Os caseiros deberán pagar
4.000 millóns máis
aos terratenentes
No último pleno do Parlamento, o Partido Popular rachou o
consenso acadado coa oposición e decidiu, unilateralmente, modificar o proxecto de lei
sobre arrendamentos rústicos
históricos. As forzas da oposición acusaron ao Governo autonómico de "sucumbir ás

presións dos arrendadores".
Ainda que non mostraron outras prevas indiscutíbeis, máis
que o cámbio repentino e a
última hora do PP, o certo é
que todos os grandes proprietári os están vinculados ao
partido de Fraga lribarne.
(páxina 5)

Xosé Gómez, bispo de Lugo:
1
0 Papa non virá a Compostela
este ano'
Xosé Gómez, bispo de Lugo,
analisa o papel da lgrexa nunha sociedade subdesenvolvida e aborda as dificuldades
na galeguización da litúrxia. O
bispo lucense non comparte a
posición do seu colega de
Mondoñedo, Gea Escolano,

O .62,3 por cento dos concellos galegas
carece de biblioteca pública

Leituras proibidas
Só 122 concellos teñen biblioteca pública ..
A Lei de Réxime Local abriga aos de máis de cinco mil habitantes
a instalar este servizo municipal mínimo.
Pero nen os concellos, nen as Deputacións ou a Xunta
cobren este banzo básico para o acceso á cultura en igualdade,
garantido polo Estatuto e a Constitución.

sobre a intervención política
dos cregos. Nesta entrevista
contesta tamén ás críticas sobre as vendas de propriedades eclesiásticas, en concreto
dos terreas do Seminário Menor de Lugo.
(páxinas 14-15)

O PSOE non apoia a postura
do alcalde de Vilagarcia
de romper o pacto de governo
O alcalde de Vilagarcia, X.
Xavier Gago, abriu unha aguda crise no seo do grupo de
governo este concello, unha
coalición formada polo PSOE,
BNG e CNG , ao dar un ulti mátum ao Bloque para que
publicamente rectificase as
acusacións "contra" a política
de contratación de persoal,

nepótica e escurantista", feítas por Xurxo Abuín, Concelleiro do BNG e Delegado do
Rural. Ao peche desta información, Xavier Gago decidiu
deixar a decisión sobre a conti n ui dade do pacto en mans
da dirección do partido, a cal
parece disposta a mantelo.
(páxina 8)

Caza de bruxas en Alemaña
contra os intelectuais do Leste
Os grandes trust de opinión
ocidentais e os poderes da nova Alemaña non se conforman
con ter derrubado o réxime do
Leste. Observan un grave perigo na sua intelectualidade, especialmente formada, e que
non renunciou á sua ideoloxia.
Os grandes periódicos como

Bild Zeitung e o grupo Spiegel
iniciaron hai meses unha cruzada contra os que denominan
despectivamente íntelectuaís
de esquerdas, cuxos máis nomeados representantes son
Christa Wolf, Heiner Müller e
Stefan Heym.
(páxina 23)

ANXO IGLESIAS
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Déspotas
e non ilustrados
Os caricaturistas tolerados pola Lei de Censura Prévia de Fraga
lribarne (1965), pintaban ao Ministro de Franco e aplicado exdirector de Estudos Políticos da Ditadura en facha de repartidor
de libros, réplica imposibel e afagadeira de Federico de Prusia,
Pombal ou a emperatriz· Catarina que arelaban un pobo con
elementos de xuício pero sen liberdade de expresión.
Ainda que os prexuícios e intoleráncia de ambas duas brutalidades
estáticas ingresaran hai tempo e por fortuna no museu do
horrores, Fraga lribarne abrira para a sua campaña á presidéncia
da Xunta a pipa do viño que considera máis presentábel do seu
pasado de vendimador na corte franquista: a de déspota ilustrado,
sementador á forza de libros para mellorar a convivéncia.
Tres anos de governo desminten a fiabilidade da sua palabra de
político tamén nesta proposta. Galiza segue a ter a pior
estructura de bibliotecas públicas do Estado. A Xunta de Fraga
presentara un Plan de Desenvolvemento do Sistema
Bibliotecário de Galiza (Boletin do Parlamento de 2 de
Novembro do 90) que só cumpriu nunha das suas previsións: a
do Consel/o de Bibliotecas reunido nunha efímera ocasión.
Sobre a vella grade do Servício Nacional de Lectura do
franquismo sobreponse o recente Sistema Bibliotecário
Autonómico, que desenvolve a Lei 1411989 de 11 de Outubro,
defendida polo Governo Tripartito.
Os basamentos da anovada fábrica administrativa dos centros
públicos de leitura son o Servizo do Ubro, un Consello de
Bibliotecas e os Centro Territoriais de Bibliotecas, este último sen
constituir. A outra parte básica do sistema son o Centro Superior
Bibliográfico, as Bibliotecas Nodais, as Comarcais, as Municipais
e as Axéncias de Lectura Concertadas. Pero esta galáxia de
cultura, que completa un cobizoso sistema de Bibliotecas Móbeis,
só existe no papel. E os autobuses con libros tamén non circu lan .
Por se non abondase a mentira burocrática deste xardín de
nemes, as bibliotecas públicas aplicáranlle desde a Xunta no 92
unha rebaixa de orzamento de noventa e cinco millóns. Este
conxunto de agresións contra o direito de acceso á cultura en
igualdade, que garanten o Estatuto e a Constitución , resúmense
en poucas palabras : a Xunta carece de política bibliotecária.
A autonomia ten competéncias para asegurar o acceso á leitura
a unha cidadania que recén soergue de dous séculas de
despotismo colonial. Se prefire non desenvolver esa faculdade
de governo e manter ao país na cauda dos índices de leitura da
CE, podemos sospeitar que é porque prefire caciquismo a
democrácia, pan e circo de espectáculos efímeros e alienantes
antes que formación para a liberdade e hedonismo vexetativo
antes que lucidez liberadora, sensibilidade e participación.
Epítome deste andácio de incultura é a desiderata de Vigo ,
desde hai catorce anos, por dispar dunha biblioteca pública. A
Xunta asiste en siléncio cómplice ao chalaneo do PSOE vigués
por non pagar a unha pequena equipa de bibliotecários o que
presume ter pagado a unha cantante norteamericana mediocre
en duas horas, comisións incluidas.

Os setenta millons adicados á compra de libros e mantimento non cubren as necesidades do cativo mapa de bibliotecas que
debe atender a Xunta de Galicia.
ANXO IGLESIAS

Regresa Fraga lribarne, pero sen libros. Volve o déspota, e o
ilustrado, se algunha vez foi, debeu pausar no camiño. +

ANOSA TERRA

O PP excúsase falando de baixa demanda ainda que as poucas que hai
están ateigadas

Algunhas bibliotecas municipais
pechan por falta de dotación
G. LUCA DE TENA • XAN CARBALLA

Ainda que a Xunta ten competéncia para desenvolver a rede de bibliotecas e fixera promesas eleitoralistas de
libre acceso á cultura, o seu plan bibliotecário está en via marta. Xunta, concellos, deputacións e governo central
pásanse a pelota das bibliotecas públicas.

A peripécia repétese todos os
días a partir das cinco da tarde.
Un fato de rapaces corre cara
as mesas da biblioteca pública
asi que abren as portas. As carreiras duran un minuto: o tempo que tardan os comandos escolares en abrirse paso cara unha cadeira, a ser posíbel á beira
dos amigos.
O que ven despois apenas varia
dunha xornada a outra. Un só
encarregado do servício, que
nos máis dos casos será un funcionário municipal sen formación específica en arquivos ou
bibliotecas, pelexará por manter
o siléncio mentres atende as peticións de libros como se de actos de rebeldía se tratase.
O esquema é válido tamén para
as Axéncias Locais de Leitura,
eufemismo co que se tapa a fa1la dunha auténtica biblioteca
pública en moitos concellos , a
meio dun contrato de servizo
cunha asociación de veciños ou
institución privada. "A Xunta non
ten política de bibliotecas- sinala
unha directiva da Asociación de
Bibliotecários de Galiza. Por
presións desde o Parlamento fixo un Plan de Desenvolvemento
da Leí de Bibliotecas da Xunta
Tripartita, pero non cumpriu as
suas próprias previsións, sobre
todo no que se refire á dotación
de persoal. En Galiza hoxe hai
moitas bibliotecas públicas que
tiveron que pechar por non teren persoal que as atenda. A
vergoña é que co centralismo
franquista funcionaban mal pero
funcionaban".
Dacordo co Mapa Bibliotecário
de Galiza o país ten 538 bibliotecas non privadas, clasificadas
coma públicas, universitárias, de
ensino meio, de centros de EXB
e de asociacións. O Instituto Galego de Estadística di que, a parte as das escotas, hai 237; o ministério de Cultura calcula 329.
Facendo caso a calquera das
tres fontes, a dotación da rede
bibliotecária galega é comparativamente pior ca do resto do Estado que, á sua vez, tivo sona
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En Cambados
prestan
anualmente máis
de 3000 libros aos
sócio-leitores
gratuitos.

de ter a náis ruin dotación de bibliotecas públicas da Europa.
O inquérito sobre práticas e
consumos culturais no Estado,
realizado polo ministério de Cultura o ano 90, o 11,2 por cento
dos cidadáns utilizan os servizos das bibliotecas. A meia comunitária é do 23 por cento. A
cifra de máxima utilización corresponde a Dinamarca co 62
por cento. Este país ten tamén o
investimento máis alto de toda a
CE en cultura, con 30 ECU (un
ECU val 135 pesetas) por habitante e ano; o investimento mínimo en cultura é o español, con
5 ECU por habitante e ano.

As bibliotecas existentes no país non cubren a demanda.

A. IGLESIAS

Unha rebaixa
de noventa e cinco millóns

Vigo, ponto negro
Dinamarca conta coa mellor rede de bibliotecas públicas da
CE, cunha sá por cada 5.000
habitantes; a Franza, ltália e
Portugal teñen unha por cada

A pesar das trasferéncias das
bibliotecas do Estado e do Plan
de Bibliotecas da Xunta en
marcha, desde o Governo autonómico recortaron os fondos
adicados á adquisición de libros, pero sobre todo, as prevísións económicas para gastos
de persoal e mantenemento e
gastos correntes das bibliotecas. As bibliotecas públicas
aplicáranlle desde a Xunta no
92 unha rebaixa de orzamento
de noventa e cinco millóns. Ao
mesmo tempo non se coñece o
desglose de orzamentos para
equipamento de novos centros
públicos de leitura.

(Pasa á páxina seguinte)

Hoxe hai moitas
bibliotecas
públicas que
tiveron que pechar
por non teren
persoal que as
atenda.

