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A falta·de· instalacións e organización as principais dificuldades
coas que_se atopan os estudarites

.
Só o -1 5,4%
dos universitários pratican
· · algun deporte · ·
Os
universitários
gal egos
cando
, van facer o
doutoramento
fara da ·

N 2 494 •APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA.

O 84o/o
da povoación
emprega
sempre
ou ás veces
o ·galego
Con esperanza e optimismo
valoran ;:is persoas consultadas
os dados oferecidos hai poucos
di as polo 1nstituto Gal ego de
Estadística sobre o uso e
coñecemento do galega. O
48 ,35% da povoación declara
"usar sempre o galega " e un
35 ,38% máis afirma "usalo ás
veces" (ver cadro). Unicamente
un 7,77% dos galegas afirman
non usalo n~nca.
(Páx. 9)

C. Príncipe:
'Non estou
disposto a
governar con
·outros aliados'

península
atópanse coa
obrigatorieda
de praticar
algun
deporte.
Esta situación
contrasta coa
realidade das
universidades
galegas nas
que a prática
deportiva
so mente
acada

Acedeu á alcaldía despois dun
pacto co BNG e o PSG-EG e
agora afirma que o seu destino
político vai ligado ao deste governo e que non está disposto a
governar con outros aliados. Foi
militante da Liga Comunista Revolucionária, delfin de Manuel
Soto e ia para artelo parlamentário do PP até que as eleicións
municipais se lle cruzaron por
diante.
{Páx. 12 - 13)

O Ministério
de Agricultura
reduce
as axudas
por abandono
de terras

ªº 15,4
por canto
do alunado.
A falta de
i,nstalacións e
aauséncia
dunhas
verdadeiras
.estruturas
organizativas
son

Os acordos comerciais do GATT,
na Ronda do Uruguai, sobre retirada de subvencións á produción agrária, segundo a esixéncia dos Estados Unidos, continuan a ter a sua tradución en todas as directrices da Comunida. d~ europea.
(Páx. 7)

Dez mil
labregos
maniféstanse
contra a
política agrária
da CE

os prin.cipais
lastres cos
que se
atopan
os pos íbeis ·

O Sábado 19 celebrouse, pésie
a todos os atrancos, unha multitudinária manifestación na que
participaron perta de 10.000 labregos de toda Galiza satisfacendo as previsións dos sindicatos.
(Páx. 5)
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So o 15'o/o dos universitários pratican.. álgunha especialidade

A falta de estruturas lastra ao deporte
universitário
VÍTOR MÍGUEZ

A prática do deporte na
Universidade galega
segue a ser marxinal
lago da segregación dos
novas centros da Coruña
Vig·o. Falta de
orzamento, mínima
part.icipación e unhas
instalacións máis e máis
deterioradas co paso do
tempo son os alicerces
que sustentan o deporte
universitário na nasa .·
sociedg.de. Por se estes
alicerces noo
abondasen, o fu tu ro
imediato non se
apresenta nada
prometedor; a diferéncia
doutras zonas de '
Europa, a prátic_
a
deportiva nos ámbitos
facu Itati vos 'é
considerada como unha
aetividade de segunda
orde.

e

ANXO IGLESIAS

A reacci0ri de moitos alunos da
Universidade galega que' cursando estudos no exterior vense
obrigados a praticar deporte duas
horas diárias dentro do programa .
de doutoramento para a licenciatura de filoloxia é de surpesa.
Aquén Aneares batense marcas
no senso contrário; se o nacimenfo das Universidades da Coruña e Vigo non fixo senón institucionalizar o caos reinante, o camiño en solitário da· universidade
compostelá non abondou para
relanzar unha prática física ancorada en numerosas limitacións.
Hai cáseque dous anos os deportistas da Universidade -de
Santiago manifestábanse numeorsamente na praza do Obradoiro contra o que eles consideraban como falta de instalacións e
caréncia de méios. Nesa xornada os manifestantes ocuparan o
despacho do daquela vicerrefor
de Carlos Pajares, Cástor Méndez Paz, quen visibelrnente nervoso prometia camións de terra,
máis dotacións e mellores instalacións; hoxeendia un simples
tatamr permanece como lembranza daquelas protestas. Coa
equipa de Ramón Villare'S che::gou Gerardo García Mera quen
tivo pouco máis dun ano para renovar o seu departamento pois
·>" na -actualidade e desde hai. dous
meses un novo Vicerreitor, Salvador Bará Viñas, comeza a praticar as su as _dilixéncias.

HAI DOUS ANOS
OS DEPORTISTAS
MANIFESTARONSE
CONTRA OQUE
CONSIDERABAN ·
TOTAL CARENCIA
DEMEIOS

sulta cáseque imposíbel debido
á non existéncia dun apartado
concreto orzamentário dedicado
a este asi como ante a falta dunha coordenación estatística mínima que permita analisar o pa.:.
sado. Non obstante a .constante
da falta de cartos persistiu até o
último presuposto de xeito que
na actua.lidade dos 12.000 mi!lóns de pesétas que move a
Universidade tan só 100 se dedican ao tema deportivo, cifra que
contrasta por exemplo cos 500
que a Universidade de Salaman,ca mobiliza dun orzamento próximo aos 11 .000 millóns. A esta
cifra, que corre a cargo de pres upastos próprios, .haberia que
sumar
aproximadamente
9.900.000 pesetas en conceito
de axudas e subvención·s ·que no
_ caso do Conse.llo Superior de
Deportes tan só ascenden a
Orza mento,
6.600.000 pesetas. Especial
eterno problema
mención merece o ·conceito polo
que o eso efectua as axudas,
Penetrar nas cantas dedicadas
ao deporte nos últimos anos re-. vindo 2 millóns através das sub-

vencións ao Clube Deportivo
Universitário (entidade xurídica
própria), 1.500.000 fixas para
cada centro e 3.100.000 en conceito do número de alunas, pois
segundo o baremo utilizado pola
administración central, o gasto.
médio por aluno á hora de subvencionar é tan so de 100 pesetas. Por outra parte 4.600.000
pesetas dos aportados pola ad. ministración central teñen a pecu1iaridade de viren mediatizados en dous tércios a méio de
federacións deportivas para o
desenvolvimento de escotas de
formación.. Así, máis de tres millóns de pesetas chegan ás
arcas comp_ostel~s através de
material ou profesorado xestion ad o palas federacións coas
que se colabora nas escolas deportivas; nesta conxuntura ·os
cartas chegan se a xestión da
federación é boa, xa q'ue segundo declara Mariano García Verdugo, Xefe de Deportes da Universidade de Santiago, " ... se
unha federación non está ao corrente das suas abrigas tributáano serias co eso, este
guinte non lle libra a cantidade .. .
nós xa perdimos -400.000 pesetas pala má :>t;estión do presiden. te da Federación galega de
Rugby". Por outra parte, ao exíguo do orzamento e aos estraños vieiros da sua chegada hai
que engadir as consecuéncias
do descontrol económico herdado de anteriores equipas reitorais herdándose pufos imprevistos como o que o ano pasado tivo que descontar oito millóns do
presuposto ordinário cos reaxustes de última hora que tal recorte,
tivo de levar consigo.

ªº

O fomento deportivo
Na actualidade o Servizo de Deportes traballa no fomento de ligas intrauniversitárias, escolas
deportivas e na potenciación da
prática deportiva por libre para
as persoas que asi o desexasen;
alén disto impúlsase en certos
casos individuais nos que se pode talar de "pontas de lanza" no
deporte federado. Segundo Salvador Bará Viñas : "O profisio alisma hoxe por hoxe é inviábel ;
actuaJmente o que podemso facer é compensar a certa xente
para que non haxa fuxida de talentos". Sen embargo, os mecanismos de compensación aos
profisionais non están ainda estabelecidos. Os motivos polos
que, a diferéncia doutros centos
europeus, o profisionalismo non
se fomenta son de índole prioritário "... a nós interésanos pri-

meiro resolver a docén ci a nas
novas titulacións, a contrución de
servizos necesários, residéncias
a prezos razoábeis e unha vez
acadado isto interesaríanos o
profísionalismo".
Tampouco é obxectivo da nova
equipa reitoral introducir o mundo do deporte con carácter obrig ató ri o tal e como sucede nos
Estados Unidos , o próprio Vicerreitor, Salvador Bará, matiza
que ".. . no Estado español iso rememora os tempos nos que a relixión e a xinásia eran as asinatu ras abrigadas polo Partido Fa langista como un mecanismo
máis de militarización ... Nunca
recorreremos á obrigación para
crear os hábitos; podemos recorrer ao convencimento". Pero o
certo é que no primeiro ano de
xestión a equipa de Villares pouco se afastou da vella liña herdar1No VIZ I voz NOTICIAS

O deporte univesitário en cifras (cantidades aproximadas). Curso 91-92

Número total de deportistas praticantes
na universidade de Santiago

..

Al unos

Santiago(1)

A Coruña

Vigo

Ng Total

31 .000

15.000 1

6.000

Pratican
c;leporte

7 .630

1.222

2.500

24,6

8,1

15,6

0

/o

Presupostos

Presuposto
xeral

3.721 .000.000

2.876.000.000

12.000.000.000

86-87

Para
deportes

I;

Seccións

Seccións

100.000.000 Financiamento próprio
2.500.000 El Corte Inglés
1 .500. 000 Por cada centro~ Consello
3 .100.000 100 pta. x aluno Superior
2.000 .000 Subv. as CDU Deportes
800.000 Concello
1Ó9.900 .000 TOTAL

1.000.000
2.500.000
2.961.300
6.461.300

Atletismo
Xadrez
Balonmán
Rugbi
Futebol

Remo
Piragüismo
Actividades
subacuáticas

Atletismo
Xadrez
Balomán
Campo a través

Tenis Mesa
Esgrima
Beisbol
Xudo

Futbito
Baloncesto
Balonmán T
Volei

X udo
Badminton
e nis
Tenisde Mesa

Vela

Rugbi
Futbol sá
Tenis
Volei
Vela
Remo

Futebol
Actividades
subacuáticas
(17)

Rugbi
Futebol
Atletismo
Xadrez

Squash

Xudo
Tenis
Tenis de Mesa (13)

Escolas
Deportivas

'
Persoal

Financiamento próprio
El Corte lnglé~

eso

{Curso 90-91 o presupcsto

(6)

(1) O presuposto é anual, a diferéncia codo curso é mínima.

·,

'

91-92

(2)
Seg re.
633
740
385
538
4.985

( 1)
880
800
400
550
5.000 .

7.281

7.630

Escolas
S. Federad.
Dep. Ocio
Dep. Univeq1)
Ligas Univ. (2)

?
?
?
?
?

?
?
?
?
5.115

380
4.665

423
715
350
423
4.383

TOTAL

?

?

?

6.294

390

?
?

91 -92

'

de estar continuamente inundado de água, non dispón dunha
só colchoneta en bon estado, cabalas e potro non teñen unha
funda-protectora (o último deles
incluso ounha ponta saínte) e da
cama elástica tan só fican os
restos . Similar estado é o que
apresentan as espaldeiras da
entrada, as cales carecen de boa
parte dos barrotes , e os vestiários , cun deságüe no que chegaron a aniñar ratas e con contínuas correntes de ar a todas horas do dia.

A sala de pesas
O caso da sala de pesas é o máis
representat ivo da situación na

A ACTUAL EQUIPA
REITORAL PREPAROU
CONFERENCIAS E
CONTRATOU A SEIS
NOVOS TÉCNICOS

Deporte universitário. Equipas inscritas.
97-88

89-90

90-91

91-92

( 1)

-Actualmente non hai escalas
deportivas
- En vias de creación as de:
Rugby
Ciclismo
Xadrez
Badminton
Tenis
Xudo

'

88-89

'

'

Dous profesores e dous alunos 1Coordenador xeral (profesor)
(non se adican en exclusiva)
,
,

''

90-91

'

está pendente de aprobación)

Director de Deportes :
Mariano G11 Verdugo
8 Técnicos

O auténtico cabalo de batalla en
Compostela constitúeno as infraestruturas. deportivas; das principais (Pavillón Poli-deportivo;
Campo de fútbol-rugby; estádio;
pistas de ténis e campo de ho.:.
quei-erva) tan só se pode calificar de modélicas a esta última,
mentres que o estádio e o campo de fútbol-rugby constituen o
exemplo contraposto. Nó primeiro caso aparte do pésimo estado
c;f as pistas de atletismo son os
compartimentos interiores os
que disfrutan de piar situación;
asi, un atleta que adestre no estádio non.sé corre o risco de perturbar a sua saúde ante as pésimas condicións hixiénicas reinantes e pola preséncia de contí nuas correntes de ar no interior,
senón que ten unha alta porcentaxe de posibilidades de que polo menos unha vez ao ano sexa
asaltac;lo polos amigos do alleo,
tan numerosos son os roubos·
acaecidos nos últimos anos pois
carecese de vixiláncia. No aspecto do material chégase ao
ponto de que o xinásio, aparte

89-90

TOTAL

Rugbi
Esgrima
Beisbol
Badminton
Xadrez
Xudo

lnstalacións

88-89

1) Estimación xa que hai prazos de inscripcións e fichas que duran todo o curso .
2) Sinala a segregación o producirse o ano anterior, esta Universidade organizóu todo o deporte
·
universitário durante este ano.

6.600.00tl Financiamento próprio
1.600.000 CSD
8.200.000 TOTAL

Atletismo
Xudo
Xadrez
Tenis
Remo
(9)
Piragü ismo
Actividades Subacuáticas
Vela

da de Pajares. Tan só se avanzou nunha meirande consideración á teoria deportiva (conferéncias como a de Jorge Valdano ou
cursos de verán como o da preparación física aplicada aos deportes colectivos) e na contratación de seis novos técnicos (actualmente tan só habia 2); polo
demais o mesmo Vicerreitor admite que " ... existe a impresión
de que no primeiro ano non se
avantou moito, pero no primeiro
ano do governo de Fidel en Cuba ou o de Pastor Alonso en
Noia pode que tampouco houber
moitos traeos e se os houber
que non se visen; un parto dura
nove meses ". Pala sua parte ,
Mariano García Verdugo consi- ~
dera que hai continuidade pero
"nunha liña progresiva ; estanse
sentando uns alicerces , hai máis
técnicos e un pouco máis de presuposto, agora só falta ver saír
os logros á superfície".

87-88

-

Santiago
Lugo
A Coruña
Ferro!
Ourense
Vigo

211
50
40
9
20
21

224
27
33
8
- 19

248
28

260
28

265
28

TOTAL

341

311

276

288

293

-

-

(1 ) Estimado

..

r

que se encentran a maioria das
instalacións. De tamaño insuficiente, a sala está adxunta a un
compartimento de 2 X 2 m. ao cal
se lle afundiu o teito e polo cal penetra ar e auga cando o tempo .é
inestábel, de aí o deteriorado estad o das paredes do habitáculo.
Nesta "instalación" figuran un
aparello disco-barra, unha barra
olímpica, un banco de musculacióri e unha polea, aparellos que
na sua meirande parte foron feitos no seu dia por tres alunas da·
sección de rugby que tiveron ademais que facer fronte aos gastos
da fabricación destes instrumentos, que son os que hoxeendia
continuan na sala (incompletos
na sua maioria por mor dos roubos ). Os próprios alunas confirman a ANT que no decurso deste
mes procederian a retirar os aparellos do estádio, podéndose dar
a circunstáncia de que o compartimento ficase praticametne valeiro. Esta apreciación resulta, se
cabe, mais paradóxica se ternos
en canta de que nun comparti- ·
mento contíguo permanece embalada desde hai un ano unha
máquina de musculación Salter
de recente adquisición, circunstáncia que segundo Mariano Gar·cía Verdugo debese a que "... a
máquina ia encamiñada cara as
futuras instalcións do bosque da
PEPE CARREIRO

O DEPORTE
UN SERVIZO
Cando se fala do deporte uni\tersitário a maioria pensa na liga de
baloncesto americana, nas equipas de atletismo ou natación que
acadan marcas mundiais, nas regatas de Oxford e Cambridge ... na
que os deportistas son as máximas; figuras duns coléxios que xogan
nas competicións o seu prestíxio. E outro mundo que nada ten a ver
coas universidades galegas, polo que é necesário concluir co vicereitor da Universidade compostelá Salvador Bará que, de momento,
non se pode apostar polo profisionalismo.
Certamente , non son eses os pasos que hai que dar nen cara
onde debe ir encamiñada a política deportiva das universidades
galegas. Agora, e tal como están as causas , por moito tempo, os
esforzos terán que ir dirixidos a garantirlles aos universitários a
prática do exercício físico ou deportivo, algo imprescindíbel para
calquer persoa e máis se é xoven e permanece horas e -horas
sentado diante dos libros.
·
A falta de estruturas adecuadas, desde instalacións a servizos de
monitores ou animadores deportivos, é alarmante , como se pode
comprobar no cadro estatístico. Os investimentos que se realizan
nesta área son escasos, mesmo comparados con outras
universidades españolas, froito, en parte, da cativez orzamentária
que aqueixa ao conxunto das nosas universidades.
Non pode surprender asi que só o 15,4 dos universitários
galegas pratiquen algun deporte: é unha consecuéncia lóxica
da falta de oportunidades, como o demonstran a saturacién
dos centros deportivos privados aos que moitos non poden
aceder sob pena de chegar a fin de mes sen un peso.
Pero esta situación está causada tamén pala mentalidade
dominante a respeito do deporte. Hai unha falta de hábito de
exercício físico nos universitários debida á auséncia dunha
verdadeira educación físico-deportiva desde os primeiros anos,
pois nos coléxios e institutos a educación física éunhamaria que
imparte, na maioria das ocasións, persoal non especializado que
o que fai é p~oducir rechazo nos alunas.
Pero tamén ten moito a ver coa idea de universidade, convertida .
en centro expendedor de títulos, que condiciona toda a sua,vida
interna e o seu fucionamento . Non se aposta pola formación da
persoa como tal, na sua integridade. Se asi fose, a satisfacción da
necesidade de realizar exercício físic;o ou pratitar algun deporte
estaria entre as prioridades dos centros universitários. Seguindo
esta dinámica haberia que axudar a aqueles xóvenes que tivesen
especiais faculdades para que pudesen desenvolver plenamente
as suas cualidades, neste caso físicas, acedeñdo ao deporte de
alta competición. Chegarian asi as grandes equipas 'universitárias,
os campionatos e mesmo o recoñecimento dos afeizoados ao
espectáculo deportivo.
Agora o que urxe é dotará universidade dos servizos
imprescindíbeis, neste caso, de espazos para a prática do
exercício físico e o deporte . Parajso é necesário que Governo
autonómico e central, pero tamén os claustros universitários, '
asuman na prática, que a cultura física tamén é un direitó dos
cidadáns, neste caso universitários. +

A NOSA TEB1lA

Os deportistas coruñeses organizan as próprias competicións
O horizonte da filosofia e prática
deportivas na Universidade da
Coruña ficaba sentenciado de
antemán cando o reitor, Xosé
Luís Meilán Gil manifestaba
nunha soada frase que "... non
buscamos marcas, nen meda,llas, senón perimitr facer deporte a todo o mundo que o desexe ... ". Esta declaración aclaraba
que cando o organigrama uni.:
versitário xa estaba constituído, ·
o aspecto deportivo estaba ainda en vias de configuración.

DEPENDESE
TOTALMENTE
DE INSTALACIONS
EXTRA
UNIVERSITARIAS

de parte da sua rápida existéncia
Ao amparo do decreto de
ao traballo "a pé de pista" dos
segregación da Universidade do
distintos alunos participantes.
Norte contempláronse vários
programas de desenvolvimento
Reflexo fiel da realidade constinos que o mundo do deporte estaba ausente; meses antes de .túeo o tema das instalacións. Na
actualidade a Universidade da
ratificarse oficialmente o naciCoruña prevé o proxecto de comento da nova universidade non
brición das pistas deportivas da
existia sequer unha comisión
escola de maxistério e da de Esxestora que montase os alic~r
ces dunha futura prática deporti- . tudos empresariais; pota sua
banda, o Campus da Zapateira
va até eses momentos marxinal
tan só posue untias pequenas
no antigo campus da Zapateira.
pistas de ténis e futbol sala
Froito desta desorganización foi
abandonadas desde hai tempo
o nacimento o pasado 16 de Xae cun estado de deterioro consin e i ro do "Clube Deportivo da
derábel, ca agrávante de que
Universidade", institución criada
ubicadas no cúmio dun monte,
con vários meses de retraso ao
non dispoñen sequer de vestiaamparo do "Clube Universitário"
rios. Está en proxecto a sua refundado un mes antes. Tivo que
modelación ainda que polo de
pasar cáseque un ano ,logo da
agora continuan inservíbeis. En
. sua fundación para que o "CDU"
idéntico estado de proxecto vepudese dispar dunhas instalaxeta o programa de instalacións
ción s próprias recentemente
deportivas na zona de Elviña
apresentadas na sua actual ubionde a Universidade dispón de
cación no dique de abrigo do
solo para a construción das
porto; caso distinto ao campus
mesmas na primeira fase do
de Ferrol, onde ainda na actualique se veu en denominar o futudade o "CDU" non ten instalaro "Campus Coruña"; estas inscións próprias, estudándose a
reabilitación dun dos edifícios
talacións .supoñen a esperanza
de acadar un património próprio
antigos do hospital da Mariña.
inexistente até o de agora, r:nais
O retraso nos meios vese asehoxeendia o anceiado programa
made na organización, onde tan
non deixou de ser un soño porsó tres persoas, alén da figura do
que tal e como admite o ViceVicerreitor Xosé Ramón Soralurreitorado de Extensión Univerce, fanse cargo da coordenación
sitária "... A dificuldade de condeportiva, sendo imprescindíbel
tar cos meios necesários para
a. colaboración desinteresada de
acometelas a curto prazo impotodos os alunos praticantes que
sibilita o encargo do proxecto e
se ven abrigados, tal e como nos
a construción ... ".
confirmou o aluno e tesoreiro
Dependéncia absoluta
Eduardo Rodríguez a "... organizar eles mesmos en colaboraNeste contexto a Universidade
ción con nós toda a organización
da Coruña recorre a .convénios
deportiva; horários, pistas, descoa Xunta e o Concello para gaprazamentos...", deducíndose, xa
rantir a prática do deporte. Os
que logo, unha figura de "Organicampos de erva artificial da Cizador-Praticante Amador" do dedade Deportiva da Torre, a Poliportista herculino frente ao "Dedeportiva de Elviña, a Universiportista Profisional" predominandade Laboral e demais instalate en numerosas universidades
cións hipotecan o futuro da prádo mundo. Hoxeendia os logros
tica deportiva universitária ao
do "CDU" (16 seccións deportiamparo dunha conxuntura polítivas; 1.222 participantes e 8 meca favorábel á prorrogación dos
dallas en distintos campionatos
devanditos convéniOs. Paradoiriter-universitários) deben gran-

Condesa; daquela era un proxecto imediato e agora vémonos na
abriga de non utilízala por cuestións de roubos e demais".
No referente ao campo de fútbolrugby xa é histórica a petición de
vários camións de terra solicitados para cobrir o conglomerado
de pedras que fan ,do_campo unha instalación certamente perigosa para a prática do deporte. Outra cuestión é a referente á utilización da mesífla en espectáculos musicais co deterioro e o espallamento de cristais que iso
comJ?orta; unha volta máis o concerto· de inauguración do curso fíxose ali, o cal para o Director de
Deportes da Universidade foi positivo porque "se non se celebrase ali faríase n9 poli-deportivo".
Pota sua parte, o capítulo de
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xos similares déronse cos cercanos camp-os e pistas do INEF
que por pertenceren á Xunta e
estaren tora da órbita da Universidade nunca foron de uso habitual até a actualidade, chegán dose a pagar a porteiros que no
seu día abrian as instalacións.
Asi as circunstáncias, pódese
afirmar que o Universitário coruñés figura como deportista na
sua universidade ainda que non
fai deporte nela.
Esta "dependéncia exterior" maniféstase tamén no capítulo dos
presupostos, onde unha institución privada, El Corte Inglés; garante hoxe mais dó 38% da tota1idade do presuposto para deportes, aportando 2.500.000 pesetas que se complementan cun
exíguo millón aportado pola própria' Universidade. Similar nível
de cantidades é o mobilizado
para a criación d~ escolas deportivas sob os auspícios do
Consello Superior de Deportes.
Neste caso· o exíguo das asignacións chega a ser cáseque invisíbel cando suman só 165.000
pesetas no cqso do Badminton
ou 150.000 no da esgrima entre
outros. Similar exemplo repétese no tema do vestiário para os
deportistas onde o mencionado
convénio cos grandes armacéns
é o único garante que "arroupa"
aos universitários herculinos. •

obras é exíguo. Nestes momensado ano, ainda non foi aprobatos estanse a rematar unhas re- · do ante a prioridade do acondiparacións po.r valor de 15 micionamento das residéncias.
llóns nas piscinas e como obxectivos imediatos prevese a
Similares circunstáncias son as
construción de duas novas pisque concorren en relación cuntas de ténis (cuxo orzamento
has subvencións, froito dun conseria descontado do programa
vénio entre o CSD e a Federade actividades deste ano) e a
ción E;spañola de Atletismo para
urxente reparación das instalaa remodelación de instalacións,
cións do Clube Náutico da Unipara as cales o Vicerreitorado
versidade, actualmente en pési- . está encarregando a memória
mo estado.
do proxecto. Non obstante unha
recente renegociación do conO programa de proxectos comvénio entre a FEA e o CSD deiplétase coa habilitación da planxa no aleiro a posibilidade de
ta baixa da residéncia do "Bosreceber unha subvención para
que da Condesa" para unha séarranxar o estádio, co cal ainda
rie de cuartos e salas que albersegue sen chegar o tempo para
garían adestramentos, vestiários
que os vários proxectos existentes se tornen en realidades que
e servizos deportivo-administrafaciliten a normalización do detivos que sumarian ao redor de
1.500 metros. O proxecto, que
porte universitário en Composfoi apresentado na Xunta o patela.
•

En Vigo nen sequer
hai subvencións
Se a falta de preparación para
o rol deportivo era a constante
na universidade coruñesa, na
outra de recente criación pódese talar ainda dun desconcerto rñeirande. Alén da inexisténcia c;ie nengunha comisión prévia ao socaire da seg1 egación, nos primeiros tempos púdose constatar un retraso na organización das actividades deportivas, de feito
que a primeira competición organizada pola própria universidade levou-se a cabo o 20
de Xaneiro do presente ano.
Asi as causas, non existe un
director técnico de deportes
dedicado profisionalmente á
matéria, sendo un docente,
Patrício Sánchez, quen coordena as actividades en colaboración constante e desinteresada cos alunas.
A níveis de presupostos destaca a cáseque total inexisténcia de subvencións, agás un
millón seiscentas mil do eso,
organismo que non cedeu
asignacións en conceito de
escalas deportivas , cuestión
debida a unha falta absoluta
de información e de competéncia por parte dos dirixentes
universitários olívicos. Por outra parte, se na Coruña e en
Compostela "El Corte Inglés"
subvencionaba as competicións intra-t,miversitárias, en
Vigo o Reiterado non foi capaz de sacar un só peso; a
este resp.eito fontes do centro
comercial declararon a A Nasa Terra que este ano "existe
intención de subvencionar á
universidade en parecida liña
ao caso da Coruña".
O nível ínfimo de instalacións
estase a paliar coa construción de várias pistas deportivas, vestiários e un campo de
fútbol-rugby na zona de As
Lagoas; Porén, Pontevedra e
Ourense non cantan con instalacións próprias, herdando
unha situación que no ano

1989 constataba a inexisténcia absoluta de calquer infraestrutu ra própria no antigo
campus ; asi pois, a solución
dos convénios cos organ ismo
públicos é o critério adoptado.
Por outra parte, o coordenador de deportes, Patríci o Sá:ichez, critica a Augusto César
Lendoiro, quen en Outubro do
pasado ano "prometeunos a
construción dun poli-deportivo
que nunca chegamos a ver
polo que eles calificaron de fallas administrativas".

