estase
a negociar con outros países en
busca de novas caladoiros, pois
estes non comezan nas Malvinas e acaban en Namíbia. O mar
é moi grande e está ainda sen
explo~ar.

O que pas_a é que non hai capacidade de negociación. En1973
tíñamos a terceira frota pesqueira do mundo. O cuarto país esta-

· ba moi lonxe de nós. Agora España perdeu na sua capacidade
máis de 600 mil toneladas, mentres que países com·o Taiwan, .
Polónia, Corea, següiron aumentando e seguen a pescar. Pero a
nosa frota está amarrada, non ,
ten aonde ir pescar.

Deben existir outras razóns
ademais de non saber negociar.
Todo depende do xogo de intereses europeus. España non soubo negociar o desembarco en
Bruxelas. Tiña que ter uñ peso
espedfico, dom_inar a Europa
pesqueira, e non é asi. Europa é
un mercado deficitário de peixe,
mentres que é excedentáriá en
agricultura, pero España apostou
pola agricultura, porque Galiza
non ten un peso especifico en
España. Ademais , Europa decidiu non ter unha Europa pesqueira, porque as poténcias que
dominan o Mercado Comun. Xa
que quen ia ter o peso era Galiza, Portugal, Euskadi, e non Alemaña, Franza ou lngláterra.
Quen tivese maior capacidade
extractiva, estaba en mellor situación para comercializar. Os
grandes rendimentos das empre- .
sas multinacionais están na comercialización dos productos ,
por iso prefiren importar o peixe.
Asi son eles quen negócian e
quen o comercializan porque están mellar instalados no mercado
ca nós.
Cada vaca europea recebe máis
subvención que a média per cápita mundial. Cada agricultor europeu recebe máis -subvencións
do que produce, pero, sendo deficitários en peixe, estamos reducindo a capacidade exfractiva.

O QUE ACONTECEU
NON RESISTE
NENGUNHA
·A NALISE SERIA,.
NEN ARMADORES
NEN
ADMINISTRACION
SE PREOCUPARON
POR RESOLVER
OS PROBLEMAS

O Estado español aceita mansamente estes intereses económi cos espúrios e ilexítimos.
Agora vai sair un decreto da comunidade europea polo que se fináncia co 70 por cento a aqueles
barcos que se vendan ou se desguacen. Será unha saída para os
armadores, pero o custe social?·
Este decreto é a puntilla para a
indústria pesqueira galega. Nunca máis, copados os mercados,
podaremos ser unha poténcia en _
pesca, pero ainda asi, terán que
seguir as desputas.
•
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Máis pená para os profesores que para os narcos.
A petición da Conselleria de Educación de nove e sete meses de suspensión de emprego e soldQ, seguidos de traslado de centro, aos profesores expedientados do Coléxio Manuel António de Vigo foi recibida
con mostras de escandalo e repulsa no sector. Un festival de homenaxe'en desagrávio celebrouse o pasado dia 1O. Entre música e baile,
os centos de asistentes criticaron o apoio da Conseller.ia ao e.nsino
Humor dos funcionários.os traballadores da Xunta, membros da CIG, veñen d~ facer público ur.i privado, proclamando sua defensa dun ensinb público en /iberdade.
panfleto (que aquí reproducimos potas suas duas caras), no que ironizan sobre alguns dos últimos aconteciNos próximos dips realizaranse novas actos de solidariedade en dis-..
• · ·tintos centros.
mentos ocurrido~: o derrubo d~ cas de Larín e o supósto fraude fiscal do _Conselleiro Xoan Férnández.
•
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.xu1c10 AFAL.CONETTI
Segündo ó capo, "os únicos que tr~ballan son os páryos"

c ·o n Luis Falcón ponse en evidéncia
a .conexión basca-galega
:

• PEPE REl/DONOSTIA -

Un sumário baseado-en
dazaoito horas de titas
, . telefónicas serviu para
demostrar as perigosas
vinculacións que o
narcotráfico ten
establecido entre Galiza e
o Pais Basca. A
representación galega na
conexión está encabezada
por un capo histórico,
Falconetti, que xunto co
seu clan enfréritase agora
a peticións de longas
condeas. A conexión
basca nesta trama está
formada por unha marea
de arrantzales (mariñeiros)
de Hondarríbia, que tamén
entraran no mundo do
contrabando através do
tabaco.
O xuício ten plena vixéncia cando, tanto desde instáncias como
a fiscalia antidroga ou os servícros aduaneiros de represión do
contrabando, resáltase que cara
as costas de Euskadi se teñen
derivado os maiores alixos de tabaco. E na Galiza xa se sabe
que despois do tabaco acaba
desembarcando indefectibelmente a droga.
Falcon non é unha casualidade
neste entramado. Quizais fora
un dos primeiros en se decatar
de que Euskadi, mália o que poidera parecer, era un lugar idó-

.

néo para os seus negócios. A
Ertzanza é ainda unha policia
inexperta' nestes menesteres e,
ademais, non está espallada ainda por tod.a a xeografia basca. A
Garda Civil e a. Policia· Nacional
dan prioridade a outras tarefas, .
aparte de que vários dos seus
máis significativos mandos destinados na comunidadé autónoma
están involucrados en negócios
de narcotráfico. segundo consta·
en várias dilixéncias xudiciais en
curso.
Asi pois, o xuíci'o a Falconetti
non é máis que a ponta de lanza
dunha conexión que o tempo e
os tribunais irán desveando como máis longa e máis profunda
do que até agora ten trascendido
á opinión pública. Porque nos algo máis de vintedous mil fólios
que constituen xa o SU!Tiário da
Operación Nécora hai sustanciosos pasaxes nos que se recollen .
os lazos que a droga estableceu
entre os mafiosos das duas- nacionalidades.

18-horas de escoitas
O xuício, por outra parte, puxo.
de manifesto máis unha vez a
fraxilidade e nula privacidade
das comunicacións personais,
por máis que n_e-sts caso teña
servido para desbaratar unha rede perigosa.
·
Os antidrogas da Garda Civil
conseguiron, sen demasiado
problema, a autorización do
xuiz para intervir o teléfono particular de Boni Sagarzazu en
Hondarribia e, a partir de aí, todo o seu traballo profisional limitouse a telo pinchado as vin-

Luis Falcón foi xulgado, finalmente, na Audiéncla de Donostia.

tecatro horas do dia.
A escasa profesionalidade do's
Gardas Civis, aparte doutras características que conforman o
mundo marxinal no que se de-·
senvolve ese carpo, quedoü patente en várias ocasións ao long o da vista do xuício. A Garda ·
Civil,, por exemplo, non utilizou ·
un decodificador para averiguar
a orixe ou destino das chamadas, simplemen~e porque debía
pedilo ao cuartel-de lntxaurrondo: Ou, máis grave ainda, sabia ·
que os principais -interlocutpres
de Sagarzazu eran Falconetti e o
seu sobriño Bieito Prado, pero
en nengun momento solicitou
controlar as suas liñas.
Dazoito horas de chamadas, nas

deles, José Manuel Olarte, Ploque se misturan prantos de cativos con conversas referidas á
mos, contratado por Ffl/Conetti
como xefe ·da seguridade- da
máis estricta intimidada persoal,
operación- e a probas de ·escasa
ainda que sempre co aceite
(haschis) de fondo, son todo o
contundéncla para atrapar a al-que aportaron -os de Estupefa- . guns dos integrantes do grupo.
cientes. As titas teñen un valor
Polo demais, o xuício tivo tamén
sociolóxico indubidabel porque
a sua vertente desmitifica.dora:
amosan ·a cara oc1,1lta dos capos
e serven para se enteirar dos re- . Luis Pérez Falcon mostrouse co•
mo un paizoco que· só sabe dicer
proches que a exposa de Sagarzazu lle fai ao s~ü home polo
exabruptos e rumiar ironías preseu machismo latente ou, mestendida.mente inxeniosas de capo
de terceiro orde. Pero, iso si: ao
mameríte, a filosofía vital . que
·anima a Falconetti: ."Os únicos
redor da sua persoa construiu, co
seu fillo en primeiro termo, unha
q~e traballan son os parvos".
orga.nización discreta e moito
máis preocupante, que sab~ inTan feble resultou o traballo da
vestir en negócios e rodearse dun
Garda Civil que, pésie a ter interaparato xurídico exper;to e sen
vid-o o teléfono de Sagarzazu
escrúpulos. A partir 9e aí todas
desde había un mes, ao final tivo
que rec-urrir a confidentes -un
as,conexións son posíbeis.
•

CAMBIOS NO LESTE

A. MAX.IA·DE. GORBACHOV"

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

fortes combates ideolóxicos pero que, no
t'OSa, basada nünha comprensi.ón dos
"Mikhai Gorbachov pasou da noite á mañá
que o Estado Soviético e a marcha da pefondo, resposta a unhas ·expectativas xecámbios sociais como produto das decidunha posición de extrema debilidade a . restroika están a piques de fenecer~ "duro
sións individuais de pérsonaxes situados ·
rais acejtadas maioritariamerite por 260
g.olpe para Gorbachov", "Gorbachov e a
unha de máis forza, logo de acadar acormilló11s de soviét.icos (nove repúblicas d;:¡
por rlba da dinámica colectiva do devir hisdes globais vitais con maioria das repúbliperestroika feridos de morte", "o ref~rendo
Unión) e onde só a maioria da minoría que
tórico. Neste sentido convén -subliñ~r que
cas da URSS". Así comezaba a informa- · plantea dúbidas sobre o apoio a GorbaGorbachov, como o foi Marx ou como foi
ción que o correspondente dun periódico
chov", "seguro descatabro _de Gorbachov ·.representan os 21 millóns de habitantes
Lenin,. é o representante máis cualificado,
que povoan as seis repúblicas independe Madrid enviaba desde Moscova. Reno Congreso do .PCU.S" ... Titulares e inforde['ltistas (as bálticas, Arménia, Xeórxia e
na sua individualidade, dunha ·correrite xemacións como esta ou parecidas son mosulta ilustrativo comprobar as constantes
Moldávia) oferecen unha dura oposición á
ralizada saída das bases e do seu mesmo
eda corrente cando se tala do país. dos
frustracións emocion~s que deben sofreí
política do Kremlim . Mikhail.Gorbachov · discorrer que, apesar dos corifeos do casoviets; e isto é asi desde hai non só alaqueles que desexan -cori máis vontade
guns meses senón desde hai unha dúcia · non é un magó, non é un prestidixitador de · os, ven asumida pola maior parte da povoque análise- que a constantemente
ación da URS5. Desde .esta perspectiva,
feira que convence por_si 'mesmo os seu~
de anos.
anunciada apocalipse soviética se concrerivais. Entender isto así non é só anticientí,. . · non está de máis recordar que o máximo
te dunha vez por todas. Parecería coma .
fico e anti-hrstórico, senón que a'.gacha un- · dirixente comunista representa e 'simboliza ·
Certo é que a situación pola que a.travesa
se os deséxos servisen para substituir aos
o proxecto dun cámbio non é en exclusiva o coloso do. Leste é complexa e conflitiva, . ha tendéncia, simplista, pueril e n~da . rigoexercícios de análise que deben presidir
o seu construtor. Cámbio que, por outra
calquer intento de achegamento sócio-his- . certo é que a crise-. é real e que· os mobanda, é o resultado de máis de setenta.
mentos non son os mellares; pero certo é ,
-torico a unha realidade estrutural que preanos de ensaios frustrado~. O apoio da
tamén que todo isro forma parte dun procisa moito máis que a superficialidade e
Federación Rusa e Yeltsin e a luz verde
ceso de reaxuste e transición que co-mo
os apriorismos para ser abordada en prodada polos xefes d~ governo bu.Estado de
..tal provoca múltiples oscilacións· de ten~
·
fundidade.
·oito repúblicas máis (Ucránia, Beilorrúsia,
déncias e onde a dialéctica das oposi- .
cións e a dinámica da loita de clases xeDesde que chegaron ao Kremlim os ven- NON HAI MAIS MAXIA'
Uzbequistá11, Cazaistán, Acerbaixan, Tur- .
quemenistán, Quirguizistán e. Tadxiquisran un desenvolvimento moi específico
tas da "perestroika" da man do seu formudas contradicións e da loita pola sua: sol u- QU E A DISCUSlON
tán).no último Congreso do Partido, ven de,
lador máis visíbel, as transnacionais da información, cumprindo ao pé da letra a sua ·ción no seo do proceso de construción do·
.ITICA
o·uN
PROCESO
amasar coma as .aternativas da perestroiPOL
ka son asumidas, con todas as reticéncias
socialismo.
misión de constituirse nun dos Aparello.s
DE CAMBIO que queiramos, por aqueles que Ocidente
ldeolóxicos do Estado .(A.l.E.), vense esnon ·cansa de calificar como os seus inimiÉ infantil e premeditadamente manipulador
forzando nunha cruzada· sen cuartel onde
___Q_._U_E_C_O_M_P~O_R_T_A
___ · ges máis, encarniza~os. Nóri hai outro xei-pensar e dicer que "a maxia polític~ de
as notícias que se.retiren. á Unión SovietiGorbachov volveu impoñerse". Aqui, pésie
ca veñen determinadas por un claro sesTENSIONS DUBIDAS E
to de .entendelo. Insisto, aqui non hai
'
'
maxia que valga, aqui o que hai é proc~so
a quen pese, non hai máis_máxia q.ue a
·go manipularod, tamizadó sempre dos tinFORTES COMBATES
· construtor non homoxéneo do modelo pediscusión política na sua confrontación coa
tes máis dramáticos. Debedora dos intereses políticos do sistema dominante, a. realidade e a asunción dun proceso de IDEOLOXICOS'
ro respeito e asunción maioritár!a do mesmo. . . . . .
•
cámbio qüecómporta tensións, dúbidas e
prensa internacional hon 9'an.~a de repetir
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Galicia está en marcha
cara a un futuro prometedor. O'
>

con eficacia os teus intereses, os intereses de tódolos

futuro que este gran P.obo merece.

galegos.