A Xunta non tivo en conta a
opinión que solicita dos bibliatecários para a elaboración da
Leí de Bibliotecas. No plan de
desenvolvemento bibliotecário
confunden entre servício bibliatecário ou centro bibliotecário.
Aos centros territoriais de bibliotecas corresponderialles
exclusivamente un caracter
asesor e consultivo. Non dispoñen de persoal para as tarefas
de coordenación e orientación.
As delegacións provinciais da
consellaria de Cultura non contan cun servizo de bibliotecas
nen con persoal bibliotecário, a
pesar do cal asumen moitas
funcións específicas relacionadas coas bibliotecas.
Os bibliotecários manifestan o
seu desacorde coas catro bibliotecas nodais, que respostan a unha mentalidade provincial e esquece a Compostela,
Ferrol e Vigo. "Que se vai facer
co Depósito Legal en Vigo, por
exemplo? -sinala Anabad (Asociación de Arquiveiros, Bibliotecários e Documentalistas)- hai
que lles recordar que desque
se estableceu a obriga do depósito, a biblioteca de Vigo tivo
encomendada esta tarefa, até
as tranferéncias desde servizo
á Xunta no ano 1982".

Bibliotecas da
Autonomia
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Sobre a vella plantilla do Servício Nacional de Leitura do franquismo sobreponse o recente

Sistema Bibliotecário Autonómica, que desenvolve a Leí
14/1989 de 11 de Outubro, detendida polo Governo Tripartito.
Os alicerces do renovado edifícío administrativo están constituidos polo Servizo do Libro,
un Consello de Bibliotecas e
os Centros Territoriais de Bibliotecas, estes últimos sen
constituir, segundo fontes de
Cultura "porque até agora estivo pendente a liquidación, no
caso de Coruña, de 50 millóns
sobre os que había un litíxio
coa Deputación".
A outra parte básica do sistema son os centros bibliotecáríos: o Centro Superior Bibliagráfico as antigas bibliotecas
públicas do Estado actualmente Bibliotecas Nodais e as Municipais (que polo xeral seguen
igual ca na Ditadura), as Comarcais (que non existen), as
Axéncias de Leitura Locais, as
Axéncias de Leitura Concertadas e as Bibliotecas Móbeis.

"Ao remate deste programa no
ano 93 contarase cun sistema
bibliotecário operativo -sinala o
Plan de Desenvolvemento asínado polo conselleiro de Cultura-". Para Cultura, todo o mundo comprende as enormes dificuidadas da extensión bibliotecária que achaca sobre todo
ás diseminación da povoación.
No balance oficial da Conselleria, considérase que non se
acadaron os obxectivos previstos, e afirman que só quedan
por dotar cinco núcleos de
máis de 2.000 habitantes. Suponse que nese balance de
pequenas bibliotecas suman
aquelas que, instaladas en pequenos locais non específicos
(municipais, asociacións de viciñes, ... ), están infradotadas
ou con persoal sen nengunha
especialización en bibliotecas,
nutridos apenas cos fondos
que envía gratuitamente a
Conselleria das compras de libros galegas, e de folletos e
publicacións institucionais.

Biblioteca de Galicia
Este labirinto só serve polo de
hoxe para perder bibliotecários
e leitores e para lembrar que a
precária estrutura centralista
funcionaba mal pero funcionaba, o que non se pode asegurar do esquema autonómico de
bibliotecas.
No plan de desenvolvemento
da Lei de Bibliotecas, planifícase para o ano 1990, con 197
millóns e 35 persoas, a constitución do Consello, dos centros
territoriais, a dotación de equipamento para 15 bibliotecas
públicas municipais asi como a
realización de convénios. Para
o ano 1991 estaba prevista a
posta en marcha dos servizos
de catalogación, a revisión de
convénios, a posta en marcha
de bibliotecas itinerantes de
préstamo, a criación de centros
bibliotecários en núcleos de
máis de 2.000 habitantes e a
informatización de bibliotecas
nodais. O orzamento é de 325
millóns e as persoas asignada
polo plan eran 45. De feito, o
plan apenas se deu iniciado e
nen se sabe onde se investiron
eses cartos.

O edificio que albergará o Centro Superior Bibliográfico ou Biblioteca de Galiza está en fase
final de construcción ao pé do
Parlamento. Con capacidade
no soto para 80.000 volumes e
no ático para fondo hemerográfico, anúnciase a sua inauguración para dentro dun mes. Pensada como centro de referéncia e de investigación, a apertura realizarase cunha dotación
de fondos pacata e escasa:
apenas os libros mercados pola Xunta e o fornecido por algunhas exposicións do libro realizadas nos últimos anos.
A idea inicial, da etapa de Alfredo Conde, consistía nunha "biblioteca sen libros", é dicer un
centro dotado dun potente sistema informático que permitiría localizar, coa sua correspondente
ficha, a biblioteca onde se atopaban os exemplares. A escasa
utilidade desta idea fixo que se
reconvertise ainda que a inauguración, en periodo preeleitoral, anúncia que será de pouca
utilidade para investigadores
até que se provea de fondos.+
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(Ven de páxina anterior)

20.000; España 1 por cada
25.000. Esta cifra sobe ainda na
Galiza con casos extremos coma o de Vigo, cun ponto de servizo por cada 75.000 habitantes.
Sen embargo como sinala o
profesor l. Santos Castroviejo,
no seu traballo sobre infraestructuras para o cultivo das necesidades culturais, publicado
no número 12 de Análise Empresarial, a potencialidade da
rede bibliotecária galega é considerábel. "O país ten 313 concellos que se desenvolvesen
unha mínima política de estímulo á leitura -comenta o economista- poderiase traducir na
criación de 200 bibliotecas municipais, como mínimo, nos concellos onde non existen. lste paso, que non representa un esforzo orzamentário demasiado
grande, poderia mellorar considerabelmente a infraestrutura
cultural, tanto na recuperación,
estímulo e iniciación de leitores
potenciais (o 43 por cento), como no aumento na demanda
solvente de libro".
A Xunta do PP prometera en
campaña eleitoral favorecer o
acceso á cultura en igualdade
para todos. Pero tres anos despoi s, os seus representantes
nos concellos argumentan que é
feble a demanda de investimentos en bibliotecas. "É todo o contrário do que está a facer Alemaña -sinala a bibliotecária Nona
Domínguez, que ven de facer un
curso sobre a sua especialidade
en Gütersloh, perta de Hannover. A dirección de bibliotecas
do Governo federal vai á procura
do leitor con oferecementos para
cada franxa de idade, novos servizos e campañas de fomento.
Non esperan a que o leitor vaia
ás bibliotecas senón que van
buscalo. Nalguns casos, hai investimentos privados que colaboran con esta poi ítica de atrair
xente ás bibliotecas".
Da nova era ilustrada prometida
pola Xunta o que fica é unha extensa frustración entre usuários
e bibliotecários. "Onde van as
famosas bibliotecas itinerantes
de préstamo -pergunta unha bibliotecária de Compostela. Que
plans seguen? Que administrativos se encarregan delas? Non

ces deberes do estudantes: a
máis deberes máis uso. Pero tamén hai moita xente que ven ler
xornais, facer consultas especializadas, e tamén é un centro
contínuo de consulta dos Boletins Oficiais do Estado, o DOGA
da Xunta cu o Boletín da Deputación. A afluéncia tamén depende da ubicación da biblioteca e as comunicacións".
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Setenta millóns son
os cartos anuais
que adica a Xunta
en dotación de
libros e material a
máis de 200
bibliotecas.

Cambados entraría no tipo de
Biblioteca que Xabier Senin,
desde a Conselleria de Cultura,
define como arquetipo, cando
fala dos cartas cos que axudan
a Bibliotecas. En total a Xunta
dispón de 70 millóns anuais para o censo de bibliotecas públicas, un promédio de 200.000
pesetas anuais por Biblioteca
para gastos correntes e merca
de libros, "que afinal é de
500.000 pesetas porque moitas
non peden subvención"

queren facer investimento cultural a longo prazo e bótanlle as
culpas á própria demanda social. A verdade é que a Xunta
non ten política bibliotecária".
E no entanto, a demanda diária
de centro de leitura é unha realidade. Nos concellos con povoación superior a cinco mil habitantes, a Lei Reguladora das
Bases de Réxime Local, de
1985, di que "por si ou asociados deberán prestar en todo caso o servizo de biblioteca pública", entre outros. Pero a transferé n c i a das competéncias de

Cultura fai que nas cidadese o
edifício da biblioteca sexa propriedade do Ministério que dirixe
Solé Tura e da administración
da Xunta; neutros casos, as deputacións contribuen a pagar o
persoal. A coincidéncia de tres
administracións permite en moitos casos que as tres entren e
saian como no decorado dun
entremés e se boten as culpas
entre si por non teren este servizo básico de leitura.

Demanda social
Xosé Luis Rei Núñez é bibliote-

cário en Cambados "ainda que
o modelo do noso centro, metade biblioteca, metade centro de
animación cultural, taina algo
atípica, si se poden observar algunhas constantes que se repiten noutras vitas". Desde hai
seis anos Rei Núñez traballa
neste centro que ten prestado
nese periodo máis de 30.000 libros aos 1 .050 sócios-leitores
gratuitos cos que agora mesmo
cantan, "en todo ese tempo apenas se extraviaron ou non se
devolveron libros. Os usuários
da biblioteca no próprio local están en moi directa proporción

A actualización dos fondos depende en grande medida da capacidade de investimento, limitación que cada concello impón
nos seus orzamentos . "Os vendedores coñecen o funcionamento do sistema de compras
e son asíduos dos bibliotecários que son os que informamos das compras a realizar", di
Rei Núñez, que desde a experiéncia de Cambados recomenda que as bibliotecas, sobretodo en vilas pequenas e medianas, podan combinar o seu labor coa dinamización cultural
"por aqui pasan máis de 200
persoas diárias", e nas extensións que poden facer ás parróquias desde a cabeza do município ou a comarca, tamén se
poderia realizar un gran labor
de animación social.•
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Catorce anos sen biblioteca
Sobre a Alcaldía socialista de
Vigo recae a responsabilidade
de manter a cidade sen biblioteca pública durante os últimos
catorce anos.
O ex-alcalde Manuel Soto Ferreiro e o seu primeiro tenante
de alcalde, Carlos González
Príncipe, que governa agora o
Concello, deseñaron unha política encamiñada a lograr que o
Ministério de Cultura pagase o
local da biblioteca pública, prometida durante a campaña eleitoral de 1979.
Ainda que a Lei de Bases de
Réxime Local estabelece que
corresponde ao Concello dotar
ás cidades de máis de cinco
mil habitantes dun servizo público de leitura, a Alcaldía do
PSOE proclamou con orgullo
que acadara un acordo mellorado co Ministério de Cultura
en Madrid polo que este se
había facer cargo do pago do
1

edifício histórico da Casa Ferro, dentro do casco vello, asi
como das obras.
Despois de moitas dilacións,
coa obra adxudicada no ano
1988, o Ministério negou a existéncia de acordos sobre a biblioteca central, polo que o Concello tivo que pagar. Previamente, o Ministério de Cultura enviou mobles para o novo local,
pero o alcalde Soto, anoxado
pala renuéncia do seu partido
en Madrid para mediar no pago
da obra, repartiu as pezas por
distintos locais do Concello.
O actual alcalde Carlos González Príncipe reuniuse ca
subsecretário de Cultura o 20
de Xullo do 92 para solicitar
novamente que o Ministério
asumise o pago da obra, valorada en 400 millóns. Na reunión non houbo acordo pero o
Alcalde anunciou que non estaba disposto a asumir nen os

gastos da construción nen os
de dotación de persoal, que cifrou en 150 millóns anuais con
45 empregados. (Profesionais
de bibliotecária coinciden en
que só comprirían dez empregados ). O Alcalde di que debe
ser a Xunta quen pague estes
traballadores.
Odia 15 de Xaneiro concluiron
as obras da biblioteca central
de Vigo. O PSOE entra no seu
décimo cuarto ano de governo
coa rara marca de negarlle unha biblioteca pública á cidade.
Nas reunións para o Plan Estratéxico de Vigo o concelleiro
de Cultura contesta alporizado
ás perguntas sobre a biblioteca central e asegura que "é
asunto do ministério (de Cultura) e da Xunta'', ao tempo que
manifesta a sua preferéncia
por programas de festas millonários, governados potas últimas tendéncias do espectáculo comercial.•
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RED EN ClÓNDOS FOROS