NEN SEQUER
SE CONSEGUIU
A SUBVENCION DE
EL CORTE INGLES

Neste contexto calquer tipo de
subvención aos deportistas
maniféstase imposíbel ante as
óbvias caréncias estruturais.
Non obstante os dirixentes da
Universidade de Vigo contemplan a futura saída dun conxunto de bolsas de traballo
que subvencionarían a deportistas de nível e que obrigarian aos mesmos a colaborar ....
na docéncia do deporte na base. Este proxecto viria acompañado doutro de "Curso de
Animadores deportivos" que
surtiria de persoal o depauperad o servizo .de deportes.
Neste senso o ano pasado
convocáranse duas prazas de
técnicos do INEF para cobrir o
máis axiña posíbel; curiosamente as prazas non se cobriron e se·gue sendo hoxe o día
. no que en Vigo os deportistas
non dispoñen sequer dun téc. nico of.icialmente contratado
que os asesores nas suas ác·
•
tiyidades.

GALIZA E M NDO
• Entrevista con Rodríguez Peña. (Pax. e) • Xuício aos membros do EGPGC (Páx. 7) • As Mocedades Galeguistas
intégranse en Galiza Nova (Páx. 7) • .A desfeita no Pico Sacro (Páx. 8) • Preparar a muralla de Lugo
para o terceiro milénio (Páx. 8) ~ Non se proclaman os resultados sindicais (Páx. 11)
~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~-

QAGRO ANTE ACEE
O Sindicato Labrego Galega chama á folga xeral

Éxito de participantes ·
na mobilización agráriacontra a PAC
Ao remate interviu polo SLG a
sua Secretária-Portavoz, Lídia
Senra, quen fixo un diagnóstico
breve da actual situación e apontou os termos da táboa reivindicativa.

• X.. C. GARRIDO

O Sábado 19 celebrouse,
pésie a todos os atrancos,
unha multitudinária
manifestación
na que participaron perta
de 10.000 labregos
de toda Galiza
satisfacendo as previsións
dos sindicatos. Percorreron
as ruas compostelás
desde a Estación de Tren,
até a Praza da Quintana,
onde interviron
os dirixentes dos
sindicatos convocantes,
e representantes das
delegacións convidadas.
Na pancarta de cabeza da Manifestación atopábase Ramón Muñiz, caseiro de Larin desaloxado
brutalmente pola policía ao tempo que desfacian a sua casa. A
sua presenza neste lugar destacado debeuse, segundo os dirixentes do SLG, ao carácter simbólico da sua resisténcia frente á
inxustiza, e á "necesidade de defender o noso méio de vida con
todas as nosas forzas, e coa solidariedade con que Ramón Muñiz se enfrentou a unha administración ao servizo de parásitos e
non dos traballadores" .
Participaron tamén na manifestación dirixentes sindicais de Portugal (Confederación Nacional
de Agricultura), de Euskadi, Asturias, e de sindicatos europeus

Seguidamente interviu _ p'ola
USAG o seu presidente Leandro
Quintas, quen reiterada.m ente
descalificou aos "políti~os de asfalto" responsábeis de que os labregos galegas tañamos a renda
máis baixa da Europa. Satisfeito
pola grande participación, arremeteu contra os sindicatos estatais por importárenlles pouco os
intereses dos labregos galegas.

XAN G. MURÁS

peus membros da CP,E (Cordenadora Labrega Europea); intervindo ao remate o representante da
CNA portuguesa, sinalando as
conexiíons entre a problemática
galega e portuguesa, e a necesidade de loitar conxuntamente cos
sindicatos que na Europa defendan a explotación familiar agrária.

As forzas políticas con representación parlamentária presentes
na mobilización, BNG e PSGEG, recolleron as propostas.elaboradas polo .SLG para transmitilas ao parlamento, respaldando
a mobilización a INTG e CXTG e
·as organizacións ecoloxistas Arco Iris e ADEGA.

Por último pechoü o acto Emílio
López quen, do xeito tan directo
que o caracteriza, fixo unha breve e ·ilustrada exposición desenvolvendo cada unha das consignas máis coreadas ao longo da
manifestación. Referíndose á situación dos caseiros, e dos expropriados do Undoso e recordando qúe a l9ita levada a cabo
por Basílio Alvarez e Chinto
Crespo a primeiros de século, a
loita pola terra para poder traba~
llar, é unha loita aimia vixente hoxendia. Rematou a sua aplaudida
intervención cun chamamento á
Folga Xeral para defender a "última trincheira" que lle queda a este país para desenyolverse o naso agro. ,

Baixa de prezos,
limitación da produción
O ante-proxecto de aplicación de
Cuotas, ou como eufemística-

mente ó denomina o Ministério
de "Reordenación del sector de
la leche y los productos lácteos",
estabelece unha "Reserva Nacional" dentro do límite das cantidades de referéncia fixadas para
o Estado español pola CEE, o
que implica que as cuotas do leite que se aplicarán serán as relativas á produción do 85, pois
_ainda que se redistribuan as cuotas dos produtores que abandonaron a actividade leiteira, a produción globai desde ese ano au- mentou en case un 40%. lsto supón a asfíxia das explotacións
agrárias galegas. O que unido
_ aos prezos actuais suporá que
os labregos serán cidadáns sen direito ao traballo, nen a perceber un salário mínimo. Para ob. ter de rendiniento neto o Salário
Mínimo Interprofesional un labrego galega teria de ter unha cuota
leiteira de 1 oo·.ooo litros (para
uns prezos normais), se ben
nestes momentos existen moitas
explotacións que acadaron ese
nível de produción, no 1985 _a
produción que se declarou, en
gran medida era a cuarta parte
da que se ten t10xeendia. ·1sto
condenaría aos labregos non só
a perceberen unha renda indig- _
nante, senón, por riba, a teren
que pagar unha sanción equivalente ao prezo que perceberian
por cada litro que superasen a
cuota asignada. _
Este decreto seralle difícil de
aplicar neses termos ao ministério, ou polo menos desde os sindicatos agrários galegas (os estatais están de acorde) vánllelo
pór difícil.
•

A CONTRACAMPAÑA NON IMPEDIU CUMPLIR AS PREVISIÓNS
...

•
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O éxito dunha mobilización non depende
tan só do número bruto de participantes
nelas. Detrás de toda mobilización están
meses de asambleas, de debates, de campañas, de contra-campañas, de información e contra-información, de aciesións
inesperadas e de obstáculos imprevistos.
Cando nos atopamos co tratamento dado
pola TVG ou a TVE de G a este acontecímento que non mereceu da segunda nen
sequer ser mencionado, e da primeira, tan
só foi tocado nunha das suas edicións (a
do mer:tiodia) outorgándolle menos importáncia que unhas Xornadas sobre o Cister
ou a entrega duns camións de recollida de
lixo polo señor Guiña. ·
Non se repetiron os 25.000 manifestantes
do 1 de Abril no 90, porque se ben naquelas datas o "efeito surpresa" permitiu "coller descoidados aos caciques" -como
destaca algun dirixerite sindical- nestes
momentos existe unha organización contra-mobilizadora moi forte no campo galego, armada polo feíto de que o esforzo
mobilizador do ano pasado non obtivera
uns resultados que avaliasen a liña de actuación que se ·viña mantendo. O deseenso de prezos non se detivo, senda utilizado polos inimigos dos sindicatos para

•

-

1

X.C.G

apontar a ineficácia das manifestacións.
"Total non vale para nada".
As circunstáncias adversas actuais permiten tamén corroborar o exito da mani-_
testación, pois cualitativamente foi superior a todas as celebradas até o momento. Non só o SLG denunciou -0 boicot e
os afrancas caciquis, o mesmo Leandro
Quintas de _USAG denunciou con dureza
a contra-campaña realizada por ASAJA
("Xóvenes") e a Consellaria.
Pola sua parte o PSOE mantívose distante, como se o tema non fose con el (nen
contra el), chegando o sindicato socialista
a apoiar a mobilización dous dias antes de
celebrarse, ainda que non participaron nela. Esta organización -despois do fracaso
nos intentos de enfrentar aos gadeiros con
gadeiros, e con indústrias- apresentou o
seu apoio á mobilización, como unha xustificación para non aderirse á "Semana
Branca" ~ue estaba convocada pola sua
· .organización a nível estatal. O cal resulta
tan confuso que non se sabe se apoiaban
a mobilización polo motivo que se convocaba, ou simplesmente aproveitaban a mobili· - zación para reforzar a·sua táboa reivindicativa e liña sindical' que nada ten a ver con

dita mobilización.· Reco~demos que recenmal~star nos gadeiros contrários a estas
temente· pag~ronlle o autobus, os bocadimedidas e qu& se sinten igualmente perllos e as gorras a 150 labregos para que foxudicados, criándose contra-piquetes, e
sen manifestarse a unha superfície comerprovocando un enfrentamento entre gadeiros, en beneficio da administración;. e en
cial -instalada co favor dos socialistasperxuíz~ do Sindicalismo Agrário.
impedindo que dufante ese dia se despachase nen CLESA, nen Reny Picot, empreSe recordamos as mobilizacións, particisas pertencentes á patronal española. Resulta sospeitoso que nun momento no que
pando na Plataforma para a defensa do
a agro-indústria esá a ser controlada polos
sector leiteiro. Esta nova situación é interfranceses impidan comercializar ás empre_pretada desde os -sindicatos galegas cosas do Estado español. Polo que está a
mo a consumación dun pacto PP-PSOE a
acorrer en Asturias dedúcese a intención
nível de Estado para a aplicación da PAC
dos socialistas de facer que a reconversión
na Galiza.
a fagan os mesmós labregos: durante a semana branca na que convocaron aos laDas recentes declaracións do Ministro Pebregos a tirar produtos leiteiros, as indúsdro Solbes, favorábeis á implantáción da
. ·trias pecharon as suas plantas deixando .Europa Verde o 1 de Xaneiro do 93, e tade recoller o leite. O que causou grande - mén como unha primeira leitura do anteproxecto de ordenación do sector lácteo .
que elaborou o ministerio, pódese deducir
o desexo de aplicación imediata das Cuotas Lácteas no Estado español, e o levanNOVA SITUACION E
tamento absoluto de aranceis para · a carINTERPRETADA CÓMO A
ne, o leite, e matéria graxa polo que unido
á .venda das agro-indústrias españolas á
CONSUMAC10N DUN
empresa gala ULN atoparíamonos cunha
invasión e domínio francés do mercado e
PACTO PP-PSOE PARA A
da política agrária superiores incluso á de
APLICACIÓN DA PAC
Napoleón no século pasado.
+
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OIALOGOS PARA OCÁMBIO

Xosé H. Rodríguez Peña
'Entendemos, como o BNG, que primeiro está o compromisonacional
e lo-go as políticas de sectores'
pensamento para facelo máis
· moderado, senón explfcalo para
facelo máis permeábel. Afinal
ser antimonopolista é defender o
tecido económico do pais, que
~sabe o nível de dependéncia que
ten, e a maneira de que saiban
que o nacionalismo non é só o
que .está na rua -que é o terreo
ao que qu~r reducilo o estado á
hora de caricaturizalo- senón
que ten unha alternativa para o
país.

• XAN CARBALLA
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Xosé.'Henrique Rodríguez
Peña é~ o secretário xeral
do Parttido Nacionalista
Galega, formación
que o próximo 3
de Novémbro .celebra un
congreso en Compostela
no que pode-decidir a sua
integración definitiva
no seo do BNG. Rodríguez
Peña, exconselleiro de
Pesca no Governo
tripartito afirma que "ser
antimonopolista é defender
o tecido industrial do país".

'
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Entre PNG e BNG, no mapa
político queda unha forza como o PSG-EG que non entra
nese esquema unitário.
Quera ser prudente e espero
que o congreso do PSG-EG sexa nutdnte neste proceso. Pero
sendo posibilista que é unha palabra que ódio , creo que a EG
ainda lle vai poder o esquema
- máis xacobino. Lamentaríao
mesmo porque hoxe até en Esquerda Unida hai sectores que
asumen que a sua actuación como galegas debe estar nun proxecto político como o que queremos nós articular co BNG. De
maneira que o esquema político
- na Galiza sexa PSOE, PP e esta
alternativa.

Como se presenta·n as correntes internas no PNG de cara a
este congreso de Novembro?
Haberia que remontarse ao governo tripartito para entendelo.
Daquela había xa reticéncias a
entrar no mesmo e entendíase
porque o partido estaba formado
por nacionalistas que viñan de
atrás e xentes que recén chega. ban ao proxecto . A moción de
censura, na que habia acorde da
oposición, abrigaba a apresentar
un governo alternativo -agora o
president~ ten faculdade de disolución da cámara- eaí naceu
en nós a discrepáncia. Esa diverxéncia non supuxo un trauma
pero pode ser unha premisa a
ter en con'ta.
Nos dous anos de governo consolídase a idea de que non se tiña que ter entradq. Non se conseguiu, afinal do mahdato, por
non ter nen capacidade organizativa nen influéncia, transmitirá
sociedade a nosa actuación diferenciada no seo dese governo
presidido por Laxe. Despois das
eleicións quedamos extraparlamentários e unha maioria cree
·que é o momento de entrar nun
proceso de recuperación d9 par- ·
tido e nunha decantación. Celebramos un congreso no que sain
secretário xeral cunha ponéncia
que marca unha terídéncia á
unidade de acción dentro 'do nacionalismo.
Se na esquerda se montara Unidade Galega e na direita Coalición Galega, pensábamos que
unha vez esgotadas esas experiéncias , e tendo en conta que
de arribas e duas formou parte
moita xente hoxe no PNG, habia
que ir a un proceso de unidade
de acción que entendiar'nos no
apoio á CIG e vertebrando un
acordo político nas eleicións municipais co BNG, abríndose agora paso a unha integración sen
perder a orópria identidade.

Durante estes case dous anos
de decantamento houbo mesmo discrepáncias públicas
moi importantes.
~

Máis que conductas persoais o
que houbo neste tempo foron infl uéncis exteriores: as mesmas
que reventaron Unidade Galega
ou procuraron desmantelar Coalición Galega. lnfluéncias orixinadas en intereses de partidos de
ámbi t o esta·tal. Como?- Por
exemplo, facendo máis dóce as

..
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'Q PSG-EG ESTA
MAIS POR DEFINIR A
ESQUERDA QUE
POLO
NACIONALISMO'

De CG ao antiimperialismo

Como elementos de distración
que ao Estado lle interesa manter estará. o grL!pO de discrepantes nasos , e Cándido Sánchez
Castiñeiras e Aniceto Núñez en
CG e por outra banda Camilo
Nogueira. Quera ser prudente, e
ogallá me trabuque e o congreso
do PSG-EG tome unha decisión
con meirande trascendéncia. Pero hoxe eles están máis no compromiso de definir unha esquerda (dem9crática, europea, etc... )
que no compromiso nacional como cuestión sustantiva.

Coa entrada do PNG como
Desde a mensaxe primeira das
quedaría definida a posición
orixes do PNG até asumir a - no esquema direita/centro/esformulación explícita de anquerda do BNG?
tiimperialismo do. BNG hai un
· treito. A base social do seu
En todo proceso de evolución do
partido pode comprender esa
pensamento político en Galicia é
evolución?
fácil encaixar o que nós irnos fa-

Hai formas d.e expresar as causas. Desde unha perspectiva de
. esquerdas a documentación do
BNG exprésase con moita claridade: antimonopolismo, antiimperspectivas profisionais de deperialism6, autodeterminación.
terminadas persoas ou grupos.
Os nasos presupostos de autólsto xera unhas correntes rnoi
determinación son os mesmo·s,
fortes, a prior~, pero na realidad'3
agás excepcións de quen fai
vese que mesmo aquel que optou alternativamente á secretária . propostas moi moderadas q!Je
nós admitimos porque nos parexeral, desde unha ponénda crítice qu~ fai máis permeábel a orca, Andrés Fariñas- apresentouganización . Creo que hai formas
se nas listas do PSOE en Santa
de dicer non antagónicas, que
Uxia de Riveira.
teñen a mesma filosofía e a.
mesma creéncia, e aí creo que
Sabendo que .contabamos coa
pode estar a aportación do noso
maioria parecianos oportuno sapensamento ao debate que .se
ber cal era a influéncia deses
poda dar.
grupos e que pódian dar de si
nas bases as distinta$ opcións.
Nós estamos dacordo no antimoDecidimos non actuar como parnopolismo e no antiimperialismo
tido durante uh periodo de reflepero gostaríanos que se explicaxión e mentres durou permitiusera porque estou convencido que
todo, mesmo manifestacións púafinal ternos o mesmo texto. Toblicas que; houtras circunstándo este proceso, que nós a.sumicias, -implicarian expedentes dismos, pensamos que ten que dar
ciplinários e mesmo expulsióps.
un paso no sentido de sumarlle
Non foi unha debilidade non faao resistencialismo a idea de
celo senón que creemos que iso
criatividade do nacionalismo.
. debía producir unha· decantación
Non é · que queira mediatizare~e
máis positiva.

cer. Eu non defino ao PNG como
algo que teña a ver coa direita
ou o centro-direita, e todo o que
ternos elaborado, mesmo o grupo crítico, encaixaria no centroesquerda. No PNG prima un critério independente , que coido
que tarnén é moi importante no
actual BNG. Un critério que entende que o prifJ1eiro é o com- ·
premiso nacional e despois están as políticas de sectores . Moi-

'Esrc:.>u DE
ACORDO CO
ANTI IMPERIALISMO
PERO E UN
CONCEITO QUE HAI
QUE EXPLICAR
PARA QUE O ASUMA
MAIS XENTE'

ta militáncia do PNG coincide
coa militáncia do BNG e xente
do PNG xa está hoxe no Bloque
sen esperar nen sequer á celebración do congreso.
Nós non renunciamos ao debate
, que está dando a esquerda e
irnos axudar a incrementar o diálogo . O Bloque posue unha experiéncia organizativa, que ten
as suas críticas polo que significa de mecanismo de control por
parte da UPG, e nós á lus das
experiéncias vividas valoramos
positivamente o esquema político dunha organización que teña
un .certo mecanismo de control ,
pero facéndoo máis universal e
·
menos pechado.
O debate da esquerda está aberto e penso que a nosa entrada
no BNG explícase dentro desa
reformulación que se está dando
en toda Europa.

Despois dos procesos de independéncia dos paises do Leste
a situación mudou tamén en
Occidente. Cal cree que é a
perspectiva actual para o nacionalismo neste contexto?
Creo que hai un fervor dé avance por riba do mecanismo ríxido
deseñado na Constitución . O
apoio inicial ás independéncias
na URSS matizouse en canto viran que se podia volver contra as
suas próprias situacións de discriminación nacional. Desde o
governo xogouse a marear a
perdiz coas declaracións de Laborda, de Tomas y Valiente e pésie a isa o tema está servido .
Irnos asistir en Europa ao debate
sobre a Europa dos estados
frente á dos povos. O mecanismo decimonónico do Estado vai
querer prevalecer porque son interlocutores moi válidos para as
multinacionais. De aqui en cuarenta ou cincuenta anos este vai
ser o gran debate europeu e España non se vai poder sustraer a
iso, pésie a querer impoñer un
esquema máis xacobino.