O Partido· Popular, desde o noso GÓberno ,Autoqómico,

Xuntos poderemos lograr que Galicia prospere. E para

creou as bases para constru ír unha Galicia máis

iso, necesitamos Alcaldes Populares que traballen con

próspera, mellor para todos; para que a nosa voz se

ilusión para mellorar, día' a día, cada aldea, vila e cidade,

escoite con· forza en España e en Europa.

garantindo o avance de · Galicia.

Debemos estar presentes nos concellos para defender

Partido

-.
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· · . ; .- .·

·~;opuiar 'dll Galicil.
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Fai que o f:eu Concello Avance. Vota PopuléJr
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pior reivindicar o estudo da Cámar.a
de Comércio e casar o Proxecto do
Porto Exterior en dito traballo, sen
unha análise crítica do mesmo e do
problema no seu ·conxunto. As afirmacións do B.N.G .. induce.n a pensar que nen O leron, caridO din COU-sas qúe non ·figuran en dita estudo
senón .na imaxinación deles.

MARIN

No ·número· correspondente ao dia
4 'dé Abril deste semanário publícase únha "resposta" asinada por
Xose L. Barrera Rey a un traballo
naso sobré o Proxecto de Porto
Exterior.
·
Convén salientar que a táctica de
trivial_izar e personalizar os proble-.
mas políticos que utiliza á ·cotio o
B.~.G. ribadense impede debater
seriamente cot"l e·ste grupo. Por
o.u tra banda o tono insultante e desacalificador da sua escrita desmerece toda consideración, máxime ·cando ninguén se reforiu a este grupo, como non fose a efeitos
descritivos cando se falaba dos
"partidÓs políticos" en xeral. q
· B.N.G. pode re.spostar cando se lle ·
pergunte. Non senda así, ten o .
mesmo direito a opinar que ternos
os de'mais. Nen mai.s, nen menos.
En calquer caso, non deixaremos
de expoñer
nasa visión de conxurito sobre o asunto do porto de
Riadeo; posta_que no noso traballo
anterior sé se f acia a apresenta,ción dun dos aspectos que ao naso entender deben terse en conta
entr~ outros.

2.- Non é certo· que nós propoñamos un debate sobre este proxec-..
to antes das eleicións. Organizámos duas charlas colóqu10 sobre
este asunto. Unha , o dia 30 de
. Agosto de 1990 con D. Isaac Díaz
Pardo, empresário ben coñecido
en medios nacionalistas e outra
con D. Isidoro Asensio Amor, catedrático de Xeografia e estudoso da
Ria de Ribadeo durante cuarenta
anos. Invitamos ao Sr. Alcalde e
partidos P.olíticos por escrito.
Anunciáronse nos perióqicos, na
rádio, con carteis. Ali espúxemos
unha líña de preocupacións semellante á que se recolle nesta carta.

a

Asi pois, pasemos a ver outros elementos da cuestión.
.
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que o desboroaria en poucos·
anos, débese pul::ir por este obxectivo, sen deixar dé ter presentes cert~s aspéctos:
a) Pode supoñer o atranco defiriitio
da ria,. ces perxuízos que · xa se
apontaron máis arriba.

1.- Pa'rtindo do incremento da actividade comercial no porto de Mib) Pode 'ser ·que o incremento da.
rasol nos últimos 13 ou 14 anos,
actividade sexa conxuntural, tendd
parece unha cuestión do máis elemental sentido · comun suxerir' un
en canta as actividades prodútivas
estudio sério e concienzudo das. e comerciais da· nosa comarca e
áreas próximas. Debé ·salientarse
posibilidades técnicas E¡ custos de
desenvolvimento deste servizo
que hoxené:lia o 60% do movimen~
(dragado, .instalacións: grupas,
to p0rtuário depende da pasta de
acesos, conservación,. etc.). Asec~lulosa e son moi maos os princímade parece léxico investigar cun
pios para cal_quer proxec~o depenpouco de rigor as expectativas· de
der dunha monoprodución. Tamén
desenvolvimento do tráfico comer- · é coñecida ·a situación de crise e
cial nos anos vindeiros, .tendo en
regulamento de emprego que hoxe
canta a activi.dade dos diferentes
atravesa .a fábrica peste producto ·
· sectores sóéio-económicos, as ~da ..nosa comarca, da celulosa de
tendénci~s europeas e mundiais
Pontevedra e do sectór a nível
mundial, se beñ. descoñecemos ·a
do tráfico marítimo, do mercado da
. pasat~ de celulosa e' de seguro ougravédade -cu o carácter ~onxuntü
ral destas · crises.
tros moitos elementos que a nós
nen se nos alcanzan. É obvio que
este tipo . de estudos non poqe
c) Non se pode afirmar que detrás
substituirse con improvisacións,.
do porto virán- empresas e pastos
·afirmacións demagóxicas e moito
de traballo, sen argumentálo.
menos con posturas autoritárias ou
Quen o faga non fará senón perder
insultantes. Requírese país · un tacrebilidade. Tamén pode suceder o
lante acougado e reflexivo. Máxi-'
contrário. Sobran exemplos.
. me cando se asumen responsabili·dades públicas. .d) Os probiemas ·de manti'mento ·e
dragado non desaparecerán. AinSe se opta por desenvolver o porto
da poden ser moito maiores.
de Mirasol, poder.ian seguirse alExemplo: o porto de San Cibrao.
gunlias das vantaxes seguintes: ,
En resumo, o asunto débese abora) Seria a opción mais barata, polo
dar con acougo, dende unha óptica
tanto máis acesíbel.
muiltidireccional,
asesorándose
axeitadamehte con diversos tipos
. b) Garantiría no futuro a navegabilitécnicos, obxectivos e non interesadade da ria. Asunto de gran impordos. · Naturalmente, o colectivo Estáncia para o sector turístico, o acepreita non ten a solución .. Simplesso a Porcillán, Castro.poi e o estaleimente suxire unha liña razoábel de
ros da Vilavella e as Figueiras (pór
debate, estudo e reflexión, despois
destacar sé o mais salif!ntábel).
de entrevistarnos, con práticos de
portas, consignatários de buques,"
. c). Teria menor impacto ambientar
enxeñeiros, empresári'os, xestores
que ünha obra nova por tora da
de portas, mariños· profisionais .. etc.
Ponte dos Santos.
3.- Desde o ponto de vista político,
d) Non impediría que, C?hegado o . somos partidários de que todas as
caso, se construíse outro por_to;
informacións disponíbeis sexan.
endes~ es_
timase oportuno.
. . apresentadas publicamente e faci- _
litadas aos cidadáns e que a co2.- Se os estudos pertinentes
munidade teña opción a participar
aconsellan a construción dun porto
opinar. Acusamos aos que pren.ovo e meirande, porql!e . se de- . tenden substituir a vontade popumostre que as posibilidades·, de delar co,n spots publ icitários, valeiros
senvolvimento de Mirasol son cati ~
de contido, de praticar unha forma
vas,_ frente unha razoábel expecde dictadura, po lo demais po1:1co
tativa de cr~cimento da actividade,
ilustrad, ·acochandose no,s carg9s
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turá política florentina e unha pinga
de enxebrismo, versión ribadense.
.Colectlvo "ESPREITA"
(~lbadeo)

OS ·NOMÉS. DOS CANDIDATOS
Se un dos- nosos principais sinais
de identidad~ é o idioma, parece
evidente que a eleición dun nome
próprio, na nasa prqpria língua,
significa unha maior identificación
coa nasa cultura e un maíor compromiso público coa normalización
do idioma. Así o entendeu, de feíto, a Mesa pela Normalización Lingüística que, desde hai vários meses, está a levar a cabo unha campaña en prole do uso de nomes
galegas baixo 9 lema "Temas nomes próprios. Usaos". Un simples
trámite administrativo permite, desde 1977, galeguizar os nosos nemes na partida de nacimento, no
carné de identidade· e en toda a
documentación persoal, unha vez
normalizado o O.N.1.

O traballo que publicamos recente- .
Desgraciadamente, a campaña
mente carecia de tono polémico, suainda non calou fondo. \iéxanse ,
xeria máis bén unha série de reflepor exemplo, os nomes dos candixións, non planteaba nengun debate
. públicos, no poder económico e
datos nas próximas eleicións muniactual e sobretodo non facia nengun
nout~.as formas de. influéncia.
cipais no concello de Ourense (tal
tipo de ~lusión ao B.N.G. local.
como figuran no "Boletín Oficial da
4.traballo prbmoviElo pola Cá- .Quen inza a polémica con insultos
Provincia" do 26 de abril, que recoe descalificacións é este grupo. Vermara de Comércio, Industria e Nalle as formas presentes nos DNls).
.dadeiramente dá que pensar que
vegación de Lugo .non cobre, nen
sexa un simples erro táctico ou quide lo'nxe, ·as necesidades de estuCitarei só aos candida1os nacionazá ir preparando o terreo por se os
dos técnicos que un mínimo sentilistas, aes que se lles debería suresultados eleitorais non resultan fado comun esixe. E un estudo elapor un maior compromiso neste teborado pala equipa Consultores · vorábeis. Sexa cal sexa o motivo
ma. Bloque Nacionalista (BNG):
Económicos· Asociados (D. Anxel
segue senda unha mentira.
sen galeguizar o cabeza de lista,
Viñas e col.) que, sen ánimo pexoJosé Enrique, nen os abundantes
·3 .- Como tamén o é, ademais dun
. rativo, estuda o qUe lle encargan
Antónios, F. Javier, José, Alejanos que- pagan. Os autore.s,. ainda
insult9, dicer que as no.sas posidro, etc.; única galeguización visícións coinciden coas do P.P., canto
que se pasan nas conclusións, tebel, un Millán; porcentaxe de netal coincidéncia sé existe na imaxiñen a honestidade de recoñecer
mes sen galeguizar, 19 de 30 (o
moitas das suas limitacióñs. Vé-xanación do B.N.G. ribadense, que
63,3%). Os soci.alistas do PSGsé pode chegar .a ~sa conclusión a
mos ~lguns eárrafos.
EG: sen galeguiZar· o cabeza de
base de trivializar os plant~xamen
lista, José Manuel, nen outros Joto·s dos demais, pero nunca de de"Non é obxectivo deste traballo ·a
sé1 José Antonio, Francisco Javier,
análise ou aproximacióri a ~spec- · batelos abertamente. Ainda máis
Benito, etc.; vários casos de galetos de 'tipo técnico, ubicación, caesquece o B.N?G. local que duranguización patente: Maruxa, Xosén
racterísticas ou investimentos nete catro anos "governou" o conceAntón, Xurxo, Francisco Xosé e
cesárias en relación coa construllo de Ribadeo en tandem co P. P. e
Xulián Xosé; porcentaxe de non
que estiveron de acorde en todos
ción do porto comercial" (páx lk 1).
galeguizados, 13· de 30 (o 43,3%).
os temas importantes, asunto que
irnos deixar descansar polo mo- · Frente Popular Gálega (FPG) : Jo"Non se estúda a viabilidade· ecosé Ramón encabezando a lista,
nómica-do mesmo" (páx. 11, 2).
mento. Esquecen tamén que estiademais dalgun José, Juan, Antoveron de acorde co P. P. en todo o
nio, Angel, etc.; vários nemes xa
' . Na área económico-produtiva . referente ao Porto Exterior, inclufgaleguizados como Maria Xosé,
da esa campaña tecno-desarrollis(empresas) estabelécense com·o
Xenaro, Xosé Lois e Neves; a
prioritário a démanda da meflora
ta, maís própria- ao~ anos 60, ~
Frente ten a máis baixa porcentaque só se di'stanciaron tacticamenda_ rede de estradas, ~eguida da
xe de nemes sen galeguizar, só 9
_ construción do porto comercial"
te nas últimas semanas.
do tótal de 30 (un 30%). En fin, 'es(páx. 1, 58}. '(A tradución é nasa) .
peremos que na próxir:na campaña
· Remataremos xa, que o tema non
eleitoral sexan menos os José, Jadá para máis, non sen antes recoO estudo da Cámara de Comércio,
vier, Alejandro, e máis os Xosé,
mendarlle ao B.N.G. local que siga
Industria e Navegaciór:i de Lugo
Xavier, Alexandre, etc. Ternos neconsiste nun traballo -de·~ recollida
escondendo ben o bote das esénmes galegas, úsaos .
. de dados sobre 0 movimento porcias, non sexa que llo ·rouben e cheASER VILAR
·tuario e ün inquérito de opinión
gue a domínio público que o segre(Ourense)
sometida a seis persoeiros locais e
do está nunha-hábil mistura de cul1O empresas da cbrnarca, que no
mellar dos casos pode servir para
abrir liñas de traballo e investigación, pero que non se plantexa os
aspect~s máis importantes do proGonvócase Xunta Xeral Ordinária de accionistas da compañia merqlema. Polo demais en nengun incantil "Promocións Culturais Galegas .S.A." o Venres 24 de Maio de
tre se plantexa como obxectivo,
nen chega a mencionar· como p9si. 1991, ás 16.,30 horas, en primeira convocatória. En seg~nda e
bilidade a idea dun porto "exterior".
- definitiva o Sábado 25 ás, 16.,30 h. no local da Asociadón Cultu~
· rcil
Vigo,_López de Ñeita 22~ 12 B, de acordo co seguint~ ~rde
tJon nos estenderemos na liña do
do 'dio:
.
.
·nos traballo ·aritérior, que xa está
dabondo ·argumentada. Para nós un
1. AprobaciórT do balance, da meniória e da conta de perproxecto dest~ envergadura debe .
das e ganáncios, ·
..
estar enxerfado nunha estratéxia de
2.
Renovación
dun
tércio
dos
administradores.
desenvolvimento que non ªfq.gue_
3.~ Amplioción de capital.
ainda máis a situaéión de depen~
déncia exterior da economia galegá.
4 . Vários. Rogos e perguntas .'

o

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS _S.A•

de

s:

Remataremos .con algunhas aclaracións á e'scrita do B.N.G. de. Ribadeo:

1.- É unha

frivolid~de , 'senÓn ~lgo

. Vigo, ·5 dE~ Abril do 1991
O Presidente do Consello de Administración
. .
Asinado: Francisco
Carballo
.
~-
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.
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1
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Cunqueiro máis presente que nunca nos ,~rémios da Crítica
· Por primeira vez concédeselle o galardón a un·fotógrafo
1

.A.E.