Entre elas figura a do conselleiro Romay Beccaría

As familias proprietárias das terras de caseiros
están vinculadas ao PP
•A. EIRÉ

No último pleno do
Parlamento, o
Partido Popular
rachou o consenso
acadado coa
oposición e decidiu,
unilateral mente,
modificar o proxecto
de lei sobre
arrendamentos
rústicos históricos.
As forzas da
oposición acusaron
ao Governo
autonómico de
"sucumbirás
presións dos
arrendadores". Ainda
que non mostraron
outras pravas
indiscutíbeis, máis
que o cámbio
repentino e a última
hora do PP, o certo é
que todos os
grandes proprietários
están vinculados ao
partido de Fraga
lribarne.

situaria na ala direita do
PP coruñés, é proprietária de perta de 500 lugares , tanto pala zona de
Vimianzo como por Moeche e Muras. Outra das
principais famílias e a Etcheverria, proprietária
maioritária do banco que
leva o mesmo nome. As
suas posesións están
pala zona de Betanzos ,
unhas conseguidas cando a desamortización
dos bens do Mosteiro de
Sobrado e, outras, quedáronse con elas a meio
dos impagados á banca.
O Banco Etcheverria é
precisamente un dos
que lle ten concedido
máis créditos eleitorais
ao PP.

Desafiuzamento de caseiros en Larin en Abril de 1991. Os proprietários, a família Cavalcanti, ordenaron en dias posteriores o derrubamento da
XOSE CASTRONOZ NOTICIAS
vivenda para evitar o regreso dos moradores.

Os grandes terratenentes galeA Nosa Terra pudo coñecer, atraos cregos Gumersindo Campaña
vés dos caseiros, dos ficheiros do
gas non teñen suntuosos cortie Manuel Peleteiro, entre outros,
Sindicato Labrego Galego e de
xos , ás veces nen pazos , xa
quen son os principais proprietáestudosos do tema como o histoque se trasladaron a viver á cirios de terras aforadas, e, polo
riador betanceiro Xesus T arres ou
dade . Tampouco andan palas
mesmo, os grandes beneficiários
suas posesións a cabalo.
A maioria non só son descoñecidos para o gran público, senón para os próprios caseiros, que lle pagan as rendas a un intermediário. Moitos non saPorque o PP decidiu , a última hora,
caseiros. En moitos dos casos veben nen sequer con quen
rachar o consenso parlamentário na
ranse abrigados a pagar 4, 5, ou até
negociar, non saben quen
tramitación da lei de arrendamentos
1O ou 15 millóns máis para ter acceé o seu dono.
rústicos históricos, carregándolle un
so á propriedade , dándose xa a cir20 por cento máis da plusvalia aos
cunstáncia de senténcias nas que o
Xosé Ramón Cendán, diarrendatários? Ese vinte por cento
caseiro non pudo acceder á proprierixente do Sindicato Lasoa fria nunha lei, e só colle o pulso
dade por non dispar do diñeiro nebrego Galego e un dos
cando se lle aplica ao cidadán concesário.
mellares coñecedores do
creto, como en toda disposición.
tema, afirma que "é moi
Semella que o PP far capaz de leSe globalizamos os números podedifícil saber quen son os
vantar unha poeira política por namos comprobar tamén o seu monproprietários e , mesmo,
da, ainda sabendo que o escándalo
tante e o interess dos proprietários
cantos lugares teñen .
ia quedar esvaído polo remuiño xurpara que o PP lles rebaixase ese 20
Moitas das terras están a
dido pala modificación do regulapor cento. Así, se calculamos as canome de herdeiros e oumento. Pero non é asi. Moitos catro mil explotación arrendadas histotras figuran a nome de
seiros ainda non se inteiraron do
ricamente, a uns prezos actuais que
empresas xa. Non necesique isto significa, pero hainos que
poden rondar, segundo as zonas,
tan publicidade, manexan
xa teñen pasado polo local das Coente os 1O e os 40 millóns de média
o catarro doutra maneira".
misións Labregas en Betanzos to(máis baixos en Cesuras, Berdoias,
talmente alporizados.
Ordes, máis altos en Betanzos e
Pero existir, existen. O
Abegondo) podemos estar talando
método seguido, mesAs porcentaxes se non se situan no
dunhas cifras de venda de 80 mil
mo pelas organizacións
contexto non veñen dicer nada. Tomillóns. Unha cantidade semellante
que traballan no agro,
marian outra realidade cando ao exa que a Xunta dedica para investipara coñecer os auténplicalas se comprobe que ese 20
mentos reais nun ano. Facéndolle
ticos proprietários dos
por cento pode significar o acceso
caso as estatísticas da Consellaria
4.000 mil caseiros exisou non á propriedade para moitos
de Agricultura da Xunta o montante
tentes, son os próprios
caseiros.

Tamén na zona de Betanzos ten bast antes
arrendat ários a família
Romay-Beccaría, da que
forma parte o actual titular da Conse llar ia de
Agricult ura. Ligado tamén a Romay por amizade está a família Leis,
con Agustín Leis Bugallo, recentemente morto,
que ocupou vários car gos na Xunta.

O PSOE acusou ao alcalde de Cesuras, Xosé Ferreiro de
ser un dos que presionaran ao
Governo autonómico para variar
a lei. Este militante destacado do
A família Blanco Rajoy, que se
PP é un dos administradores do
Marqués de Loureda, que
chegou a un acordo con
numerosos caseiros polo
que estes lle deixaban a
propriedade a cargo da
casa e 1O ferrados de terra. Un final moi vantaxodestas explotacións poderia rondar
so para o terratenente.
os 30 mil millóns.
Entre os proprietários
asentados en Betanzos
Unha plusvalia
está tamén a família
de 4 mil millóns
García Naveiras, e os
Ainda que non hai senténcia que tegrandes caciques da zoña fixado as plusvalías, polo que é
na até a ditadura , os
difícil cuantificar a ganáncia dos
Sánchez, ainda que esarrendatários coa modificación intes se foron desprendentroducida polo PP, poderia cifrarse
do de moitas das terras,
perta dos 4 mil millóns de pesetas.
como tamén fixeron os
Só a família Etcheverria, con perta 1 Leis, para poder facerlle
de 400 lugares, moitos deles próxifrente ao seu alto tren de
mos ao núclo urbano de Betanzos,
vida.
veria como as suas terras valen uns
Desta zona tamén é a
mil millóns máis.
família Quiroga e na comarca de Ordes hai que
É de estrañar asi que estes propiecontar cunha família de
tários presionasen ao PP para modificar a lei? Segundo Alvaro Garcia, , grande peso no PP,Os
Concheiros,un de cuxos
responsábel do Sindicato Labrego
membros foi vice-presi- .
Galega na zona de Betanzos: "até o
dente da Deputación,
de agora os grandes terratenentes
entre outros moitos carsempre se negaron a vender, desde
gos . Anxel Concheiro
hai uns dias, segundo afirman os caocupou praza nas listas
seiros, fixéronlles ofertas".+
do do PP.+
da decisión do PP de que os labregos paguen un 20 por cento
máis de plusvalía das terras.

r--------------------------------------------------------------------------------------,

O PP pon máis de 4 mil millóns
nas mans dos arrendadores

L--------------------------------------------------------------------------------------

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA

VIGO:

Lorient, 14 (Balaidos)

O PORRIÑO:

Avda. da Florida, 6 (Travesas)
San Roque, 156
Salamanca, 12 (frente Povisa)
Zamora, 61
Zamora, 28
Travesía de Vigo, 125
Pi i Margall , 143 (Peniche)
Rosalía de Castro, 45
Sanjurjo Badía, 93
Fragoso, 56

camelias, 107 (esqu. á r/ Ourense)

Ramón González, 17

Travesía de Vigo, 159
Vía Norte, 31
Pizarro, 95

ARCADE:

AGUARDA:

]. Solla, 33

Joaquín Alonso, 1
(esquina á Praza Nova)

MARÍN:

Avda. Monte-real, 5 (gasolineira)

Calvo Sotelo, 6
Calvo Sotelo, 133
Real, 3 (Cantoarea)

]. Antonio, 7 (Cine Río)

BAIONA:
RIVADAVIA:

OURENSE:
Avda. da Habana, 115

DIAS
XOSE LOIS

• Constituida en
Cataluña unha
Asemblea pola
Autodeterminación
Ven de criarse en Cataluña a
Asemblea Unitária pola
Autodeterminación, unha
"plataforma de loita pola
independéncia e instrumento de
transformación política e social,
democrática, plural e federal". A
nova organización, da que
forman parte Lluis M. Xirinacs e
Caries Castellanos entre outros
coñecidos nacionalistas, fixo un
chamamento ás bases de
Esquerra Republicana de
Cataluña e lnicitiva per Cataluña
para realizar actuacións
conxuntas.
As trescentas persoas que
participaron na constitución da
Asemblea da Unidade Popular
descartaron o uso da loita
armada e lamentaron que "ERC
dea prioridade a sectores da
clase média conservadora".•

• Folga de fame
por Angola
Perante a violéncia que se vive
en Angola un grupo de
estudantes da Universidade do
Minho (Braga) decidiu formar a
comisión con fins humanitários
"Um sorriso para Angola" e
iniciaren, tres dos seus
membros, unha folga de fame
comezada o pasado 1o de
Marzo. Os tres alunas
abandonaron en breve a sua
atitude reivindicativa, pero xa
obtiveron manifestacións de
solidaridade de diversas
autoridades políticas e
académicas.•

• UG e CNGPontevedra
reuniranse a
próxima semana

• Tránsfuga con
dedicación
exclusiva en Lugo

Un ha comisión da
Converxéncia Nacionalista
Galega en Pontevedra e
outra de Unidade Galega
reuniránse a próxima
semana para iniciar un
proceso de posíbel
confluéncia. A CNG quer
saber "que é Unidade
Galega, a que sectores
sociais vai dirixida a sua
mensaxe e que linguaxe
política vai empregar, asi
como cal seria a cuota de
representatividade da CNG
en UG".+

Máis de 200.000 pesetas ao mes cobrará o concelleiro António Mourente
como retribución á sua "exclusividade"
no concello de Lugo, nunha decisión
atribuida polo PSOE a Cacharro Pardo.
Mourente fara concelleiro socialista e
abandonou este partido para pasar a
apoiar a un PP que estaba en minoria
na corporación luguesa. O PP centrara
no transfuguismo as suas críticas ao
governo tripartito da Xunta. •