Vostedes participaron nunha
coalición con EA e ERC. É necesárío, no conxunto dese debate, algun tipo de relación no
estilo de Galeuzka no periodo
republicano?
Cando se está talando desas
duas forzas políticas seria sano. ·
Porque Ci U e PNV son partidos
pactistas da transición e respeitosos do statu quo, que meten
pullas para contentar ·ás suas
bases. O diálogo permanente (
como maneira de seguir petando co problema, paréceme ben,
independentemen,te de cuestións ideolóxicas. E m9i importante estar nos lugares e a miña
experiéncia na Conselleria de
Pesca demostroume que pésie
a estar en contra de algo non tira a necesidade de estar ali onde se toman as decisións que
che afectafl. Como se pode estar? Buscando fórmulas de rotación de 17 meses como fixemos
nós( Hai posibilidades de facelo
doutra maneira a escala europea?. Non teño resposta pero si
podemos facelo desde nós mesmos seria mel~or ainda que ~ difícil.
+
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APRODUCIÓN "GALEGA ANTE ACEE
•Éxito da folga do profesorado·. Os ensinantes galegas

O 75°/o do orzamento pesqu.eiro destinado á redución da flota

non universitários apoiaron de
forma maioritária a folga convocada pola Plataforma Sindical
Unitária para o 22 de Outubro. A
protesta tiña por obxecto, segundo informa Cuarte Correa,
,...esixir do conselleiro de Educaagrárias se reducia oun 33%r
Esta medida é consecuéncia da
ción que faga ofertas sérias na
mentres .a de política alimentária
decisión da CE de reducir nun
negociación das reivindicacións
caeria nun 29,6%. Pola·sua par40% a flota que faena en augas
plantexadas polo profesorado:
comunitárias, medida que Pedro
te as indemnizacións compenequiparación salarial cos funcioSolves declarou non compartir,
satórias de montaña pasarán
nários non docentes, adopción
ainda que si aceita.
dos 10.500 millóns do ano pasade
medidas que millor-en o er1sido· aos 9.000 actuais. Os recurno e .elaboración dun plan de
sos para xubilacións anticipadas
A retirada de ·buques podera reaformación permanente dos ensie abandono de terras reduciranlizarse mediante o simple desnantes en exercício.
se á metade (de 2 mil millóns a
guace ou mediante a venda a
SÓ mil).
terceiros paises. Esta última opA- incjdéncia desta folga a nível
ción seria a que estudaron alnacional acadou un 80 por cento
guns empresários galegos na
_M áis de 12 mil millóns
no Ensino Básico e un 65 no EnCuba-.
sua
recente
visita
a
para reducir a flota
sino Médio. Tamén se celebrou
.
'
unha manifestación en ComposTodas estas decisións, tanto as
A maior partida do orzamento do
tela na que participaron máis de
Ministério de Agricultura e Pesca · que afectan ao agro como as
2_000 profesores.
que
limitan
a
pesca,
non
mere(no Estado español ambél;S activiceron até agora o pronunciadades pertencen á m_esma carOs sindicatos, que mantiveron
mento do governo galega, o cal. negociacións coa Consellaria
teira) será a destinada, á pesca:
tampoucó ··deu a coñecer plans · até o pasado dia 18, consideran
17.111 millóns de pesetas, pero
de desenvolvimento alternativos
destes a maioria (12.600 millóns)
moi positiva a resposta do profactíbeis para Galiza que comserán destinados a axudas para
fesorado, $inalando que se o
pensen a caida da produción nos
a paralizacións temporal da flota
conselleiro non se da por enteisectores tradicionais.
•
e a retirada definitiva de buques.
rado diante deste masivo rexeitamento d.a sua política intransixente convocarán novas movilizacións.

O Ministério de Agricultura reco-rta nun 30°/o
.
os recursos para mellorar as infr~estruturas agrárias
•M.V.

Os acordos comerciais do GATT, na Ronda do Uruguai,
sobre retirada de subvencións á prcidución agrária,
segundo a esixéncia dos Estados Unidos, continuan
a ter a sua tradución en todas as directrices
da Comunidade europea. Mentres as tres cuartas partes
da povoación mundial presenta síntomas
·de desnutrición, os límites á produción afectan
gravemente a áreas como Galiza fundamentadas
na producióñ de alimentos (agro e pesca) e carentes
polo momento doutras alternativas de desenvolvemento.
O recorte do 30% previsto nos
orzamentos do Ministério de
Agricultura afectará aos recursos para millora de infraestruturas agrárias. Polo que respeita a
Galiza destaca a disminución
que sofreu a partida para o
abandono de terras e o cese de
actividade. Esta partida era precisamente unha das esperanzas

do Ministéri9 e do Plan Agrário
presentado pola Xunta para animar aos labregos á abandoar a
produción.
Pedro Solves , Ministro de Agricultura, recoñeceu que "non ·era
o orzamento iqeal ", ao tempo
que informaba de que a partida
para mellara de infraestruturas

XUÍCIO AO EGPGC

.

'

As Juga critican a diferéncia de trato aos independentistas e a membros dos GAL

O fiscal solicita 173 anos de prisión para oito guerrilheiros ·
• MICKY BERTOXO/MAORID

O Mércores, dia 23, eran xulgados na Audiéncia Nacional de
Madrid oito presos galegas acusados de pertencer ou colaborar
co EGPGC. A petición fiscal
suma en conxunto 173 anos de
prisión rnaior. o lider guerrilheiro,
Antón Arias Curto, foi conducido
a sá nunha cadeira de rodas.
Cinco dos presos permaneceron
aillados en celdas de cristal
durante os interrogatórios, mentres case un cento de familiares
e amigos dos xulgados non puideron ter aceso ao xuício por
proibición oficial.

acusados de pertenéncia a banda armada, tenéncia de explosivos, dep,ósito de armas e, no
caso de Arias Curto, de falsificación de Documento de ldentidade. Este último preso contabiliza
ademais a situación de reincidéncia, dado que tora detido xa
en 1980 acusado de tenéncia de
explosivos.

Os cinco mencionados están a
piques de cu'mplir o seu terceiro
ano de prisión á espera do xuício que agora se celebra. Todos
eles, non sendo Susana Pagas,
afirmaron militar no EGPGC. A
súbdita portuguesa sinalou, en
cámbio, que o seu único vínculo
Antóm Árias Curto (30 anos e
cos afectados era sementes con
tres meses de condea, segundo
Árias Curto e exclusivamente de
a petición fiscal) , Antóm Garcia · tipo afectivo, o que foi corroborado por este . A sá quedou comMatos (28 anos e tres meses),
Susana Lópes Pegas (28 anos),
pletamente en siléncio cando
Susana Pagas afirmou, resposXosé Antom Matalobos (28
tando a unha pregunta do fiscal
anos) e Xosé Sanmartin (28
sobre a sua relación, que "Ananos), son os cinco presos que
acumulan as maiores peticións
tom foi o único home que me
de condea. En concreto están
fixo feliz".

deron a coñecer estes dias un
.comunicado no que resaltan os
tratos diferentes proporcionados
•Plataforma antidroga no
polas autoridades xudiciais a ca- . Carballiño .. A campaña anti- Outros tres xulgados no mesmo
sos como os do EGPGC e o dos
sumário están actualmente en lidroga xerada en todo o Est.ado
GAL. Mentras que Amedo, sinaberdade e nos tres casos negan
español, ten no Carballiño uns
lan, oferecia "declaracións radio- - tintes moi peculiares, segundo
a sua pertenéncia ao EGPGC.
fónicas de máis de média hora
Para Miguel Campuzano o fiscal
informa o naso correspondente
de duración desde Alcalá-Meco",
solicitou 17 anos de prisión
X. R. Castro. O concello ven de
os presos independentistas eran
maior, acusado de depósito de
pór en funcionamento un buzón
vítimas, <;iurante estes tres anos,
armas e colaboración con banda
antidroga no que os cidadáns,
de "agresións, insuJtos, rexistros,
armada. Nos casos de Manuel
ademais de facer suxeréncias,
incomunicación, ·etc".".
Soto e Alfredo Santos só existe
poden facilitar toda clase de daunha acusación de colaboración ·
tos, induidos os dos consumidoEn
concreto
Susana
Pegas
padecon banda armada, o que supón
res, horários, rotas, locais etc.
ceu 55 ataques epilépticos nunha
unha petición fiscal de 7 anos
semana,
sen
que
lle
tora
oferecipara cada.
Por outra banda, diversas entida a suficiente atención. Antóm
dades de carácter asociacional,
tá.mén
r_
epetidaÁrias
Curto
foi
Durante a vista, tanto Xosé Maveciñal e político, buscan a via
mente desatendido polos méditalobos como Antóm Árias afirda reinserción, e non só a reprecos,
segundo
esta
denúncia.
maron que non existia nengunha
sión. Desde que en Xullo pasavinculación entre Campuzano e
do se constituiu a Plataforma CiAs
Juga
lembran
tamén,
a
modo
o EGPGC, circunscribindo a sua
dadana Antidroga, os c_amiños
de exemplo, a ameaza de sanción
relación a épocas anteriores de
que · seguen concello e viciños
sobre
a
Xuiza
de
Vixiláncia
de
Mamilitáncia sindical.
·son diverxentes. A maioria dos
drid, Manuela Carmena, "por facilicolectivos están a criticar a polítar o paso aos cárceres a unha coDiferente trato cos GAL
tica represiva do concello.
•
misión finlandesa de dereitos huAs Juntas Galegas pala Amnistia
manos o mes pasado".
•

Tres xulgados
én liberdade

•Folga de fame en Lóbios ..

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Chaman ás mocidades do PSG-E_G á unidade

As Mocidades Galeguistas intégranse en Galiza· Nova
•MANUEL VILAR

O pasado dia 22 foi asinado en
Compostela o acorde polo que
as Mocidades Galeguistas for. marán parte do Proxecto Político Xuvenil .de Galiza Nova. Segundo este acorde os militantes
das Mocidades Galeguistas pasan a ser membros de Galiza
Nova é a desenvolver a sua actividade política dentro da estrutu (a da organización ·do BNG,
mais seguirán mantendo as
suas siglas, as suas próprias
estruturas e as suas próprias relacións internacionais. As Mocidades ·Galeguistas son mem,bros fundadoras da IEYN (lnter-

nacional Europea das Xuventudes Nacionalistas).
A proposta de unidade arrancou
na 11 Asemblea Nacional da Galiza Nova cando foi lida unha carta das Mocidades ·Galeguistas
propoñéndo un achegamento de
posicións e buscar pontos comuns para superar as discrepáncias. A proposta foi concretada
no -pasado mes de .Febreiro e
deu lugar a unha série de actos
conxuntos que culminan agora
coa unidade real e rematarán a
finais de Novembro cando saia á
luz un manifesto conxunto. Mais
o proceso non está ainda pecha~
do. Galiza Nova fai un chama-

O mesmo dia· da folga debatiuse
no Parlamento autonómico" unha
proposición do BNG na que se
pedia a equiparación salarial,
senda rexeitada pola ·maioria govemante.
+

ron un aporte decisivo· na campaña pleqiscitária do primeiro Esta~
tute de Autonomia (que significou
a consideración da Galiza como
nacionalidade histórica), laboura
que logo continuaron no exilio en
O que · duas organizacións con
terras americanas, mantendo o
legado nacionalista de Castelao
praxes políticas e história ben di~
ferenciada pero" cun obxecti-vo
e Bóveda, aquelas xentes que
antepoñeron os intereses xerais·
comun, cal é levar a mocidade
de Galiza aos particulares e indigalega a participar activamente
viduais e que vertebraron o prina promoción do ideário naciomeiro intento sério de acción po-nalista é na recuperación da Soberania Nacional; aúnan as suas , lítica que moitos galegas e galeforzas para le.var a -diante un pro- · gas demandaban. Hoxe esa idea
de vertebrar un proxecto político xecto político merece amáis alta
nacionalista que conecte coas
consideración.
capas sociais máis diversas do
•
País está pre~ente.
"'As Mocidades Galeguistas tivemento as outras organizacións
da mocidade nacionalista, concretamente ás mocidades do
PSG-EG "para que den un paso
cara a unidade".

Medio cento ·de viciños están
pechados no concello de Lóbios
en folga de fame para presionar
o pago dun précio xusto palas
suas terras e casas· que van
quedar debaixo do encaro de
Undoso, que xa se está a estancar.
Ainda que unha boa ·maioria xa
conseguiu chegar a un acórdo
coa empresa portuguesa, que
nos últimos dias estivo a- pagar
até o duplo do précio aterecido
nun comezo, quedan ainda nu-·
merosos viciños que consideran
que coa taxa das suas terras e
casas non poden ir a nengures.
Estes viciños son, na sua maioria de idade avanzada e, a bastantes, só lle anegan as augas a
casa ou parte da finca, pagándolles por .estas, pero sen con-.
templar o perxuício que lles causa, pois, como dicia un dos afectados "nen podemos vivir co que
nos dan, nen podemos vivir co
que nos queda". _
•
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INDÚSTRIA EMEIO AMBIENTE

O mitolóxi,co Pico Sagro degradaqo ·ppla extracción

de seixo que se exporta a Noruega

.O monte ferido polo microchip
• MANUEL.VILAR I SANTIAGO

·A maxestosa figura con
que se ergúe e os mitos
e lendas que acocha no
seu seo tan do Pico Sacro
o monte máis fermoso
e simbólico do naso país.
Pero nen a sua beleza
nen a sua riqueza simbólica
o afastaron da man
-- destrutora do home. que dia
a dia vai degradando
o seu entorno paisaxístico.
A peculiar silueta do monte Pico
Sacro, erguéndose case en vertical sobre o Val do Ulla e as onduladas terras do Deza e Compostela, ven determinada pola
sua composición xeolóxica que
tanto ten chamado a atención
dos xeólogos, entre eles a de
alemán Guillermo Schuiz, un dos
"precursores" da nosa ·xeoloxia.

sua explotación industrial para
extraer o seixo e destinalo á
exportación a Noruega, onde
se elabora para logo fabricar
os microchips, e, o de menor
pureza, vai para o consumo
nos fomos de ferrosilício que
a empresa C~buros Metálicos (empresa que participa en _
ERIMSA cun 33,3% do capital, outro tanto posue a empresa Noruega Nor Kuarts e o
resto diversas empresas españolas ligadas ao sector mineiro) ten nas localidades de ·
Dumbria ·e Cee~
Nun informe apresentado ante
a Dirección Xeral do Patrimón io a asociación ecoloxista
ADEGA .califica esta explotación de "atentado xeolóxico,
xermofolóxico, paisaxístico e
mesmo ecolóxico da· área".

Xeoloxicamente o Pico Sagro, o
monte Castro e as elevacións
próximas correspóndense cun filón de cuarzo que se estende áo
longo duns 9 Km e que chega a
· ter nalguns pontos os 100 m. de
profundidade. Este filón ao ·ser
máis resistente á erosión que as
outras rochas que o encaixan fai
que o Pico Sagro destaque na
paisaxe.

A canteira, situada no entorno do
Pico Sacro e que se pode apreciar desde moitos quilómetros á
redonda,· significa unha inxustificábel alteración da fisonomia natural da serra, acompañada coa
contaminación por pó e a acentuación da erosión nunha zona de
gran pendente. Face a este imenso problema fican outros que sernellan insignificantes, como poden ser o do lume, o lixo, a ·inaxeitada repovoación de eucaliptos
e a proliferación de construcións.

Este gran .filón de cuarzo de elevad a pureza foi o causante de
que a empresa ERIMSA (Explotación de Rocas Industriales y Minerales .S.A.) iniciase no ano 1979 a

De seguir dándose o rebaixamento nas alturas do monte e
abrindo o val hoxe abrigado aos
ventas do N-NE pode, segundo
ADEGA, 'levar a posíbeis · cám-

protexida. Curiosamente en
Vedra debateuse uns dias antes da avalancha de lodo,
moción que foi rexeitada, alegando o grupo de governo, o
PP, que a serra "xa tiña proteceión suficiente co ·proxecto
de normas urbanísticas do
Concello".

queixón, que foi brazo direito de
Romay na Consellaria de Agricultura, acusaba a Guiña de "falso
ecoloxista" e chantaxeaba dicindo qüe se a empresa pecha será
definitivo e con ela outras empresas como Carburos Metálicos. A
Consellaria de lndústria entra, tamén, na polémica dicindo que a
canteira é legal. Tras esta poléTras esta inundación o conmica parece estar o enfrentamento que dentro do PP mantecello de Vedra, e a instáncias
da COTOP, mandou paralisar
ñen Guiña e Romay e con este...
"cautelarmente" as actividaestán os alcaldes de Vedra e Bodes da canteira, basándose
queixón. E esta polémica terá alen que non tiña licéncia muni- ' go a ver coa atitude da Xunta,
cipaL A empresq. fixo caso
que alterou as directrices dos
omiso e continuou coa extécnicos que elaboraron o protracción do cuarzo. Dita emxecto de Normas, que declaraban inicialmente a zona que compresa tampouco paga nengunha taxa municipal ou liprende a serra do Pico Sagro como zona non urbanizábel de procéncia de obra, nen cumpre
os mínimos compromisos aos
tección de espazos naturais. Peque abriga a lexislación de
ro a COTOP non incluiu no DOG
ANTONIO HERNÁNDEZNOZ NOTICIAS
que cada tres meses se prodo 19 de Xuño esta proposta
cederá á recuperación da zona
dos seus técnicos. Por algo seria.
bios no microclima local do Ulla
traballada mediante a implanta- con considerábeis· consecuénción dunha capa de polo menos
O antigo Monte /licino dos cronicias negativas par:a determina5 cm. de terra fértil, nas que decóns medievais é onde a tradidos cultivos da zona. berian ser plantadas gramíneas
ción situa á Reina Lupa fiando
cando os portadores do cadáver
Esta canteira é a responsábel da - e outras espécies para evitar a
erosión. Será por iso que hai
do Apóstolo chegaron para peavalancha de lodo que a finais
pouco recebeu unha axuda da
dirJle uns bois. O monte no que,
do mes de Agosto baixou pola
Xunta de 8 millóns para coidar
segundo o Padre Feijoó, estaban
aba do ·monte e arrasou da arde
do meio ambiente.
acochados os tesauros que os
de 30 .000 metros cuadrados de
mauros da nasa mitoloxia popuvexetación, arrastando ·ladeira
Que intereses ten a Xunta?
lar non puderon sacar de España
• abaixo toda a terra fértil e estivo
e no que o raio arrincaba ouro,
a ponto de provocar unha traxéestá agora ferido de morte. CuO señor Guiña Cre~po, quen
d ia nas vivendas ' próximas. O
aconsellou a suspensión cautelar
riosamente un monte no que os
BNG apresentou unha moción
da explotación, "visitou" o pasado
bispos de Santiago teimaron
nos concellos de Vedra, Boqueisempre, via decreto, ligar ao culdía 19 a canteira e pudo comproxón e A Estrada pedindo que as
to xacobeo, está hoxe, nas vésbar in situ como a~spensión
Corporacións .presionasen á
cautelar non se levaba a cabo.
peras do 93, fora dos grandes
Consellaria para que procedese
á sua catalogación como zona· Dias despois o alcalde de Boproxectos xacobeos.
•

RATRIMÓNIO HISTÓRICO

Un grupo _de especialistas trab_
alla na reforma do monumento Jugués
.

.

Preparar a muralla para o terceiro milénio
bre de quen era o "dono" da muralla pode estar un chisco máis
despexada. De feito foi a Admi"Dos traballos que se
nistración Central quen, senda
. fagan; moitos ímonos
daquelas Subdirector Xeral de
levar, e o público en xeral,
Belas Artes o chairego Ramón moitas surpresas
. Falcón Rodríguez, fixo a que se
ch.amou "operación muralla lima respeito da muralla de
pa". Actuación que trouxera
- ·Lugo", segundo nos
polémica, tanto pola _operamanifestou o arquitecto
ción estética en si, como polo
López de Rego Uriarte,
.desprazamento dos exproque coordenará o grupo
priados que tiñan vivendas·ou
negócios apegadas á murade especialistas que,
lla. Hai quen di que a História
nun labor pluridisciplinar,
non se pode "remendar" e
trapallará no programa
. mellar seria deixar a muralla
de axe.itamento
tal como foi aparecendo ao
deste monumento.
longo dos anos. De feito, ~en
te que vai traballar no proxec-A raíz dunha iniciativa cidadá,
to actual non é partidaria de
propiciada polo Grupo Municipal
seguir librando de edificado BNG, en Lugo, volveu a mucións a fachada interior da
ralla a ser ~ema de pronunciamuralla e facer es·a Ronda,
mento de partidos políticos e enparalela á exterior, que peder..
. tidades. Preténdese que, o conalguns sectores cidadáns. Os
xunto da cidadania, e, por sucontrários á ela !empran o
posto, o que se chaman as "forcuste da operación Muralla
.zas vivas", presionen para que ~ limpa e din que as casas adose acade a declaración de "Patrisadas son "história".
mónio da Humanidade". Non é
sen tempo que se incita a curioPor iniciativa de Ramón Falsidade e algo máis sobre o '110cón investiranse moitos mi- .
numento lugués. Foi un tres de
llóns en expropriacións. CoMarzo de 1973 cando se levanmezara no 71 ; o máis forte
to.U a Acta de Incautación por
das obras fíxose no 72 e reparte do EStado deste Monumatou en Marzo do 73, cos la·mento que, desde aquelas, pa- . bores de instálación de alumasou a integrar o seu Património.
do exterior e zonas de xardin.
• FRANCISCO ARRIZADO/ LUGO

Polo menos, algo da polémia que
andou por Lugo, ultimamente, so-

sas Redondas, celebradas na
Sede do Arquivo Provincial, sobre Edificacións do Lugo Antigo,
deuse a coñecer a obra dun imaxinativo artista lugués, Ulises
Sarry. Unha "recriación" de como
pudo ser e deberia de seguir
sendo a muralla. Obra gráfica,

que poderiamos etiquetar coma
"manipulacións" en xeral.
Sarry pemonstra imaxinación e
que leu aos historiadores cando
din: "os cincuenta cubos que se
conserban sábese que, en tempos imperiais romanos, estaban
coroados en con torres de
dous pisos, ventanais grandes con vidreiras e teito cónico''. Esas· magníficas torres, hoxe perdidas, habilitar!anse na idea de Sarry, coma cafetarias e outras instalacións de servizos para lecer da xente.
O arquitecto López de Rego
ve a muralla "nun estado deficiente, pero non tanto coma
a xente pensa a respeito
doutros ·monumentos, a nível
estatal, pero, evidentemente,
.trátase de algo ao que compre dedicarlle unha atención
especial".

Unha viaxe por Galiza

Na clausura recente da Semana de Cine, organizada
en Lugo por Fonmiñá, pro.... xectouse o filme ".LJnha vía- ·
>- xe por Galiciéi': feíta polo pa~ !entino Luís R. Alonso, no
~ 1929, por encarga das catro
~ Deputacións, que surpren~ deu a todos. Víanse secuenEn tempos imperiais romanos, os 50 cubos da cias dunha muralla luguesa O ano pasad.o, coincidindo · muralla estaban coroados con torres de dous moito máis descoidada. Con
cunhas Conferéncias e Me- pisos.
falta de pedras nos muros e

chea de ramallos. Lembrando isto, perguntámoslle a López de
Rego se a muralla está mellar
agora, e dinos: "Si, é certo que
as distintas administracións que
actuaron nela, en certa maneira,
adicáronlle parte do seu tempo e
dos seus presupostos a mellorala. O esforzo non foi todo o de
desexar, pero, en calquer caso,
vin monumentos piar conservados ca este. Con independéncia
de que o de Lugo necesite un investimento importante que o deixe apto para uso civil".

Varios anos de labor
En Xullo deste ano, López de
Rego, recebeu a encarga do Ministério de Cultura de coordenar
unha equipa pluridisciplinar, ql:Je
está xa cos traballos preparatórios de investigación da muralla,
para, a· posteriore, poder facer
coa meirande eficácia a elaboración dun Plan Director. Teñen de
prazo, para o 'traballo prévio, de
cada un dos técnicos por separado, deica Marzo do 92. Lago
entregarán unha Documentación
"que sexa suficiente co fin de
avaliar actuacións posteriores
(en tempo e presuposto) das
obras a realizar".
López de Rego, q'ue non .comparte a idea de facer da muralla un
cinturón con duas rondas (unha
interior e outra exterior) di que
"se se fai un traballo importante
haberá labor para vários anos". •
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Q REI DEPORTE

-

· Pon.s e en evidéncia o atraso das institucións e dos ·médios de comunicación

O 48ºk da pov9ación usa sempre o galego
e o 35% empregao ás veces
•M. VEIGA

Con esperanza
e optimismo valoran
as persoas consultadas
os dados aterecidos hai'
poucos dias polo Instituto
GaJego de Estadística
sobre o uso
e coñecemento do galega.
O 48,35% da povoación
declara "usar sempre
o galega" e un 35,38%
máis afirma uusalo
ás veces" (ver cadro).
Unicamente un 7,77%
dos galegas afirman
non usalo nunca.
Xosé González Martínez, representante da Asociación de Funcionários pola Normalizaciqn Lingu ística, recorda que el foi unha
das persoas que incitaron á Conselleria para que solicitara que o
censo de 1991 , realizado polo
Instituto Nacional de Estadística,
coritivera unha folla específica
na nasa comunidade da que se
poideran obter alguns dados sobre a situación do galega.
Gónzalez Martínez recoñece que
estes dados "ax,udan, pero non
definen exactamente a situación
do galega" e explica que "o espácio que lle concedia á administración central á autonómica
no padrón era tan pequeno que
noh se podia facer máis".
O presidente da AFNL considera
que "os dados en si son optimistas , demostran que a língua fálase moito e que poseemos unha
realidade lingufstica máis consolidada que a catalana e, por suposto , que a basca , así como
que están a perder peso as atitu des de rexeitamento".
Gdhzález Martínez ere ver nestes resultados tamén os efectos
"do ensino do galega e do seu
emprego nalguns médios de comunicación , especialmente so bre as xeracións que agora están chegando aos 30 anos".
Xosé Manuel Sarille, presidente
da Mesa pala Normalización Linguística resalta o feito de que "a
imensa maioria usa o galega
(case o 85%) e un 48% empregao sempre, mentres é unha ínfima minoria a que non o utiliza".
En conxunto, a sua valoración é
"positiva e excepcional nun pais
en conflito e cun idioma sen normalizár, situación que non ten
parangón en ningunha outra das
línguas minorizadas de Europa".
"Alguns dos dados quizá mostr'en certo perxuício, sinala tamén Sarille. Non me creo que o
9% non enten.da o galega, isa é
imposibel, único nalguén que só
leva dous dias en Galiza. Por outra parte, ·parece elevado o número dos que din escrebilo, o
que quizá responda ao perxuício
de non . declararse analfabeto no
próprio idioma. En fado caso,
afirma, o índice dos que din ser
capaces de ler en galega (46%)
paréceme moi positivo e serve
para que perdamos o medo".