Xurxo Lobato, no·
apartado de artes e
ciéncias da representación
e Blanco Campaña en
iniciativas culturais, foron
as máximas novidades
dos Prémios da Crítica de
1991, concedidos o
Sábado 11 de Maio: por
primeira vez nas 14
edicións premiábase a obra fotográfica e
·concedíase un prémio por
unha atitude.
Alvaro Cunqueiro estivo má.is presente que nunca na Cea das Letras
de 1991, das que sempre foi un
asíduo, primeiro como comensal,
máis tarde como referéncia obrigada nos discursos, sobretodo pola
sua feliz frase de "Mil primaveras
máis para a língua galega". Este
· ano o Círculo Ourensán Vigués,
"pasouse", e pediron cen mil primaveras, coincidindo coa dedicación ao autor de "Merlín e Família" do 17 de Maio.
Bieito Ledo, Presidente da entidade organizadora, andou a voltas
coas palabras de Cunqueiro, no seu
x.a tradicional discurso, no que reclamou, outro ano si, maior atención para o idioma e, seguindo o
guieiro marcado pola Asociación

de Funcionários para a Promoción da Língua Galega fí~o un relatório de pasos adiante na norma1izac ión, ainda que esqueceu, na
sua pontualización de entidades e
persoas que traballaron arreo pola
normalización lingüística neste
ano, todo aqmlo que non estivesé
relacionado coa AFPLG, destacando a auséncia na mención a entidad e que colaborou coa Mesa de .
"Normalización Lingüística"'' na
campaña para batizar con nomes
galegos aos recén nacidos, Nutrí.:
cia.

Resaltar tamén qué o orador, ao citar o patrocínio, non se referiu á
Xunta, senón simplesmente á Consellaria de Cultura, ainda que o da
Xunta se sobreentendese e non fi~'
xese falta apostillar o seu nome
despois da consellaria pertencente
a centristas.

Os premiados
Entre os premiados hai que destacar a Xurx.o Lobato, galardonado
no apartado de "artes e ciéncias da
representación", acadando a fotografía por primeira vez a estatuíña
nas 14 ecijcións. O fotógrafo, que
xa quedara a un ponto de conseguir o galardón o ano pasado, salientou que era un recoñecimento
"a todos os fotoxornalistas".
O director da Rádio Galega, Xosé
Luís Blanco Campaña, recebeu a
mención no apartado de iniciativas
culturais, polo seu labor a prol da
língua galega. Unha nominación

máis surprendente
polo .apartado na que
foi concedida que pola personalidade do
premiado, defensor
do idioma desde os
meios públicos de comunicación.
Fiz Vergata Vilariño .
e a sua obra "Nos eidos da bremanza", resultou galardonado
en criación literária.
En ensaio, "O combate dos deuses, unha
introdución a Max
Weber", de Xúlio Cabrera Varela; en investigación o "Atlas
Lingüístico -de Galí- ·
cia", elaborado polo
Instituto da Língua
Galega; en música
Xesús Bal y Gay.
Uns prémios que,
nesta ocasión, foron
moito menos contestad os e polémicos
que en anteriores edicións e unha celebración, que comeza a
acadar, outravolta, o
prestíxio perdido nas
últimas ediciórís, su-perada xa a pQlémica
duns patrocínios que
a condicionaban .
Nesta edición non estaban presentes os
principais rexidores
socialistas de Vigo.

Xurxo Lobato recollendo o prémio de Ciéncias e Artes da Representación.
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Aparece a primeira História de Galiza para-o grande público
Distribuirase gratuitamente con Faro de Vigo
•e.LAXE

Acaba de aparecer a
primeira História de
Galiza dirixida ao grande
público. Está publicada
polo xomal '·'Faro de
Vigo'' e comprenderá 52
fascículos que se
regalarán todos os
Domingos coa compra do
periódico, tirando na
primeira semana cen mil
exemplares.
O historiador Ramón Villares, actual Reitor da Universidade de
Compostela, é o director da Histón a de Galiza en fascículos que
"Faro de Vigo", comezou a editar
o Domingo dia 12 de Maio e que
terá continuación todo un ano e
que se realiza baixo a coordenación de Alfonso Mato colaboran
40 historiadores.
A primeira característica desta publicación é que vai dirixida ao
grande público, cunha tirada semanal de 100 mil exemplares o primeiro Domingo. Sai así a história
non xa do libro de texto senón, polo soporte, da monografia ou do
artigo especializado, para coller a
forma .de fascículo que intenta chegar a un públicq en xeral, moito
mafs interesados na sua colección

que na adquisición duns coñecimentos. Esta forma de apresentar a
História, realizada xa noutros países, é o que se chama a "história
mediática", como expresión da
maridaxe entre a historiografia e
os meios de comunicación.
Esta forma supón a necesidade de
adecuar a lipguaxe ao nível médio
do público leitor, bastante baixo
neste caso.
O plan da obra foi estabelecido
cun critério cronolóxico secuencial, .semellante ao máis clásicos
da exposición histórica. Coineza

a5i na pre-história e remata co relato dos primeiros pasos do actual
réxime autonómico, apresentando
especial atención á época recente,
pero sen abandonar unha exposición global do proceso histórico
desde os máis antergos antepasados, imaxinários ou reais.
Este ·modo de apresentación, que
ten a vantaxe de que permite acotar mellor os contidos-de cada entrega de xeito que cada fascículo
poda considerarse como algo autónomo, ten unha desvantaxe pois
poda que o primeiro, no que se fai
unha introdución ao espazo xeo-

gráfico xeral, seguindo os usos da
nova historografia, non interese
pola sua temática á totalidade do
público ao que podia ir dirixido,
podendo seguir o critério de apresentar primeiro outros fascículos

máis atrainte_s. O ser unha obra de carácter ·colectivo, con fascículos · autónomos,
lévaa a unha plurali~ade de enfoques tanto hi~toriográficos como
narrativos, recollendo as diversas ·
correntes, polo que non se pode
falar dunha obra compacta, que
poda dar unha visión globalizadora. Esta é unha das eivas máis im-

portantes desta publicación.
Pero con todó o aspecto máis criticábel é o estar escrita ~n español.
Xa é coñecida a reticéncia c!e "Faro de Vigo;,, para o usó do noso
;dioma ("o xusto e necesário", diría .o- seu director, Ce ferino de
Blas, cando tomou posesión), pero
non se comprende· moi ben que
persoas como Ramón Villares, por
moito que se disculpe afirmando
que a. sua competéncia remata na
supervisión dos contidos, ou Xan
Carmona, Xosé Ramón Barreiro,
Ramón Máii, Marcos ·valcárcel, se
•
deixasen traducir.

A colección de História de Galiza,de A N osa Terra
á venda en Xuño
No próximo mes de Xuño estará a
venda o volume dobre (1-2) do
manual de História de Galiza ed1tádo por A NOSA TERRA.
Este manual obra dos historiadores Felipe Senén, Anselmo L. Carreira, Luís Obelleiro, Bieito
Alonso e· Francisco Carballo, di- ,
rector deste v.olume e da própria
colección, continuando en parte, a
interpretación do editado en 1979
pola "Frente Cultural da AN-PG",
que non só relanzou a nova historiografía ·galega, senón que supuxo un éxito editorial non superado .
até o de agora.

Todos os autores que interviñeron
daquela voltan aparecer nesta cqlección que comprenderá un total
de 20 volumes de 100 a 150 páxinas. Cada volume está ·adicado a
un·tema monográfico. a apresentación do tema é da autoría dun historiador pero nos debates e aportacións participan os especialistas
máis destacados nesa matéria.

sa história, conxugando un sentido
divulgativ,g. coa presenza das últi-_
mas investigacións.
As matérias a tratar nos seguintes
volumes serán o da romanización,
a cargo de Felipe Arias. B~mardo
Máiz apresentará a "Guerra Civil
e a guerrilla"; Xosé R. B~eiro a
"Burguesía galega" e Francisco
Rodríguez o "Galeguismo no século XIX".

O manual trata. de dar unha interpretación dos acontecimentos e
Esta colección virá ampliar os
dos fenómenos má.is decisivos na
." Cadernos de A Nosa História'',
história do povo galego. Os r~~
tantes volumes pretenden ampliar . · que comezaron a publicarse en
1986.
•
e documentar eses núcleos da no-

22
A transformación do conflito lingüístico en normativo
AIOSA Tl1UlA

Nº 477 -17 DE MAIO DE 1991

Seminário sobre poder, ideoloxia e língua organiz.ado pala AGAL
• ALEXANDRE BANHOS

Na cidade de Ourense, os
días 2, 3 e 4 de Maio,
·desenvolveuse as suas
actividades o seminário de
"Poder, ideologia e
língua" e como conclusom
a elaborac;om de propostas
práticas e viáveis de cara a
enfrentar a grav.e situac;om
que vive a nossa língua, o
. galega, na Galiza. ·

O seminário estava organizado pota AGAL e a coordena~om correu
da mao do Dr. Yvo JD Peeters (experto do Conselho de Europa em
Bruxelas) e essa pessoa cheia de
dinamismo que é a Dr. NIª do Carmo Henriquez Salido, presidenta
da Agal.
Pota AGAL apresentou-se um relatório sobre a situa~om da Jímgua
galega tras quinze anos de governos "democráticos.
O. Dr. Iv.o Peeters apresentou um

informe sobre língua e identidade
situa~ons comparáveis de outras
línguas, na Europa fundamentalmente. Defini~ a situa~om no aspeito da normativiza~om~ de proceSfo de estatalizaqom da língua
fenóinena aliás frequente. Co· me~ou com exemplos como o do
"Bosnio" sob domina~om austríaca
no 1880, ou o do esloveno na
Áustria de entreguerras; o Macedónio na Jugoeslávia; . os casos da
URSS, já que dito estado enfatizou
muito no aspeito da _estatalizaqom
. línguística, e por sernos máis pró-

é

ximos os casos do "moldávio" e do
"Carélio" que os das línguas turcomanas, centrou-se neles. Passou
pola sua própria língua o neerlandes ou flamenco até chegar ·.a
reintegra~om ortográfica. Olhou os
peculiares casos de estatalizaqom
linguí.stica na Fran~a e acabou por
assinalar, que o que fai espeéífico
o caso galego, e que tendo um governo democrático próprio, resulta
éste total colaborador do processo
de bilinguismo glotofágico e da estataliza~om normativa, desartel- ·
hando o galego dos seus co-dialec-

TÓDALAS LECTURAS QUE LLE QUEIRAS DAR ÓVERÁN

.tos, portugués e brasileiro. Isso é
um caso único em Europa. A cheg ada de governos democráticos
próprios ao poder serve de paróm e
novo rumbo ao processp, a perestroika na URSS fixo dar um cambio espectacular no caso de "Moldavo" e "Careliano" reintegrado-os
praticamente em 24 horas nos alfabetos latinos e nas línguas respectivas, rumeno e finlandes.
Como funcionário europeu apresentou a curiosa situa~om, de que a
efoitos dos organismos europeios,
(CEE, ConseJho de Europa), um
falante e escrevente na norma da
Junta, é considerada um monolíngue espanhol coas condi~ons de
caracter político e prático que isso
tém, já por estes organismos a fala
da Junta considera-se um dialecto
do castelám. Mentres um galega
com a normativa de AGAL é considerado um bilíngue de duas línguas oficiais europeias da CEE.
Comentou o facto de que normalmente os galegos que se dirigem a
organismos da CEE fam-no em espanhol, agás algúm caso de outra
língua. E hai pouco os membros da
AGAL apresentarom um informe
ante a CEE em Bruxelas e manifestarom que o faziam em portugués, pugerom-lhes tradutores dessa língua de nacionalidade holandesa e italiana, falarom em galega,
forom traduzidos, e ao remate dis
Yvo Peeters, aqui os Sres. acaban
de falar numha língua que nom
existe oficialmente na CEE, o galego. E contestou umha tradutora:
cómo, mas si eu traduzim-na. O
Dr. Chitti Batelli falou, da língua e
o Poder, fazendo um formos discurso inzado de filosofia e mergulhando-se num análise nada simples
como é próprio conéeito da lingua. Analisou fenómenos glotofágicos, ao-s que as vezes nom som
alheios em e sím próprios as chamdas línguas grande .

o

Historia dun .paraugas azul. X. Mi-

randa. Unha lectura indispensable
este verán pola calidade do seu estilo
narrativo xa recoñecido co Premio de
Novela Manuel García Barros.

Aventura en Nassau. Bieito Iglesias.
Un relato cheo de erotismo e sensualidade. Despois de lelo, o verán será
qistinto.

Paixóns privadas. X. R. Pena. Revela a madurez do seu escritor -gañador do Premio Xerais 1987- que
xa levaba catro anos ·sen presentar
ningunha qbra.

Transformación
do conflito linguístico
O Dr. J.L Calvet apresentou ca o
de normaliza~om de língua africanas sem história gráfica (que nom
é o caso do galego) como a normativa parte da língua colonial dominante, e língua e ten a en vário
países pdoem ter vária normativas
partindo das di tintas línguas europeias colonizadoras. Ficou de
manifesto, como os conflitos lingüístico e umha política frente ao
mesmo totalmente liberal que favorece o proce~o glotofágico, mas
o conflito linguístico .tranformarom-no num conflito normativo,
onde o poder já nom liberal senom
totalitário.
O Professor. G. Heraud, falou, de
como desde o ponto de vista do direi to, a planifica~om lingüística
deve estar guiada pola lingüística
nom pola socio-lingüística. Isso
mesmo poderia fazer-se coas línguas dominadoras, mas nom se fai,
e nom é por acaso.