Tratado de Non Proliferación de
Armas Nucleares, aumenta a
tensión entre ambos estados
até o ponto de que fontes
diplomáticas Norcoreanas
afirmen que, "en calquer
momento pode estalar
outravolta a guerra".
O Governo de Pyongyang
declarou por médio de Ri
Tcheul, o seu embaixador ante
a ONU en Xenebra, que nas
manobras conxuntas se están a
"disparar proxectís cara o noso
lado". Pala sua banda Seul
pediulle aos americanos que
retrasen a saida das suas
tropas desprazadas do Xapón á
península coreana.
Corea do Norte decidiu

retirarse do Tratado de Non
Proliferación "ante o desplegue
de armas nucleares
americanas na penínsua e a
ameaza nuclear, que se
patentizou nas manobras
militares, firmando o tratado
coa condición que que EE.UU
retirase as armas nucleares de
Corea do Sul.
O Governo de Pyongyang non
aceitou a inspeción da AIEA,
por considerar que "seria
lexitimar os actos de espionaxe
dos EE.UU.", Segundo os
norcoreanos membros da
Axencia da Enerxia Atómica
pretenden revisar todas as
bases para asi obter un perfeito
coñecimento da defensa de
Corea do Norte.+

Os antíguos concelleiros do
PSG-EG de Ponteceso
decidiron pactar co PP e o
governo municipal, despois
de rachar co PSOE. Ante a
negativa da dirección do
partido decidiron abandonalo
e denominarse Candidatura
Galeguista. O número un da
candidatura Abella Chouciño,
abandona o seu cargo de
concelleiro, para non ter que
marcharse do PSG-EG, pero
apoia o pacto coa dereita. •

•Os galegos
recusan a xestión
de Fraga
O 39 por cento dos galegas
desaproba a xestión
realizada por Fraga lribarne
á fronte da Xunta, segundo
un macro-inquérito realizado
polo Centro de
lnvestigacións Sociolóxicas
(CIS). Pala contra o 37 por
cento pensa que a sua
xestión é acertada, mentres
que o 24 por cento non sabe
ou non contesta. A sua
actuación é calificada como
boa por un 28 por cento,
regular por un 44 por cento e
má por un 21 por cento. •
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• Traballadores
de Massó seguen
pechados
Os traballadores de Massó seguen pechados na Casa Consistorial de Cangas, endurecendo as suas medidas e
negándose a que entren funcionários e
concelleiros. Esta decisión foi tomada,
segundo os pechados, "porque a ninguén parece importarlle que esteñamos aqui pechados". A empresa quer
despedir a 170 empregados para poder
elaborar un plan de viabilidade. Tamén
se pecharon os traballadores do Naval
nas sedes do PP e PSOE de Vigo. (Na
fotografía, traballadores de Santodomingo no local dos socialistas). •

Les Aspin, secretário de
Defensa norte-americano,
recomendou ao presidente Bill
Clinton o peche de 30 bases
militares que o seu país ten
espalladas polos EEUU e polo
mundo e a redución dos meios
de dotación doutras 122. A
terceira parte das bases a
eliminar están no estado de
Califórnia e poderian perderse
miles de postas de traballo.
Clinton adiantou que "Norteamérica debe saber renunciar a
certa forza militar sen perder
capacidade de refacela de
contado se é preciso".+

Unhas manobras militares
conxuntas dos EE.UU e Corea
do Sul reemprendidas hai unha
semana e a decisión de Corea
do Norde de retirarse do

Os prezos aumentaron no Estado español nun 0,9 % durante o mes de Xaneiro, mentres que na Galiza foi de 0,8,
senda A Coruña a que menos inflación
interanual acumulou e Lugo a que máis.
Para o Governo español a evolución da
inflación é moi positiva, mentres que
desde a oposición e sindicatos se afirma
que é debido á crise , pois se a xente
non ten diñeiro compra menos e baixan
os prezos. Precisamente é a liña de Solchaga que pretende "enfriar a economia". A outra cara da moeda é que seguen a aumentar dia a dia os parados.•

•Pacto de
concelleiros do
PSG-EG co PP en
Ponteceso

• Recomendan
o peche de 30
bases USA

•Temor a unha
nova guerra en
Corea

• Suba dos précios

• A cuota láctea
e a Consellaria

• Sanidade reclama máis diñeiro
O conselleiro de Sanidade, Romay Beccaria, solicitou do Ministro do ramo entre 16.000 a 18.000
millóns máis ao ano para poder equiparar a nosa
sanidade á do resto do estado. Fraga lribarne tamén pediu "solidariedade para rachar coas desigualdades da atención sanitária na Galiza".
Cando se produciu o traspaso do INSALUD a
Galiza BNG, PSG-EG , e sindicatos foron os

DELMI ÁLVAREZ

principais críticos á medida, aducindo que ia
paralisar o sistema de saude galega e pedindo
o recoñecimento da débeda histórica. Agora a
transferéncia, considerada como unha xogada
política de Fraga, vóltase non só contra a própria Xunta, senón, o que é piar, contra todos os
usuários. Como mostra do paralís e a falla de
recursos no Hospital de Vigo seguen os problemas en urxéncias.+

A Consellaria de Agricultura pretende
"eliminar máis de 60.000 explotacións
leiteiras", para que as restantes podan
ter unha axeitada produción láctea. lsto
significaría que máis de cen mil persoas
perdesen os seus pastos de traballo.
O Sindicato Labrego Galegoanúncia que
seguirá presionando ante a Administración para conseguir "que os excedentes
os pague quen os produce", convocando
unha manifestación o 1 de Abril para reclamar que as explotacións familiares
por debaixo dos 100.000 quilos por persoa activa non teñan limitación.+

GALIZA E M NDO
pOLÍTICA INSTITUCIONAL
O cámbio de
regulamento no
Parlamento para
recortarlle a posibilidade
de intervención e réplica
á oposición non é un
feito illado dentro da
conceición frag uista da
política, senón inerente
á ela e incardinado
plenamente dentro do
seu pensamento
político. Ao dia seguinte
do pleno, na vez de
pregar velas visto o
escándalo, afirmaba en
El Escorial que os
mecanismos políticos
"sofren un evidente
declive, moi
especialmente os
parlamentos", debendo
ser o Governo quen leve
o peso "da procura
existencial".
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O cámbio de regulamento no Parlamento foi recollido criticamente nos médios de comunicación europeus

Fraga arrecanta á democrácia
•A. EIRÉ

Manuel Ligero, o grande cacique da Garda, explicábanos hai
anos deste xeito a sua conceici ó n da política : "se teño a
maioria e non podo facer o que
quera , para que vale lago a
maioria?" Ao seu amigo e correlixionário Fraga lribarne tamén
lle parece que "dado que o governo ten a faculdade de governar" e está en maioria, pode facer o que lle pareza. Esta conceición poi ftica, consciente ou
non, herdada de etapas anteriores, ou asumida agora, entróncase claramente coas concei cións ditatoriais, cuxo exemplo
máis elocuente foi Adolfo Hitler,
que tamén conseguiu a maioria
esmagadora nas eleicións.
A totalidade dos meios referentes do Estado non só fixeron soar o timbre da alarma democrática, senón que recordaron desde os editoriais que Fraga "volvía ao pasado". Así, El Periódico
de Catalunya afirmaba no seu
editorial que "Manuel Fraga lribarne mantén as formas autoritárias que o distinguiron en épocas anteriores". El Mundo (volcado ultimamente a prol do PP)
tamén titulaba o seu editorial
que "O PP volta ás andadas",
para seguidamente afirmar que
"a vea autoritária de Fraga pare-

ce ter saído do seu letargo coa
unilateral reforma do regulamento da cámara autonómica".
El País pola sua banda mostrábase preocupado no seu editorial , afirmando que a reforma
proposta polo PP "impede ou
desfigura as funcións que lle
son próprias" a calquer parlamento, considerando a principal
a de "organizar o consentimento
e lexitimación das decisións políticas que vertebran a sociedade", afirmando que "iso que a
Fraga lle parece natural non
existe en nengun parlamento do
mundo".
El Mundo afirma tamén no seu
editorial que Fraga deu"omáis
parecido a un golpe de Estado

parlamentário, abusando da
maioria parlamentária". Tamén
o ABC, o xornal madrileño máis
próximo ao PP,ou El Correo Gallego, na mesma liña ideolóxica,
critican a decisión do PP galega. A totalidade dos meios coinciden en afirmar que esta decisión é "un ataque á liña de frotación de Aznar", "unha mostra
das duas caras do PP", ou de
como "se comporta o PP no Governo e na oposición".
Pero a decisión do PP de recortar os princípios democráticos
no parlamento galega sobardou
os próprios límites do Estado
español, facéndose eco destes
"recortes democráticos" os principais meios europeus, chegando a afirmar no titular o Bild Zei-

tung alemán que "Fraga instaura a cámara de gas no parlamento", metáfora recollida tamén por outros diários.

Unha decisión
excepcional,
pero non única
A decisión de Fraga de mudar o
regulamento ten un grave impacto, pero non é unha decisión
única dentro das suas disposicións atentatórias contra as liberdades democráticas, nen se
produce porque o Presidente do
Parlamento, Vitorino Núñez ,
tente estar na misa e repenicar
os sinos. Moi ao contrário, está
perfeitamente instalada dentro
da sua ideoloxia e xeito de en-

DO ZAPATÓN AO ZAPATAZO
ltália, Moscova, Santiago. Tres reaccións ante tres
atentados á liberdade. Amato quer indultar aos
corruptos, leltsin, disolver o parlamento, Fraga,
amordazará oposición.
Zapatazo, hai veces que son mellares os símbolos
que as palabras.
Cando Fraga sai eleito, bota fora aos fotógrafos
aos tres minutos. Anos despois mandaría que lle
retirasen o carrete a outro profisional. A RTVG siléncia aos nacionalistas.