COÑECEMENTO E USO DO IDIOMA GALEGO
A Coruña
Porcentaxe da povoación que:
O entende
Ofala
Ole
·o escribe
Non consta

90,08
83,09 •
47,3~

32,93
7,84
37,6~

O usa as veces
O usa sempre
Nunca o usa
Non consta

45,42
8,43
8,52

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galiza

88,26
84,87
49,46
37,31
11 ,37

93,84
87,49
41,49
28,83
5137

92,53
84,21
47,43
32,86
6,47

91,02
84,19
46,86
32,97
7,56

19,81
64,34
3,64
12,22 .

25,77
61,70
5,85
6,67

43,16
39,99
9,50
7,36

35,38
48,35
7,77
8,42

COÑECEMENTO E USO DO IDIOMA GALEGO. SETE PRINCIPAIS CIDADES
A Coruña

Santiago

86,07
69,82
51,12
33,42
11 ,75
57,69
11,88 .
18,26
12, 18

Porcentaxe da povoación que:
O entende
O tala
Ole
O escribe
Non consta
O usa as veces
O usa sempre
Nunca o usa
Non consta

Ferro!

Lugo

Ourense

Pontevedra

78,37
71 ,86
52,28
37,48
19,30

87,88
83,91
70 ,55
76,43
48,36
49,79
29,87 - 38,46
10,43
14,98

89,68
78,52
47,79
33,62
9,05

87,44
78,62
46,19
29,46
11,32

89,55
73,94
49,10 .
31,30
9,02

44,54
28,33
7,15
19,97

65,80
7,15
17,43
9,64

49,65
29,28
10,82
10,26

58,14
20,12
9,85
11.,89

57,67
15,27
17,93
9,13

47,34
29,00
7,68
15,97

Vigo

NOTA: Resultados obtidos en base a unha mostra aproximada do 10%.

Fonte: Instituto Galego de Estatística. 1991.

Por último, a sociolinguista, Pilar
Garcia Negro, autora da obra, de
recente publicación, O galego e
as leis, afirma que destes dados
concluese que "a comprensión do
galega é universal, tanto polo uso
parcial como total". "Estes datos,
sinala, confirman as análises que
se viñan facendo e mostra que
todo traballo empírico xoga a prol
da recuperación do galego".

"Unha das claves sociolinguísticas, sinala Garcia Negro, está
na diferéncia entre usalo ás veces e usalo sempre. Aquí é onde
se revela o conflito, pois o galega fálase maioritariamente, pero
ocúltase ante determinados interlocutores ou, dita doutra forma, o castelán segue copando certos ámbitos". "O feito de que
o uso parcial sexa maior que o
uso xeralizado, afirma tamén,
danos proba de que o galega
non é ainda unha língua normal,
coma calquera outra do mundo".

A preséncia da diglósia
Todos os consultados coinciden
en sinalar que estes dados poñen máis de manifesto a necesidade de elaborar un mapa sociolinguístico de Galiza, ao tempo
que observan a auséncia nos cadros do Instituto Galega de Estadística d.e perguntas que definan
en que situacións se utiliza o galega e en cales non. "lsto, di
González Martínez, darianos a
coñecer o factor diglósico".

Institución e médios de
comunicación rezagados

mén a "imposibilidade de educar
aos tillos no monolinguismo e
próbase que o bilinguismo equilibrado do PSOE é unha falácia. O
certo, afirma, é que de algo máis
de coarenta emisoras de rádio
existentes, semente duas utilizan
o galega,, mentres os diários escreben en galega o 1% das suas
páxinas. Estamos lago ante uns
médios que nen galeguizan, nen
reflexan a sociedade, senón que
son agresivos co galega".
O problema do ensino é tamén
pasto de manifesto por Xosé Manuel Sarille quen recorda a "au séncia dunha política e dunha
planificación normalizadora institucional e mesmo o incumplimento da lei que obriga ao emprego do galega en determinadas asinaturas".

Os resultados poñen sen dúbida
en evidéncia o papel das institucións e da maior parte dos médios de comunicación, como sinalan os nasos entrevistados. ·
"Os números mostran, sinala Sa"Os dados indican, sinala Gonrille, que o 84% dos galegas usan
zález Martínez, que a pasividade
o galega porque queren, sen que
da Xunta é máis grave se cabe,
ninguen os abrigue e que segurao mesmo que a atitude da Admimente todos ele·s estarían de
nistración periférica do Estado
acordo cun maior activismo instique continua a usar pertinaztucional a prol do gale-go. De promente o castelan en zonas galeducirse este, en dez anos estaríagas monolingues".
mos non nunha situación perfecta, pero si óptima".
+
O presidente da AFN L resalta ta-

Xosé Manuel Sarille resalta que
"máis unha vez vemos que o problema do galega non é de extensión senón de prestíxio. lsto percíbese fundamentalmente nas cidades. Hai unha menor diglósia, pero
ainda padecemos unha gran inércia histórica en contra do galega".

A Xunta non asistiu a.nengunha reunión
europea da Carta das Línguas
"O Governo galega nunca
asistiu a nengunha reunión do
Comité de Expertos, nen participou en nadn relacionado coa
Carta das línguas". Este feito
foi denunciado recentemente
por representantes da Mesa
pola Normalización Linguística
quen .lembra que "hai pontos
do documento europeo que
superan o recollido pala Lei.
de Normalización vixente en
Gal iza".

~

"Téñase en canta, / afirman tamén os portayoces da Mesa,
que os paises que teñen .o
proceso de normalización
máis consolidado asisten e
procuran acadar unha cartá o
máis avanzada, posíbel. É o
caso de flamencos, cataláns,
bascas, etc.".
A Mesa resalta tamén que "o
Governo galega ten información
abondosa sobre a Carta Euro-

pea das lfnguas rexionais ou
minoritárias. Periodicamente recibe información e mesmo en
certas ocasións foron convidados a incorporarse ao Comité".

Tanto o Comité de Expertos como a Carta Europea son iniciativas criadas en 1988 pola Conferéncia Permanente dos Poderes Locais e Rexionais de Europa, organismo dependente do
Consello de Europa.
+

• VÍTOR MÍGUEZ

Ainda que as correntes histo-.
riográficas de hoxeendia dan
por finalizada a ldade Média,
os feitos cotiáns relativizan dita argumento. Ven isto a canto dos Ultra Sur, que dun tempo-a esta parte converteronse
no "exército señorial" do señor Mendoza; e se non, vexan as declaracións que o
próprio Eduardo fixo recentemente: "... Les dije (a US enténdese), que estaba muy
contento con su actitude y les
animé a que conservén la naturaleza por métodos . ultracristianos. no debo reñirles
porque dejan el estadio limpio, no tiran botellas al campo
y hasta el momento su comportamiento es correcto ... ".
Pero o fenómeno vai tan alén
que o insigne medievalista Le
Goff, recente conferenciante
en Ribadávia, poderia dubidar; e é que o pasado domingo a TVE enfocaba ao exército do Mendoza berrando "ETA
asesina ...". Son estes mesmos rapaces, que gozan de
direito de pernada no piruli,
os que no verán encheron A
Coruña de pintadas do estilo
"GAL matalos ... " e similares.
, Pero polo que se ve, iso non
merece ser filmado.
Pero tan bons son eles como
os que os difunden. Acontece
que na TVE a censura r-e.nace ·
rememorando tempso históricos: O pasado dia 18 a selección española perdía por 2 a
1 frente á Franzá; ante este
resultado moitos optaron por
ver resumo do encontro no telediário da tarde do dia seguinte, véndase a posteriori
imposibilitados de disfroitar,
ou non segundo os casos ,
das imaxes porque sinxela. mente non se emitiron. lmaxínase os titulares en caso de
vitória?
Pero o patriotismo desvariado
pode levar a -desacertos
maiores. _O pasado fin de semana os españois enchian o
peito diante das cámaras polo
114-116 que lle endosaban
Los Angeles Lakers ao Joventut. O locutor falaba que
"... tienen miedo ... " ou que "el
baloncesto español haciéndole .cara a la, NBA" e incluso
que" ... lo van a tener muy difícil en Barcelona ... " esque- ·
cian os comentaristas que na
equipa catalá os motores da
mesma eran dous americanos tan ianquis que naceron
deportivamente na NBA. ,,.
Non pudo ser. Todas a~ ilusións que cer<nos de galegos
"tiñan na expedición que rumo
ao Himalaia planeaba ·escalar
o pico Anapurna, viñéronse
abaixo cando os xefes da
mesma decidiron abandoala
perante o mal t~mpo que 1einaba na zona. A sua chegada a Santiago os expedicionários manifestaron a sua ledícia por poderen sobreviver
a vários aludes acaecidos
nas imediacións do campamento e que os abrigaron a
tomar a decisión do abandono. Non embargantes, e sen
que sirva de xustificación,
nunca unha frase como "o
importante é participar" adquiriu tan boa aplicación. •
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C A R B A L L O S

E

BfDUEIRO

I

EA HORADE
PLANTA-LO FUTURO
O carballo e mailo cerquiño (ou cerqueiro) son especies importantes para o bosque
galego e poden contribUÚ- a que Galicia dispoña dunha oferta forestal variada.
O bidueiro é unha especie colonizadora ·que, en boas condicións de humidade e
luminosidade, pode cubrir amplas superficies de monte pola súa capacidade de
rexeneración vexetativa e diseminación natural.
Os carballos e bidueiros son tamén árbores de futuro en Galicia, productores de
madeira de calidade, e especies ecoloxicamente adecuadas para certas estacións
forestais dos nosos montes. As dúas árbores son relativamente frugais na esixencia
da calidade dos solos, pero máis cós piñeiros e os eucaliptos.
A plantación faise en decembro, xaneiro ou febreiro, cun marco de
aproximadamente 3x3 m. para o biduei.ro e un pouco ·máis estreito para o carballo.
Os buratos.onde vai a árbore deben ser de 50x.SO cm.
Nos casos en que exista discriminación natural de sementes é máis interesente un
labor preparatorio ~o terreo para favorece-la xermolación.
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A ~IG é a prin~ipal central afectada

As eleicións sindicai~ ainda non teñen
resultados oficiais, aJ)ós dun ano de celebrarse
•M. VEIGA

Cando se cumple un ano
desde a celebración das
eleicións sindicais,
as impugnacións de actas
entre CCOO e UGT está
a impedir a proclamación
oficial de resultados.
A CIG, como ún'ica central
que acede de novo
ao ·rango de sindicato máis
representativo, é a máis
afectada. O pasado dia 17,
delegados da Función
Pública da CIG
manifestáronse en Madrid
en si nal de protesta.

CXTG e máis a INTG, dado que
esta central, co 23,32% dos delegados na comunidade, recup~
ra a representatividade en todas
as instáncias.
Fernando Acuña, secretário xeral da CXTG sinala que esta situación "pon en cuestión o fun~
cionamento democrático a efectos sindicais". "Todo proceso
eleitoral ten os seus prazos, afi~:
ma, e a ninguén se lle pasa pota
cabeza que unhas eleicións políticas ou doutro tipo, estiverán, .un
ano despois de celebradas, ainda sen proclamación oficial".
Manuel Mera, secretário xeral da
INTG, sinala ademais, que "non
existe nengun recurso legal que
poidamos poñer en prática, polo
que estamos absolutamente
desprotexidos".

No caso de Galiza os resl)ltados
oficiais non chegaron a publicarse no Diário Oficial até o 6 de
A situación para os sindicatos
Setembro do presente ano, pero
nacionalistas galegos é grave,
este retraso en ainda maior en · pois, como lembra Mera, "só hai
comunidades como Madrid, Cacatre centrais con -representación
taluña, Andalucia e Canárias,
estatal, CCOO, UGT, ELA-STV e
onde a competéncia entre as
nós, pero nós somos os que aceduas centrais estatais, co gallo
demos de novo, polo tanto, ao se
da impugnación de numerosas
aplicar os resuUados do 86 soactas, continua sen resolverse.
mos os únicos que quedamos fora. Os organismos están funcioEsta situación afecta a Galiza.
nando sen a nosa preséncia, o
dado que ao . non existir unhá
que é absolutamente ·antidemoproclamación oficial a nível de
crático e deixa sen dereitos a caEstado, os organismos estatais e
se 4 mil delegados ea un número
provinciais dependentes ríxense
amplísimo de traballadores".
ainda polos resultados de 1986.
A central máis afectada por esta
Fernando Acuña recorda adeparalización é precisamente a
mais que "os delegados da CIG
C.onverxéncia lntersindical Galeforon ele!tos para catro anos e
ga, formada pola asociación da
con esta situación cumplirán ·

c:o-

mo moito tres".

No tocante ás subvencións económicas, o governo central outorgou un anticipo a todas as
Responsabilizan
centrais en función dos resultaao governo central
dos das eleicións de 1986, situación que será regularízada canAmbos dirixentes responsabilido ·se proclamen os noves resul. zan ás centrais estatais por esta
tados. Pero os efectos do retraso
situación, pero sobretodo ao governo central "por permitir esta . deixasen sentir doutro modo, ao
retrasarse, para a CIG, a entrega
parálise e non darlle nengun tipo
de patrimónia sindical e fundade saida".
mentalmente debido á non partiGipación nos organismos estatais
As repercusións desta situación
e provinciais, do que se deriva,
están f1 producirse a todos os níno caso da ClG, unha falta de
veis. E o caso do Consello Ecopercepcións económicas supenómi éo e Social que debería
rior aos 25 millóns este ano, en
constituirse, no ámbito do estanúmeros aproximados.
1 do, antes do 23 de Outubro, segundo marca a leí de criación
Protesta en Madrid
deste organismo, o que non será
posíbel debido á falta de proclaCon motivo da exclusión da CIG
mación de resultados.
ña negociación colectiva, en
Todos os organismos tripartitos
concreto na función pública, dedo Estado (nos que participan
bida á non proclamación dos reempresários, governo e sindicasultados eleitorais, delegados
tos), así como as respectivas codeste sector manifestáronse en
misións executivas provinciais
Madrid, ó pasado dia 17, ante o
están a funcionar a teor dos reMinistério, en sinal de -protesta.
sultados de 1986. A CIG eri consecuéncia vese marxinada de toA CIG sin.ala ter "solicitado reitedos eles, r:nália ter conseguido
radamente ante a Administración
máis do. 30% dos votos nalguns - o recoñecemento do seu status
dos ramos, como é o da Admide sindicato máis representativo,
nistración Pública.
ante o Subsecretário de Traballo
e Seguridade SociaJ, Direción
Outros organismos como o
Xeral da Función Pública e DeleINEM, o Fondo de Ga.rantia Sa- . ·gación do Governo en Galiza",
/aria/ (onde se tramitan, por
sen ter logrado unha resposta
exemplo, expedentes de regulapositiva, mentres os organismos
ción de empresas), o Instituto
relacionados coa función pública
Nacional da Seguridade Social,
continuan. a "convocar unicaetc, tamén non contan coa premente a CCOO, UGT, ELA-STV
!?éncia dos sindic~tos galegos.
e CSIF, excluindo a CIG".
•

CONSTRUCIÓN NAVAL

O Comité de Bazán acóllese á libre competéncia para pedir a construción
de buques mercantes

lnvértense as tornas e agora o futuro
parece mellorar ao·de Bazán
· presa até máis alá do ano 2000.

zación e resultados empresaíiais.

de ~ Astano

dos en todos os países desde
os últimos sucesos da URSS
As tornas cambiaron a estas alNon todo é de cor de rosa na
parecen ser tendéncia aseguraComo se se tratase dun
turas, e mentres o estaleiro de
factoria perliense, xa que o
da até o século que ven. , Os sinbarco sen governo que
Perlio conta con traballo áseguaceitábel volume de traballo
dicalistas da Bazán decláranse
bandea a babor ou
. rado até o ano 94, a factoría de
afróntase através dunha suconconformes con destinar menos
a estribor no cerne dunha
Ferrol anúncia que a metade da
tratación na que a pior parte lépresuposto ao armamento, pero
sua plantilla estará sen ocupavana empregados eventuais,
reclaman que a cuota de constronada, a construción
ción
desde
Xaneiro
do
92.
detraballo
con
longas
xornadas
naval miitar que se mantrución
naval da comarca
e escasas medida$ de seguridateña se realice na sua totalidade
de Ferrol e os dous
A carteira chea
de. A lentitude do mercado off . na industria estatal, e denúngrandes estaleiros
cian por exemplo a .recente adshore -no que a xe$tación dun
Astano apresenta unha carteira
contrato se prolonga durante
quisición de carros de combate
ubicados a un a outro
ano ou ano e médio- apresende pedidos composta por un buno extranxeiro. E se o comité
lado da Ponte das Pias,
que
de
prospección
ta
unha
de
Astario reclama poder competrolífera
dificuldade
engadida
ao
ven como as suas
menos en canto persista a res- . petir no mercado da construción
(PTS) que se entregará en Xullo
perspectivas tamén oscilan do 92 e unha unidade de arma- tricción do estaleiro a ese tipo de buques, tamén o de Bazán
en breve prazo de tempo
cenamento flotante (FSU) que
de artefactos.
esgrime as regr~s da libre competéncia para poder optar á elaainda non se principiou a consentre o negro e o branca
Pesadelos
en
Bazán
boración
de buques mercantes,
xa
está
contratada
truir,
pero
que
seguindo m~tematicamente
reivindicando xa que logo que
en firme. Segundo as perspectia lei do péndulo.
Se as preocupacións ainda asose derroguen as suas limitacións
vas einpresariais, para o ano 92
lan as mentres de directivos,
"at servicio de la Armada".
as -perdas reduciranse a 600 ou
Hai agora aproximadamente un
700 millóns -desde os 13.000 · sindicalistas e traballadores de·
En t6do caso o progreso teconoano ninguén daba un ·peso polo
Astano, en Bazán as inquedanmillóns perdidos no 84- e no
1óx i co non parece que poda
zas chegan á categoria de pesafuturo industrial de Astano que -93 agárdase enxugar os resultadelos. Para o vindeiro ano anúnsubstituir -cando menos nun
até tiña colocado o cartaz de
dos negativos, eliminando perhorizonte próximo- o comércio
"Véndese" ante unha xanela que
ciase que a metade do cadro de
das como reclama a Comunidapersoal -arredor de· 2.000 permarítimo e en consecuéncia os
o conselleiro de lndústria ensina~
dé Europea.
ba ao armador grego. Por esa
soas- permanecerá sen ocupahomes e mulleres do século XXI
. mesma época, os traballadores
ci(>n ·e terá que ser sometida á
terán que continuar intercam- ..
As mesmas fontes indi.can que
biando mercancías através do
da Bazán durmian ben tranquilos,
Astano afronta agora o seu futuro . regulación de emprego. E as
dado que un prometedor "Plan Almar, e utilizar para iso algun tipo
perspectivas rnáis aló tampouco
con tranquilidade, dado que contamar" da Armada española asede artefacto boiante. Por iso, a
ta cun Plan de Actuación 90-93
oferecen motivo para a ledícia
guraba através da renovación da . aprobado en Bruxelas, onde se
construción naval semella ser
xa que ás' constantes reducións
frota,_a carga de traballo na emdos gastos militares ·xa asumiconcretan investimentos, capitaliunha indústria de futuro.
•
• E. SANFIZ f FERROL
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"Vivimos no melfor
dos mundos posibeis"
Felipe González

José Luis Peraies supera a
Mozart no gosto dos cidadáns, segundo un .recente in- quérito. Detrás van Serrat,
López Cebos e Beethoven.
O criticabel non é nen moito
menos o gosto do persoal,
senón a obsesión de medilo
todo através de inquéritos
absurdos. Por exemplo, que
gosta máis a tortilla de patacas ou o faisán con salsa tártar:a? Cada cousa 'ten o seu
momento. O pior é a cultura
machacona e de direción
única.

Nostálxia da tribu titulou un
especial sobr~ nacionalismo,
o diário El País. Estes mesetários · sempre tan comprensivos! No fondo non rexeitan a
nosa diferéncia, posto que o
branco nunca considera igoal
ao negro, ao emigrante ou ao
xitano, senón que temen a
nosa rebelión. Tañen razón :
ao próximo fodechinchos que
pillemos meterémolb nun pote
de auga quente con berzas e
bailaremos ao redor a muiñeira de Chantada.

Os nosos compañeiros que
visitaron Cuba din que alá
existe o home novó ,(e a mu1/er nova). polos que tanto
loitara o Che, o que non ~xis-ten son coches novos. Aquí
a situación é xustamente ao.
revés.

O veterano xornalista, Martín
Prieto, contabao o outro dia
en Diário. 16: "Os Scaglione,
unha das grandes famílias da
máfia siciliana, mataron ao
xeneral De la Chiesa non por
ter -..sido designado Prefecto
da capital de Sicília, con poderes especiais para loitar
contra a máfia, senón por ter
cartas de crédito da Maxistratura italiana para reventar o
. secreto bancário".
•

ANOSA TEIUlA
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Acedeu á alcaldia
despois d~n pacto
co BNG e o PSG-EG e·
_agora afirma que o seu
destino político vai ligado
ao deste governo e que
non está disposto
a governar
.
con outros aliados . .
Foi militante da Liga
Comuni·sta
Revolucioriária, delfín
de Manuel Soto e ta para
martel.o parf amentário do
PP até que as eleicióris
municipais se Ue
cruzaron por diante.
Agora pretende
estabelecer na Galiza
unha cultura urbana,
pero as suas xuntanzas
cos óutros.alcaldes
socialistas teñen un
transfondo·político máis
forte. Médico, xoven,
ambicioso, Carlos
Príncipe está senda
modelado polo cargo
de alcalde e trata
de aprender dos erros
do seu ·antecesor.
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'Defendo un(modelo de cultúra urbana para Galiza'
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· •ALFONSO EIRÉ

Como olla os acontecimentos
do Leste?
Teño duas sensacións. A primeira
de ledícia na medida en que nunca
crin nos sistemas autoritários, antidemocráticos e centralistas: agora
estase a recuperar a liberdade para os cidadáns. Por outra banda,
estou preocupado polos problemas
económicos pois a ·evolución do
Leste prodúcese polo fracaso do
modelo de economia centralizada,
pero pode levar a que rexurda unha direita que parecia esquecida
despois da derrota do fascismo na
11 Guerra Mundial. Tamén me. preo~
cupa a explosión nacionalista na
medida en que impede camiñar
cara unha Eyropa unida e porque
podepór en perigo a paz.
Pero vostede foi trosquista. Que
lle qued'a daquel militante de
LCR dos anos setenta?
Queda fundamentalmente a defensa do socialismo democrático, a
paixón pola liberdade. Eu nunca
crin no sistema do p~rtido único.
Ainda asi, semella que a sua perestroika, como a de moitos dos
~reus compañeiros, foi moito
máis radical que a da URSS, coa
existéncia doutra paixón, a do
Poder.
Non o creo. Os compañeiros alemáns, ·soviéticos, checoslovacos,
etc., reclaman un modelo éo que
eu me· sinto indentificado: pode ser
a prática socialdemócrata que hai
. na Suécia ou na Alemaña. Penso
que hoxe é máis fácil coincidir que

·.

hai vinte anos pois o mito da Revolución soviética esfumouse. Hoxe
as xentes de esquerda podemos
dicer o mesmo en todos os lugares
do mund.o.

'VIGO AINDATERA
QUE VIVER · .
.LJNS MESES MAOS
POR TER QUE ·
READAPTAR PARTE
DO SISTEMA
PRODUTIVO'

Non sei até que ponto o PSOE
pode falar da esquerda dado que
en economia propón solucións
liberais e en política aliñase co
imperialismo e mesmo o Felipe
González aparca. o seu ouropeísmo propoñendo a continuación
da OTAN na Europa· frente á
Francia e Alemaña que defenden
un exército próprio.
Hoxe ninguén pode dubidar de
que o mercado é o mellar instrumento tanto para criar riqueza como para redistribuila. _Tontos seriamos desde a esquerda se, despois de. ter unha _experiéncia na
que se viu que os traballadores
dos países con mercado conseguiron maiores níveis de vida que
os dos sen mercado, defendésemos un sistema que demonstrou
que non era válido.