En Memoria da Guerrilla, Santiago
Alvarez ofrécenos unha serie de valiosos documentos sobre a resistencia republicana nas montañas de Galicia 1936-1951.

Cunqueiro. X. F. Armesto. Velaquí
. unha das figuras máis sobranceiras
das nosas letras e, sen embargo,
. _en moitos aspectos, un gran descoñecido.

XERAIS
.
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_Q QUE GALICIA TEN QUE tER

Disparos. X. Navaza. Un repaso
descarnado á historia da violencia
dende· a revolución cubana e o se- .
cuestro do Santa María ata o Exército Guerrilleiro do Povo Galega.

-

Conclusións
Como resultado do seminário forom elaboradas as importantes seguintes propostas.
1.- Que os galegos olhemos a
nossa língua e nós mesmos, nom
como umha lfngua dentro do estado espanhol, senóm como um codialecto do-portugués pertencente á
lusofonia, é dizer: Olh~ os efeitos
(pasa á

páxi~a 27)
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Un narrador
con futuro
Paixón~ privadas,

de Xosé ·
Ramón- Pena ·
Xosé Ramón Pena.

Xosé Ramón Pena, despois de catro anos de siléncio narrativo, entrega ao leitor tres noveletas agrupadas sob o título comun de Paixóns Privadaso) . O A. demostrara a sua capacidade nas duas anteriores novelas que publicara: O r~
verso do espello e mais Para despois do adeus. Novelas ben escritas e -sobretodo a última- mellor estruturadas mais que non acababan de convencer. Unha polo final unha miga confuso; a outra
-quizá- pola pouquedade narrativa (quer dicer, pola pouca "historia" que o narrador metía na sua
novela). Contodo, as novelas eran
dunha calidade superior á média
galega en moitos pontos.
Se O reverso do espe/lo era --en
certa maneira- un intento de ver
o outro lado da novela de aventuras ("A aventura é a viaxe aos límite dun mesmo", Caries Riba dixit), Para despois do adeus foi un
intento -loJrado-. de integrar
técnicas e poéticas que proveñen
do mellor da novela ocidental <leste século (de Faulkner a García
Márquez, sen esquecer, segundo o
autor, a Eduardo Blanco Amor) na
narrativa galega. Mais, que son estas tres noveletas?

que - é a máis conseguida das tres.
Un músico, dtin país centro-europeo, toina ao séu país despois da
caída do réxime comunista que ali
governaba. E comeza a lembrar,
desde o seus anos de nenez até a
segunda guerra mundial. Moitos
acontecimentos, de fondo histórico, pasañ pola narración; acontecimentos que serven para nos situar no personaxe que vai narrando
a meio de "flash-backs" até que se
apresenta o nó da narracipn: a homosexualidade do narrador e o seu
amor por un coñecido músico,
amigo e mestre. De fondo a história dun país que o A. cria e recria
unindo feitos e acontecimentos qu_e
ocorreron nos países da Miteleuropa. Feitos e acontecimentos que
son narrados con ritmo de noticiári o cinematográfico con grande .
perícia por parte do A. que, aqui,
botou man das reminiscéncias dos
grandes narradores centro-euro peos do perfodo de entreguerras e
que consiste en apertar a e~isténcia
movéndose· nun grande plana que
vai desde a totalidade cósmica e
histórica ao fragmento mínimo que
se- usa de xeito cáseque microscópico. Quer (licer, o A. sabe tanto
dar unha visión global do "meio"
en que se desenvolve o personaxe
(ou os personaxes), meio que pola
sua magnitude podía sobrepas_ar ao
narrador, como contar os mo_vimentos internos e extern~s do~
personaxes principais que compoñen a narración. Xosé Ramón Pena
deu con Cqncerto profano a sua
mellor entrega narrativa 'porque
soubo controlar tanto a história como a anédota; e, sobretoao, porque
soubo controlar tanto a história como a anédota; e, sobretodo, porque
soubo situar uns personaxes . vivos
--cheos de amor e de ódio- en
meio dunha grande traxédia da que
non puderon sair indenes, da que
era imposíbel safr limpos.
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· o futuro da nosa novelística. Está
t-ante autóctono foi '.'excluídb". além dos Pirineus, polo menos. E
ben dotado, sabe estruturar novelas,
que dizer do Sr. Gayos9, tras vásabe mover e criar personaxes,_ sabe
A. Wagua da a visión Índíxena das
Íios · anos de viver de expresar em
fuxir de armadillas (quer dicer,.é un
consecuéncias actuais . da invasión
galego, ñom foi capaz de melhorar
escritor variado, non ~e encasilla),
·europea. Os irn;lixeri_as actuais ofea sua fonología (desconhece-se talten unha boa riqueza léxita, e coñerecen alternativas de futur~ para
- vez na TVG que o galego tem sete
ce as regras internas do idioma - ·
Abia Ayala (un. dos nomes de·. · vogais, como nom na~ de isso no .
América utilizado por estes): Remesmo para saltar por riba del~s.
"gall~go 1·: do ILG qui\:a), riem o
léxico, cada vez que algúm falante
vitalización cultural e relixiosa, alcomo acontece ás v_eces aquí-,
guns chaman a isto ':Rescate Cut:.
mais fáltalle algo. Que? Talvez esa
desses convidados qúe levam de
chamada a todos os desexos, que di
tural; esixéncia de demarcación de
excursom dí algo, sai Gayoso, (olJulien Gracq, que ainda fai que a · ·terras con devoluc-ións; formulaha o que aprendemos), total que el
novela (ler unha novela) sexa unha _--ción de leis sacadas do sistema
é ao fiual o que menos aprende, ·
·
+
aventura.
cultural próprio.
nem a sua sintaxe. Mais isto nom é
broma este senhor, como o~tros viXGG
1) Edicións Xerais de GaÍicia. Vigo, 1991.
Completan estas -aportacións outras
ve disso, de e~presar-se em galega
206 páx.
moi importantes e· dos ·m_ais c.élemanda truque o -resultado.
bres ensaístas latinoamericarlos: L.
Boff, V. Elizondo, G. Outiérrez, J.
· Ánte cousas como estas, e Ílom falei ·do Bambam Clube, que essa_é
· Sobrino. Como contribución eurooutra,- que convidados<1>, um
pea aparecen as firmas de H.
Küng e de J. B. Metz.
nom pode deixar-de felicitar a José
Luís Blanco que. na rádio galega,
Todos rec.h azan unanimente a· foresteja-se ou nom d~ acordo com o
. ma cefebrativa do V Centenário;
que'fai__, é polo menos coen;nte coa
propoñ;en Ú.nha reflex_iófl internalingua e nom diglóssico, ainda q~
...
cional que sirva de temp_o de libefica muito por melhorar.
.ración e· sume esforzos para unha
A TVG, ;nfrenta nova competénn_óva diplorµácia e convivértcia en~
cia e nom sabem ou noríl podem
tre OS P.OVOS.
+
F.C.
dircorrer sacar algo de sisso dos
Concilium, Prins Bemharstraat, 2, füi21
miolos<2) já bem .que se lhes avi· AB Nimega-Holand. (Endereo da edición· en _
sou desd:; esta coluna que cumpria
língua portuguesa: Editora Vozes limitada,
A revista Concilium dedica no
um segundo canal éiaTVG, que o
Rúa Frei Luis 100, Caixa postal 9002;3 Petró232 aos presupostos dunha Histópolis RJ, Brasil)
seu orzamento nom teria-' porque
ria e dunha Teoloxia desde as v.ítisupt?rar b tes per cento do actual,
mas. Pensa con decisión que o "remas falar-lhe a algúns é como preverso da moeda" serve tantos dadicar -aos animalzinhos de Deus.
dos co_m a o anverso para debater o
Viva a TVG, viva a vida lángida
decurso do tempo no 3º Mundo.
que se leva e is so sím. com boa
mantenza, viva diglóssia; e para
Os artigas centrais están escritos
pensar, par~ . tomar irliciativas, já por Darcy Ribeiro, Enrjque Dússel
ternos a fortd (~) que para isso veu
e A. Wagua. D. Ribeiro, antropólo- ao mim9oo.
· ·
go e experto na dirección de universidades, configura en cafro caO Cinema da semana
tegorías os -po vos extraeuropeos
modernos.
O día 17, o dia das letras as 21.30

A voz·
das vítimas

História e teoloxia
desde os invadidos

nº

a

Cara onde vai
aTVG?

Sempre Xonxa d eChano Pinheiro,
A primeira é a dos Pov9s Trans· bom filme., rríuito foste dele as tres
p lantado s que están constituídos _ Nos últimos tempos a TVG , leva
vezes que olhei, cada vez mais se
pola expansión d~ nacións europeumha política errática e voltou-se
um nom é nengúín parvo, nem tem 1
as, sobre territórios de ultramar on· incapaz de desenhir umha carteleio caletry cheio de apriorismos, ha ...
de, sen mesturarse, coa povoación
-ra competitiva e de qualidade. Mas
gastar coa sua emisom. Hai que
local~ reconstruiron a sua paisaxe e
a TVG anda errática em todo, no
grabá-to, paga a pena.
retormaren as suas formas orixiDe primeiras fan constatar que Petema do persoal.nesa c~a onde ~i
nais de vida.
na é un escritor variado, non inte· algúns que nom se sabe que é o
O dia 18 as 24 hr. emitem Julia
grado nunha única maneira - ou .,
que fám, ou para _q uem a língua
and Julia, a cousa é aburridinha
Vén, en segundo lugar, o Pavos
modo- de narrar. Os temas son,·
galega é como chinés pois contimais pode server para aprender
Testemuño, fortnados polos desnas tres novelas, diferentes. Os
nuam inflaccionando á nómina.
- 1ínguas, ia dizer ler galega, ma.is ·
cendentes actuais das antigas civimodos, diversos. O comun entre
· isso é outro cantar, todo se yolve
lizacións orixinais e que suportaelas, á parte do título que as intePar outra banda dá-se Úda dia
2ª forma do artigo e si a mím, que
ron a invasión. ,
gra, é unha escrita tranquila e crismai um medre da prática diglósde ler sem nom pouco, m~ dificultalina.
. sica, sain muitos os programas nos
ta a leitura, que fará com os de
A terceira categoría é a referente
"que partici-pam as mais diversas
pouco liábito e neo-falantes, nem
aos Povos Novos; son povoacións
A primeira noveleta, La vie en ropersonage_ns falanclo em castelám
che dig~ nada pero vaia.
resultantes da mestizax.e de branse, narra a hi tória dun magnate
de temas que p.ormalmente n.om ·
c os 'con indios ou con negos e
americano ao que lle prognostican
lhes interesam nem ·a freires budisDia 22 ás 21.30 h. teremcis Lua de .
dests entre ele.s. ExemplQ <lestes
un cáncer. Entón decide publicar a
tas carregados de paci~ncia, e isso
Papel, é dessas obras bonitinhas
povos novos son os brasileiros, os
ua novela de mocidade. Como
sím o uso do ·C'astelám sigue.-meonde aos corazons tenros podecolombianos, os venezolanos e os
que acontecen diversos feíto que
~ drando, e nom por que haja ;10mlhes cair-até algumha bágua, passa· cubanos. Son povos desculturados
non sor. do seu agrado, decide emseicantos canis mais, sei;iom ·porse bem o tempo olhando-a. .
+
da sua indianidade, africanidade e
Na terceira noveleta, Matar unanbarcarse cuns mariñeiros que coque desde a TVG ponhem o ·s eu
. CBA
xo, nárrase a história dun crime-, · e~ropeidade.
ñece nunha taberna da su acidade.
grauzinho de areia a piol de tam
(1) - A. única voz que recorde nos últimos.
cometido · por unha rapaza. O naAsi chega á Galiza, a Vigo, para
nobre missom. é que nessa casa
tempos foi o dia que entrevistarom a Sqares
A
cuarta
configuración
é
a
dos
Porrador
é
o
avogado,
ex
laboralista
no pro.grama esse que fazia C.L: Rguez. e toser máis exactos. Aqui coñece undesconhece~se totalm,ente- a exisdo .um detalhe que fora com Soares o Presiv os Emerxentes, quer dicer dos
agora penalista. A rneio de reproha rapaza da que se namora. Un
téncia da "voz em oft'.!": Por pór
dente portugués , e mais ainda que mudanzas
grupos étnicos que surxen hox:.e en
ducción de conversas e de declaradia deciden traducir a novela do
um exemplo ainda que pederia ser
figerom coa voz em ·off. Qnde digem ...
Europa, Africa, Asia e tamén en
cións e sumários xudiciais, vaise
americano ao galega e publical sob
outro, o programa Pensando en ti
(2) Falando de magím: J:lai que ver, que os
América e que queren reconstruir o
contando, de xeito claro e ..conciso
de Tele 5 ~om esse programa horrível de depseudónimo. Grande éxito. El tor(Sic) (quém demos esrá esse "Ti"
buxos animados que se chama !'Campeones"
próprio perfil.
-e cunha bela e apropri~da linna, motivos familiares, aos USA,
no que cavila Gayoso)~ como fará · como
escarlharom a audiéncia do "telexornal
guaxea
história
da
rapaza
e
da
demora máis do que pensou, e can- o bonito presentador para e~colher
'
dous" d aTVE l.
Na
América
Latina
conviven
esJas.
·
vítima, sen esquecer ao narrador,
do de regreso a Vigo, ela non esá.
aos convidados? Se quer que nom
(3) FORTA: Federa~om de organismo de Racatro configuracións; non por iso - falem em galego que os trai.a do
quer dicer, o avogado, como nas
dio Televisom autonómica
Un dia vea na tv, como a autora da
deix-a de ser unha realidade tomo é
outras noveletas, o A. demonstra o
novela de grande éxito e decide
a dos pavos europeus~ Latinoaméseu domínio técnico e lingüístico:
acabar con ela ...
rica existe e o seu futuro pode ser
Pena sabe narrar unha história,
brillante -sempre que -todos e cada
descreber estados de ánimo, mais
A noveleta lese ben,. dun tirón, sen
µn dos catro. povos se respeiten,
dá a impresión ·de qu~ cando chega
altibaixos. Está escrita dÚnha macolaboren e deixel} de mirar atrás.
ao remate non sabe ·como acabala.
neira sinxela, liñal, sen complicaSobretodo nesta novela. Tudos os
ción; só, ao remate, dá impresión
E. Dússel analiza as motiv_acións da
.movimentes da acdón e os ·persode que o A. quixo facer un relato
conquista
e posterior colonizacion;
naxes
parecen.
coiwerxer
aquí
nun
irónico sobre a novela --en xeral,
non é posíbel separar unha da outra'.
final suprendente que non se ene ~ que está el a escreber- que
A Iliotivación "idolátrica" do ouró
"tende .moi _ben. Quizá porque é renon tetrnina de callar debido, talresalta entre todas e ·así o entendeu
. mate para un conto e non p~a unvez, a que o movimento irónico·da
a crítica profética dunha s~rie de
ha novela curta; quizá poé¡ue o A.
narración non permitía un final
. cristiáns como Montesinos, Las Cavai dirixindo acción e personaxes
adaptado á letra da coñecida ca·nsas, Valqtvielso, etc.,. etc. '' Desde a
cara uri final que aqui se resobie
ción que dá título á noveleta. (Ou
perspectiva do índio, o "des.cubrí- _·
quizá, o A. quixo facer unha crítica · confusamente e estraga~ ao meu
mento_e. a conquista foron un só e·
• ver, unha excelente novelera.
dos finais "cantados".)
·
mesmo movemento: unha "invasión". A'~nyasión" donoso munConcerto p~Ófano é .o títulb da 'se- · Xosé Ramón Pena é. U:n dos narrado que pasou a ser deles ·e o habi.Chano Piñelro, director de SsmprJJ Xonxal q~e s8 emite.o 17 de Malo na TV~
dores c'os que ternos de c~ntar par~
~unda novela. Comécese por dic~r