Hai quen lle escrebe discursos, quen confía no seu
galeguismo, quen non só esquece o pasado senón
tamén o presente.
O PP sube o teito eleitoral. O PP "ten a pelota" e
quer fixar as regras de xogo. O PP convértese en
movimento nacional e vai achica que te achica espazos. Todo á maior glória do Caudillo Fraga. O
PP é a direita pura e dura, alguén o dubidaba?
Quen vai democratizar o PP, galeguizalo? Que din
Cuiña, Sixto Seco, Vitorino, Vítor Moro.+

ANOSA TEBRA
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Existía xa un precedente tamén
alarmante coa modificación da
lei eleitoral aumentando a porcentaxe do 3 ao cinco por canto.
El País recordaba no seu editorial antes citado que "un dos
afeitas do sistema autonómico é
que, ao distribuir o poder territorialmente, fai posíbel a participación dos partidos que non o teñen no ámbito estatal".
Que Fraga lribarne non ere no
parlamentarismo nen no Parlamento tamén o evidenciou durante toda esta lexislatura, tratando de minimizalo, negándose
a comparecer agás naqueles
casos imprescindíbeis: investidura e debates do "estado da
Autonomía". Por se far pouco
rachou o consenso cada vez
que o PP chamou a el, como no
caso das autovías e os grandes
temas, sempre os apresentou
fora da cámara.
Se estas mostras fosen pouco
evidentes, ao dia seguinte mesmo do debate proclamaba en
"El Escorial" a "crise do Parlamento" e o papel preponderante
do Governo. Para porlle o ramallo autoritário, ia a Braga e afirmaba que "non se poden permi- ·
tir as críticas inxustificadas ao
Governo".+
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P.ACTOS MUNICIPAIS

Vários grupos económicos presionan sobre concelleiros socialistas

O alcalde de Vilagarcia deixa en mans da dirección
do PSOE a decisión de manter o pacto co BNG
• XOSÉ CASTRO/VllAGARCIA

O alcalde de Vilagarcia, X.
Xavier Gago, abriu unha
aguda crise no seo do
grupo de governo este
concello, unha coalición
formada polo PSOE, BNG
e CNG, ao dar un
ultimátum ao Bloque para
que publicamente
rectificase as acusacións
"contra" a política de
contratación de persoal,
nepótica e escurantista",
feitas por Xurxo Abuín,
Concellei ro do BNG e
Delegado do Rural. Ao
peche desta información,
Xavier Gago decidiu
deixar a decisión sobre a
continuidade do pacto en
mans da dirección do
partido, a cal parece
disposta a mantelo.
O pedimento de rectificacións,
feito polo alcalde através dos
meios de comunicación, nunha
situación aparentemente inadecuada como foi o acto de inauguración dos novos locais do
INSS, é para voceiros autorizados do próprio PSOE froito da

"incontinéncia verbal do alcalde"
e para Carlos Méndez, portavoz
do BNG na corporación municipal "foi unha decisión pouco meditada e nervosa", considerando
que obedece ás presións ás que
é submetido por parte de diferentes intereses enfrentados no
seo da agrupación local do
PSOE, notoriamente manifestada polo diverxente comportamento dos distintos concelleiros
que forman parte deste grupo
político. Intereses económicos
da cidade parecen disconformes
coa política seguida pala corporación, sobretodo pola influéncia
do BNG, en temas como o de
Cortegada, o que teria dado lugar a diferentes presións sobre
alguns concelleiros socialistas.

Irregularidades laborais
O pasado Xoves 11 de Marzo
celebrouse unha sesión plenária
da corporación que estivo fortemente carregada de tensión e
cruce de acusacións, e que rematou coa saída de todos os
concelleiros do PP, disconformes
pola acusación vertida contra o
portavoz dos populares, o ex alcalde Rivera Mallo, por boca do
concelleiro do PSOE, Xosé A.
Cara Mouriño e que mereceu duras críticas, entre as que debe
salientarse por curiosa a de Castellanos Adán, quen pediu a este
concelleiro que "non debe beber
cando teña que participar nun
pleno". O próprio Cara rematou
por sair xunto cos concelleiros do

PP, armando unha trifulca á saídenunciou o despedimento dunda na que se viron implicados os
ha traballadora dos sevizos de
gardas municipais que custodialimpeza do concello que posteriormente foi substituída pola esban a celebración do Pleno. Sen
embargo, distintos obxervadores
posa de Cara Mouriño, contratada actividade municipal eren deda para o mesmo posta de trabatectar que na atitude de Cara
llo. A CXTG desenvolve unha
Mouriño e os responsábeis do
campaña pública de denúncia
contra as práticas de contrataPP existe unha certa complicidade que pretendia pór fin a celeción de persoal no Concello e
bración dun Pleno no que o porexixe a readmisión da traballadota voz do BNG,
ra cesada.
Carlos Méndez, ia
A situación fai que
requerir a criación
dunha "Comisión
ntereses
o Partido Popular,
de investigación
aproveite a crise
económicos
sobre contratainterna da coalicións laborais" no
ción de governo
parecen
concello. O transmunicipal para
correr do pleno evipropor "un cámbio
disconformes
dencio u un certo
de alcalde para
coa poi ítica
desconcerto, por
garantir a governaparte do alcalde,
bilidade do conceseguida pala
quen retirou oito
llo", considerando
pontos da Orde do
que a situación do
corporación,
Dia.
axuntamento vaise
sobretodo pala degradando dia a
Cara Mouriño, Dedia até resultar ininfluéncia
legado de Tránsito,
sostíbel. Estiman
é obxecto principal
que o governo mudoBNG
de crítica por parte
nicipal está abrigado BNG, quen,
do a procurar unha
através da Asamsolución, mesmo
blea Local desta
"pondo á frente a
organización polítiunha persoa, incluca, foi criticado poso do seu próprio
la teima que mosgrupo, coa que se
tra en implantar o sistema de espoda dialogar e teña os apoios
tacionamento de vehículos coñeprecisos para garantir a govercido por O.RA, que a critério do
nabilidade". Critican a atitude de
Bloque non ten xustificación en
Xavier Gago, a quen acusan de
Vilagarcia. Por outra banda a orpermitir as descalificacións e inganización sindical CXTG/CIG
sultos dos que se consideran ví-
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timas e afirman que "sabido era
que o alcalde non controlaba o
governo municipal, pero agora
non controla xa o seu próprio
grupo" e como mostra, aparte de
criticar o desenvolvimento da última xuntanza plenária da corporación do concello indican a "incapacidade para facer o presuposto de 1993".

Recompoñer o governo
Parellamente á crise, centrada
polo cruzamento de acusacións
através dos meios de comunicación, segundo confirman fontes do próprio BNG, desde a
executiva local do PSOE, trátase de buscar unha fórmula que
permita sortear a situación criada pala atitude do alcalde e logar a recompensación da equipa de governo actual. Pala sua
banda, o BNG en sendas
Asembleas local e comarcal ,
celebradas na noite do pasado
Luns, acordou fuxir do tratamento público que está a tomar
o conflito e mostrar a sua posición cunha "carta ao alcalde" na
que reiteran a correcta atitude
dos concelleiros , Méndez e
Abuín , peden unha política de
"claridade e transparéncia na
actuación do governo municipal, que gañe en credibilidade"
e reiteran o compromiso de traballar activamente no labor asumido ao consitiuirse o actual
governo de coalicción , pedindo
o respeito para o documento
acordado daquela. •

P.ROCESO AUN DIRIXENTE NACIONALISTA

O Tribunal Constitucional considera que os militantes do BNG son testigos tan válidos como os policias

A Audiéncia coruñesa deberá dictar
nova senténcia no caso de Francisco Rodríguez
•M.V.

A Audiéncia Provincial da
Coruña deberá dictar nova
senténcia no caso de
Francisco Rodríguez, ao
ser anulada a anterior
polo Tribunal
Constitucional o pasado 1
de Marzo. O dirixente do
BNG fara condeado á
pena de dous anos, catro
meses e un dia de prisión
menor por un delito de
"aldraxe á Nación por
inxúrias á sua bandeira"
durante un mitin celebrado
en Santiago o 24 de Xuño
de 1984.
O Tribunal Constitucional considera que o fallo emitido pala
Sección Segunda da Audiéncia
Provincial coruñesa en Xuño de
1986, confirmado en casación
pala Sá Segunda do Tribunal
Supremo en Marzo de 1989, é
"inconstitucional". A declaración

de nulidade da senté nci a basease en
que esta non outorgou valor probatório
ás testemuñas da
defensa por seren
militantes do BNG.
O fallo da Audiéncia
coruñesa apontaba
que as declaracións
de "afiliados e simpatizantes do Bloque
Nacionalista Galego
non poden estimarse
como obxetivas, nen
dotadas da imparcialidade axeitada". O
Tribunal Constitucional en cámbio outorg a tanta validez a
estas testemuñas
como as dos catro
policias que declararon a pral da acusación, baseándose en
que, segundo a
Constitución, "nen o
nacemento, nen a
raza, sexo, relixión
ou opinión, xustifican
sen máis a denegación de carácter obxetivo e imparcial".
O Constitucional fai-

Francisco Rodríguez á saida da prisión da Coruña en Xullo de 1989.

se eco tamén da
testemuña dun
xornalista, citado
polo Ministério Fiscal , que afirmou
que o acusado
non participara na
acción que se lle
imputa. "Sen embargo -sinala- ao
longo do proceso
posterior e nomeadamente na Senténcia recurrida
non se fai mención
algunha da testemuña do xornalista. Esa testemuña
desaparece sen
máis xustificación
expresa".

ran vertidas como "apreciación
atenuante". Concretamente de cíase que "é evidente a carga
de pasión que os actos políti cos singularmente de partidos
nacionalistas provocan, xeradores de estados pasionais inconceb íbeis para mentes sereas ,
pero que orixinan uns estímu los arrebatadores determinan tes dunha emoción satánica
provinte dunha emoción intensa que obnubila en gran medida o raciocínio ou entendemento de quen como o acusado se
revela como fanático dunha
idea que en supostos como o
analisado privao dos seus freos
inibitórios e autocontrol indicíndoo a detestábeis actos como o
realizado".

'Emoción
satánica'

Francisco Rodríguez manifestou a sua satisfación polo fallo
que non abriga a repetición do
xuício, senón unicamente á revisión da senténcia. O escritor
e dirixente nacionalista lem brou que as dilixéncias do caso taran arquivadas no seu dia
e revisadas, por arde guvernativa, tres dias despois de que
se negara a asinar unha declaración xudicial redactada en
castellano .•

O Tribunal Cons-titu ci on al non tivo
en canta, en cámbio, un dos parrafos máis chamativos da senténcia
da Audiéncia coru ñesa, porque tales expresións fo-

CONFLITOS MUNICIPAIS

Severas penas aos que protestaron pola tentativa de usurpar a capitalidade ·aa Castro-Carballedo
1

A xente está atemorizada

polos secuaces do señor alcalde'
• HORÁCIO VIXANDE

"0 seguinte paso será
pornos contra a parede e
pegarnos un tiro", asegura
Xosé Vázquez Varela, un
dos viciños de CastroCarballedo que foron
condenados pala
Audiéncia Provincial de
Lugo por uns incidentes
acorridos nas oficinas
municipais de Carballedo
até as que se trasladaran
para protestar en torno ao
conflito pala capitalidade
do Concello. Xa
anunciaron a
apresentación dun
recurso di ante da
Audiéncia Nacional.
"Estas causas en lugar de atemarizarme danme máis valor;
non é prato de bon gasto, pero
atemorizarme, tampouco", asegurá Xosé Vázquez, que se enfrenta a unha condena de seis
anos e un día de prisión acusado de incendiar as oficinas municipais que o Concello de Carballedo ten ubicadas na Barrela.
A contundéncia das penas im-

postas, a instrución sumarial e
mesmo o próprio discorrer do
xuízo surprenderon e molestaron aos viciños de Castro, que
desde hai cincuentaanosmanteñen unha polémica coa Barrela
pola capitalidade do município.
As diverxénciasagraváronsedesde a chegada de Xúlio Yebra-Pimental,o actual alcalde ao
Concello, ainda antes de ser este eleito rexedor.

Penas
desproporcionadas
Sobre a severidade nas penas,
en Castro comparan as condenas impostas neutros conflitos
de carácter municipais, como
Cangas, Baiona ou Allariz,onde
as autoridades xudiciais foron
máis benévolas. A instrución do
sumário non só foi criticada por
viciños e encausados, a mesma
senténcia inculpatória recoñece
eivas no proceso de instrución
sumarial. No referente ao discorrer da vista oral, o suposto
aleccionamento das testemuñas
da acusación, denunciado polos
viciños , súmase á fundamentación dalgunha das condenas
nunha única declaración dunha
testemuña. "Algo cheira neste
xuízo", aseguraba Rubén Rodríguez, un viciño amigo dalguns
dos encausados.