Non penso tampouco que o PSOE
sexa un partido liberal. Que é ser
liberal? Non existe o sistema puro
do mercado, hoxe nengun liberal
se pode recoñecer no estado de
neng.un país europeu avanzado,
porque o Estado ten na maioria
dos casos o 50 por cento do Produto Interior Bruto.
Nqs o que fbrnmos nestes nove
anos foi incrementar o peso do estado para redistribuir desde el a riqueza ás ·xentes que máis o necesitan. O peso do estado no ano 82
non chegaba ao 30 por cento e
agora estamos no 48 por cento e
sumando as empresa~ do INI podemos chegar a máis do 50 por cento.

española necesítase que a empresa pública funcione como cebador.
Máis tarde voltaremos a este tema, pero perguntáballe tamén
pola política internacional do
seu partido.
A nosa política é eurocentrista.
Pretendemos que frente á gran poténcia, a única gran poténcia que
queda agora, USA, xurda outra
gran póténcia: Europa. Irnos máis
?.fá, pensamos. que os socialistas
deben de governar na Europa para
correxir as tentacións e desviacións da política americana.
Non vai en contra diso a proposta de Felipe G·o nzález de
que se siga a mantera OTAN na
Europa?

efeitos nocivos.
O problema é como se intervén
nese mercado. As folgas só son
unha resposta aos decretos de
reconversión.
A min non me preocupan as folgas, é un direito. En Vigo ainda teremos que viver uns meses maos
pois irnos ter que adaptar parte do
noso sistema produtivo. O problema radica en se hai ou non saída.
Considero que ten que habela, o
que pasa é que o Estado ten que
comprometerse a facer os investimentos produtivos que permitan o
relanzamento da economia.

Orabén, manter pozos mineiros
que lle custan a cada español sesenta ou setenta mil pesetas por
cada traballador mineiro ... que llo
Neste momento todos sabemos pergunten a un agricultor gp.lego
para que non serve a OTAN, non · se está disposto a pagalas. E prehai inimigo de que defendernos. feríbel apostar por outros proxecEu defendó un exército europeu a tos como .a Dupont. Cando un secpartir da presenza da UEO. Non tor se queda.obsoleto non ten máis
haberá unha Europa como realida- saída que a modernización. Como
Que é privatizar? Incluso os mar- de palpábel se non hai soberania, socialista digo que non se debe fa_xistas cando talan retírense á titu- . política exterior e exército próprio. cer botando xente á rua como facia a Thatcher: busquemos pre-xulariedade dos servizos. Os sociaAntes faiabamos do mercado. A bilacións, recolocacións, incenti~
1i stas nestes nove anos fixeron
máis servizos públ,icos qu~ en toda ditadura dese mercado é a que vos ... Non se pode manter un secestá levando a que Asturias es- tor público en perdas, prefiro darlle
a história deste país.
texa hoxe en folga xeral ou que argumentos á direita.
Pero ese non· é o caso das em- na Galiza xa houbese tres ...
Houbo sectores desméntelados
presas do INI. _
Non digo·que o mercado o sexa to- que eran competitivos, pero o
Aquelas empresas que non son do. lso dino os liberais e non existe problema· non é só ese., senón
necesárias non deben de manter- nengun liberal consecuente neste como relanzar esa economia.
se. Algunhas, ·ainda 'tendo perdas, país: todos van chuparás tetas do Mesmo no PSOE está a haber un
deben de continuar por teren un in- estado. O ·mercado só é un instru- ·. debate sobre o problema de Asterese estratéxico. Nun país cunha mento, pero hai que intervir no turias.
estrutura económica feble como a mercado pois o libre albedrio ten

Deixando a un lado o feíto de
que non- todos os países onde
·manda o mercado conseguiron
idéntico benestar que os chamados s~cialistas, no caso español
o certo é que o sector público
tenta ter cada vez · menos peso.
Aí están as privatizacións.
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É léxico que haxa un debate sobre
os números do axuste, pero tamén
hai outro debate: que facer cos
que sobran? _O PSOE trata de·buscarlle aos traballadores que sobran
unha nova recolocación e asegurarlles unha coberturq social mentres non se producen esas novas
alternativ~s de emprego. Penso
que Asturias vaise especializar na
indústria química.

campo cando sabemos que sobra
o 25 por cento da povoación activa ... De que nos serve ter polígonos industriais vacios nas vilas do
interior se daqui vanse as indús·trias porque non ternos polígono
industrial.

Non é só un discurso economicista, tamén é un discurso político: reclamo unha Galiza das cidades,
das sete que hai agora e de máis.
Hai que criar un sitema retic;ular de
cidades na Galiza e facer unha
cultura· urbana, democrática, por

isa o governo actual fuxe das cidades e cultiva o voto cautivo; tentación que, por outra banda, tamén
pode ter o PSOE. Nós buscamos o
sistem~ de mancomunidade porque a Xunta négase a que haxa
+
áreas metropolitanas.

Pero na Galiza esas recolocacións non existiron.
No caso de Vigo si, no caso de Ferro! non e, se a algo estou disposto
a renunciar dos presupostos do
Estado que lle tocan a Vigo é por
ser solidário con Ferro! ; dígoo como alcalde, como cidadán e como
vigués . Pero hai que ter en canta
tamén que Ferro! é unha cidade inventada por unha decisión estratéxica polo que non ten un tecido social que permita a recuperación. Ali
non existe unha cultura emprésarial como en Vigo. En Vigo non foi
prob lema, como non o vai haber
no axuste que se ten que producir
no sector naval ou no téxtil e pesq ueiro.

A pasada semana reuníronse os
alcaldes socialistas das principais cidades galegas en Mariñán. Semella que hai unha tendéncia a contrapoñer o poder
destas cidades ao poder autonómico, hoxe nas mans do PP.
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Son o pai da idea e podo dicer que
non é asi . Non contrapoño nada.
Nos anos 70 os teóricos da es querda pensamos que era o fin
das cidades . A evolución demográfica e económica polo visto na Europa di que a recuperación se dá
primeiro nas cidades, que a diferéncia entre o campo e as cidades
é cada dia máis grande. Ternos o
problema de adaptar Galiza a Europa e ese modelo que queremos
camiña máis de presa coas cidades. Hai menos diferéncia entre Vigo e Saint Nazaire que entre a vila
que está perta e Mes . Se ternos
recursos escasos é preciso priorizar onde se fai a aposta. A aposta
do futuro e do progreso da Galiza,
incluso para Mos, é que Vigo medre. Por iso defendo o modelo de
cultura urbana.

'0 ESTADO
TEN QUE FACER
INVESTIMENTOS
QUE PERMITAN
O RELANZAMENTO
DA ECONOMIA
GALEGA'

·os
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'Non estou .disposto ·a governar
con outros aliados'·
Cal é a diferéncia entre a sua
política no concello, calificada
de populista, e a chamada
obreirista, entrecomillada, claro, de Manuel Soto?
A miña é unha política de clases
médias, a maioria dos traballadores xa somos clase média, polo
que hai que facer unha política
que sexa máis respeitosa co medio ambiente, coa estética, co ensino, coa sanidade ... Nunca farei
tantas obras como Soto, xa están
feítas . Esta etapa, non miña, do
meu governo, vai ser a do asentamento da cidade. Por outra banda, eu recebo a máis comités de
empresa que ninguén, porque os
traballadores son as clases médias.

Claro, os outros son os parados.
Evidentemente.

Até que ponto se sinte prisioneiro da anterior etapa? Amólalle que Soto lle siga chamando
tillo político?
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A Xunta elle molesto porque este
modelo racha coa cultura caciquil.

Non significa isto apostar polo
aumento dos desequilíbrios internos.
Se se produce o tirón das cidades
logo hai que redistribuir os investim entos e acomodar o rural ao·
modelo europeu. Na Galiza, desde os anos sesenta povoacións
por riba dos 500 metros de altitude. están en despovoación constante ... Ternos que pensar onde
debemos concentrar os esforzos
pois estamos a criar grandes aldeas dentro das próprias cidades
de xente que ven de fora. En Vigo
ternos 4.000 imigrantes por ano,
porque non irnos atendelos cando
sabemos que ~ó aqui teñen. un
pasto de traballo. Que tacemos co

Paréceme que ten todo. o direito a
chamarme fillo político e ·eu acéitoo no sentido de que aprendin
moitas causas del. Aprendin dos
seus erras tamén . Por riba do que
pase e do que pasou seguimos a
ser amigos.
Non me sinto nada prisioneiro, el
mesmo me dixo o dia da despedida: "Carlos, sé ti mesmo .. ."

Pero hai heréncias evidentes
como a o Plan Xeral de Ordenación Urbana.
A min non me gasta este plan ,
pero a Soto tampouco lle gastaba. Fara pactado ca Grupo Mixto
no que estaba un persoal cunha
mentalidade de direita clarísima.
Haberia causas que, se depehdese só de nós, nunca faríamos.

Daquelas tragamos moitos sapos. gura de que irnos defender as
Pero hai causas para-salvar. Es- · obrigacións quE) teñen os contratou de acorde coa sua filosofia de tistas ca concello e co pavo. A ancrecimento.
terior equipa pen'so que se equivocou ao facer a cousa con moita
E chegou Cuiña ...
rapidez e sen a necesária explicación : perdémos a batalla da opiVennos facer un grande favor no nión pública.
sentido de que nos libera de ter
que traballar con el. Estábanos Está a facer fincapé no de este
criando unha série de tensións ao governo? ·.·
ter que negociar cos afectados e
Guiña arranxouno pala via rápida Evidentemente, non estarei na alao tentar estrangular a cidade. caldia se nori está este governo,
Penso que se equivocou politica- liguei a miña serte a el: non estou
mente pois, por primeira vez xe-- disposto a governar con ninguén
rou nesta cidade un gran acordo que non sexa este Governo.
entre todas as forias políticas e
sociais. Non hai mal que por ben Cales son as grandes liñas de
non veña, permítenos liberarnos actuación que se marcaron?
dunha carga e poñer as bases·
dun novo urbanismo.
Tránsito, vivencia, recuperar o
mar, participación, cultura e ~nsi- ·
Antes xa falámos das munici- no.
palizacións. Esa foi a gran contestación que tivo o anterior Antes de fins de ano agardo que
governo, pero non só por iso, estexa asinado o convénio para
senón porque parecia haber in- construir 5.000 vivencias. Hai que
dícios de certas contrapartidas. resolver o problema do porto e faAgora aparecen concelleiros, cer do litoral un lugar de convicomo Pedrido, traballando ne- véncia: a zona das avenidas, do
Náutico, da Estación marítima ten
sas empresas ...
que ser un gran centro lúdico: o
Cando vote as tarifas da auga cuarto de estar de todos os viguevounas votar co informe dos téc- ses. A modificación do plan vai
nicos municipais; estarei moi tran- permitir abordar esta obra.
ql.1ilo. Por outra banda, penso que
non hai que perseguir a ninguén. En Vigo· ademais de facer a cultuParéceme ben que calquer atope ra da gaita, da cultura popular, hai
traballo onde poda.
·
que darlle toques de calidade con
grandes eventos culturais . Ternos
Mentres estexamos este Governo que entrar na dinámica cultural
e máis eu xente ·pode estar se- das cidades europeas.

a

'DEFENDO
UN MODELO
DE CULTURA URBANA

-PARA A GALIZA' .

Lago está o único capricho que tiven desde que son alcalde: a recuperación da an!iga casa consistorial como a gran biblioteca especializada da Galiza. Ao legado
da fundación Penzol vaise xuntar
o de Fernández del Riego e... non
digo máis porque non podo, pero,
ao mellar xúntase o doutros vellos
galeguistas.
•

Artesanos de
instrumentos
tradicionais de
percus1on
t I
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ESTAMO~

CONSTRUINDO
O PAVILLON DE GALICIA
NAEXP092
Xa estamos en Sevilla construíndo o Pavillón de Galic.ia. ,
Aquí, na EXPO 92- presentarémo-la Galkia -de hoxe. A nosa
Industria, ·o Turismo, a Cultura, a Pesca, o noso Campo ... e
sobre todo, o Ca~iño de Santiago, o no~o Xacobeo 93, ese
Ano Santo en que millóns de peregrinos nós visitarán.
Galicia prepara xa o sel) Xacobeo 93. Aquí en. Sevilla pronto
verás un avance.

UNTA

CONSELLERIA DE .RELACIONS INSTITUCIONAIS .
_
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I~ E PORTAVOZ DO GOBERNO
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CONFERÉNClft: DE PAZ DE ORIENTE MÉDIO

Estados Unidos aposta polá fórmula de Paz por Territórios

Israel fracasa na sua política de represión
e vese abrigada a recoñecer á OLP
388 das Nacións Unidas que estipulan a retirada israelí dos territórios ocupados. Esta política é
só posíbel co apoio do seu principal aliado, Estados Unidos,
que utiliza o dereito de veto contra calquera resolución do Con- .
sello de Seguridade que critique
os abusos e as torturas de Tel
Ayiv.

• G. LUCA ÓE TENA

Cinco anos de lntifada nos
territórios ocupados
por Israel e a necesidade
de Estados Unidos
oferecer algunha clase
de compensación política
aos seus aliados árabes
na Guerra do Golfo
son as razóns de que
o governo sionista asinta
derradeiramente
á convocatória
da conferéncia de Paz
en Madrid.
Israel move durante estes cinco
anos o seu poderoso aparato de
propaganda e a máquina de
guerra mellor armada de Oriente
próximo para dividir e coartar a
resisténcia en Gaza, a Ribeira
Oriental e Xerusalem . No primeiro, dirixe os seus esforzos a dividir a resisténcia palestina e a
tentar demostrar ao mundo que
non é posíbel chegar a acordo
nengun cun movemento de cen
cabezas. Poucas visitas da
prensa, de organizacións de dereitos humanos, asi como de organismos occidentais a Gaza
abondan para demostrar que as
alegacións sionistas son mentira. A OLP ten un liderazgo claro
e todos os palestinos dos territórios ocupados por Israel concordan que a estratéxia de resisténcia non pasa polas armas senón
pala reclamación universal da
devolución.
A irritación de Israel, sobe a cada de ton . Nenas palestinos reciben tundas e cárcere por sospeitaren deles que tiraron pedras
contra as tropas de ocupación.
Os procedementos xurídicos son
completamente aberrantes e dase o caso de que nalgun tribunal

Gorbachov anúncia que a
URSS poderia _pechar a concesión de visados aos que queren
viaxar a Israel se non se interrompe a represión sobre os palestinos. Os sionistas queren
gañar tempo para chegar a unha inevitábel conferéncia de paz
en posición afortalada pala situación de novos colonos en
Gaza e a Ribeira Oeste do río
Xordán. É a mesma filosofía
que xunto coa presión das armas tan bós resultados lle dera
para ocupar terras despois da
declaración do Estado de Israel.

a defensa e a acusación pertence a unha misma persoa. No entanto, Israel tenta gañar tempo
para continuar a política de
asentamentos nas terras ocupadas na última guerra. Por duas
veces bor:nbardea campamentos
civis de refuxiados da OLP en Líbano, e procura romper así a coeréncia interna do governo de
Arafat. Non hai resultado. Arafat
é neste intre o líder máis respeitado de Oriente Próximo e todas
as tendéncias da OLP xúntanse
ao seu redor. A política de división e represión de Tel AVtv é un
perfeito fracaso.

Cámbios
Doutra parte, a política de asentamentos acelérase coa concesión programada de visados a
dez millóns de xudeus refusenik

soviéticos, desde o comezo do
proceso da Perestroika. En
duas ocasións despois de 1986,

da Guerra do Golfo
o·s sionistas desafian o cumprim ento das resolucións 245 e

A ultra-dereita do parlamento israeli celebra a vitória aliada na
Guerra do Golfo como a confirmación da superioridade militar
de Occidente sobre as reivindicacións árabes. Pero lago queda
en evidéncia que os bombardeos
con armamentos informático son
inexorábeis na fronte de batalla
pero funestos na fronte política.
Os aliados árabes de Washington (Arabia Saudi, Siria, Xordánia e Exipto) esixen un acorde
sobre os territórios ·ocupados co- .
mo única porta aberta á situación
máis crítica en Oriente Próximo
desde a guerra do 76. Os líderes
árabes pro-occidentais, advirten
que a opinión desequilíbrase sen
remédio para a extrema máis radical o que poderia facer da
campaña do Golfo unha vitoria
pírrica. P~ecisan un acorde sobre
os territórios ocupados.
Asumir a inevitabilidade da conferéncia de paz cóstalle a Tel
Aviv 18 meses que lembran a
discusión do governo Nixon sobre a forma da mesa para trátar
cos vietnamitas en Paris e recoñecer a sua derrota. A estratéxia
de resisténcia sionista ten que
apoiarse inevitábelmewnte sobre
novas pilares: reclamar un governo autónomo compartido para
os territórios ocupados (a fórmula do condomínio. Pero até Baker comprende que despois de
cinco anos de lntifada esta rebaixa derradeira de Shamir é inaceitábel e quer impar a fórmula de
paz por territórios.
•

ADOPCIÓNS ILEGAIS

Todas as entidades invocadas desminten a Maria Méndez

O presidente da Xunta, Fernandez Ordóñez e Petre Roman
serviron de aval para a adopción ilegal dos cinco orfos rumanos
•a, L. T.
A ferrolana Maria Méndez Valdivia invocou o neme do presidente da Xunta, do ministro de
Asuntos Exteriores español,
Francisco Fernández Ordóñez e
do primeiro ministro rumano Petre Reman, do que dixo ser asesora, para lograr a adopción de
cinco ·orfos rumanos por outras
tantas famílias galegas. A mediadora presentouse tamén como profesora .de Ciencias Políticas da Comp.lutense e Técnica
de Cooperación internacional
das Nacións Unidas perante o
Governo Rumano para o Pro- grama PUNO de Asuntos Sociais, extremos que serian desmentidos.
Apesar de todo, Maria Méndez
mostrou a alguns dos matrimónios galegas que adoptaron os
rapaces rumanos un pasaporte

diplomático español. No proceso
de obter os visados para estes
acollidos, a mediadora
contou coa colaboración
do agregado cultural da
embaixada de España en
Bucarest. Despois dun patético chamamanto de solidariedade ás familias galegas para a adopción dos
orfos, Maria Méndez anunciou que levaria adiante un
proxecto para construir un
hospital galega en Bucarest, xunto co de rehabilitación da Casa de Galiza naque! país. Na sua campaña, a señora Méndez logrou o apoio do presidénte
da Xunta.
O conselleiro de Traballo e
Asuntos Sociais comprqmeteu despo·is públicamente a mediación da
Xunta pára legalizar a

adopción dos nenos, que- por
non teren visado específico po-

María Méndez

derian ser repatriados.
Un dos contactos principais
da filántropa en Rumania,
o médico que supostamente revisaba o estado de sa- .
úde .dos nenos antes de
viaxaren, o doctor Tibério
Marracine da localidade de
Ploiesti, negou en conversa telefónica con informadoires galegas ter intervido
na operación de traslado
nen ter recebido 60 paquetes con medicamentos que
segundo. Maria Méndez lle
foran enviados. Outra das
presuncións defendidas
pala mediadora foi a de estabelecer unha via de relación económica entre o governo rumano e a Empresa
Nacional Bazán para a
compra de barcos. O nome
dun alto cargo da Xunta
seria invocado nestes con-

tactos como aval .
As cinco famílias galegas que
adoptaron os orfos rumanos viven nestes dias unha situación
de gr.an tensión despois que o
Consul de España en Rumania
negara a autoridade de Maria
Méndez para mediar na operación de traslado e adopción dos
rumanos.
Na semana pasada e diante do
que poderia virar nun escándalo
que atinxiria a Asuntos Exteriores e a outros departamentos da
administración Central e Autonómica, desde a Xunta de Galiza
pediron a alguns meios de comuflicación galegas que o tema
fose tratado coa máxima ·discreción até que fosen finalmente
aclaradas as cirscunstáncias en
que Maria Ménqez trouxo aos
cinco rapaces a Galiza o pasado
mes de Xullo.
•.
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CARTAS
ANARKRONIA A GALEGA

NOR~!'LIZA<;OM

LINGUISTICA NA ESTRADA
Vexo sentado no escai negro do
sofá un programa da teuvegá.
Aplaudo, berro, e ria. Penso no
vício de comunicar. Adoro deuses planos que aparecen en
bustos que fican mudos se premese nun botón. Penso neses
deuses de garavata e brincos,
de español nos publicitários e fóra dos "estamos no ar", eses
deuses que eu domino, volvo
pretos, lles apago as luces arredor, deixo mudos e invirto, deuses dominados por min. Plasplás, aaahgg, hahaha!

XOSÉ LOIS

O acord.o de governo asinado
polos representantes q9 PSOE,
AIDADE e BNG na Camara Municipal estradense inclui um ponto específico a respeito da normaliza<;om lingüística, que téntam concretizar, nos próximos
quatro anos, com a galegui zagom do roteiro urbano e a toponímia em geral. Evidentemente, . é muito pouco programa para
tantos ·anos e para o que custa '
manter um "normalizador lingQístico" municipal. Ou deveriam terse acompanhado essas medidas
de outras complementárias, ou
deveria ter-se assinalado um
prazo muito mais breve para a
sua consecugom. E, além desta
primeira evidencia, ainda podemos infelizmente verificar outra
de maior importancia: os nosso~>"
governantes municipais nom tem
umha idea clara do que é a nor. maliza_
gom lingüística.
Um projecto sério de normali zagom da língua galega deve
partir de um estudo, também sério, da comunidade a que vai dirigido, da sua realidade lingüística
e social. Ese trabalho ainda nom
se iniciou, porque, para comegar,
nom ternos nem um censo que
nos informe acerca do número
de galego-falantes, hispano-talantes, níveis de domínio lingüístico, etc., no nosso Concelho.
Nom ternos um estudo que nos
indique as atitudes da populagom
(pais, mestres, juventude .. .) perante a nossa língua, evolugom
dessas a.titudes, etc. Só a realizagom de tal estudo nos indicaria
o programa de normalizagom lingüística a estabelecer. Esta é a
primeira ideia que deveriam ter
clara os membros da ca.mara
Municipal estradense.

rante isto, a política lingüística
que consequentemente deve defender-se passa pala reivindicac;om de um território exclusivo
para o galega (a Galiza, evidentemente), pois "sem territorialidade
nom existe solugom posível para
a sobrevivencia do galega, o basca ou i\'.> catalám", como salientou
J.L. Álvarez Esparantza "Txillardegui" no 111 Congresso Internacional da Língua Galega-Portuguesa na Galiza. Essa é, sem ir
mais longe, a soluc;om adoptada
na Suíga, estado, como se sabe,
com várias línguas oficiais, cada
umha delas com um território ·delimitado claramente. Em segundo
lugar, ternos de reivindicar umha
·norma lingüística galega descatelhanizada ou descastrapizada.
Mas também é certo que non po-. · Toda a subordinac;om neste sentidemos esperar passivamente ao
do (ainda mais a subordinac;om
conhecimento desse estudo: deabusiva que a nível oficial se provemos pór em marcha desde já
move) leva a paulatina perda de
actuagoes decididas sobre a
identidade por parte do nosso
base dos dados básicos e extreidioma e a sua conversom num
madamente provisórios que hoje
dialecto da língua de Castela.
pussuímos: 35% de hispano-taOuando menos, deveria por-se
lantes(??), avango da educagom . fim a actual política de imposigom
familiar em castelhano (papel da · e impostura, criando umha nova
família na regaleguizagom?), disituac;om em que a alternativa
glo.ssia (quando?, onpe?, 9om
reintegracionista nom possa ser
quem?, etc., etc. Portante, podeexclbída.
mos concluir que umha verdadeira política de normaliza9om
Em principio, a situagom lingüísda língua galega deveria baseartica do Concelho da Estrada pase na elaboragom de um estudo
rece nom diferir da que existe na
sério da situagom tanto como na
Galiza vista em conjunto. Podeactuagom urgente e decidida pamos distinguir assim umha minola- conquista de ambito de uso
ria com mais ou menos conspara o galega. E isto deve fazerciencia da discriminagom do idiose com a participagom dos gruma .galega e que reclama a sua
pos e associagoes interessados
plena normalizagom, e umha
e que já estám desenvolvendo
maioria que, nom estando contra
o galega, adopta umha atitude
um labor nesse terreno.
passiva e desentendida da sorte
Reparando minimamente na acque este possa correr. Esta
tual situagom lingüística da Galiza
maioria, ainda usando a língua
e particularmente do nosso Congalega em boa medida, transmicel ho, podemos verificar facilte-a cada dia menos aos seus filmente que o avango do espanhol
hos ao ter interiorizado a ideia
da sua su posta "inferioridade". A
se produz bem através da sua introdu c_;:om directa na sociedade,
lgreja Católica, o exército, o sis~
bem através da castelhanizagom,
tema educativo espanhol e o
espanholizagom ou castrapiórgáos de comunicagom social,
zac;om do galega. A ambos os
levam séculas inculcando, as boproblemas, que é só um, convém
as ou_as más, este disparate na
fazer frente e o segundo nom é
mehte do pavo galega. Entretanmenos grave que o primeiro. Peto , a Camara Municipal repre-

..