•
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O espectáculo está concebido como un concerto coral no que sobrancean as voces. solistas de Pilar Pereira e Daniel
·
Heras.

Estrea de Asi é se vos parece
polo cno·Un Pirandello de -u-so doméstico_.
XULIO GIL

a

seus monólogos impoñen siléncio, ·
p~ocura comunicación pero se revolve ·cóntra a intromisión.
e no pátio de butacas síntese por
fin ·esa comunicación tan teimudamente fallida nos espectácu.los do . Os decorados de .Xosé Miguel LiCDG. De certo, estes. parlamentos
. gero alonxan a ide~ de habitación
fan a~ veces de fiestras de emode sombras. O actor tifüf que ser a
ción, licéncias de corazón nun tex- ·
única realidade competente porque
to construido como unha adiviña,
neste Pirande1Jo non liai ilusión espero a actri~ 'acerta no acento, na
pacial senón viaxe ao interior. Asi
forma, no movemento. No traballo
é, se vos par-ec~ é unha ficción dede Pilar Pereira maniféstanse todas
sengañada; unha adaptación da coas táboas que leva pisado con vo- · média burguesa que escapa do reacación inexorábel qesde os tempos
lismo de imitación pero non pode
cair no· conflito· dé forzas sociais.
da universidade compostelá, o:
TEI, o teatro profisional etc. para
O lími_te da cont€stación .está en
expresar por fin o matiz coa mesque a comédia fale de si mesma e
ma normalid_a de coa que respira.

•G. LUCA

Con Asi é, se vos parece,
dirixida por Maximino
· Keyzán, o Centro
Dramático Galego regresa
polos camiños do teatro
que non require guias
para a compreJ!sión. Un
primeiro Piraridello
situado na fronteira do
realismo, asequíbel,
anticuad9~ un anaco
manierista, auto- ,
explicábe_l, pero que
permite á actriz Pilar
Pereira e ao actor Daniel
Heras mostrar calidades
no mais alto nível.

A representación que Daniel Heras
: fai do papel do señor.Porto, é segundo galane> que nos trae esta es. trea. Non ten doada ~xplicación que
un actor con tan resalto domínio da
voz e do xesto non apareza en re. O es.pectador perdoa a eleición
parto nengun desde o 83, se mal
- deste mal chamado clásico de . _non lembramos. Heras ten a febra
1917 se gráéias a esta incómoda
de ouro dos actores que convencen
gabela dalle por fin pasado pala
nos episódios de tensión dramática
p·o rta o sol. de dous sobrésaintes
pero· poden pasar sen transición ao
traballos <le ·actor~s. Porque é pre· rexisto confidencial e engaiolai ao
ciso comezar por aqui: Pilar-PereipúblicQ con idéntica seguridade.
, ra representa unha Señora Flora
Precisamente o que- conven a ese
que mete o público nun puño. ·Os
señor Porto que ere nas flOrrnas e

se poda dinamitar a conceición clásica de desenlace. Eis algúns materiais para unha didáctica teatral,
con antídoto incluidc:> contra o inxenuism9. Repetidamente, o CDG
ten .invertido os termos con con-ciéncia culpábel de didactismo .para producir un monstro pedante
que puñ~ ao personal en fuga. O título- d~sta obra de 1917 ten ben de
suxeréncias.
A direción de Maxirnino Keyzán é
organizada, anti-ilusionista .. Non
hai licéncias para a inrnaterialización, tanto na· luz, que non -actua

Ficha
Título: . Asi é,. se ·vos parece, de'
Luigi P.irandello.
Traducción de Xabier ·Rodríguez
Baixeras.
·
Reparto: Xan · Bravo, Elviia
González Comesaña, Cristina
Dominguez, Salvador del Rio,
Isabel L . Ag.uilera, Willy · Ete·r,
Mela Casai, Juan Vidal, Pilar Pe- _
reira, Daniel · H~ras, Elena Các-

camo, Alfredo Rodríguez, Pilar
Saaavedra, Pablo Sanmartin, Xosé Maria García Picher, Anxos
Ladrón de Guevara, Isabel Arcos, Margarita Fernández, Antón
Mera, Xosé Manuel Martín e
Chiqui Durán.
Réxedor Pedro González Diaz,
Dirección: Maximino Keyzán.
Producción: CDG.
•

Ricardo CarValho Calero
A RAZÓN DA ESPERA.N ZA
-

..
-

Estudos e análises da .obra dundos
:máis import~ntes_ jntelectuais da
~Ultura galega neSte século. ,

ANOSA TEDA .
ANOSA CULTURA-13 .

sobre volumes, como na drarnatúrxia que non busca ·oposicións
senón banzos de tensión nos que
poder destripar un persoaxe cun
foco de seguemento. As intensidades están medidas córalmente e os
siléncios (algo raro no teatro de
naso) resoan. Por veces, as calida~ des de actuación son espectacularmente disimétricas, o que pode
desconcertar ao espectador. Do
resto, é de notar que o público egue con atención as voltas da intriga e se deixa atrapar coa garda
baixa polo parolar da señora Pereira e o señor Heras.
Unha palabra derradeira sobre a
traducción de Xavier Rodríguez
Baixeras. Na intención manife ta
do director estaba que obra tivese
unha língua urbana como quer o
orixinal. Ora o amaneramento da
civilidade ten que ser finxido, o
que o traductor consegue por veces tirando da corda do niper-enxebrisrno. Demó trase por ese carniño que o primeiro que ten que
ter un texto teatral é música, ou
saber a pan, corno quería Frei Antonio. O contrário só trae afogos
para os actores e distracción par
o respeitábel.
•

_,

_

AROSATDBA

--N 2477 - 16 DE MAIO DÉ 1991 ,

25

Recuperan para a rádio todo o teatro de Clinqueiro ·
Rádi~ 4 arranxou unha programación. especiaf sobre
o escntor de Mondoñedo
.
.

Rádio 4 ven emitindó. para toda Galiza no mes de Maio
os guións de Cunqueiro que, cos títulos de "Andar e ver
por Galicia" e "Cada día ten a sua historia", escrebeu en
exclusiva para Radio Nacional en Galida. Coincidiildo
coa "Semana das Letras", Rádio 4 emitirá, tarnén, o
, teatro de Cunqueiro adaptado ao meio ra~iofónico.
Desde o dia 1 de Maio, ás once e
"'cinco da mañá, dentro do programa "Hoxendía" que dir:ixe e presenta Fidel Femán, véñense escoit}lndo os guións que escrebeu
Alvaro Cunqueiro durante os rnáis
de vinte anos de intensa colabora-

ción ·con RNE Galiza:
En horário nocturno, ás once da
noite, coincidindo coa Symana das
Letras Galegas; poderase éscoitar
o teatro completo de Cunqueiro.
Desde o 13 e até o -17 de Maio

•

.

emitiranse as obras: A sentencia.
dourada, Palabras de vispúa,
Función de Romeo e Xulieta, Xan
o bo ·conspirador, A noite vai coma un río, A dama que engañada
por un demo elegante, e O incerto
señor don Hamlet.

Benito Vázquez e Xosé Luís Saqués, Manuel Ant~lo e Manuel
Martinez no aspecto técnico. _

A adaptación radiofónica dos textos de .Cunqueiro foi re~Jizada por
Ana Pontón e Lino Braxa, sendo
<leste último a dirección. Esta -produción dramática; patrocinada pola
_A interpretación d¡s obras correu a
Aúla de .Cultura de Caixa Galici~,
cargo dos menores actores galegos
de,teatro, entre ·os que ~se atopan · , marca un .fito ·histórico, pois.é e~ta
a primeira ocasión na que se produMabel Rivera, Luísa Merelas, -Tuto
ce Q teatr? completo de· Cunqueiro._
Vázquez, Miguel Pernas e Gonzalo Uriarte, asi como profisionais de
RNE Galicia, como Ananda Espa-_ Tamen, se vai apresentar o libro
ñol, Pilar Cañás, Matesa: Bourio, _ qúe recolle as crónicas, entrevis-

tas, conferéncias e adaptacións teatrais de Cunqueiro para a rádio,
gravadas por RNE Galicia e qu~ ,
se ·conservan no arquivo sonoro da
emisora.
O libro, escrito por Xavier Seoane

e Lino Braxe•. está editad~ por Sotelo ~lanco c.o título de A maxia
da palabra: Cunqueiro na Radio, e
irá ácornpañado dunha casete ·ria·
que. se incluen testernuños sonoros
do prórpio Cunqueiro, un guión de
' rádio pertencente á série "Cada día
ten a·sua historia"· e a obra teatral
Palabras de vispera.
•

AOITAVAPARTE
LJNO BRAXE

Para Chichí Campos
e Bertolt Brecht,
xenle de radio.

Hai tempo escrevin un artigo que
levava un título revelador pela sua
timidez: "A' radio, unha arte fronteiriza". Desde aquela sigo-lle a
dar voltas ao tema. E se cadra, cada vez que me enfrento coa posibiUdade de criar paixón, risos, histórias nesta disciplina, dou en pensar
que nonia trabucado no meu anterior artigo, ainda que si quedara algo tímido no título.
Hai quen repara en traballar para
es.te medio. Alguns escritores pensan que é efímero, que non compensa; non se imprime o que se
cria. Para alguns actores e directores de teatro a rádio é secundária
frente ao cine. Supoño que son coñecedores de que unha arte e outra
camiñaron xuntas durante un tempo, xa que un éxito nunha podia
-cunha feliz adaptación- ser levada á outra, e dun xeito mais brillante, incluso, que os actuais intercámbios entre cine e TV.
Pensemos en Flywbeel, shyster
and Glywneel, a estraordinária sé.,
rie de humor dos Irmás Marx para
a compañía radiofónica norte-americana. NBC, a cal serviu de base
para rnuito filmes dos Marx: Os
catro cocos, O conflito dos Marx,
Sopa de ganso e Tenda de tolos.
Pen emos que deste serial radiofónico xurdiron alguns dos gags
rnais celebrados, que adornarían
con delirante acerto, películas dos
Marx como Plumas de cavalo, Unha noite na ópera, Unha tarde no
circo ou Pistoleiro.s de auga doce.
Cornezades a entender o que. a in-

Momento da grabación de "Don Hamlet".Xosé Antón Jimenez, Ananda Español,
Miguel Pernas e Gonzalo Letamendía.

terrelación das artes? Espero que
ninguén· discutira a capacidade artística de Grow::ho e ChicQ. Pois
ben, se eran artistas no teatro e no
cine, serian-no tarnén na rádio. Ou
estades a pensar que. facian unha
rebaixa da sua inventiva na escrita
e na inter-pretación cando se enfrentaban ºao micrófono?
Falarei agora dos autore e agardo
da vosa comprensión cando afirma
que Becket, Fassbinder ou Wells
son mitos para aqueles, que coma
min, reivindicamos a parte artística
que se lle corresponde ao noso tanor. Becket, ten-o claro. Desde
sern pre o dramaturgo irlandés escrevíu para rádio, TV e teatro sen
despreciar nengunha posibilidade
para emocionar aos seus espectadores e ouvintes. Non hai mais que
lembrar as. suas Pavesas, onde ~eú
ne precisamente vários textos cría:. ·
dos para este medio.

HOMES COMO LUIS
SEOANE E ÁLVARO
CUNQUEIRO FORON
AUTORES DE
GUIÓ NS
RADIOFÓNICOS~ E
ESTE ULTIMO E
AUTORDUNHA
ADAPTACIÓN PARA
, A RADIO ·
"A MIDSUMMER
NIGHT'S DREAM".
Orson Welles, corno bó renacentista, tarnén se ocupou da rádio. Dirixíu o Mercury Theatre on the Air,
e con el fixo a adaptación de "A
guerra dos mundos" de H.G.