Miguel Suárez Blanco foi condenado a seis anos e un día de prisión por atentado,e a outros tantos por incéndio. Ademais deberá pagar unha fianza de dous
millóns de pesetas para evitar o
ingreso imediato en prisión. Eutímio López López ten que pasar
seis anos e un dia en prisión por
incéndio; a mesma pena e causaque Xosé Vázquez Varela. A
Luís Díaz Fernández, Aurita Ferreiro e Franciso Lale condenáronnos a dous meses de arresto
menor e 250 mil pesetas de multa por alteración da orde pública.
Non terán que cumprir a condena pero si comparecer periodicamente diante das autoridades.
Os outros encausados, Alfredo
González, António García Lovelle e Fernando Suárez, foron absoltos.
"As declaracións dos da Barrela
eran contraditórias -asegura Lola, a proprietária do bar O Ribeiro-, uns dician que puxeron ao
alcalde panza abaixo, outros
panza arriba, e o alcalde e a
sua muller xuraron que non lles
puxeron un dedo enriba".
Pero a cuestión da capitalidade
non é o único motivo de conflito.
Desque nos cincuenta as oficinas
do Concello foron trasladadas de
Castro á Barrela de xeito provisó-

río, e desque a Barrela tentou
consolidar a nova ubicación das
oficinas e loitou pola capitalidade,
os viciños de Castro veñen exixindo a restitución das oficinas
municipais. Mais foi a chegada
do alcalde, e a sua atitude, belixerante segundo os viciños, a
faisca que prendeu a mecha.

Maneiras caciquis
O alineamento de Yebra-Pimentel cos forzas políticas da direita, primeiro con CG e logo co
PP, os episódios de transfuguismo protagonizados por el e os
seus, e a orientación do voto en
Castro cara o PSOE, así como a
afiliación dos dirixentes viciñais
a esta formación, constituen elementes que perfilan o enfrentamento no Concello de Carballedo. Na actualidade o PP governa con maioria absoluta, nove
concelleiros, e a oposición é está constituída pola CNG, dous, e
o PSOE, outros dous.
"Nen un peso foi investido desde o Concello en Castro -asegura Fernando Suárez, Presidente
da Asociación de Viciños, encausado e absolto e irmán dun
dos condenados. Foi a Asociación, buscando subvencións e
demais, quen tivo que dotar de
infra-estruturas á parróquia".

Razóns políticas
"É política pura -denúncia Mª Dolores Femández, unha viciña- ,
persoalmente non ternos enfrentamentos cos da Barrela, só hai
razóns políticas para nos discriminar. Sobre as condenas esta
xente non merece iso".
As claves políticas deste affaire
son sinaladas como as centrais
por parte de Fernando Suárez,
quen non dubida en atacar as
formas políticas do alcalde. "A
capacidade de compra, coacción
e intimidación de Yebra é incríbel. lso vese claramente nas
eleicións. Nas últimas municipais os sobres dos votos do PP
viñan todos cun pontiño branco
na solapa. A xente está atemorizada polos secuaces do señor
alcalde, que usa os mesmos
métodos caciquis ca no século
XIX: á xente que non se pode
convencer méteselle na cadea".
A crispación reinante entre os
viciños non é tan acentuada entre os condenados. "Agardq que
ao final se faga xustiza. E impensábel que por un tumulto haxa unha senténcia na que, por
riba, as declaracións dunha persoa con intereses concretos, sirvan para meterme no cÉÍrcere",
di Xosé Vázquez Varela. •

r------------------------------------------------,

Corenta anos

de disputa
A mellara da Casa Consistorial, construída no 50 en Castro e costeada polos viciños,
xustificou, no 51, o traslado
provisório das oficinas municipais á Barrela, que dista dous
quilómetros e médio do Castro. Tras un telegrama, enviado polas forzas vivas de Castro ao Governo Civil, este asegura que non hai autorización
para o traslado e insta á volta
a Castro das oficinas. Sucesivas ardes guvernativas son
desatendidas ao longo dos
anos.
A casa do concello de Carballedo, hoxe en ruinas, foi costeada polos viciños da parroquia, recorda Femando Suárez, pteSidente da AAW.
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No 82 iníciase un expediente
de fixación e traslado da capitalidade, que é paralisado pola
Sala do Contencioso Administrativo da daquela Audiéncia
Provincial da Coruña, hoxe Tribunal Superior de Xustiza, tras
a apresentación dun recurso.
Outro recurso, este diante do
Supremo, leva a este organismo a solicitar unha documentación acreditativa da capitalidade, da que A Barrela asegura ser titular. Pero, senda Vázquez Portomeñe secretário do
Concello prodúcese un incéndio e desaparece a documentación. Ainda así, o Supremo
falla asegurando que o cámbio
da capitalidade é de competéncia política, debendo ser fixada por Interior. Hoxe compete á Xunta.
Comeza outro expediente de
cámbio de titularidade,coincidindo co recoñecimento da
capitalidade en Castro por

parte da Xunta. Neste momento aparece na cena Xúlio
Yebra-Pimentel , que merca a
botica do Castro coa condición de non trasladala, pero
incumpre asua promesa, provocando incidentes e a intervención de duas compañías
da Garda Civil. Hai vários feridos. A instalación do Centro
de Saude é outro motivo de
conflito. Un pacto PP-PSOE
facilita a instalación de sendos
centros de saúde no Concello,
A Barrela ten menos pontuación que Castro, pero é aquela a primeira en tela instalado.
O 28 de Outubro do 91 a Deputación Provincial de Lugo
estuda en Pleno a cuestión da
capitalidade de Carballedo, e
o PSOE, o BNG e a CNG oferecen unha solución intermédia: colocala a meio camiño
entre as duas parróquias.
Asisten os viciños pero son
expulsos. Ao chegar de volta
a Carballedo celébrase outro
pleno. Habia meses que non
se celebraba. Os viciños asisten e prodúcese un tumulto,
con incéndio das oficinas municipais. Na madrugada e á
mañá nove habitantes de Castro son conducidos ao cuartel
da Garda Civil. O procedimento é confuso, e finalmente oito
ingresan en prisión, as acusacións non son claras. Dous
meses despois todos están
ceibes. O pasado primeiro de
Marzo celébrase un xuízo sobre os feítos. A pasada semana coñecíase a senténcia. •
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NATUREZA EDESENVOLVIMENTO

O conflito de lixo en Vigo provocado polo incumprimento do Plano de Resíduos da Xunta

O negócio do lixo
obriga a Cuiña a negociar
• H.VIXANDE

A demora na posta en
marcha do Plano de
Resíduos Sólidos
Urbanos, aprobado pala
Xunta no ano 90, está a
perxudicar
fundamentalmente ás
grandes cidades galegas,
precisamente as que non
están controladas polo PP.
A maior rendabilidade
política na construción de
estradas que na xestión
de resíduos, a falta de
capacidade de xestión por
parte de Xosé Cuiña, que
é a quen compete a
cuestión, e a mencionada
extorsión política do P P ás
cidades que non domina,
son os tres eixos sobre os
que orbita a conflito do lixo
en Vigo.
O concelleiro de Relacións Cidadáns de Vigo, Lois Castrillo recor-

da que Xosé Guiña tamén prolonga a aprobación do PXOU e a
construción da depuradora en Vigo, mentres en lugares como Tui,
onde governa o PP, construiu un
vertedoiro cando non lle competia
tal construción.

Concello do acorde cos viciños
do Zondal de deixar de verter o lixo, Vigo quedou sen lugar onde
depositar o refugallo e comezou
un plano de urxéncia que provocou unha severa redución na recollida de lixo.

O 13 de Marzo remataron os 18
meses de prazo (12 máis unha
prórroga de 6) entre Concello de
Vigo e viciños da parróquia de
Valadares para selar o vertedoiro
do Zondal e a sua ampliación.
Para aquela data Xosé Guiña
comprometérase repetidamente a
ter rematada a Estación de
Transferéncia de lixo, elemento
fundamental no Plano de Resíduos, que ia supor o alívio definitivo dos vertedoiros galegas.

Unha reunión celebrada entre
Concello e técnicos da COTOP
dous dias despois de rematar o
prazo, os técnicos da Xunta apresentaron un novo plano de prazos
que implicaria a adxudicación e
construción do primeiro elemento,
a Estación de Transferéncia, para
Decembro do 93, despois da eleici ón s e tres anos despois da
aprobación do Plano de Resíduos. O segundo elemento seria
adxudicado en Abril do 95.

A Estación de Transferéncia serviria para compactar o lixo e envíalo ás Plantas de Tratamento,
segundo elementos do Plano, e
separarian o lixo acondicionándoo en bloques de combustíbel
acumulábel, para levalo á grande incineradora de Meirama, terce i ro elemento do Plano da
construir.

Ante os novas prazos, o Concello
ameazou con retirarse do Plano
da Xunta e construir unha estación de transferéncia pola sua
canta. Pero este descolgamento
significaria que a empresa encarregada da xestión do Plano da
Xunta, a Sociedade Galega de
Meio Ambiente, SGMA, participada pola Xunta e Fenosa, deixaria
de ingresar os cartas da xestión ~
do lixo da cidade, polo que come- ffi
zou a elaborar novo prazos e Q
sentou a negociar. O resultado~
está por chegar. +
~

Pero chegada a data de entrada
en funcionamento da Estación de
transferéncia e de salado do vertedoiro, e tras o cumprimento do

ACLARACIÓNS SOBRE FÁBRICAS, ECOLOXISMO E MARXINACIÓN
XoAN CARWS CARREIRA.

Se cadra este artigo non é necesário, pero
teño un interese particular en clarificar alguns aspectos das miñas declaracións a A
Nosa Terra da pasada semana. Houbo a
quen lle resultaron surprendentes e se se
aillan do seu contexto pode que até "heréticas". Vaiamos por partes.
Un primeiro aspecto que quixen salientar é
o papel que a natureza pode ter, no desenvolvimento económico do país. E moi habitual considerar que a conservación da natu reza é algo que ternos que facer pero
que en nada axuda e mesmo se contrapón
ca desenvolvimento económico e a criación de riqueza. Pois ben, eu opino que o
ecoloxismo é non só unha aposta conservacionista senon económica. A natureza é
un recurso básico e escaso no noso espazo xeográfico. Ten pois un indubidábel valor económico. Pénsese o que está acontecendo coa água e trasvases.
Nese sentido a natureza é unha das bases
do naso desenvolvimento económico. Non
exclusiva, claro está, pero moi importante
para o conxunto do país e fundamental para cartas comarcas, sobretodo do interior.
Un segundo aspecto a considerar é se o
produtivismo é unha opción económica para a Galiza. Volvo insistir en que non. Unha
causa é manter o naso actual nível produtivo, mesmo incrementándoo en determinados sectores (leite, carne, froita ... ) e outra
seguir o produtivismo como estratéxia. Nese sentido sigo a considerar que é economicamente máis viáble a opción da agricultura biolóxica que prime a calidade frente á
cantidade. Unha alternativa que eleximos
polas suas avantaxes desde o ponto de
vista económico e que coincide ou é compatíbel co respeito ao meio ambiente.
A pergunta que se nos fai é: teriamos un
amplo sector de consumidores para este tipo de produción ou dado o seu carácter

tandarización. Ben sei que neste aspecto
parece que vou contra corrente pero estou
convencido de que, no futuro, os consumidores vanlle dar as costas aos produtos estándar. Xa hai síntomas diso a todos os níveis. Hai anos quen recorria ás costureiras
ou xastres eran os pobres, agora quen recorre a eles son os ricos. Non está claro que a
produción artesana sexa un resíduo do pasado. Dalgun xeito pode ser o futuro, axeitado claro está aos novos tempos e tendo en
conta que a sua integración no sistema produtivo non é xa a.que tiña no século XIX.

minoritário non aseguran a viabilidade económica da proposta?

própria, non submetida aos intereses das
multinacionais.