Galiza feira xigante da empanada.
A Coruña noiva do Atlántico, espida e penetrada por milleiros de
barcos estranxeiros. Riazor chora bágoas de cemento.
Lugo descobre na única parte
que fica en pé das murallas unha
inscrición q'ue di que "this is a
product of Japan".

senta um papel, como mínimo,
ambíguo: poderia dizer-se que
tem umha "consciencia lingüística" superior a média, mas inferior a necessária para conseguirse a salvagom do-galega. Por tuda isto, a c.hamada normalizagom lingüística nom passa de
ser na Estrada e na Galiza, em
@real, um conceito manejado por
burocratas.
Com outras palavras, a normalizagom lingüística nom ~ hoje
umha demanda popular. E certo
que aumentou o emprego do galega a nível burocrático, mas a
grande maioria da populagom,
tendo possibilidades legais e
práticas, nom as está a utilizar:
uso do galega na publicidade
comercial e industrial, necrologias, galeguizagom dos nomes
de pessoa, topónimos, etc., etc.
E ainda deve acrecentar-se, a
respeito da Camara Municipal,
que esta realiza umha "promogom" do galega quase semente no seu aspecto de negócio para umha minoria (prémio literário,
"normalizador lingüístico", professorado para cursos, etc.).
·

Ourense é unha gasolineira de
camiño a Madrid, unha etapa cara o Sul, que, se existe, é africano ardente negro sol e brillantes
sombras.
'
Pontevedra estúpida durme e
saña con zaptóns grandes e tirantes para toneis, con empanadas, melindres, augardente e
Celulosas, mentres Vigo se mira
na espello e vé Cangas. Espellos cóncavos que fan verrugas
nas pestanas, casas-vellas-porto-pesqueiro.
Galiza pisa Portugal. Soares ,
Guerra e González de visita en
Tui. Obra cúmio do expresionismo máis feroz, radical e combativo; título: "O marxismo-Socialismo hoxe. Reativación disimulada da Ultra-Direita máis cochambrosa".
Agora berro, rio e aplaudo:
aahhgg, hahaha, plasplasplas.
Galiza Imperialista esixe os seus
direitos territoriais sobre o Bierzo
polo Leste e até o Douro poto.
Sul : Ponferrada. O mito neocéltico do s. XX.

Fraga engule empanada na Feira da Empanada
Fraga dalle choupiños ao albariño na Feira do Albariño.
Fraga traga galóns de augardente na F.eira do Augardente.
Cen mil famílias fóra do Agro. Ar!
Fai-che un sol caralludo, Anto-

ñín.
Fraga devora periodista na Inauguración da Faculdade de Ciéncias da Información de Santiago .
Fechados os caladoiros do Lerez por posíbel fuga de cloro.
Eu sempre lles fun un bon galega. Ainda que colaborara con
Franco, como fixera Castelao,
meu bon amigo, que xa dicia que
"hay que acabar con eses rojos".
E aghora uso ghafas de sol.
Non, ne putaidea de porque deme me chaman ·"zapatóns".
Fraga engule angulas na Feira
Do angula
Fraga cómese a Fraga na Feira
Do Fragha.
Galiza 1993. O Proxecto Xacobeu ten almorranas.
Fraga vomíta todas as idioteces
coas que encheu o bandullo, pero como é el quen as movita
sonche moi finas, que pa isa é
un Nóbel .
Cen mil gaiteiros galegas coroan
ao Himalaia "Raiña das Festas
do Apóstolo 1993".
O Papa'n visita ao "Santo dos
Collóns" da fachada o Obradoirq.
Galiza Plutón que devora aos
seus tillos perdoa a vida de
Sánchez Presedo . As declaracións do afortunado á prensa
despois de tal acontecer : "Na
Galiza todos somo scaciques".
Excomuñón ao Celta por non
aceitar levar propaganda do
Opus Dei nas camisetas. Tómbola benéfica a benefício dos de
sempre.

PLASPLÁS.
Do dito conclui-se que a satvac;om da língua galega na Galiza depende da implicagom da
maioria da . populagom nessa tarefa e nom do trabalho de certas
minorias nem do labor institucional, como crem alguns. E a implicac;om da maioria concretizase, sem dúvida, na implicagom e
no compromisso pessoal, bem
como na implicagom e no compromiso patriótico das associagoes de todo o tipo (culturais,
desportivas, profissionais ... ), das
empresas, dos centros de ensino
e das institui<;oes.

A ca.mara Municipal estradense
corresponde-lhe nom ·discriminar, mas promover a participa<;om popular na defesa do galego e iniciar o estudo sério da
nossa situagom lingüística.

lntelectuais galegas, unha grande família. Xuntiños mais non revoltos. Ferrín vs. Conde, Casares vs. Ferrín, De Toro vs. De Toro. Reixa vs. Todos.

Xúlio Iglesias , galego de vocación, maiamibicheiro de profesión, canta o seu novo éxito :
Hey, onde queda Forcarei?

HAHAHA
Unamos 6 naso destino no universal. Somos o centro futuro
domundo. Embigo post-industrialfermentoeucaliptal.

Coño!, se ficar <;jurmido. Claro, a
quen se lle acorre pór a José
Luis Moreno a esas horas da
noite? Mellar cando a sesta.
Teuvegá, a televisión da Galiza.

AAAGHHHGT!!!!
Pai Miñosil, escoita os nasos
pregos, non mires os nasos pecados senón a fam~ que ternos,
perdóanos e non deixes que volvamos cair na desforestación.
Amen.
Gatiza Caníbal.

JOSE ANDRÉ PORTO
(Membro da Sociedade Cultural
"M. Valadares").

Adeus, meu amor. Emighro.

Fraga devora polvo na Feira do
Polvo .

Fiestra aberta cara o futuro da
cultura galega.
Draculínvladimir e Johnbalan
despiden a programación.
Boas noites amigos e inimigos.
COLECTIVO ANARCO-ROMÁNTICO,
KAMIKAZES! !
Fronte de Liberación Animal.
Partido da .xente do Bar-Partido
da xente·da tasca.
(Pontevedra)

•

•

u1e1r
,CULTURAL

ANOSATERRA

Co labor do Frente.
Comixário e da Casa da
Xuventude de Ourense,
a cidade das Burgas é sen
dúbi~a o centro que
alimenta unha actividade
que pelexa por abrirse un
oco na atención
do público galego,
das editoriais e outras
institucións culturais.
Por terceiro ano
consecutivo a Casa
irrádia para outros

As.Bandas toman Ourense
1

locais de Ourense
exposicións, obradoiros e
várias exposicións.
Ate nove rnostras
siniultáneas no marco da
· Casa, o Ateneo, o Museu
municipal e o Liceo.

Até o dia 26 permanecen abertas
as únicas Xornadas de cómic na Galiza
• XAN CARBALLA

"Nuevas Viñetas", con trece histórias reunidas polo Instituto de la Juventud; os prémios co Concurso Galego e o Certame Ourense de Banda
Deseñada; unha exposición anto1óxica de Max , un dos grandes do
cómic español ; " Orixinais Fistícios", con materiais dos tres primeiros número da revista do F.C.; unha

completa exposición de Fanzines de
BD, organizada por outro colectivo
de empuxe en Ourense, Phanzynex,
eunha mostra de xóves histonetistas
murcianos, a comunidade do estado
que máis apoio presta a esta actividade e que desplega unha manchea
de catálogos e materiais; e a proxección sucesiva dos 13 capítufos da
produción basca "1 ª Enciclopédia
audiovisual de BD", completan un

programa para recriarse na realidade
actual do cómic.
Simubaneamente os organizadores
conseguiron que os libreiros de
Ourense monten un mercadiño. de
Banda Deseñada nos baixos da Casa da Xuventude e Quico Souto
imparte un seminário sobre os
principais fundamentos técnicos de
quen se inícia no cómic. Nesa mes-

ma liña o Servício Municipal de
Educación e Phanzynex, fixeron un
pequeno folleto, dirixido aos máis
novos, co~ pautas principais que
todo achegado á BD debe coñecer.
As Xornadas, nas que se inclue un
debate en mesa redonda, clausutarase coa entrega dos prémios Ourense-91 a Xaquin Marin e Edi•
cións Xerais.

Frente Comixário, artistas e editores
•x.c.

"O cómic sen
publicación e en
preséncia no mercado non.
ten entido algun", quen
asi se expresa é un dos
compoñentes do colectivo
Frente Comixário, que
editan a única revista de
cómic que se fai no noso
país. Apresentan o
número catro no
transcurso das 111
Xomadas de Banda
Deseñada que se celebran
en Ourense do 18 ao 26
de Outubro, e que son as
pioneiras solitárias na
potencjación dun
fenómeno artísticocultural que conta cunha
lexión de seguidores e un
escaso apoio das
institucións culturais..
"Un cómic, como calquer arte, non
ten senso s~nón chega a un público
extenso: nen perdura nen mellóra.
O problema na Galiza non é a cali- .
dade, hai autores, pero non van poder chegar a profisionalizarse porque non hai un mercado que absorba as suas criacións e Iles permita a
adicación necesária.
·
·

De esquerda a direita, Eduardo. Lamas Melinhas, Xerado Diéguez Tit~, ·Miguel car.
bailo (Pestlnho), Andrés Fortes e Miguel Anxo Robledo.
·

E ese mercado·pódese criar? Como o vedes?
Supercrudo. O que é vangarda e
ponto de referéncia, con toda amodéstia, é a nosa ·publicación. Nós
tentamos, através da revista e das
colaboracións con prensa que tivemos e queremos reanudar, .criar unha conciéncia e:, un mercado para e;>
cómic galego. E unha aposta a médio e long\> prazo.
Os custes dunha revista mediatizan calquer proxecto.
Depende de moitos factores (papel,
cór ou brancó e preto, ... ), pero un- ·
ha editorial que se decidise ten ese
camiño máis andado e sabe como
abaratar custes. Por outr~ banda
nós non cobramos polos traballos

publicados na revista e nese caso
debería estabelecerse un baremo
porque haberia unha esixéncia mútua de seriedade. ·
A revista seguirémola editando nós
pero facémolo cou:io unha espécie
de traballo escuro que nos toca facer. No ~omento que algun editor
esté disposto a porse ao frente nós
pasámonos co noso traballo a esa
nova situación. A -cabeceira da revista é a do colectivo pero non seria condición mantela para quen
estivera interesado en editala. Nós
abandonaríamos esa parte, para nós
agobiante, de facer a edición da revista.
As Xornadas encaixarian nesa
estratéxia de ir abrindo mercado
e apetito polo ~ómic?

--.l..,

-....

Ternos vários problemas. O cómic
.de corredores de fondo?
segue sendo considerado no mundo como un médio infantil ou xu- . A axuda é importante pero non
venil, e poucos intelectuais o conchega. Penso que deberia servir de
sideran arte. Iso provoca que a níexemplo para que as editoriais
vel , institucional tampouco se resasumisen compromisos pensando
peita como tal. Despois está o
no futuro ainda que hoxe ainda
problema específico de Galiza:
non sexa rendábel. Por outra banpequeno mercado, colonizadón · da, ainda sabendo que a sua fun.cultural e subdesenvolvimento . ción é gañar cartos, tamén teñen
unha función específica de caráceconómico.
ter cultural e iso obriga a asumir
riscos.
Despois de tres anos nótase a influéncia duo evento da magnituO autor ·do cómic está chamado
de das Xornadas?
a compatabilizar traballos para
Dados reais non ternos, pero a imsair adiante?
presión nosa é que si. As Xornadas
E non só aqui. Xaquin Marin, se
melloraroh moito e coido que irnos
avanzando.
consideramos o humorismo dentro
do cómic, pode ser un caso único,
Competéncia cos superherois
pero en xeral todos ternos que
compatibilizalo con outro traballc;>.
"Que os centros de edición estén
Desde a publicidade á ilustración
en Madrid ou en Barcelona non é o
de libros ou actividades que non
problema. O miolo do asunto está
teñeTLnada a ver con isto.
en que se fai· cómic castelán 'para o
Falandode camiños que se poden
mercado ca.Stelán. Poden exportar e
abrir os diáfios e outras publiéateñen mercado, pésie a que volven
a ter unha competéncia crecente
cións penso que debian ter unha
dos superherois am_ericanos.
meirande sensibilidade. O éxito
das bandas nos xornais americanos
dos '50 -que ian saindo seriadas
Outravolta?
dia a dia- non o segue ninguén.
Houbo algunhas cousas nos xorOutra, cos herois con pixama ·que
nais de Madrid, e nós fixemos algo
Hes chamamos nós.
en "La R~gión " . As tiradas dos
A experiéncia da dúcea de álbu- · xomais ianquis eran enormes pero
daquel {!Sforzo, co tempo, veu un
mes de Xerais, e outras histórias
fruto dun mercado espléndido para
(desde o Astérix ao Tintin) xa en
galego, é unha axuda nesa labor
•
vender cómic hoxe.
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Xosé Cid Cabido e Xesus Rábade
gañadores dos prérnios literários
rnellor dotados economicamente
•x.c.

Dous millóns e dous e
médio son ·os gañados
·respeitivamente polo
vigués de Xunqueira de .
Ambia, Xosé Cid Cabido
e o lugués de Cospeito
Rábade Paredes nos
certames literários
fallados a pasada fin de
semana en Lugo e
Mondoñedo
respeiti vamente.
Cid Cabido, cunha importante obra
xa editada, levou o galardón do
Prémio de Narrat~va Cidade de Lugo que foi fallado por un xurado
composto por Vicente Araguas,
Basilio Losada, Xavier R. Barrio,
Marino Dónega e Benito Vareta
Jácome, coa sua obra Dias Contados. Segundo explica o próprio
Cid Cabido a obra premiada "é un
conxunto de 12 relatos, sen unidade temática premeditada, e que
apresentan situacións moi diversas.
Algunhas poden claramente situarse na cidade de Vigo pero en todo
caso todas son nun contexto urbano. arquetípico. Se se quer buscar
. algun fio que una Dias .Contados
con outras obras miñas podo dicer
· que hai semellanza entre algun
destes relatos e outros publicados
no Intercepto. Un 80% dos textos
están emparentados cuns guións
que e1aborei para a TVG e que
producirá Video-Esquimal, a empresa de Antón Reixa".
I

"Recollin -continua Cid Cabido-,
no estilo ·ou técnica narrativa, unha
orientación de Gianni Celati, un
italiano da xeración de ·Ferrin, especialmente da sua novela "Narradorés das chairas". Orientoume a
sua liña de reco1lida oral, de recriación literária do que din os narradores de histórias. Na literatura
galega hai unha gran preséncia '

Catro galegos nunha rnostra
de fotografia contemporánea
Lobato, Séndón, Vari Caramés e Vilariño
no Centro de Arte Reina Sofía
Xosé Cid Cabido, na entrega do glardón o 19 de Outubro en Lugo

deste xénero, pero máis referido co
mitolóxico-pagano do rural, e agbra coido que xa existe.. unha narración oral urbana e procurei trasladala a Dias Contados.
"A novela é realista nun certo senso pero hai alguns . dos relatos que
lindan no fantástico, como o titulado Escota de Sedución, que recolle
unha constante tópica das cidades:
o aillamento e a soedade.
''Teño unha teoria, que confirma o
acerto <leste. prémio de narrativa:
para min hai autores· ga1egos que
están regresando á novela-río, cunha admiración retardada .p ola literatura histórica documentada, cando hoxe hai unha tendéncia que se
consolida en moitos paises nos que
a narración curta entra en dialéctica coa novela. Nese senso este prémio está cos tempos" . .

Dias Contados, que competiu na
·eleición final coa obra apresentada
baixo a plica Miraxes, vai ser publicada antes de fin de ano por

Edicións Xerais, que ten no seu catálogo outros libros do autor.

• MICKY BERTOJO

·Até meados de Decembro
perrÍlanecerá aberta no
Centro de Arte Reina Sofia
de .Madrid unha mostra de
48 fotógrafos do estado
español, que recolle 319
fotografias do periodo
1970-1990. Xurxo Lobato,
V. Caramés, Manuel
Sendón e M. Vilariño,
penduran os seus traballos
nos apartados temáticos "A
tradición documental e
"Reflexión e conceito".

Branca do loboso
Basilio Losada, Marina Mayoral,
John Rutherford, Paco del Ríego,
Xosé Díaz Jácome, Francisco Arme.s to Paginas e Xesus González
Gómez foron os encarregados de
fallar ·o prémio Alvaro Cunqueiro,
convocado conxuntamente polos
concellos de Vigo e Mondoñedo, e
dotado con dous millóns de pesetas.
Ao prémio, que terá carácter bianual, apresentáronse máis de trinta
obras, e no ~eu concurso podían
entrar desde as novelas aos contos.
"Branca de Loboso", a gañadora, é
unha· novela de ficción histórica,
. basada no proceso promovido pola
. Iilquisición de Santiágo contra unha muller de Castro de Reí, no sé- .
culo XVI. A luz deste sucesoo autor procura desenvolver alguns dos
problemas da época referentes, nomeadainente, á situación da muller
nesa altura".
· +

Coa série Galiza sítio distinto, ou
imaxes dun galego sobre os galegas, Xurxo Lobato aprehende,
máis alá do, tópico, os códigos
próprios do noso xeito de sermos,
da nosa singularidade. Un Xurxo
Lobato que apresentaba nestes
~dias, con César António Molina,
no Faro do Cabo Vilán o libro "O
fin de . Pistera. Viaxe á Costa da

Marte" editado pota Deputación
da Coruña.
Diálogo de imaxes, conversas entre
mundos paralelos descoberto s,
mentres toma un café ou pasea pota cidade, son as constantes da obra
de Vari Caramés. Para Vari "a xanela é o símbolo de mirar, fitar, o
mundo ou a vida através de, de
dentro a fóra, de fóra adentro".
A série Paisaxes de Manuel Sendón reflexa a senténcia baudeleriana, "A fotografía ten matado á pintura". lmaxes dentro doutras imaxes ou o xogo de trompe l' oleil
nesta época. O uso popular da fotografía para reconstruir a imaxe perdida da natureza nos máis sórdido
lugares.
Un animal fanado cria un espácio
de terror na sua volta. Que ocorre
cando o seu corpo ten sito seccionado pola coitela do vi or? Natureza e
artificio, fotografía e bioloxia on as
claves comprensiva do particular
traballo de Manuel Vilariño.
+
'
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José Luís García Sánchez, comu- .
nista e vitíma directa dalgunha das
arbitrariedades do franquismo, foi
o encarregado tie traducir en imaxes a despedida sanguenta do réxime en 1975. Ten, tras de si, unha
filmografia máis interesante palas
intencións que polos resultados, e
un estilo un poco "aspero" para na. rrar en imaxes moitos dos seus argumentos. Creo que a sua primeira
lungametraxe, ·O !ove feroz, segue
sendo a mellor de toda sua carreira; a adaptación do mundo de VAlle en Divinas Palabras foi bastante decepcionante, asi como a revisión do xénero da astracanada
hispánica en Pasodoble e O voo
dapomba.
Juan Diego e Juan Echanove protagonistas da fita A noite máis longa.

BROS·

Duas novelas
policiais
portuguesas
En Portugal, como en todo país
ubdesenvolvido economicamente,
a novela policial non medrou máis
que a partir dun voluntarismo que
non dera até hoxe, moi bons froito . É a partir da criación do Prém io Caminho de Literatura Policial, in taurado pola editorial homónima, que comezan a saír nome que paga a pena ler. Algun
fora da excelente colección publicada pola q_evandita editorial:
Adeus, princesa, de Clara Pinto
Correia unha das mellares novelas
policiais lusas e non só. Mais cinxíndonos á dita coleción e aos seus
prémios, convén lembrar a excelente Perfeito como nos filmes, de
Luís Rodrigues e Justino Pamplona, prémio 1987 e que foi traducida ao francés (cunha boa acollida
crítica) e ao catalán --que pasou
en pena nen glória- e Matar a
imagem, de Ana Tere a Pereira,
prémio Caminho policial 1989.
De Ana Tere a Pereira remat:i de
tirar do prelo a Editorial Caminho
a ua egunda noela "policial": ·A
última história, n 130, Caminho
Policial. Por que o de policial entre
comiña ? Tanto a primeira como a·
egunda novela de Aan Teresa Pereira publicada ne ta colección
poden con iderarse relato policiai . Hai crime , angú tia , terror,
me mo intriga. Mai pen amo
que tanto Matar a imagem como
A última hi tória van mái alá, ou
quedan mái acó, da novela poli-

cial. Tanto un como outro romance
poden ser considerados máis "romans noirs" que novela policial.
Por novela ou romance negro entendemos aqui o que se dá en chamar, tamén, novela gótica, de Ann
Raffclide a C. Maturin.

A última história, da que quere- ·
mos falar hoxe, é unha novela dividida en 23 capítulos ten 188 páxinas. Trata dunha muller que casou, xa un pouco madura cun home que ela mata. Vive co seu crime nunha casa --como os vellos
castelos da novela gótica- e unha
criada. Ela escrebe relatos que teñen a ver co que lle está a acontecer (relatos borgianos, poeanios,
kafkianos, onde os soño~ os pesadelos, outras vidas, outros mundos
que están nela aparecen, fanse presentes). Un dia chega á casa o irmán do seu marido. Eta pensa
--con certa satisfacción e masoquismcr- que ven matala. Namórase del (é a imaxe outra do esposo asasinado). Continuan os pesadelos e ela continua a escreber relatos. Até o final...

e

A última história máis que unha
novela policial é un romance negro
ou novela gótica: polo mistério,
polo decorado e, sobretodo, porque
na novela gótica a casa é unha produtora de desexo; produtora de desexo e máquina celibatária que ao
cabo non enxendra nada, ou só enxendra a nada: a morte. Morte física e morte, se se pode dicer, espiritual. Ana Teresa Pereira revitaliza
a vella novela gótica esquecendo
os golpes de efeíto e os trucos que
e ta u aba cando ainda a novela
(toda novela) non perdera a inocéncia. A e critora portuguesa
-nada inocente, nada perversa, xa
que Iogo- soubo descobrir, a
meio da ua escrita, a subversión
que latexa no fondo das casas solitária . O éxito que está a ter é
completamente merecido xa que
arri cou moito, e máis ainda publicando nunha colección de narrativa popular polo que os críticos,

ás veces, pasan sen dignarse botar
unha ollada.

1) Talvez convén lembrar que a expresión ·
"novela negra" non está calcada da expresión "f.ilme noir", que á sua vez, segundo
David Serafin (un pesado autor de novelas
policiais), pudo ser unha invención dos
Cahiers du Cinema, no ano 1946, como recolle Anxo Tarrío na revista "Anima + e"; primeiro porque a expresión "novela negra"
ven da colección de Gallimard "Série Noi- ·
re", nome uqe lle deu Jacques Prévert primeiro director e fundador da col~ción, Marce! Duhamel, en 1946, ceriamente. E, segun- .
do, e case, definitivo, Cahiers du Cinema
fundouse en 1951, no mes de Abril , para
máis dados.