Wells, coa que aterrizou á audiénc-ia americana. O veloz e insone
. Fassbind'er, escrivíu <lucias de pr-oxectos para cine que logo f9ron levados a TV., para teatro pezas que
logo foron radiadas, para rádio
guións qrie acabaron sendo filmes
e ideias de TV. posta ao fin riba
dun escenáriq.

e talenio que sexamos capacei de
imprimir ao noso traballo cando nos
poñamos pensr nun mero, unhas
voces, unha música, un son e a irnaxinación ..Cantos escenários, paisa- ·
xes, situ,acións, aventuras podernos
criar no noso cerebro, ao nos capri-.
cho, sen necesidade da irnaxe que -o
' ~cine nos impón.

. Na Galiza, homes corno Luís Seoane e Alvaro Cunqueiro foron autores de guións radiofónicos, e o
mesmo don Alvaro é autor dunha
adaptación para rádio da obra de
W. Shakespeare "A rnidsurnmer
night's dream". Hoxe, escritores
com Paco Martín, Claudio Rodrigu.ez .Fer, Miguel Mato ou Antqn
Grande teñen concevido textos para rádio, que logo son postos eñ
antena por profisionais das ondas
. · ou por xente do teatro. (1)

Agardernos que os que pensan que
todo na rádio está inventado, qué
· tod~ está feito, que a radio é a radio informativa, ou a radio fórmula, ou a rádio cornpafüa(2) non Ros
leven á desaparición desta arte.
Desdes estas· liñas un saúdo cheo
, de admiración para todos os que fixeron posível que teñamos pasado,
que teñamos mitos, que saibainos
ter o raciocinio suficiente comQ
_para nos decatar que tanta asepsia
non _serve para nada, e que os tempos. de glória se lles <leven aos
imaxinários, aos que criaron fanta- _
sías, cliversión e emocións coa sua
cabeciña. Sen desorbitadqs pr_esupostos, sen noticias morbosas, sen
venderse a critérios horteras, ·

Supoño-que ninguén discutirá a va1ia das plumas citadas con anterioridade, co cal, queda demostrado
que se pode facet arte escrita para a
rádio. Pasemos aos actores. Permitide-rne que non abuse de nomes á
hora de deferider o traballo actoral
na rádio. 'Só daréi norne dun actor
polo que Marlene Dietrich colleria
_un barco, un avión, un tren por velo nunha furtción en calquer lugar
Qo rnund: Richar Burton. Qué darla
eu por escoitar na rádio unha .das
suas prodixiosas grabacións, con
isa voz profunda, plena de matices,
coa que crin entolecer cando ouvin
a vers,ión orixinal de "Who's
· Afr.aid c;>f Virginia Woolf?"

o

Comprendedes agora porque o~meu
artigo no que falava da rádio como
arte fronteiriza era tirnid? Sen dúvi- ·
da todo depende das árislas, paixóns

a

Que história poderernos ·escrever
nun ñ1turo coa rádio cansina, · metódica, carente de supresa que estamos reaUzando·na actuilidade?
. Definitivamente, si. A rádio é a oitava arte. Sempre o foi. Mágoa que
os artistas se esqueceran dela e deixaran en rnans da barbárie tan precioso regalo da inventiva moderna.
(1) As suas criacións foroh emitidas durante
as 1~ Xornadas de Teatro na Rádio (R-5 Lugo) e no espácio."20.000 legmrs de vaixe radiofónica" (R-4).
·
(2) A rádio eompañía é un ruido de .fondo
ment'res fritim~s ·croquetas.
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A OBRA ESCULTÓRICA FORÁNEA NOS SÉCULOS XV E XVI
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FRANCISCO SINGUL LORENZO

Os ·fil!ajs dos tempos góticos e a
íntroducción do Renacemento ten
como protagonistas no campo da
plástica a unha serie de méstres
que traballan en· Galicia chegados
. de terras alleas á nosa; un século
como o XV; pródigo en acontecementos violentos como o episodio
das revoltas innandiñas contra as
, xerarquías feudais, será de m'oita
· relevancia no terreo das representación·s figurativas, darémonos
contados éxitos acadados pola arte
galega, en canto á beleza formal e
achegamento em.otivos aos fieis.
Escomezan tamén a ter forza os
encargos de persoas devotas a un
·santo -o caso do Apóstolo Santiago é de referencia- ou a Virxe,
de tal xeito que o fenómeno do
mecenazgo non será exclusivo do
século do Renacemento. Gallc;ta
irrumpe con decisión no Mundo
Moderno asumindo que é necesaria a produc~ón artística en aras
dun fortalecemento do prestixio da
persoa que fai a doación ou co~s
trúe a propia capela funeraria nun
. recjntc;> _de proxección internacion!J.l como a Catedral de Santiago,
tampouco faltan os exemplos .da
exaltación da figura do nobre tralo
seu pasamento, dándolle un senso
demasiado laico e áulico a un espacio que debería ser de maior re- collemento espiritual.
MES1RES FORÁNEOS PARA
UNHA PLÁSTICA PROPIA
A linguaxe do gótico hispano-flamengo faise notar nas tres escenas .
do retábulo de Santa María de
Azogue, de Betanzos; os episodios·
que nos están a falar dos Misterios ·
Gozosos da Virxe están cheas dun
arome encatador, de peza feíta por
artista que se baséa no cotián para
crear a gracia dos Gozos de María.
Tamén era flamengo o mestre que
labro u -en pedra caliza Grupo de
- Sa!lta Ana coa Virxe e o Neno, outro exemplo de arte deliciosa, sensihle e chea de agarimo familiar, .
hai que ver como o século XV nos
achega á relixiosidade feíta dozura
e amor filial. Quizais sexa obra
para a adesáparecida capela do arcebispo- don Lope de Mendoza e
dos primeiros anos do XVI.

o

Gristo ~ Aparecido, a súa Predic'ación do Evanxeo, o seu Martirio e
a ''traslatio a Iria Flavia, é ter unha
preciosa visión do mais sobranceiro da vida no noso Apóstolo como .
Peregrino e Predicador.

xiosas coas represenfacióñs sensibles da Virxe, Xesús e dos Santos.
CORNIELIS DE HOLANDA OU
A VERSATILIDADE
· É un dos tnais interesantes ínestres

Os relevos de Goodyear teñen a . _
compaña en "San Martiño Pinario
dunha das .xoidas que a exposición
presenta: estamos a falar da máis
fermosa Virxe Baixomedieval que
ternos en Galicia. Para o altar principal da capela funeraria do arcebispo do Lope de Mendoza, rematada en 1451 e desfeita por mandato do arcebispo Raxoi en 1770 para
que houbese espació para edificar
a neoclásica Capela da Comunóñ,
fíxose por m~ borgoñona e de tal
elegancia e dozurza son as súas
formas que enche · de Gracia o ·esireito espacio que a exposición lle
deu. Ollar a dita virxe alabastrina e
_ perderse 'no eq_canto que irradia,
sorrindo-lle ao Neno e a toda a Hu-·
manidade, e todo un. Mais non podemos esquencer que do s. XV e
-lediciosa Virxe con Neno que tamén se amosa á berra da Anunciación que estivera na navé central
da Catedral de Compostela. O conx un to do Anuncio -Arcan·x o e
Virxe preñada- e obra feíta en pedra caliza, material que serve de
apoio matérico ao espírito de Gracia que fai súa a a extraordinária '
beleza formal da Virxe de San Andrés de Vea (A Estrada, Pontevedra); si parece certo que foi conq.uerida tal maravi11a afectiva .por
man portuguesa - quizás de
Coimbra-, a sensualidade e as sinuosidades da Virxé Preñada, e ta.r
mén a compostura arcanxélica, fo~
ron froito do traballo dalgun artista
que para Compostela achegou o
esilo italogótico da fermosa .cidade
toscana de Siena. E procedente dos
canais venecianos chegou ata Corcubión (A Coruña) a imaxe que recolle máis froitos da devoción Pº"'
· pular de toda a exposición. As xentes da vila, ben coñecidas pola sua 1
paixón por San Mar~os achegáronse a "Géificia No Tempo" a renderlle homaxe o seu. Patrón:·flores, bi-cos, cánticos, conversa distendida
co santo e oración fervorosa foi o
acadado polo evanxelista que repousa en Venecia e que de tal xeito
é venerado eri Córcubión; o pobo
vai onde vaia o seu benefactor, e
San Marcos recibiu a visita dos
seus beneficiados-. O evanxelista
·está representado nesta pez-a de fianis do XV como humanista culto,
. ataviado de tal xeito, está
a escribir con pluma de
pr'ata o seu Evanxeo e
amosa a serenidade propia da estética que pronto
comezará o pródigo ca-_
miño artístico do s. XVI:
o Renacemento.

Se·a orientación flameqga do XV e
XVI chega primeiro por contactos
comerciais -fixémonos no fetábulo de Azogue, mercado na feira
de Medina del Campo- e despois
. de xeito dire·c to, ao contar en
Compostela con artistas norteños
que veñen a traballar na construcción do l;lospital Real, a aportaci9n
inglesa faise por ·vontade dun párroco dimha pequena comunidade
da illa de Wogh, diócese de Win- ·
chester. O retabuliño que John Goodyear dá como ofrenda, de ·peregrinación ·á Catedral de Santiago,
feíto nos 'anos medios do século
Inglaterra, Italia, Flandes,
xv:' de xeito artesanal, segúindo a - Borgoña, Portugal, dende
tradición da talla do alabastro en
moitos puntos da xeograpbradoiros que exportaban a súa
fí a europea · cheg-an á
poducción a toda Europa, estanos
Galiéia do século XV
a falar en linguaxe moi clara e
planteam_entos artísticos ·
axeitada a un público .pouco esi- · que conflúen cos tradixente, dos momentos estelares da
cionais xeitos de .forxar
· vida de Santiago o Maior. Ver a
beleza forma e conquerir
súa vocación, a súa fervorosa e
un contacto espiritual
axeonllada estampa ~ xa atav.ia- . grato dos paisanos e das
xerarquias laicas e reli.do corrio peregrino- aos pés do

- Ü

MESTREDE ·
SOBRADO E UN DOS
MAIS
. SOBRANCEIROS
ARTISTAS QUE
FIXERON ARTE-NAS
TERRAS GALEGAS
DURANTE OS ANOS
MEDIOS DO
SECULOXVI

forán'eos que traballan en Gaiicia
no s. XVI, un dos pilares do Tempo do Esplendor da exposición, e
sen ·dúbida un os mais miteriosos e
atractivos artistas de toda a Arte
Galega: A súa filiación artística é
norteña ·e trab~lla, seguindo os parámetros do estilo gótico-flamengo, no retábulo maior da Catedral
de Ourense, unha "máquina" de
mazonería gótica, dlvidido en multitude de corpos e rúas, amosando
moito de gótico final nas pezas que
ata a exposición compostelá chegaron (dúas santas ~un Moisés) e
incorporando os presupostos formais da, nova estética, o renaceme_nto, en escenas como a Piedade
(na catedrál ourensán).
Precisamente esa é unha característica que fará del un borne versátil, pois é capaz de facer arte gótica
·e --cambiando de rexistro- arte
renacentista, segundo leló indiquen no seu contrato. Se os comitentes ou encargantes da obra de
arte dinlle que faga o traballo á la
romana, ·Cornielis saberá empregar
a linguaxe renacente, algo verdadeiram en te vangardista, xa que
non era coñecida en Galicia a proxección da nova arte dos focos florentino ou norteño. _

Renacement~ ata hoxe para encher
de sentimento formoso as salas- do
"Esplendor", falaramos tenramente
do excelso da sublimidade renacente que acada Juni nesta xoida da arte de Galic!a.
O seu obradoiro foi de tal relevancia que moitos discípulos desenvolverán os presupostos da arte xuniana en Castela e Galicia. Para a
igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns (Pontevedra) tallou en madeira de piñeiro un dos oficiais do
· devandito obradoiro unha Virxe
con Neno realmente manierista e
vencellada ás formu)ación xunianas; o mesmo aire celestial conquerido pola -gracia helicoidal
compositiva 6 o pregado de panos
brando; unha das representacións
mellor acadadas pola manierismo
galego nesta Vrrxe que non deixa
de amosar as cualidades xunianas
en canto. a desproporcións -norma en Juni- e valoracións das actitudes nobres.