Pois ben, aí é onde volvo insitir en que a
demanda de produtos ecolóxicos e de calidade é cada vez máis xeralizada entre os
consumidores do noso espazo xeográfico.
A ecoloxia está gañando a batalla nese nível. A porcentaxe de gastos en alimentación nos países europeus terá que aumentar nos próximo~ anos na busca dunha
maior calidade. E un problema de saúde.

Un terceiro aspecto é o papel da empresa
pública. Eu non me opo~o a un importante
Grupo Lácteo Galego. E unha alternativa
moi vella do nacionalismo sindical e político que comparto plenamente e que se está
amasando como necesidade tan ineludíbel
que o próprio P.P. empeza a defendela,
ainda que cunha proposta descafeinada.
Non hai que esquecer que o 75% do leite é
industrializado por empresas de tora. O
que defendo é que a intervención pública
debe facerse fundamentalmente no eido da
comercialización. O control dos mecanismos comerciais é o que marca o sentido
da produción e da industrialización no
agro. Mentres os labregos galegas deron
pasos de xigantes nas técnicas produtivas,
están cada vez máis lonxe do control das
canles comerciais.

Desde o ponto de vista do consumidor, que
é quen nos interesa agora, a demanda de
produtos con "sinatura" é cada vez meirande. Nesta liña, pois, o mantimento de produción singularizada, unido ás técnicas avanzadas no eido da comercialización ademais
de ser "ecolóxica" poe sintonizar con este tipo de demanda dos consumidores.

Pero, ademais, esa intervención é a única
posíbel e a máis axeitada no caso de optar
por ·unha producción de calidade, no campo da agricultura, ganadería e produción
forestal, chamémoslle ecolóxicos.

Esta produción singularizada ten níveis
que non sones mesmos para o sector dos
queixos que para o do millo, o das castañas ou da froita. As unidades produtivas
compatíbeis cunha produción ecolóxica
son diferentes.

Os investimentos públicos deben facerse
en empresas que gañen a batalla com~r
cial. Dou por suposto
que na Galiza ternos
hoxe en dia produtos
biolóxicos de grande
calidade. O principal
é controlalos sanitariamente e buscarlle
mercados.

En calquer caso, unha empresa pública galega sexa no sector lácteo ou en calquer
outro, debe buscar sobretodo controlar a
comercialización e non instalar de xeito esquemático e tópico novas fábricas que na
maioria dos casos están condenadas ao
fracaso e que fan perder singularidade ao
produto. Refírome fundamentalmente a fábricas de produtos "artesanais" derivados
do agro e non, claro está, as de madeira,
tecidos, barcos, zapatos ou ferralla. Esta é
outra cuestión.

Nese sentido inclínome tamén por unha
comercialización onde se rache coa es-

Agardo que, agora, quede claro o que pretendia dicer, situado no seu contexto e
que, se non é compartido, polo menos sirva como base para a reflexión.+

Dicia na entrevista que existe outro sector
de xente cada vez máis maioritário a nível
mundial e no próprios países do Centro
que non encaixa nos potenciais consumidores destes tipos de produtos. Son os
sectores marxinais que pasan fame e que
comen o que poden. Dito asi poe parecer
desprécio cando unicamente é constatación dunha dramática realidade. Estes
sectores tampouco verian solucionada a
sua situación se no naso país optamos polo produtivismo, porque esta non depende
da escaseza de recursos, senón da qpropriación indebida por uns poucos. E un
problema de redistribución, de rachar
coa dependéncia
económica que t~ñen
moitos países. E un
problema de cámbio
dun sistema que permite a marte de fame
de milleiros · de persoas mentres di que
existen "excedentes"
de alimentos e reduce a produción. A nasa mellar contribución a esta loita é
procurar precisamente superar a nosa
própria dependéncia,
marcando unha estratéxia económica

Mentres os labregos
deron pasos de
xigantes nas técnicas
produtivas, están cada
vez máis lonxe do
control das canles
comerciais.

O TESOURO DA GALIZA
A. LoPEZ
~urante séculas persoas, peregrinos, exércitos e mesmo pavos inteiros vi-

r----------------- ---------,
EDUARDO BLANCO AMOR

neron a esta vella terra na procura dalgun tesauro. Uns din que o toparon e

A NOSA TERRA - A NOSA CULTURA

de~andaron o camiño, outros ficaron e seguiron buscando. Alguns, os máis

qu1xotescos, esculcan nas antigas histórias que descreben antiquísimos
enterramentos, para estes é leitura obrigada "El Ciprianillo". O saber popular recomenda buscar nos sacros penados onde haxa mouras peiteándose
a algunha hora do dia ou da noite para dar con fermosos_tesouros.
A;>s tecnócratas doutro tempo íalles o tesauro polo rio abaixo. Canto sab1an de tesauros aqueles larpeiros!, por iso pensaron en retelo erguendo
centos de presas e muros para deter as augas que vivían máis abaixo.
Entón foi cando a trabe de ouro tornouse de alcatrán. Din que as empresas do sector eléctrico e o PIB (Produto Interior Bruto) subiron e que todos gañamos cos "Plans de Desarrollo y Calidad de Vida", pero non sei.
Antes xa de os pre-homínidos baixaren das árbores á chaira, rolaban polos torrentes e riso pezas douradas e prateadas, lingotes vigorosos, saltarins e cintilantes que aledaban a vista do depredador (home ou lontra): as
troitas bicais, medianeiras, galorchonas, cabezudas agachadas agardando o achegamento do saltón. Os lingotes netos dos netos dos bisnetos
setenta veces e máis dos xenerosos
salmóns, dentóns e fémias que para
desovar distinguen de todo outro tesouro o rio nativo coma os tillos distinguen a nai, así ben o descrebiu
Cunqueiro. Os alevines e pintos, andu riños pequenos e vivaces, que
soben e baixan, achéganse e foxen
sen parar. As trancas esgotadas logo do desove que pairan polo río
abaixo agardando durar até o mar
para voltar a pór o seu tesouro de
pérolas un ano despois. Os reos, libra de prata troitona e marisqueira,
que non pode morrer sen visitar o
rei Liar e que cada ano volta ao seo
do tesauro natal. As zamborcas,
curmás da sardiña, tesauros do mar
que visitan as augas doces para voltaren nacer. O vello peixe cuncho,
sollo rei ou esturión que xa nen os centenários acordan. As lampreas, moco de cristal fino, chuchón, viaxeiras imperturbábeis a lombo de calquer
nadador. As anguias ouro negro, serpe magra dentro e tora do rio.

As augas

· cristalinas,
teso uro
indiferente doutro
tempo, e pedra
preciosa do
planeta de hoxe
en dia

Por outro lado as augas cristalinas, tesauro indiferente doutro tempo, e
pedra preciosa do planeta de hoxe en dia. O martiño peixeiro, esmeralda verdiazul, lixeiro coma o lóstrego. Os bosques da ribeira ou marea de
verdes láminas en primavera, tapa e pecho da ucha do tesouro. A garza, doncela cansa, visitante que desde a sua cabeza de atalaia albisca
a pitanza no fondo. O melro rieiro, repoludo feixe de plumas cantarín, rei
e governador da única illa inabitábel. Os pelouros e os seixos camuflados entre as augas que inspiran ao coro de voces cristalinas nos rápidos das crecidas. A lontra, raíña da noite e vixia do tesauro, pasando lenemente coa sua "troupe" pola beira na procura dun interminábel tobogán para se deslizar. A lúria ás portas do seu império labiríntico. A aguaneira, manela de longa trompa e brillos escarlatas e verde metalizado
coma pincelada exótica nunha artesania do país.
Todos eles, e máis miudezas que omito, forman parte do magnífico tesouro que discorre pola Galiza dende as montañas e vales até o mar.
A situación actual é ben distinta, mesmo ben diferente á que lembran os
nosos avós, moitas das augas son túrbias, o fondo de lodo, a pedra suxa e botelatón, cristais, botellas, caixas e lavadoras. Desde o mar até o
nacimento o quilovátio detén o ascenso do reo, salmón, saboga, anguia
e lamprea e engorda a troita, taina preguiceira e escura, esquécese das
augas que a viron nacer e fica enfoscada no fondo da presa como tesauro latexante.
A administración e a lexislación queren facernos crer que hai 236 millóns de troitas da medida nos 2.050 quilómetros de rios (118 dias hábeis de pesca, 20 troitas/pescador e cen mil licéncias), iso virian sendo
11 .500 troitas de dezanove por cada cen metros de rio, cando eles saben ben que das duascentas troitas que viven neses cen metros somente unha dúcia, sendo optimistas, pasan do tamaño. Polo tanto nos catro
millóns e pico de troitas que nos salen por esta conta, haberia menos de
catrocentas mil da medida, lémbrao cando prepares a cana, os aparellos e as botas, toca a menos de catro lingotes por cabeza.
O anzó, trasmallo, lixívia, veleno, goxa e dinamita tampouco respeitan o
tesouro, a cañota xa non é refúxio. Os prados devoran o leito do rio, a
serra mecánica ensáñase na vara do salgueiro, o ameneiro dobrega as
suas forzas, a natureza cede inevitabelmente á presión humana, a sua
resposta é cada dia máis lenta e a cada atranco cústalle máis superarse.
Por iso cada dia é máis difícil topar o tesouro tan arelado, como en todas as partes do mundo algunhas veas deste grande corpo, cheo de incontábeis rios e regueiros, están cegadas pola indústria e o desenvolvimento, pero outras non, neutros lugares o tesouro brilla como nunca.
Durante séculas os buscadores de tesouros fartáronse de cavar, buscaron baixo das pedras procurando ferralla e ouro gastado, miraban o dedo e non a lua, como di o provérbio, e o tesouro estaba aos seus pés.
Algun dia µn antigo alquimista quizá nos transforme outravolta o chumbo en ouro, polo de agora, o pouco tesouro incorrupto que ternos baixo
a cúpula de slagueiros debemos de respeitalo e defendelo a capa e espada, pero non por isa ternos que deixar de buscalo sen parar porque,
apesar de todo, habelo haino. •

Á VENDA NA PRMEIRA SEMANA DE ABRIL

L-------------------------~
Primeiro Certame "Pelegrín" de Gaiteiros Galegas
Encadrado no Primeiro Festival Internacional de Músicas do Camiño
a celebrar en Lugo, do 15 ó 24 de maio de 1993
BASES
1ª Poderán tomar parte tódolos gaiteiros que o
desexen.
2ª Os participantes vestirán obrigatoriamente con
traxe galego.
3ª As gaitas empregadas poderán ser grileiras, redondas ou tumbales.
4ª A interpretación realizarase cos seguintes intrumentos:
-Unha gaita.
-Tamboril.
-Bombo.
5ª A interpretación no Concurso constará de:
a) Unha peza inédita creada expresamente para
o Concurso.
b) Unha peza tradicional: A Muiñeira de Chantada.