A outra novela da que queremos
dar notícia hoxe á Marte no estádio. O seu autor, Francisco José
Viegas, ten publicado libros de poªº
emas, de viaxes e novelas. Tamén
é crítico literário e director da excelente reyista "Ler", do Círculo
de Leitores. Esta novela é debedora da vella novela policial: crime,
intriga e mirada -crítica- ao entorno. Viegas escrebe excelentemente, deseña os personaxes sen
01N-E --------romper o equilíbrio entre eles e o _
seu arredor --os dous protagonistas son policiais-, descrebe o ambiente da cidade --esta vez Portcr- perfeitamente e mantén, sabe
manter, o mi8tério até o final. No
romance fálasenos da morte dun
xogador de fútbol e da investigación levada a cabo polos dous policías (desencantados e un pouco
amargados). Investigación que, ao
final, resulta ser máis a investigación dunha cidade - a que produce
o crime- do que dun asasinato.
Viegas fixo unha moi boa novela,
eón humor e axilidade, e aténdose
Tras o traballo d~sta película hai
ás regras do que coñecemos por
unha boa intención: rendir .cantas á
"novela negra americana"( l) ben
história e contar os últimos e tráxique inseríndoas nunha novela
cos fusilamentos dÓ franquismo,
completamente portuguesa (xa
· nuns tempos nos que o termo "dique logo, universal) Morte no estátadura" parece causar desagrado en
dio confirma a un escritor que co- ·
moitos demócratas de toda a vida
mo novelista policial deu moito e
-ver as declaracións de Manuel
esperemQs que dé máis - haberia,
Fraga no último número da revista
contado, que reprocharlle un excePlayboy, nas que fala d'!s bondaso de páxinas gastronómicas.
des do antigo réxirne- . E bon que
para as novas xeracións de espaA novela policial portuguesa comeñois --esas que tristemente rton
za a camiñar con paso seguro, ben . van case nunca a ollar fitas do país- coñezan un tempo moLcercaseguindo por camiños coñecidos
mais con calidade (Viegas, Clara
no no tempo e felizmente lonxano
Pinto Correia, Justino Pamplona e
no espirito.
Luís Rodrigues, algunha cousa de
Henrique Nicolati, etc.) ben intenXa é discutíbel a base literária na
que se basa o guión do libro, a notando unha renovación de xéneros_,
Ana Teresa Pereira. Quizá a culpa
vela O dia que morreu Franco do
de todo téñena as editoras que puperiodista Pedro J. Ramírez, actual
blican novelas policiais a bon ·predirector do diário El Mundo e que
zo, excelente presentación e de 1O a
no se distingue normalmente pola
complexidade na hora- de, xulgar
.13.000 exemplares de tirada.
•
XGG
problemas candentes. O director

Noites
en branco
A noite
máis longa

Barricada
Internacional
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Cos documentos
e resolución íntegras
análises, tj.ebates
votacións, etc

A noite máis longa articúlase coma un longuísimo glashback: · o
encontro no tren en tempos recentes do avogado dun dos condenados a cade aperpétua, -interpretado correctamente por Juan
Echanove, pero monstrando xa un
pouco de repetición no persoaxe
de gordo bon_achón mimado pola
sua nai- e o antigo fiscal militar
do caso - Juan Diego, moi sobreactuadcr-. A conversa, nun vagón
de tren, serve para rememorar un
pasado: un pasado que, xa desde o
princípio da película, ven escamoteado. Unha xoven inxénua viguesa -Carmen Conesa, con poucoa
convicción no acentcr- chega a
Madrid a saber sobre seu irmán
Fito -Gabino Diegcr- xoven actividas do FRAP. Surxe unha relación amorosa entre Echanove e
Carmen Conesa, mentres o avogado trata de defender a Fito. Na realidade, babia outros membros da
ETA procesado e que foron condenados, dos que non se di nen
mu na película, asi como parece
excesiva a atención ao caso de Fito e o esquecimento da problemática dos outros condenados do

FRAP.
A história amorosa, contada con
bastante pouca credibilidade e a
intervención dun suposto axente
político - interpretado por Fernando Guíllén Cuervo-, moi mal
debuxado no guión e apresentado
coma o mao da_función sen que
se saiba moi ben por que, serven
para apartarse do obxectivo primeiro da fita: monstrar a cruel arbitrariedade do réxime franquista
· - as cenas militares non teñen
moita imaxinación, parecen xa
vistas en moitas películas anteriores desde O crime de Cuenca de
Pilar Miró até A fuga de Segóvia
de Imanol Uribe. A realidade cotidiana dese tempo apreséntase
dunha man.eira moi esquemática:
non se sente vida nunha historia
que debería estar chea dela. O pe- ·
sado recurso do glasback demonstra ao ·final a sua inutilidade
narrativa: o suposto encontro entre o fiscal militar e a irmá do activista axusticiado non ten a suficiente atención na película, cando poderia ser ela mesma a razon
de toda ela: a relación entre vítima e verdugo neses tempos histó. ricos, en vez de ser unha história
de amor pouco convincente.
En Euskadi, onde a película aeresentouse por vez primeirá no Festival de San Sebastián, a película foi
moí mal recebida pala crítica: reprochábanlle o esquecimento case
amnésico do axustizamento dos
dous militantes de ETA e a utilización dunha coartada amorosa e
sentimental para narrar uns feítos
que pouco tiveron a ver cos dous
sentimentos.
·

É unha mágoa que unha fita que

Soliciteas ao
(93) 421 83 92.

poderia botar tanta luz sobre unha
páxina rec ente da história do país
se quede nun frustrado catálogo de
insuficiéncias..
_•
CARLOS AMARO
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O tormento do príncipe de Elsinor considerado como espectáculo
Estrea en Compostela de O Incer~o Señor don Hamlet polo CDG·, dirixido por Ricard Salvat
• G. LUCA DE TENA

A imaxe é para Ricard
Salvat o centro da poesia
<leste O I ncerto señor don
Hamlet que dirixe para o
Centro Dramático Galego.
A visualización recebe
máis.importáncia que a
palabra e o resultado é
unha representación na
que o movemento, o ritmo
e as luces son máis
pi:ofagonistas que a letra
<leste arquetipo de heroi
atormentado. Non é a
primeira vez que tratan o
teatro de Cunqueiro como
espectáculo simbolista
A independéncia da representación
verbo da obra é o feito máÍs notábel
da montaxe de Salvat,. o que non
debe chamar a atención cando sabemos que o crítico e director teatral
catalán prefire como é ben sabido a
. Commedia dell' Arte, ou a arte de
remplazar longos dicursos por xestos. Son ben coñecidas as suas quer.éncias por Paul Fort ou Adoplhe
Appia, e ten amosado preferéncias
polo te~tro de Maeterlinck.
Estamos perante unha reatralización de autor do texto máis completo dos que Cunqueiro escrebiu
para este xénero. A cenografia de
José ~anuel Castanheira está pensada como un castelo de Walpole
con tres escadas de tres relanzos
cadansua nos que se poda estirar o
arco visual. Isto é o que vemos a

r
1
1
l.

cenário aberto, proxectado sobre
un proscénio que decrece en altura
sobre a primeira liña de butacas,
até condenalas. Dezanove actores.
representan o coro, anotado na primeira edición do Don Hamlet coma 'c.ontraste clásico. Visten como
o -resto do reparto uns figuríns de
Xaime Quessada que fomian a mellor paisaxe de vestuário que sen
ten visto nas representacións do
CDG: espléndido de cores, preciso
nos detalles, brillante nos tocados e
ben realizado.

Ai ven o vento
O coro abre desde o arco de fondo
como un agrelo de centeo que o
vento abanea. Salvat eleva a nota
de Cunqueiro a matéria representada. A prescripción da Commedia cúmprese até nas máscaras
desta procesión á que se lle concede sobre todo· o valor dun trazo
plástico, de volume de cores. Pero
a compaña ten moito que dicer sobre o estado corrupto do reino e
aquí comeza a confusión entre a
palabra e a matéria visual porque
a primeira está subordinada ·á segunda. A obra vai decorrer por es' te camiño inaugural: o cadro é.
máis importante ca a información
que contén. Este cadro primeiro
merece unha observación máis.
Entre os dezanove corifeos hai
profesionáis da experiéncia e calidade de Rosa Alvarez, Marisa Soto, Pilar Pereira Alfonso Agra ou
Vicente Montoto. Agachados nas
máscaras e sometidos á estética
·procesionária son cando menos un
estrago de calidades se recoñecemos (seguro que Ricard Salvat é
conscente diso) que a maioria traballa após de poéticas teatrai_s pró-

Reparto: .Pilar Pereira, Rosa Alvarez, Vicente Montoto, Santiago Prego, Alfonso Agra, Evaristo Calvo, Xabier Estévez, Xosé
Manuel Olveira, Mar.isa Soto,
Serafín Alonso, Maria Xosé
Bouzas, Belén Constenla, Susana Dans, Salvador del Río, Víctor L. Mosqueira, Marcos Orsi,
Nuria Sanz, Marcos Viéites, Xo

Esta determinación por filtralo todo através do espello da Commedia produce outros resultados ·ad-

sé Vilarella, Femando Dacosta,
Raul G. Varo, Pa.tricia de Lorenzo, Xan Cejudo, Maria Luisa
Martínez e Ernesto Chao. Cenografia: José Manuel Castanheira. -Figurins: Xaime Quessada
Mobiliário e atrezzo: Acisclo
Manzano. Máscaras: Isaac Diaz
Pardo. Música: Emilio Cao. Dirección: Ricard Salvat.
. +

O problema de O lncerto Señor
Don Hamlet é que se va1ora a palabra ou non se valora. Salvat non
quixo facela protagoni ta, tal vez
porque considere (é un xuicio de
intencións baixo forma de po ibilidade) que a obra de Cunqueiro ten
un arrecendo a drama isabelino
que alcan:_ea. É así, de feito, se non
se sabe tratar a ironía, a priméria
poténcia de Cunqueiro por obre as
demáis. En clave estricta de e pectáculo visual, Hamlet non é un pesimista atormentado senón un cínico. O distanciamento, o perfume
de teatro dentro do teatro da mellor ·
peza de Cunqueiro, bótanse á fogueira da retórica cos re ultados
que aqui tentamo explicar.
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Asegurar eñ suma que o Don
Hamlet é un espectáculo fallido seria inxusto, con todo. A teima polo
esforzo visual pode distraer a comprensión do texto e os seus ricos
matices, pero tiña que dar obrigadamente episódios de gran beleza
plástica.
•

Moi pronto a segunda edición
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Pero deseguida ven Hamlet. As
máquinas de crebar baluartes, as
ólas de aceite a f erver, os arietes,
as rriazas e as ,alabardas non dan
solucionado os proble_mas de Dinamarca. Os homes que moven os
aveños da guerra estárt corrompidos
e o príncipe ve con claridade que a

versos na construcción dos tipos
principais: Laertes e Ofelia perdidos entre o coro ou Poloño que
agarda interminábelmente unha entrada. Todos eles escravizados por
un propósito xeral de visualización
que amortece a prosa poética de
Cunqueiro en parlamentos que tenden ao tédio pola dificuldade que .
encerra singularizalos. Desta sordina líbranse Luisa Martinez (a Raiña Gerda) e Ernesto Chao (0 Reí
Halmar), que destacan nos seus papeis. Pero acontece que as partes
que Hes corresponden parecen por
momentos extrañas ao conxunto de
Commedia, tan obsesivamente visualizado.

- - - - - - - - - - -- - - - - -.- --- - - - - - - - - -,
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prias. O teatro institucional suspende este labor polo tempo que o
Don Hamlet viva para nos dar a
cámbio un ruido de fondo.

loita polo poder é un xesto inútil.
Hamlet retrocede perante a realidade e non é quen de dar· un paso que
o salve da traxédia. Velaquí o arquetipo do her.oí atormentado: se a
sua decisión fose resolver con império e xustiza os problemas do reino, ~ntraria no rego era violéncia; se
nada fai, asume como boas ·as imposicións do mundo. Na letra de
Cunqueiro, o príncipe é o corolário
psíquico do reino, a matriz do mundo en crise. O arquetipo está ainda
disfarzado de humor ácido, sobrecarregado por Edipo ou Vf:(Stido esporádicamente de Orestes, outras
duas teimas do autor. Aparece isto
·no espectáculo do CDG? Segundo a
direcéión de Ricard Salvat, Hamlet
non debe sér centro de náda, senón
parte da representación. Vémolo no
seu xeito de dicer e na forma de integrar a persoaxe na paisaxe coral.
Nada disto ten que ver coa excelente dicción de Femando Dacosta nen
coas suas dotes senón co lugar que
lle reserva o director na corte ·de Elsinor.

ATENTAMENTE (Sinatura)

DATA:

PRÓXIMO
·PVP: 1.590 pesetas.
Número de páxinas: 288.
Tamaño: 16,5 x 24 cm.

OS IRMANDIÑOS
por Anselmo López Carrei~a
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O Museu marítimo
que non hai
PRESTAMO ADQUISICION VIVENDA
• BERNARDO MAIZ

Eu comezaba a escreber hoxe sobre o marisqueo, que abriu a veda
e haberá unha presenza máis do
mundo do mar na vida cotiá dos
meus viciños e na miña própria,
pero todo vai máis alá da realidade
imediata e as cousas saen como saen, e este e crito segue tendo que
ver co mar pero non con estar a
bordo nen con ir á lonxa, nen con
confrarias nen co furtivismo (todos
eles temas do país) senón que deu
en desenvolverse sobre o que andamos marinando alguns moitos
para o artellamento da Galiza como ~ación que é.
Nós - povo mariñeiro- non ternos o Mu eu do Mar que si hai
en san Seba tián, en Santander,
en Luanco de Asturias, en Sevilla, e mesmo teñen un Mu eu Naval Histórico nada menos que
en El Viso de Ciudad Real; en todo s eles modelos de embarcación , e queletes de peixe , murai , retratos, aparellos, diapositiva publicación ... e en todos
ele o eu con ervadore teñen
fachenda do eu. En Galiza a
mái forte c munidade pe queira
do Atlántico europeu, non hai
Mu eu Marítimo verdadeiro e di'...
námico, cando unha nación que
non ten memória do próprio (do
eu pa ado, das ua tradicións,
da ua actualidade) vai camiño
do e vaimento.
Lembro que eu, na miña adolescéncia, ainda coñecin a, xa para
daquela, decaída colección baleeira da escola de San Cibrao na costa de Lugo, e quizá fora a fábrica
de alúmina a culpábel -nono
sei- pero hoxe aquel bonito xermolo de museu do mar está esparex ido. O mesmo camiño leva
-polo que sei- a moi boa recolleita etnográfica que un Massó fixera en Bueu. Que eu saiba só hai
algo presentábel sobre o mundo
do mar, sobre o mundo mariñeiro,
no citado Museu Massó, no do
Povo Gal ego (ben pálido) e no
Arsenal Militar de Ferrol con tema
bélico, e do demais todo é meritório minifúndio pero nada é destacábel: catro. nasas gardadas aqui,
tres embarcacións ató, fotos e carteis acó, paneis de anzos ~acolá,
uns aparellos ali, ... sen despreciar
nada, pero nos conxuntos e postos
sobre o mar da Galiza a pobreza é
tal que mesmo semella que as nosas extremas son o Sistema Ibérico polo Oeste, Serra Morena polo
Leste, os Pireneus polo Sul e os

Montes de Toledo polo Norte, e
que -nesa absurda xeografia- o
mar nen abala nen devala nas nosas costas e que somos xente de
secano, cando na verdadeira realidade social-paisaxística-etnográfica-económica máis da metade longa dos galegos, a Galiza máis activa, miramos cara o mar e del sai o
noso carácter: é mariñán para os
que vivimos do Miño ao Eo e ternos cultura, modos e falas próprias, sexamos "meiriños", "pulpeiros" ou "parrocheiros'', todos
salgados nos salseiros duns e outros alcumes territoriais.
Sei que ·querendo nós empatar os
cabos dun país desartellado por outros son imprescindíbeis moitas
causas e que os museus poden parecer cousa aborrida e de pouco ou
excesivo fundamento, pero afirmo
que son eles -se son vivos- a
soleira da consciéncia histórica
dun povo.
Pouca memória do pasado e pouca
conciéncia do presente ternos nós
por culpa dos que tiveron e teñen a
responsabilidade política institucional de pular pola conciéncia
nacional; poñamos exemplos comparativos: povo emigrante nós non
temo un Museu Nacional da Emigración (si en Irlanda); povo de
musicos nós non ternos unha Fonoteca Nacional (si en Gales); povo con história nós non ternos un
Museu Histórico Nacional (si en
Escócia); povo mariñeiro nós non
ternos un Museu do Mar (si na
Bretaña), tampouco ternos Pinacoteca Nacional nen Biblioteca Nacional nen Hemeroteca Nacional
nen ... E por todo o anterior boto
moitos vivas e foguetes polos esforzos da Fundación Penzol e do
Museo de Pontevedra, polo Carlos
Maside e polo de San Antó~. polo
de Ourense e polo Arqueolóxico
de Lugo e por "Galicia no Tempo"
e por... pero eu sei do mar e algo
de história e de viver, e quixera
que polo menos o Museu Marítimo
da Galiza fora unha realidade gra- tificante e tan próxima como o mar
que teño diante.
Que escoite este chamado quen teña capacidade para actuar pois governan, que a nós só nos queda
oferecer a nosa axuda e chamar polas conciéncias co antigo e fachendoso berro de "para mariñeiros nós
e rnáis que nós nen diós" an es de
que se perda a memória, como se
perderon o "Franck C" e o ".:fonecho" e con eles vintecinco homes,
+
nestes dias.
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Xudeus e conVersos na história... da Galiza
Congreso Internacional en Ribadávia

•
V~

tri

en que rezaban. No século XV nesta vila pasaban xa economicamente
desapercebidos para a Coroa.

• ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

Coido eu que para Ímprimir un impulso renovador ao coñecimento
da apaixonante cuestión das comunidades xudeas na Galiza, é preciso enfiar dous rumos con firmeza,
sen perderse. noutras manobras que
· non levan' a nengun porto: por unha parte a procura de novas fontes
(documentais, arqueolóxicas, literárias, etc.), e por outra a clarificación da situación actual, desbotando todo' tipo de lendas infundadas
ou situándoas no seu xusto lugar.

Seguramente foi Ribadávia o caso
máis rechamante de esaxeración.
Partindo dos supostos dados (que
unha comunicación do Congreso
resituaba na sua xusta medida) de
Froissa t, cronista francés do s.
XIV, elaborouse o mito do xudafsmo da vila, en cifras e proporcións
ilóxicas e gratuítas.

Desbotamos sen rodeos todas estas
afirmacións infundadas, aínda que
tampouco é causa de prestarlle ouvidos xordos, pois cabe perguntarse
razoabelmente de onde proceden.

Pero naturalmente de pouco vale o
testemuño das fontes se persistimos en dar crédito a esas confusas
mitoloxias criadas a princípios de
século que situan unhas porcenta. xes elevadísimas de povoación xudea na Galiza sen fundamento de
nengunha clas~.

Na resposta intervén como ingrediente preponderante a própria dinámica da tradición popular, coa
natural tendéncia a desproporcionar a información orixinária .

Cabe especular acerca da antiguedade das Rosas comunidades hebreas (que podemos retrotraer á
época romana), pero non acerca da
sua significación cuantitativa. Debemos confesar que eran poucas e
pequenas.
Froisssrt escrebendo as suss crónicas. Unha leitura errada precisamente dos escritos deste autor francés provocou unha
intepretación esaxerada da preséncia xudea na Galiza

ubicando ~ sinagoga. Pero mesmo
asi a conclusión probada é que eran
moi poucos con relación ao resto
da povoación. Algunhas lendas de
prin~ípios da presente centúria (de-

bidas por certo a eruditos) que aseguraban proporcións desorbitadas,
non son máis que iso, lendas.
Outras citas documentais só exis-

ten para Allariz, pero escasísimas
(con certeza unha de 1289), ainda
que tamén neste caso a tradición e
a toponímia axudan a localizar a
rua ·en que moraban e a sinagoga

MOITAS LÍNGUAS

-

A respeito de Santiago po(iemos
A.L.C.
afirmar que non había alí comuni- ,
dade .xudea, como tampouco disNon cabe senón felicitar aos organizadores do CongreApenas se precisa comentário, mais non deixa de ser
pomos de evidéncias que nos perso Internacional Xudeqs e Conversos na História, rechocante comprobar a perseveráncia con que se intenta
.mitan localizar en Pontevedra máis
cén celebrado (14-17 dos correntes) no tan acaído marimpoñer o império da efeméride, non sei se para celeque casos individuais.
co de Ribadávia: non só se ofereceu un excelente nível
brar, abertamente, unha data de inegábeis conotacións
científico e unha infraestrutura axeitada, senón que se
etnocidas (expulsión precisamente dos xudeus, eliminaNa zona Sul percebemos moito
ción do derradeiro foco europeo-ocidental de cultura ismellar a sua pegada, poisao docu- . acadaron case todas as metas esperábeis nunha ocasión
semellante.
lámica e primeira pisada en América), ou coa infantil es. mento que algo máis arriba citábaperanza de facer crer (e falo dunha consciéncia cultural,
mos (no que tamén aparecen OuRespeito á categoría dos estudosos que nos visitaron
non dunha pasaxeira cobertura ideolóxica) que a cruelrense, Monforte, Ribadávia e Baiodade dun desarraigo, o sangue vertido, a intoleráncia e a
ahonda con botar unha ollada superficial ao programa
na) engádense outros de moita
para axiña atopar nomes de tanta significación como
explotac~ón son unha fonna do "diálogo entre culturas".
máis riqueza.
J¡¡.cques Le Goff; Bemard Vincent, Julio Baldeón e moitos outros, con recoñecido prestíxio, sobretodo, no camDixen que había asemade unha meta frustrada, e agora
As evidéncias son particularmente
po da História.
quero pór o dedo nesa chaga; unha falta que apreciei eu,
notórias na cidade de Ourense, con
é certo, pero que en honor á verdade debemos aceitar
citas que se remontan a princípios
Polo .que toca aos obxectivos, enfatizo de novo o fyito
que alguns dos asistentes nen notaron.
do século XIV, pero que forman
de se conseguiren case todos. Primeiro, porque -implíunha série consistente no XV. Cocita ou explicitamente- eran vários· os propostos, e seFoi notória en Ribadávia a presenza da historiografia
ñecemos os seus nomes, sabemos
gundo, porque' sen dúbida un polo menos resultou frusespañola, francesa e portuguesa. Falouse sen problemas
como vivian e onde, podemos ir
trado (para quen contabamos con el).
neses tres idiomas. Había profesores israelitas, norte-:
americanos, británicos. Escoitamos tamén -e con gosto· Nós non lle irnos dar ouvido a ese rumor que algun pounha ponéncia en italiano e outra se anunciaba en catañerite recollia acerca da posíbel man oculta do Mossad
lán. Un dinámico babel no que só botamos de menos por tras de todo o tinglado. En calquer caso o desenvolrepito, alguns- precisamente o galego. Curiosamente foNA PERCURA DE
vimento das sesións deixou ben claro cal era a intencioron só un galés e un valenciano os que se disculparon
nalidade dos participantes (de ben variadas ideoloxias e
por non poder facer a exposición na nosa fala.
SEGORIDADE, OS
crenzas).
Se ás ponéncias lle sumamos as comunicacións libres,
XUDEUS ACUDIAN
Compre constatar, sen embargo, que a dimensión cientíobteremos o tristísimo resultado estatístico de que de un
A GALICIA E SE
fica non era <l: única declarada, pois se deixou constáncia
total de 68 aportacións, só 3 {todas comunicacións) se
pública
da
sana
intención
de
que
o
Congreso
pudese
apresentaron
no idioma do país anfitrión.
ASENTARÍAN CON
contribuir a un maior entendimento entre povos e cultuPREFERENCIA NA
ras diferentes. Nengun esforzo neste sentido está de máis · Haberá quen minimice a cuéstión alegando o coñecido
e tal posicionam'ento debe ser valorado positivamente.
argumento de que a nosa história se fai en calquer línZONA SUR. ESTA
gua (sempre a nosa, nunca a dos demais!), pero outra
ARRIBADA SERÍA A Orabén, como nestes navíos se embarcan usuarios va- sinxela estatística nos permite estabelecer un ilustrador
tampouco irnos pasar por alto -seria inxénuoparalelismo: deses, repito, 68 trabaJlos, tan, só 5 se inteORIXE DO MITO DA ariopintos,
resaban ,pola nosa realictade. Compre ainda dicer máis:
parafemálica Presidéncia de Honor (Su Majestad La
EXTENSIÓN DA SUA Reina) e a presenza entre os patrodnadores da inefábel en ocasións a preguiza metodolóxica, a febleza dos aliSociedad Estatal Quinto Centenario, nesta viaxe alucicerces en que asentaban, podian dar unha idea de anquiPRESENCIA
nada cara o '92.
losamento na nosa investigación.
•
l.

tfl
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Podemos aducir, como último
exemplo, o de Vilanova dos Infantes, onde praticamente dase por indiscutido que toda a povoación é
de orixe xudea.