O Mestre de Sobrado foi outro dos
artistas que aprenderon o oficio da
escultura con Juni no obradoiro de
León. Os restos do retábulo maior
do Mosteiro de Sobrado dos Monxes (A Coruña), o Descendemento
da igrexa de San Pedro da Porta e
Enteiramente renacentista, cunha
as dúas tenras imaxes de Cristo da
Hurnildade e de Cristo atado á cofermosa valoración ·do"contraposlumna configuran un dos conxunto", cun pregado de panos brando e
tos mais espectaculares da plástica
cunha actitude nobre que amosa o
do Renacemento galego. Fonnal~entimento de preocupación da Nai
mente ollamos composicións basaque coñece a futura Paixón do seu
das na xeome_tría, bai esa búsqueda
Pillo é a Virxe da Capela da Prima
consciente do equilibrio compositida catedral de Santiago. Os planvo, está a ~mpregar a perspectiva
teamientos renacentes sinalan a cade xeito manierista (por superposipacacidade de Cornielis á hora de
asumir as formulacións estéticas
ción de figuras dentro dunha escena), os panos recordan ó traballo
do Renacemento, os coengos de
de Juni co barro (en Medina de
Compostela eran coñecedores dos
Ríoseco), mai non abonda se o
logros italianos en tanto a beleza
fonnal, Castela servía de fío conque queremos é deixar claro que o
ductor e por ela chegaban as inMestre de sobrado é un do mais
sobranceiros artistas que fixeron
fluencias da arte florentina. O reiArte con maiúsculas nas terra ga-.
no das novas actitudes atopámolo
legas durante os anos medio do
tamén noxeito de estar do Neno.
século XVI. ·Os éxitos acadados
Este xoga coa cruz, a premonición
por este discípulo do mestre borgo.do seu martirio.
ñón refírense sobre todo á plasmación fiunhas actitudes nobres que
MESTRES DE CASTELA
rivalizan coas conqueridas polos
TRABALLAN EN GALICIA
mellores mestres ialianos do seu
tempo; a Virxe da "Adoración dos
Non é certamente castelán pero faPastores" pode competir en beleza
rá moita obra en León, Burgos e
e gracia coas de Donatello, a resigValladolid o borgoñón Xoán de Junación que amosan os seus Cristos
ni. Para o convento de San Frané un cume no eido das actitudes
cisco de Ourense tallou a máis ferpola forza do seu equilibrio psicomos virxe, da sua vida de artista,
lóxico, a nobreza e á aristocracia
alá por 1577, e que preseñta con
da Arte .do Renacemento non fumoita suti_leza unha ferxen do espírito de ditas pezas; non
mosa .liña compositiva
se rompe endexamais a dulce trahelicoidal, un pregado
xedia que impera ·no interior, na
brando, redondeado, de
aima dos persoaxes que asisten ao
grande plenitude formal.
Descendemento de Cristo e todos
Unha ·Inmaculada moi
volumétrica qu'e ten pre- · eles aprenden do·seu Maestro a sereriidade e a contención da dor• .o
sencia e prestancia sen
. clasicismo · nunha das súas melloque o macizo sexa· o úni. res mostras, o Mestre do Sobrádo
co planteamento estético
que se ·valora, máis ben
como orixinador dunha devoción
doce que tenta achegar aos galegos
teríamos que ollar de xeia unha reliXiosidade de corte huto sereno o seu rostro para poderr ~preciar en todo , manista e doce. ·Hai; que voltar só
·para voltar a ollar a humildade; a
o seu senso o espírito da
resignación, a paciencia, a contenpeza. ~empre que no.s
ción dramática, a espiritualidade, a
acheguemos de xeito rebeleza... , a Arte_ con Juni e os seus
. flexivo para contemplar a
seguidores 'volve a ser o "principio _
sublime melancolía da
do terrible", algo que nos ·asombra
Virxe, unha tristura duradeira que yen desde o
e que desdeñ~ destruimos.
· +
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CONVOCATORIAS

NOVAS SENSUAIS
MC/ A CORUÑA
Baixo o título "O pre-existente
como modelo", Margarita Ledo,
ponlle cm:, cunha análise rigurosa, á derradeira tanda de reedi-·
cións do boletín A Nosa Terra
confecionado polos galeguistas
de épocas pretéritas. ·"Dixemos
que ANT decídese por unha in.formación selectiva, unha información que acompañe. e reforce
as suas propostas, tanto ideolóxicas como organizativo-políticas", subliña na sua tese, lembrando que referente ao "segmento da información que lle
interesa desenvolverá un meritorio esforzo tanto na acumulación de· dados 'como no seu tratamento redacional ou de técniJ
cas de estilo interpretativo. Endexamais - d i - faltarán nas
suas páxinas os mftins agráriogaleguistas, por exemplo, ou o
resultado das manifestacións labregas , con mortos e feridos

(.. .r'~ O editor galego que porá
en circulación istes v.olurnes,
"talvez falte al·g un ·docul]ento
máis pero es~án moi espallados
e son de difícil localización",
considera co traballo feíto im_pottante, toda vez que conseguimos xuntar nunha obr.a c·ompleta a meirande parte do publicado aquelas datas, tanto nas
anteriores á guerra civil como a
parte posterior, a do exílio".
Nesta fin de semana, teatro "Así
é (se vos parece)" será estrea no
Colón. Maximino Queyzán o
máximo responsable da desfeita .. Xavier Baxeras da traducci'ón. A crítica polo mom((nto,
algúns dos santós da crítica, reduciu a obra a cinzas. Haberá
que vela de calquer xeito porque teatro hai pouco. E teatro
entretido, menos. A novidade
pode esar en que por unha vez o
Centro Dramático ( ... ) non se

fiou do que tiña denll;o e fiX:o
unha sele"cción esitlo americano. E, ao menos, xa non son os
mesmos oe seinpre . . o que pode dar coa história. Está claro
cos actuais "'m andamáis" do fío
de opinión descoOeceh ou esquecen que tiveron as súas pró- .
prias oportunidades a tódolos
níveis. E se lles viu a escasa
imaxinación con que contan. É
importante, entón, non só traducir a Pirandello -que ' nori é
malo- senón crear as paunas
dun mesmo, que tampo~co o é.
Parez que hai moito medo. a
mostra-los próprios complexos
e soidades, por exemplo.
Mentres, o ritmo segue. Miguel
Anxo Femán-Vello percorre terr.as lusitanas. O Pacho conmemora o 17 de Maio ca presentación dun livro adicado a Vilar
Ponte baixo a tutela editorial do
patriarca Isaac Díaz Pardo. •

CONVOCATORIAS
II Xomadas
de História
Do dia 13 ao 18 de Maio o Centro de Estudos Medievais de Ribadávia celébra e unha emán
de acto a realizar na lgrexa de
Santiago ás 20,30. Ao tempo,
en horario de 19 a 21 h., na Sá
de Exposicións da Escola Taller
vaise celebrar unha Exposición
de Petos de Animas, cedidos_
pola Escota-Taller de Bande.
O programa ten as seguintes
intervencións previstas:

16 de Maio Angel Sicart.
"Do románico ao gótico: códices e pintura mural".
17 de Maio Francisco Nodar.
'Teatro menor medieval galega-portugués"
18 de Maio. Anselmo López
Carreira, "1366-1466: Conxuntura de crise en Terras de Ourense e Ribadávia".

Vlll Feira
de Artesania
O 19 de Maio en O Couto-Ponteceso organizada pola AC
Monte Blanco e coa colabora-

ción de diferentes institucións.
Máis de 40 stands (cerámica,
madeira, orfebrería, bonecaria,
textil. ... ) e mostras de libro e
música galega, concurso literário, história do encaixe, escultura e pintura.

Asi é (se vos parece)
A última montaxe do Centro
Dramático Galega, dirixida por
Maximino Keyzán, ponse en
cena os dias 22, 23, 24, 25 e 26
no Teatro do Centro Cultural
Caixavigo. (Ver crítica neste
mesmo número).

Cinc noruego
Ciclo organizado pola Confederación de Cine-Clubes e a Embaixada noruega segundo o seguinte calendário:
Vagabundos:3-4 de Xuño
CGAI; 21 de Xuño Carballo; 27
de Xuño Adega Vilagarcia; 28
de Xuño Pontevedra.
Miña Pequena Ida: 14 de
Xuño, Carballo; 19 de Xuño,
CC Pontevedra ; 20 de Xuño
Adega· 27/28 de Xuño CGAI.
Caza de Bruxas. 13 de Xuño

Barbanza; 17/18 de Xuño
CGAI.
A recadejra 17 de Maio CC
Carballo; 5 de Xuño CC Pontevedra; 13/14 "CGAI; 20 de Xuño
CC Barbanza.

Língua e cuestión
nacional
O Grupo Cultural Aloia, de
Barcelona, fai a sua apreseta_ción pública o próximo 18 de
Maio ás 18 h. no Ateneu Barcelonés, e coincididndo coa semán das letras galegas dará unha coneréncia Francisco Rodríguez Sánchez sobre o tema
"Língua é. cuestión nadonal".
O acto conta coa colaboración
do CIEMEN e do BNG na emigración.

Actos de O Fácho
Dentro da programación para o
mes de Maio a AC O Pacho de
A Coruña anúncia para o 23 cie ·
Maio, tertúlia cun membro da
Mesa pola Normalización Lingüística sobre expectativas da
normalización no noso país. •

PUBLICACIONS
A tran formación do
confito lingüí tico en
normativo
_ (ven da páxlna 22)

do e tado e ·panhol obre a no a língua por e dar a no a perten9a a e e e tado, e o efeito
ao estado portugé pór ter quas·e que um te~o da popula9om
da mesma fala na Ibéria ob o
domínio político doutro e Lado.
2.- Exigir em todo o lugares e momentos responsavilidade á autoridade política portugue a e á ua intelligentsia",
apresentar a sua atitude como
anti -europeia, e pór claro a sua
grave responsabilidadc a re peito do galego.
3.- Cria9om e participa9om
em todo tipo de programas
tran fronteirizos da CEE, impli ca9om dos mesmos da Junta da
Galiia, e cria9om de ·lazos coas
comunidades lusófonas (hai en
Portugal já duas comunidades
autónomas os Azores e Madeira, criar lazos com elas).
4.- Exigir das autoridades
máis meios para fazer pesquis-

sas sobre a língua,- para actuar
sabendo, e sabendo para informar e actuar.
5.- Introduzir aspeitos lúdico para a promoyom da Jíngua.
A " língua por i própria nom
se promocionam se nom por
factore extra-lingüísticos. hai
que valorizar a Hngua dum jeito
di tinto a como e e tá fazendo,
Obradoiro
reclamar o feíto europeo da línDecimoitava entrega da revista
gua galega e que e tar contra
editada polo Coléxio Oficial de
dela é anti-europcu .
Arquitectos de Galicia. Reno6.- É fundamental que os
vada con profundidade nos últipartidos políticos nacionalistas
mos números, esta nova entrega
clariliquem publicamente, e ensegue o esquema de antriores
. tre os seus membros, a sua posentregas, desta 'volta centrado
tura estratégica para a língua da
nas cidades e no orctenamento
Galiza, e aber cal é a sua posurbanístico. Seccción de Novas,
tura de futuro para ela. Tendo
Conxursos, reseña, visións e
clara a estratég.ia é muito memonografía, con duas dúcias de
no importante •que polas tácticolaboracións. No aspecto lite- ·
ca imediatas estas podam
rário-ehsaístico, Antón Baaadaptar-se circunstancialmente
monde, -Lois Diéguez, Man~el
v.g. no aspeito da norma, mais
isso sím, sendo conscientes que . Rivas, Manuel Guede e Suso de
Toro. Na . monografía traballao~
a adop9om de medidas imedia-sobre as actuacións .en diferentas podem, militas veze.s, condites cidade~ e vilas: Vigo, Malpicionar o futuro de jeito irreversível, e que as posturas que se . ca, Ribadávia, Baiona, Guimaraes,. .. A revista é monolíngue
adoptam n6m som neutras.
7 . - Cria9om do conjunto . en gaJego e inclue uha versión
•
cultural galego-portugués:
• ¡.. en castellano.

UN.TA
DE GALICIA

u
CU.U

Prémio de narrativa
'Cid_ade de Lugo'
1ª O premio estará dotado coa
cantidade ·de Dom¡ mjllóns cincocentas mil pesetas.
2ª Poderá concorrer calquera
autor da nacionalidade que sexa,
que presente un ou varios libros'
de narracións ou contos inéditos,
escritos en idiorria galego.
3ª As obras mecanografadas
a dobre espacio en follas de tamaño folio ou similar, por unha
soa cara, mandaranse- por correo, sen remite ·e baixo lema ou
pseudónimo, o Concello de Lugo, Praza Maior, s/n. 27001 Lugo, indicando qo· sobre "Pre!JliO
de narrativa Cidade de-Lugo".
En sobre adxunto, pechado e
baixo o mesmo lema ou pseu- ·
dónimo, indii::arase o nome e
enderezo do autor, e o. teléfono
se o tivera. De cada obra mandaranse cinco copias.
4 3 O prazo de admisión das
obras finalizará o día 1 de xullo
de 1991, ás 13 horas. O fallo darase a coñécer o día 19 de outubro, en xuntanza celebrada polo
xurado na cidade de Lugó. A entrega do premio farase nun acto
literario a realizar polo Concello,
no mesmo día do fallo.

5ª O libro premiado pubrica~
rase de acordo entre o Concello
e o Autor, quedando ásegurados, en todo caso, os dereitos
de autor.
·
O autor e a editorial que publique a súa obra c¡Jedan obrigados a entregar ó Concello de
Lugo cincocentos exemplares,
facendo figurar na portada o logotipo do Patronato Municipal
de Cultura e a "EdiCións Espe. cial. Premio de Narrativa Cidade de Lugo, 1991".
6ª As obras non pre'm iadas
devolveranse ós autores que o
soliciten no prazo de dous meses desdeo día do fallo. Os orixinais que non sexan reclamados, serán destruidos, sen que
sexa admisible recurso algún
sobre esta resolución . .
7ª O Concello resérvaseo dereito de facer adicións ou tiradas non ve~ais, que non devenguen dereitos de autor,
8ª O premido poderá quedar
deserto, de non existirenobras
de calidade, a xui~io do xuradq,
pero non poderá ser dividido.
9ª P xurado estará composto
por cinco membros con voto,
deles dous designados pola Real
Academia Galega e pola Universidade de Santiago, e outros
tres, obrigadamente escritores
con obra en galego, ~lixidos po_-

lo Patronato de Cultura do Concello de Lugo. Presidirá o xurado o Presidente do Patronato de
Cultura e actuará como. secretario o Vicepresidente, ámbolos
dous con voz pero sen voto.
A composición do xurado darase a coñecer polo menos cun
mes de antélación o remate do
prazo de admisión deobras, pu. blicándose nos medios de comunicación.
Nengun concorrente poderá
ser n'lembro do xurado, .
1Oª O xurado fará públicas as
razóns nas que fundamenta· a
concesión do premio.
1i ª Cada autor estará obrigado a suscribir cantos documentos sexan necesarios para que a
edición da súa obra sexa inscri- .
ta no Rexistro da Propiedad'e
, Intelectual e: se fose necesario,
_da Propiedade Industrial d~ España, como asimesmo nos correspondentes ·rexjstros estranxeiros.
·
12ª Para calquera diferencia
que poidera ser 'dirimida pola
víá xuricial, as partes renu~cian
o fuero propio esométense expresamente ós Xuzgados e Tribunais de Lugo.
13ª O feito deconcorreren a
este premio significa•que os
autores aceptan t"ódalas -s·úas
bases. · _,.,•

ANUNCIOS DE BALDE
O Centro de Recursos para Es- ·
tudiantes Mancomun, organismo dependente da Universidade de Santiago de Compostela
e xestionado polos Comités
Abertos de Faculdade pretende
criar un arquivo no que. se aco- ·
lla toda a documentación posíbel sobre o movimento estudiantil galego nos últimos
cincuenta anos. Por esta razón
estamos interesados en contactar con aquelas persoas que teñan fotos, panfletos, boletins, ·
octavillas ... editados durante
este periodo na Universidade
ou no Ensino Médio, co obxecto de fotocopialos e catalogalos
dentro da sección de Documentación do Centro. Para contactar o.u para máis información
podedes dirixirvos a: Centro de
Recursos para Estudantes
Mancomun. Pavillón de Serví- ·
cios Estudantis. Campus Universitário. Santiago de Compostela. Tfno (981) 56 31 00
Ext. 2222.
.
Yendo conxelador Ilha; com vidro visível mercadorias, capacidade 250 litros e um estante
com cinco compartimentos para
frutas, espelho parte alta. Interesados dirixirse a Pilllr Paz (Rua
Costa-Nova 9-3º-Santiago)
·

·
Danse clases de debuxo e pintura. ~teresados/as dirixirse ao
teléfono de Vigo 42 23 72.
Oferécese deseñador gráfico
para pequenas e grandes empresas. Ilustracións, folletos, membretes comerciais , etc ... Para
máis információn escreber a
Maria Fonseca (Rua Ecuador 40
Bil dta. 36203 Vigo).

r-----,
1
VENDO CAMISA A
PREZO
DE RISA

1
1
1
1 TELF. (986) 43 38 86 1
L~---~.J

Oferécese mecánico de automóbil con experéncia, recén chegado de Londres. Interesados dirixirse ao Tlf. de Vigo 43 34 24
Precísase material fotográfico
(~ranco e preto) para enviar a
fotógraf~s do Hosuital Miguel

EXPOSICIONS _
Alvaro Cunqueiro
no Condado
Exposición itinerante de collages sobre Alvaro Cunqueiro organizada polo Colectivo de Ensinantes do Coñdado. Obras realizadas dentro dunha selección
de máis de mil alumnos de diferentes oíveis do ensino.
O calendário para as próximas semanas de exposición é
como segue:
13 ao 19 en Salceda de Caselas.
Do 20 ao 26 de Majo erí A Cañiza.
Do 2i de Maio ao 2 de Xuño en'
Ponteareas.

27

,.. Enrfquez de La Habana (Cuba).
Interesados dlrixirse a Delmi
_ Álvarez no telf. (986) 29 36 25
de 14 a 17 h.
A Comisión Galega ProAmazonia é unha asociación
criada por diversos grupos eco'loxistas que oferece información e posibidade de colaborar
a todas ·aquelas persoas mi colectivos interesados na problemática e defensa do ·médio na. tura) e das povoacións indíxenas da Ámazonia. Aptdo. 64 I.
Santiago.
Véndese Forél Orion novo, revisado, 3 anos e médio. (M4593-HZ), branco. Información
(986) . 23 1·6 72. Chamar de
14,30 a 15,30.
A Asociación Galega da Muller
ten desde comezos deste ano un
servício gratuit,o de asesoria
xurídica para mulleres no seu
local de Santiago (Rua do Villar, 23.-2º) para atender cor.sultanformación sobre agresións,
maos tratos, separacións, tutel?
de fülos. Atendido pola avogada Isabel Castillo. Aberto os
Xoves (agás festivos) de 19 .a
21 h. O teléfono da AGM é
(981·) 58 81 01
.
•

.
Do 3 de Xuño ao 9 de Xuño ~n
Salvattera de Miño.
Do 10 e 16 de Xuño en Mondariz.
Tamén se vai distribuir os próximos dias un víeo didáctico sobre Cunql)eiro tituladá " ... E asi
coñecin a Cunqueiro" realizado
polo Obradoiro de Audiovisuais
do colectivo.

Traxe
Popular Galego
Exposición na Casa da~ Artes e
da História de Vigo do l 7 ao 25
de Maio.

-

Maria
do Carme Ozema
Exposición de Pintura na Casa
da Cultura de Fene. Aberta até
o 24 de Maio.

Antonio Quesada
Exposición de pintura na Nova
Sá dé Exposición da Caixavigo:

Fotógrafos
australianos
Na Casa da Parra de Santiago,
· des'de o 2 de Mio está aberta unha inostra de traballos de nove
- fotógrafos austraianos"
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IDEAS

VISITA AO BÁL.:TICO
JOS~

L. ALVAREZ .EMPARANTZA; TXiLLARDEGI

R

egresei onte de Moscú.

Fre~tes·

0

Os re.speitivos
P opulares
das tres Repúblicas de Estónia, Letónia e
Lituania tiñan cursado unha invitación oficial a HB. E tocoume a min (xunto con Mi- .
kel Egibar, adx1,mto .de .Karmelo Landa na
Delegación de Bruselas)· o honor ·de re- ·
presentar a Herri Batasuna, (e mesmo ao
povo basco en certa medida), en tal histórica ocasión. Tamén nos acompañaron en
todo o periplo, como xornalistas, os compatriotas J.M. Garcia e J. lñigo, redactores·
de .Egin.

PAISANO
XOSÉ ANTÓNIO GACIÑO

e

ontan que no 39, con quince ou
dezaseis anos, tora o derradeiro miliciano que cruzara a ponte de Arganda de volta a casa , a
Chamberí, a sobreVivir na derrota. José Maria Rodero foi dos que quedaron
dentro, no exílio interior, a formar parte
da tribu dos soñadores derrotados ,
que, sen embargo, foron capaces de ir
abrindo tragaluces na ardente escuri- ·
dade.

A viáxe 1oi o · suficientemente importante
como .para que, en dias sucesivos, voltemos sobre o tema con dete.nimento . .
Pero a sospeitosa insi~téncia demostrada
- por algun grupo basco a respeito do modelo báltico, presentado como unffu espécie de antítese _do modelo da· esquerda
abertzale, suxíreme facer desde agora vários apontes persoais.
As tres Repúblicas bálticas (que foron independentes durante duas décadas, após
da revolución rusa) voltaron a se declarar
independentes (sic) a· princípios do pasado ano. Coma se cadra lembra o lector, foi
Lituánia a primeira en dar o paso; c0mo
lle corr~spondia pota sua maior homoxeneidade nacional tras a inmigración masiva (rusa nomeadamente) á que foron sometidas as tres Repúblicas após da sua , da maior; mália o colapso económico total . pos o paso dos tanques soviéticos cata os
1
'
reincorporación á URSS. Como pode verque vive hoxe a Unión Soviética. Os naParlamentos respeitivos.
se claramente nestas cifras da povoadón
sos interlocutores repetíronrios, até a farautóctona:
tura, que unha intervención do Exército,
Xustamente foi Dainis livans, presidente
un golpe de Estado militar, é probabel ~
do Parlamento letón, home novo, simpáti1945
1989 inminente. Pero non se arredran .
·
·co, dinámico, con quen tiven o honor de
xantar e lanzar un.brindis a duo pola libeEstónia:
94%
61%
A prensa lituana, por exemplo, que queración nacional e a irmandade entre Eusdou sen máquinas tras a ocupación dos
kadi e Letónia, foi livans, decia, quen de
Letónia:
83%
52%
locais, edítase ... en Estónia; desde onde
contado,. a partir das 4,30 da madrugada,
se trae a diário.
do 13 de Xaneiro, lanzou mensaxes de
80% ·
Lituánia:
79%
movilización popular, er:i letón e en ruso,
Probabelmente non é esaxerado dicer que' na cidade irmá de Riga, repetidos cada 30
os pavos de Estónia, Letónia e Lituánia esminutos, para que os letóns rodearan en
A sitüación é especialmente grave en Letán esmagados; pero neles non se encenmasa o edifício do parlamento, e evitaran
tónia, cun 48% ·de povoación inmigrada; e
tra nen alienación nen sumisión agacha- . a sua ocupación.
só lixeiramente menos grave en Estónia,
das. Son tres pavos decididos aos· maiores
cun 39%. Nas capitais (cidades preciosas,
sacrifícios para sair do Estado sovíetico e
Oatro índice referente a Letónia. Tivemos
para .decilo de paso) os nacionais son xa" · _recuperar a sua liberdade nacional.
o honor de asistir a unha sesión do Parlaminoritários: en Tallinn os estónios non
mento dé Riga (encola unha lei de privati~hegan á metade; e en Riga apenas so- . Coido sinceiramente que o pavo basca
zación de terras), sesión que presidia o xa
brepasan a cuarta parte, e a língua rusa é
ten moito que aprender deses povos; e , citado livans. ·A sá ostentaba unha soia
claramente dominante.
que agora é o momento de mostrarlles a
bandeira: a letona. A discusión c;lesenvolnasa solidaridade.
viase en letón exclusivamente. Os diputalsto unido
fracaso. económico colosal
dos rusos, que parecian intervir moi poudo réxime nas tres Repúblicas (e no resto
Presentemos vários detalles significativos.
co, seguian sesión cos seus auriculares
da URSS) levou aos pavos bálticos a unde tradución automática postas ...
ha radicalización nacionalista e anti-sovié-. A raiz d_os sucesos de Xaneiro, o presidentica palpabel eri todo momento.
te lituano, Landsbergis, reside sen desconVoltando agora ao fio dos acontecimentos
tinuidade no Parlamento de Vilnius; onde,
de Xaneiro; tamén en Riga houbo poucos
Semente un detalle económico: o rublo
entre barricadas de sacos de area e .vidías despois aesfile de tanques (que ollavale'oficialmente 57 pta., pero só 4, 10 pta.
drieiras con furados de bala,· se ten iostalamos nun video 'imprési9nante); e tamén
en paridade real. .. Ninguén quere os rudo a telévisión lituana. Landesbergis, quen
houbo média decena de mortos e un cenblos para nada; e as moedas buscadas
non dubida en callficar ás forzas soviéticas
to deferidos. Alí vimos as frores no chan , .
son o dól?r e o markka finlandés.
como exército . de ocupación, semente . nos sítio onde cairon martas os reportes:
· abandoa o Parlamento en ocasións espe- ,. cinco letóns e un bielorruso. Evitar a inforO quemáis surprehde (a min, polo menos)
ciais, e baixo fortes medidas de proteción.
mación: velaí a consigna.
é o comportamento tipicamente imperialisE declarou que non pensa sair do edifício
ta de Moscú en plena perestroika. Tanto
máis qu_e pola forza. Compatriotas lituanos
É difícil noh sentirse afectado pala traxédia.
Gorbachov, como· a sua política, están tomontan a garda (moitos parlamentários taVisitamos aos folguistas de fame. Unha mutalmente descalificados nos paises báltimén, ·nos momentos críticos) desde hai
ller está hospitalizada. A caravane onde nos
cos. (Cousa qúe non lle suéede a leltsin).
catre meses; conscentes todos de que caireciben, lembra as nasas próprias folgas. Di- .
rán _se Moscú decide .tomar o edifício ·pola
fícil entenderse sen saber lituano. Pero a cpE é que esquécemos os gravísimos aconforza. Como única proteción, as fiestras
rrente de simpatia mútua é sensibel.
tecementos acaecidos en Lituánia na .noiaparecen protexidas por enormes conxun. te do 13 de Xaneiro; cando os comandos
tos de armadura soldada; e todas as entraCabe contar mil' causas. Tentaremos de
especiais do Exército soviético, obededas foron ostruidas por enormes blocas de
facervos sentir o que alí sentimos.
cendo ordes de Moscú, ocuparon poi a forformigón .
.z~ a Te visión, a prensa, etc., co estarre· Desde agora, o naso l']láis sinceiro e corce,cfor
anee de 16 mortos e máis de
Outro detalle: a reación foi automática o . _dial s·audo aes sofridos pavos bálticos .. •
-t~60 s. '
13 de Xaneiro en Estónia e Le1ónia; onde
centos de miles de persoas· botáronse á
Txillardegi é senador por Herri Batasuna . .
o nas tres Repúblicas, como é
rua, inermes, a 15 graos centígrados bai..__..... , pero hai unha determinación ainxo cero; decididos a impedir cos seus corEgin.
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Fixo do teatro a sua pátria, porque a
outra que lle oferecian, a pátria única e
imposta da camisa nova e dos luceiros, non deixaba sítio á sensibilidade .
Dou vida a personaxes que axudaron,
entre as tebra~, a comprender mellor a
ruindade moral da ditaaura ou a gran"deza da· dignidade humana, desde o
brillante, histérico e atormentado Calígula camusiano até o entrañábel Max
Estrella do esperpento valle-inclaniano, quizais as suas interpretacións
máis citadas -xunto coas do cabalo do
· canto de Tolstoi ou o travestido que
non chegou a estrear- nas notas necrolóxicas de urxéncia.
Pero a min quédame un recordo moi
vivo dunha personaxe menos coñecida, que Rodero encarnou cunha sorprendente -non o vira nunca nun papel
· semellante- fidelidade. Tratábase da
obra "Emigrados", do polaco Slawomir
Mrozek, que non pasou dunha discreta
acollida hai quince anos . Rodero facia
de emigrante pailán , trasplantado do
médio rural á agresividade dunha sociedade industrial dura e extraña. Quizais porque a vin nun teatro de A Coruña, aquel Rodero de maneiras aristocráticas pareciame que se transformaba, case con absoluta perfeición, nun
paisano galego perdido nim curruncho
asfixiante de Suiza ou Alemaña, con
todas as suas mesquindades pero tamén con toda a sua dignidade retranqueira. E pareceume un Rodero máis
grande~ merecedor de gabanza que o
do celebrado Calígula de voz tronante
e xesto altivo.
·•
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di~rio El Mundo foi abrigado
por TVE a modificar a publici.
dada destinada a prorrtocionar
a sua nova edición de Euskadi. O lema elexido: "O País Basco terá toda a
inaependéncia de .El Mundo" tivo que
ser modificado polo de: "O País Basca terá toda ? liberda~e de El Mundo" ..
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· Como para que os socialistas acusen
aes bispos de ter unh.a ment_a lidade
estreita e ñoña.
·
•