O tema das fontes ímolo deixar
agora de lado, pór canto escapan en
boa medida á nosa vontade e dependen de factores entre os que a
sorte ocupa un lugar destacado. Sinalemos simplesmente que existen,
que poden aparecer máis, e que son
a única base sólida e obxectiva.

.Os nasos dados son especialmente
inconsistentes para o Norte do paú. Coñezo só unha referéncia escrita,. de 14~, que cita xudarías en
Betanzos, Ribadeo e A Coruña. A
tóponímia urbana desta cidade,
ademais, conserva os nomes da Sinagoga e·A Estrela en senllas ruas,
e teñen aparecido laudas do cemitério xudeu. ..

d~
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En segundo lugar, ten tamén o seu
papel esta información a partir da
cal se elabora a lenda. Algo hai na
base naturalmente. Sen embargo
creo eu que non é precisamente a
realidade da presenza xudea a que
nos referíamos o seu fundamento,
senón outros acontecimentos posteriores, roáis cercanos, e á vez
máis impactantes. Estoume a referir a outra parte da história, a dos
conversos e xudaizantes.
A actuación da Inquisición houbo
de calar nas mentes da xente con
máis forza que a discreta vida cotidiana dunhas comunidades reducidas. Sabemos que o Tribunal do
Santo Oficio comeza moi tarde a
sua sinistra andadura polaGaliza,
xa na sugunda metade do XVI, e
podemos pensar que isto viria motivado por unha imigración de conversos procedene de Portugal, que
fuxen de ali cando por e as datas
arrécia ali a repre ión e obretodo
desde que a partir de 1580 o paf é
anexionado por Castela.
Na procura de eguridade acudían á
Galiza -onde era fama que o problemas eran menores- e se a entarian con preferéncia na zona Su!.
Esta arribada, cuxas dimen ión
contribuiría logo a inflar o celo da
persecución inqui itorial, ería a
orixe qo mito de que fal~mos.
Coido que por este camiño nos
aproximamos á realidade. Desde
aquí poderemos empezar a valorar
outras dimensións do tema, entre
elas a da própria toleráncia da sociedade galega.
+
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.n;CULTURAL;a.

NOVAS SENSUAIS
• MC /A CORUÑA

Perto de dez centos de títulos leva publicados Edicións .do Castro, repartidos en XVI séries,
das que sobresas "Documentos
pra Historia Contenworánea de
Galicia", que Edicións do Caslro iniciou en 1981 co xeito de
•"divulgar testemuñas tentando
unha aproximación á nosa .história recente que, polas circunstáncias do ano 1936 e pola presión desmemoriza:dora do·s corenta anos que seguiron, é unha
tarefa difícil", segundo ·a opinión editorial expresada no catálogo de 1990. Mais Edicións do
Castro, tamén se cuida da "Arte, Arquitectura, Dibuxos",
"Publicacións do Seminario de
Esludos Galegos", "Ensaio",
"Luzes de Galicia / Nordés",
"Narrativa", "Poesía", "Teatro" ... Autores de todos os mundos, castas e xeneracións. Unha
obra. en suma, que foi posíbel
aló polo ano 1936 cando Edicións do Caslro enceta o eu labor cunha carpeta de gravados
obre "El Toro Jubilo", que asinaba Luis Seoane. Desde entón
aré hoxe o leitore amantes da
creatívidade e da ciencia entendéron e coa inaturas de Xavier
Alcalcá, Xesús Alon o Montero,
Basilio Álvarez, X. María Álvarez Cáccamo, Avilés de Taramanco , Xavier Baixeras, BenCho-S ey, Eduardo BlancoAmor, Borobó, Darío Xohan
Cabana1 Migel Cancio, Lendro
Carré, Ricardo Carvalho Calero,
Ca telao, Rosalía, Evari to Correa Calderón, Curros, Isaac Díaz Pardo, Victor Freixanes, Antón Fraguas, Méndez Ferrín,
Franci co Taxes, Pilar Pallarés,
Margarita Ledo, Luz Pozo, Fernando Mon, Otero Pedrayo,
Mercedes Ruibal, Santiago
Álvarez, Emilio González López, Lois Tobio, Xaquín Marín,
Tagore, Brecht Rilke, Goyti o-

revolucionário fala-nos nestas
páxinas da arte, da poesía, do
cine, da cultura, ou de persoaxes como Ernesto Cardenal ou
Julio Cortázar. Tamén inclue :
pequenas entrevistas con Mario Benedetti, Bernardo Marqués Revelo e outros. O libro
está editado por Gakoa Libu_.
ruak, Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa de Donostia.
+

como Herejía
· Subtitulado La cultura en la
memoria y la vida de Tomás
Borge, este libro tecolle escritos e entrevistas que son testemuñas -Ounha vida na que Arte
e Revolución misturan-se ,
non sempre sen confitos nen
tensións. O escritor e dirixente

CONVOCATORIAS

CHELO

lo, Guillén e un longo etcétera.
Noutra orde, Paco Ameneiro
--que fora o orgaizador durante
cinco anos da Feria do Livro
Antiguo e de Ocasión, "sen
axuda oficial de nengun tipo"pergunra por que "non se celebrou este ano, sobre todo despois de que a Xunta pasoulle o
monopólio á Asociación de Livreiros de Galicia ap()rtando vinte millóns; quero saber, como
cidadán, --di- onde e en que
fóron gastados". Cousa certamente difícil porque á ConseUería non parez que lle interese
polemizar nen explicar nada so-

bre o particular. Mentres, Fernando Rey, Marcelo e outros ínclitos conserveiros da noite non
esqueceron que tamén a don Vicente lle encanta a esmorga. De
ai que fletaran -nun alucineu n helicóptero e sobrevoaran
durante uns minutos o- lugar de
residéncia obrigada do Marqués, quen agradeceu as mostras de afecto e solidariedade
recibjdas ao través das ondas
magnéticas, ainda que -todo
hai que dicilo-, de prirneiras,
costoulle recoñecer as estereotipadas voces das pantasmas en
cuestión. "
+

ACTOS

Promoción
-da Investigación

Prémio
Galicia de Micoloxia

En 1975 xurde a idea de crear
unha asociación para promocionar a investigación que tomará
forma no Instituto de Investigacións Científicas y Ecológicas.
Trata-se dunha as9ciación privada e independente de ámbeto
estatal, que ten como fin a pro·moción da investigación. Os
Grupos "INCE realizan actividades en campos como Bioloxia
marina, submarinismo, informática astronomía, fotografía enerxias alternativas, electrónica,
cultura tradicional, micoloxia,
montaña, xeoloxia, etc. A Asociación conta cuns Cadernos
que recollen o trabaJlo dos xoves que desexen publicar, así
como os traballos que se presentan ás deferentes actividades
Entre as actividadss máis frecuentes do INCE están cursiños
de iniciación, campañas de promoción da investigación entre a
xuventude e a Expo-ciencias
Intemacionais. Teñen tamén un
Boletín informativo que mantén .
aos sócios informados sobre as
actividades do Instituto. Para
máis información escribir ao
Apdo de correos 82, 37080 Salamanca. Ademáis os próximos
- días 3 ao 8 de Decembro organiza-se en Salamanca o VII Encontro de Xo:ves Investigadores. Trata-se dunha áctividade
aberta e non competitiva.

Co gallo de contribuir a un
maior coñecemento e espallar
os temas próprios· da flora micolóxica, o Centro forestal de
Lourizán e a Agrupación Micolóxica António Odriozola
de Pontevedra veñen de instituir o Prémio Galicia de Micoloxia no ano 1982. O prémio
estará adicado aos traballos que
dentro do marco de aportación
ao coñecenlento fungos en
Galiza, contribuan con algunha
novedade ou espallen coñecementos útiles nas áreas de Bioloxia, Cultivo, Ecoloxia, Parasitoloxja, Toxicoloxia e outras.
Este prémio virá dotado con
100.000 pesetas. Os escritos
pasaran-se por triplicado e a
dous espácio_s por unha cara.
Dos traballos gráficos presentara-se o orixinal e unha memória
explicativa coas mesmas condicións que os escritos. Teñen
que ser traballos inéditos. As
solicitudes, acompañadas dos
traballos, dirixiran-se ao Laboratório de patoloxia e micorrizas do Centro de Investigacións Forestáis de Lourizán.
Apdo 127. 36080 Pontevedra.
A data límite de recepción de
traballos é o 11 de Novembro'.
A resolución do xurado fara-se
pública antes do día 19 de Novembro e se le comunicará persoalmente aos premiados. En-

tregara-se no acto de peche das
Xomadas Micolóxicas de Pontevedra, que se celebraráu do
19 ao 23 de Novembro.

Prémios do humor
O Museo do Humor de Fene
convoca a VII edición dos Prémios Curuxa do Humor e Ó
Humor na Escola. O prirneiro
xirará sobre o humor nas suas
vertentes gráfica, .fotográfica e
literária. Os trabaJlos terán que
apresentar-se en língua galega~
terán que ser inéditos. No concurso literário poderá usar-se
prosa ou verso, na vertente fotográfica poderá usar-se calquer
técnica, en branco e negro ou
cor. Haberá un único premio para cada vertente, que consistirá
en 100.000 pts e a entre.g a da
Curuxa do Humor. Haberá
prémio especial dotado con
100.000 pts e a Curuxa do Humor ao que poderán optar os
.meios, xomalistas ou escritores
que se significaran polo seu labor a prol do humor ou pola preséncia da compoñente humorís. tica na súa obra. Tamén se entrégará a Curuxa de Hohra e a
Curuxa de Barro. O fallo do xurac;io dará-se a coñecer o día 14
de Decembro no decurso das
Xornadas do Humor. Para
máis--infonnación ou para presentar os trabaUos pode-se escribir aQ seguinte enderezo: Museo do Humor, Casa do Concelll), 3º andar. 15500 Fene.
+

ANUNCIOS DE BALDE

Cunqueiro a cena

O día 18 de Outubro estreou e a
montaxe do Centro Dramático
Galego obre a obra de Alvaro
Cunqueiro O incerlo señor don
Hamlet, príncipe de Dinamarca, dirixido por Ricard Salval.
En Vigo representara-se do dia 1
ao 5 de Novembro no Teatro do
Centro Cultural Caixavigo.

Yerma en Castrelos
A A ociación de Viciño de
astrelo , en Vigo, facendo unha apo ta
la cultura, organiza
todos o sábad de Outubro o
IV Ciclo de Teatro, no local acial do Monte da Mina. O ábado 26 de Outubro á 22 hora repr entara- e a obra de Garcia
Larca Yerma, polo grupo Da
Lua ul. A entrada é de balde.

Cine oviético do 80
Segue o ciclo organizado pala
A ociación E paña-URSS de Vigo, coa proxección o proximo
lun 28 de Outubro do filme
Cidade Cero, de 1989. Está di rixido por Karen Shaknazarov e
pasara-se en versión orix in al
subtitulada. Será ás 20 h. no Au ~
ditório Municipal do Centro
Cultural Cidade de Vigo, na Praza do Rei. A entrada será libre.

Centro Galego
das Artes e dC;l Imaxe
Os dias 25 e 28 de Outubro proxectara-se unha escolma de curtametraxes de temas moralizan-

tubro proxectara- e unha elección de cinco wen tem realizado por Griffith onde se pode
apreciar a evolución eguida polo cienea ta. Serán As súa promesa, Sangue combativo e outro . Os día 31 de Outubro e 1
de Novembro poderan-se ver de
novo curtametraxe , nas que e
aprécia a revisión dun mesmo
recurso, a montaxe en paralelo,.
Serán As aventuras de Dollie,
Que faremos cos nosos vellos
etc. Todas s'erán na Sala de proxeccións do Centro das Artes
e da lmaxe, en Durán Loriga
1O, en A Coruña. O horário é as
20,30 h e o prezo é de 150 pts,
e 100 con Carné X ove, ainda
que moitas proxeccións tenen
entrada gratuita.

Orquestra de Sofia.
Dentro do Ciclo de grandes
concertos que ten lugar no Cen-

UNTA,
<.IID

o

'
tro Cultural Caixavigo no último trimestre do presente ano
estará o día 23 de Outubro a
Orquesta Filarmónica de Sofia, dirixida por Emil Tabakov,
a máis antiga e representativa
de Bulgária e unha das mellores
de Europa. Tamén estará o 24 a
Orquesta de Cámara Kibbutz
de Israel, e o 28 a Orquesta
Virtuosi di Praga.

Actos ·galegos
en Zurich
A Promoción da Cultura Galega de Zürich ·organiza un Torneo
de fútbol para o sábado 26 deste
mes en Juchhof 3. O mesmo dia
ás 20 h será a Festa de clausura
das Xomadas das Culturas Españolas, haberá unha festa-baile e
fara-se a entrega dos premios do
Concurso Literário e mais do
Torneo de fútbol. As entradas
venderan-se na taquilla do
Volkshaus, e anticipadamente no
· local da Promoción.
•

O Colectivo de Educación MéSolteiro, empezando década dos
dio-Am bien tal comezará o 28
40, física, cultural e económicade Outubro g 1 Curso de encamente nonnaL desexa coñecer
dernación artís!ica, dirixido a
muller, até 40 anos,libre e de
quen desexan afondar nos coñe- _ parecidas características. Aparcimentos da encadernación e
tado de Correos 451. Lugo.
durará 7 meses. Nos contidos
do programa inclu.en diverso.s
A Asociación Anti-Patriarcal
anúncia para os días 1, 2 e 3 de
tipos de encademación: medieNovembro o seu terceiro Encenval, renacentista e contemporá- nea, asi como técnicas de encatro asembleário, que terá lugar
·en Donostia (Guipuzkoa). Para
dernación artística, cosido de
plegos, cortes cincelados, doumáis infonnación ou confirmar
rados e pintados, mosaicos, resasisténcia chiilliar os venres pola
tauración de libros ... Para máis
tarde e sá0ado pala mañán aos
información achegarse ao local
teléfonos (943) 21 06 99 (Mqntde CEM, situad0 na Rua Larase) ou (943) 27 00 16 (Ana).
cha 10-Sótanoi, na Coruña, ou
chamar ao (981) 26-5q-40.
O Centro Xoven de Anticon-

cepción e Sexualidade abriu ¡¡s
suas portas o pasado 1 de Outubro, na rua da Espiñeira, 10-baixo (Santiago). Darase información e asesoramento sobre temas de sexualidade a todos os
xoves galegas menores de vinte
~os de xeito gratuito e confidencial. O horário é de luns a
venres de 16 a 21 horas. Ao
tempo funcionará un teléfono
de in:ormación (981) 59 42 52,
con horário de sábados incluidos, tamén de 16 a 21 h.
Para formación de grupo de
rock duro, precisamos batería de
15-16 anos., Tfno. (986) 23 15
70 ou 25 13 51.
•

EXPOSICIONS
Carlos Puch
Exposición de óleo.s e debuxos
de este autor na Sala de Arte da
Caixa de Pontevedra, na rúa
Augusto González Besada, 2.
Estará aberta ·ao público até o
dia 28 de Outubro, e o horário é
de 19,30 a 21,30 horas os días
laborábeis.

Julia Vázqu~z
Na sala de exposicións do Real Clube Náutico de Vigo ten
lugar a exposición desta artista
ourensá, que ten coma temática·
principal as flores e a vexetación. Estará aberta até o día 31
de Outubro, e pode-se visitar
de 19 ,30 a 21,30 horas os dias
- laborábeis, e de 12 a 14 horas

os dc;>mingos e festivos.

Exposición
deFanzines
.No seo das IIIXornadas de
Banda Deseñada de Ourense
presenta-se por segundo ano
consecutivo esta exposición de
fanzines no que se quer amasar
un bó núipero de publicacións.
amateur de mundo do cómic.
A exposición está organizada
polo Colectivo Phanzynex. As
· publicacións veñen desde diversos puntos de Galiza, Valéncia,
Barcelona,Salarnanca, Portugal,
Brasil, Dinamarca, Holanda,
etc. Poden-se .ver estes traballos
dende o dia 18 ao 26 de Outubro a partires das 19 horas, na

Biblioteca da Casa da XuventUde de Ourense.

Exposición
Belas Artes
Na casa das Artes e da História
de Vigo até o 30 de Outubro
exposición que se achega aos
distintos eidos da Arte através
do tíaballo de 61 artistas na sua
maioria licenciados e estudantes
de Belas Artes de Pontevedra,
Salamanca, Sevilla.etc. Este
grupo de Artistas pretende amosar que existe unha inquedanza
pola Arte en Galiza, que evidéncia a necesidadse de potenciar e continuar coa Faculdade
de Belas Artes no campus de
Pontevedra.
+
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IDEAs

'l'RES EN HAIA

REPARTO

DE PAPEL
G. LUCA DE TENA

A

X.L. SUÁREZ CANAL

o inventário contemporáneo da
desigualdade haberá poucos
. indicativos tan espectaculares
como o do reparto do papel. O précio
da pasta de papel dispárase na véspera das eleicións á Casa Branca, que
non se conciben sen titas de cores ,
pencas de estraza, gorras de papel ,
. monografias coa ficha médica completa do candidato (cuatricomia do seu
apéndice en formol) , a descripción precisa do historial militar e as notas do
bachalerato , as ovellas que pintaba
cando neno en Vermont e outras informacións de vital importáncia.

Vendo a banda pasar
cantando cousas ·de amor

Este esforzo xigantesco no nome da
democrácia e do progreso, que rentea
a marca de vinte quilos de papel por
habitante e ano de votacíóns, tradúcese nunha tala devastadora nos boscos
dos paises que máis apurados andan
de numerário.

Manifestac·ión de bandas de música en Compostela

Como os intermediários da corta son
amigos dos da festa da democrácia, o
précio que se paga é de favor, o que
non ten tanto mérito se consideramos
que moitos paises con bosques fabulosos non pratican o costume de votar.
Outros, como os do Golfo ou o Sahel
non gastan papel porque llo comen as
cabras e córtalles o leite. Ainda son
máis os que reciben no reparto do
mundo o papel de leñadores sen letra
impresa para fabricación externa de
papel de imprenta.

XAN CARBALLA

O

9 de Novembro vai ser unha data
importante na longa história 9a músiCa popular en Galicia. Ese dia
perta de. 3.000 músicos de máis de. 60
bandas de músio-a gale'gas entonarán
conxuntamente o pasodoble "Ponteareas"
· e o Himno-Galega na Praza do Obradoiro.
Será un acto festivo pero tamén a reivindicación de máis apoio directo e promocional por parte das institucións galegas:
Conselleria e Corporación ·de Rádio e Televisión Galegas.

sas con Paz Lamela, directora de Cultura,
e o próprio Conselleiro, Daniel Barata, foi .
pouco productivo. "Se no ano 1990 nos
deron cinco millóns e médio, este 1991
sóconcederon cinco millóns. Nós -queriamos que no inverno se argallara un circuito estábel que aumentaria a oferta cultu- ral, e per~itiria actuar nunha época difícil
pala climatoloxia. ~o Plan Global que propúñamos, e que estimábamos nun custe ·
de 29 millóns; contemplábase ese circuito,
dotacións de infraestrutura e cursiños para músicos edirectores"/

Xunta, por moito que· se fagan salvedades. Aos case cen mi~ músicos valencianos, a comunidade apórtalles 7.200 millóns de pesetas, 6.000 dos cales van para infraestrutura e o resto para actividades
culturais. En Santiago explicarán a realidade daquel apoib.
A distáncia é grande, ainda que Galicia,
no E~tado español, sempre estivo segunda rio ranking das bandas de música. A
Federac.ión quer proclamar nesta manifestación compostelana,-que terá continuidade, despois da melodia do Obradoiro, cun
concerto desafinado en San Caetano-que
tanto a TVG como a Rádio Galega poden
facer máis do que fan.

Por fin , dase o caso de paises como
Cuba, editores de libros baratos e de
calidade que, de súpeto, non poden
continuar imprentando porque lle bloquean o papel. Cuba nas nasas antípodas , pois que acó producimos un rio
de pasta e apenas ternos un exemplar
nas librarias que tale do inxustamente
. repartidos que están o papel e a contaminación.
•

Paz Lamela declaraba a A Nasa Terra na
primavera pasada que as bandas receO Presidente da Xunta vai ter ocasión,
bian unha importante. axuda das Deputadesde o· Pazo de· Raxoi, de deleitarse co
cións e iso tíñase que ter en canta. Santomil retruca esta afirmación, "as Deputason das bar:idas. Se cando a toma de poSe á Rádio ten un programa dominical, dirisesión de Febreiro do 1990 decidiu levar
cións, especialmente a de Pontevedra
xido por Avelino Abuin, xa tradicionaldesde
canto gaiteiro pudo á Praza do Obradoiro,
os comezos das suas emisións, a federaque non todas, a quen subvenciona realción reivindica unha renovación do arquivo
agora terá unha ocasión que nen pintada
mente é ás Comisións de Festas. Pero
para promover unha modificación na polísonoro, "o próprio Xosé Luis Blanco recopara dar unha idea o que chega ás Bantica cultural que afiance unha manifestadas en Pontevedrá· son unhas 125.000 - ñece_que o material que utilizan xa está
' ción xenuina da música saida do povo.
pesetas por actuación e na Coruña unhas· desfasado, p.ero ainda que nos prometeu
que este verán se acometeria ese traballo
95.000. E iso inclue tbdo : caché,. despraAs setenta e catro bandas que hoxe están - zamento e xantar, e a m;:iioria das bandas
de renovación, non se fixo nada e mesmo
se retiraron alguns programas que durante
formadas en Galici~. e.os seus máis de
precisan mover a máis dé 35 persoas".
2.500 músicos, sobreviven como poden
a semana atendian a música de bandas.
Concebida como unha actividade afeizoaDoeunos especialmente nese senso a atiapesar do seu intenso labor social e ditude de Xosé Luis Blanco porque esperádáctico. Máis alá de aledar festas e romada, agás nos casos de Coruña e Santiago
bamos un trato de máis agarimo".
rias , as bandas son verdadeiras escalas
que están profisionalizadas polo concello,
reduce frio nas costas e un
de música e a ese labor e máis aos enou neutras cidades onde o apoio converte
abato no peito ler hoxe, 22 de
En ·canto á TVG a entrevista con Rodit
saios se adican nos invernas. Precisaaos músicos en paraprofisionais (Ouren. Outubro, o diário Le Monde.
·'°"' mente para soster est;:i actividade estacio- sé, Lugo, Pontevedra e Vigo), o certo é Lombárdia non deu froito, "propÚñamos
"Catrocentas mil persoas, di na primeiun programa nas mañáns dos domingos,
nal, e incrementala,. estaba dirixida unha
q1.,1e o apoio dos Concellos dase en forma
ra páxina, contaminadas de Sida e hedas iniciativas da Federación de bandas· de cesión de locais de. ensaio ou renovapero argumentaron problema de cartas e
patite en Fráncia-por transfusións de
de c_ustes en desprazamentos de unidade Música Populares, convocante da moción de vestuário. O orzamento calculado
sangue".
bilización musical do sábado 9 de Novempola Federación para dignificar a activida- .des móbiles. Nós dixemos que se tora aos·
bro. En Febreiro pasado deeidiu inicia·r
platós· infrautili.zados de San Marcos, e
de anual non parece moito ante ó arrastre
pretendian que nós pagásemos ·nos gas- ~ A información basease nun documento
conversas para conseguir que a Consellesocial dunha actividade centenária.
inédito realizado polo Centro Nacional
tos de desprazamento e xan_tar. Xa sen faria prestase ur:iha meirande atención e .
da
Transfusión Sanguínea (CNTS ) .
lar_de
caché."
.Jll"!.==~
ª i::.º:io procurando tamén que a Rádio e á
O exemplo inalcanzábel
. Non digam·os máis. ~ .
~~RS!
visión galegas utilizasen a sua inde Valéncia
Se canción de Chico Buarque, di "esta- .
ia para unha meirande promoción.
Agora entendemos a Fukuyama cando
'>
Na manifestación de Santiago estar.á pretia a toa na vida /o meu amor me chatala do fin da história. ·A sociedade de
sente o ·presidente da.Federación de Banmou /ao ver a banda passar/ cantando
scasos cinco millóns
consumo acaba consumíndonos a nós
das de Música valencianas. Natjuel país o
coisas de amor'', o 9 de Novembro serán
mesmos.
inv·estimento guvernamental ridiculiza
60 as · bandas que pasen cantando por
cruelmente os cartas entregados pola
C~mpostela.
•
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