6ª A interpretación de ámbalas dúas pezas no seu
conxunto non poderá sobrepasar o tempo de 8
minutos.
7ª Os concursantes deberán enviar a:
S.A. DE XESTIÓN DO XACOBEO, 93
R/ dos Feáns, 1-3 baixo
15706 Santiago de Compostela
unha cinta cassete gravada coas pezas, xunto coas partituras do tema inédito presentado ó Concurso en sobre con plica pechado, co seu nome,
enderezo e número de teléfono.
8ª A final estará composta por 11 intérpretes seleccionados polas gravacións presentadas.
9ª Os finalistas recibirán da Organización en
concepto de dietas 20.000 pta. por trío participante.

10ª Tódolos finalistas recibirán un diploma
acreditativo da súa participación no Concurso.
11ª O Concurso terá lugar o 16 de maio de 1993,
nun festival que se celebrará na cidade de Lugo.
12ª O prazo para enviar as gravacións remata o
16 de abril de 1993.
13ª PREMIOS:
a) Haberá un só gañador que gravará un disco
en estudio de gravación con 24 pistas, master dixital. Dita gravación non poderá ter
máis de 36 minutos na que se incluirá a peza inédita presentada ó Concurso. A gravación será editada en C.D. e M.C.
b) Os outros finalistas gravarán outro disco no
que interpretarán cada un a peza creada para o Concurso nas mesmas condicións que o
gañador.
14ª O xurado estará formado por cinco persoas
de recoñecido prestixio dentro do mundo musical galego; o seu fallo rerá inapelable.
15ª As gravacións terán que estar realizadas antes
do 15 de xullo de 1993.
16ª No caso de que algún dos clasificados para a
final vivira fora de Galicia, a Organización correrá cos gastos de desprazamento.
17ª Para calquera outra circunstancia non incluida nestas bases a organización decidirá no seu
momento.
18ª A participación no Concurso implica a aceptación destas bases.

CONSELLERÍA DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO
S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO 93

EMPRESAS EN CRISE

A ofensiva bilingüística
"Os embates contra a normalización do catalán proceden de
moitas bandas, mesmo das irreductíbeis do PP -comenta Josep
Gifreu, do xornal monolíngue catalán PuNT DIARI de Girona, na
edición do 12 de Marzo. Un escritor catalán como Baltasar
Porcel( ... ) non para de esgrimir desde a sua coluna na
Vanguardia e nas tertúlias de Catalunya Rádio exclamacións de
santa indignación contra a imposición do catalárl'.
"O ideário proclamado polos neopredicadores dos grandes
meios de difusión -a maioria de expresión castellana- está por
detectar nestes últimos ternos unha ofensiva e coral a favor do
bilingüismo en Cataluña como un obxectivo final e óptimo do
proceso de normalización".

ANXO IGLESIAS

Os bancos non conceden credibilidade á empresa proprietária
~

Estudesa pon a Alvarez
nunha situación delicada
•F.V.

O impagamento de
salários aos traballadores
do Grupo de Empresas
Alvarez, privatizado hai
ano e meio, revela,
segundo os traballadores,
unha falta de solvéncia
empresarial do grupo que
se fixo con Alvarez,
Estudesa. A má xestión
financeira foi desmentida
polo presidente do grupo,
que atribuiu os retrasos a
problemas de tesoureria e
a unha "falta de liquidez
puramente coxuntural".
A Presidenta do Comité de Empresa, Margarida Montes, non
se explica como pésia á boa situación financeira de Alvarez
(ten débedas por un valor menor ao 5% do capital social), a
dirección non é quen de xerar a
confianza das entidades financeiras para cubrir a tensión de
tesoureria que dificulta o pagamento das nóminas aos traballadores, e que dias pasados
derivou na mobilización destes
através de folgas, manifestacións e peches.
A privatización do Grupo de Empresas Alvarez, co que se fixo
Estudesa por cen millóns de pesetas, significou que o anterior
proprietário, o INI, anulase toda
a débeda acumulada e sanease
financeiramente a empresa, que
arrastraba débedas anuais de
tres mil millóns. Estas débedas
viñan dadas, fundamentalmente,
polo escaso investimento en renovación tecnolóxica, que disparaba custes de fabricación; á
acumulación de stocks, que supuñan gran cantidade de material inmobilizado; á renúncia á
cuota de mercado, que pasou
do 80% ao 17%; e á liquidación
do seu sistema de distribución e
venda, que deixou sen resortes
a Alvarez para colocar a sua
produción.
Desde o ano 76, no que o INI

se fixo cargo do Grupo, os
3. 700 traballadores baixaron
aos 1 .057 da actualidade, se
ben de forma non traumática. O
INI durante ese tempo unicamente se dedicou a cobrir as
débedas xeradas anualmente e
a desmontar o seu sistema de
distribución, sen reforzar a estrutura empresarial. Asi, no momento da privatización, GEA tiña desarticulado o seu aparello
productivo pero conservaba posibilidades de supervivéncia
económica mediante o saneamento financeiro.

'O Plano de
Viabilidade
contempla
investimentos en
fornas por valor de
1.600 millóns.
Estaba previsto
que fose o INI
quen os pagase
para que o aforro
enerxético
axudase á mellara
da canta de
explotación.
Mais non foi así'.

Venda innecesária
O INI saneou e vendeu, por só
cen millóns, argumentando que
a CE impede que a partir do 93
o Estado sufrague as débedas
das empresas públicas. Pero
saneado o Grupo Alvarez, a capacidade de endebedamento e
de refrotamento é moi alta, algo

que segundo eses argumentos
faria innecesária a privatización.
Aínda asi, o INI emprende a
operación.
Os traballadores solicitaron, daquela, que tora a mans dun grupo solvente, pero o Estado
apresentou a Estudesa como
candidato ideal para se facer
con GEA. Estudesa era un grupo de escasa dimensión e experiéncia en louza, adicado fundamentalmente ao negócio inmobiliário. Pero as razóns dadas contra Estudesa por parte
dos traballadores non abondaron. Estes sospeitaban que a
falta de experiéncia fose unha
eiva que impedise a saída
adiante de GEA, como se está
a demostrar.
De momento, o Concello de Vigo, onde está asentada unha
das factorias , tivo que avalar o
pagamento dos salários do último més , e os traballadores
abandonaron as mobilización
que estaban a manter, dando
un prazo para a solución do
conflito.
O Plano de Viabilidade, no seu
dia elaborado polo INI, aparece
como posíbel saída, contempla
investimentos en tornos por valor de 1.600 millóns de pesetas
e en maquinária por unha cantidade en torno aos 700 millóns.
Inicialmente estaba previsto que
fose o INI quen pagase eses
2.500 millóns, para que o aforro
enerxético axudase á mellora da
conta de explotación.
Mais nada diso foi asi, o Instituto non cumpriu e o aforro enerxético dos vindeiros cinco anos
irá destinado á amortización dos
tornos.
Por outra banda, os obxectivos
contábeis do Plano de Viabilidade non son doados de cumprir.
Tiña expectativas de investimento de 3.500 millóns até o
ano 2000, cando falla a capacidade de endebedamento. A solvéncia financeira de Estudesa
seria garantía de refrotamento
porque os bancos apoiarian os
investimentos. •

"Unha mostra: a Lei de Normalización Lingüística de 1983,
consensuada, habia de reformarse e actualizarse xa durante a
anterior lexislatura. De feito, unha parte dos traballos de
preparación xa foron publicados a finais de 1991. Daquela
semellaba prudente agardar ás eleicións de Marzo de 1992 para
abordar unha reforma tan delicada. Pero coa maioria de CiU e
visto o ascenso de ERC, que impedia, e que impede a reforma
da Lei de Normalización?"

O leite galega en mans f aráneas
"O 75 por cento do leite producido na Galiza é transformado por
empresas non galegas. Esta fuga de valor engadido supón a
perda de 96.000 millóns de pesetas ao ano", denúncia o xornal
EL PROGRE.SO de Lugo no seu número do 15 de Marzo.
"O ano 93 será crucial para o sector, porque en tempos de crise
só os emprendedores e solventes aprovéitanse das gangas. Na
Galiza recollen leite empresas como Reny Picot, Danone,
Pascual, Puleva ou Nestlé. Das 1.600 toneladas que os gadeiros
entregan ás indústrias, unhas 1.200 toneladas van dirixidas a
sociedades non galegas. As empresas galegas só facturan uns
32.000 millóns de pesetas. Galiza é un país produtor, mais non
transformador", asegura o xornal lugués.

.Ilr CEH1VRY

XlYCEmtaa'

Os nenas de Liverpoal
Do caso que conmoveu ao Reino Unido recentemente, o
secuestro e asasinato dun neno de dous anos por parte doutros
dous rapaces maiores ca el ocúpase a escritora Eva Forest, nun
artigo de opinión publicado o 11 de Marzo no xornal basco EGIN.
"Baixo o potente foco hai só dous nenes e o decorado de
espellos converteuse nun furgón celular sobre o que choven
golpes e cantazos; os impactos retumban nesta caixa de metal
que os conduce ao interno; é unha anguriosa sintonía de música
concreta, atravesada de insultos e ameazas, que acompaña o
cortexo. Sinto unha infinda tenrura por eles, ese amor solidário
dos grandes momentos. Hai que facilitarlles a fuxida e evitar que
os cacen. As cacerías humanas son terríbeis. O horror e o
perigo están fóra, nos moralistas que se escandalizan, nos que
reclaman xustiza e no nome da non violéncia lánzanse á
persecución. Pedirán seguridades, maior control, máis Policia,
castigos máis severos para a infáncia. Todo menos furgar nas
raíces do problema".•
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CÁMBIOS NO LESTE

Jasbulatov nunca pertenceu á elite comunista, ao contrário de leltsin

Ao presidente ruso só o apoia Clinton
dente leltsin e a sua camarilla.
A política de leltsin, desenvolvida ao amparo duns poderes especiais que ese mesmo Parlamento lle concedera por un ano
-agora retiróullos-, destrozou
o país por completo. Os índices
de infalción, de baixa na produción, de miséria e deterioro do
nível de vida son terceiromundistas. Segundo declaraba recentemente en Vigo Gabriel Flor es, do Instituto de Europa
Oriental "non será antes do
2000 que a Rúsia poderá recuperar a capacidade produtiva
correspondente a 1989". Insistir
nesa política e un suicídio e
campe mudala radical e urxentemente. Pode facerse con leltsin na Presidéncia? Por agora é
do que se trata: reducindo os
seus poderes, fortalecendo o
Governo -Chernomidin asume
novas funcións- e limitando nel
a influéncia dos partidarios dasua política -é previsíbel a caída de homes clave como Chubais (responsábel da privatización) e Kozirev (ministro de exteriores).

Máis desmembración
Ocidente prestará todo o seu apoio teórico a leltsin. O presidente ruso reclama axuda económica imediata.
•XÚUORÍOS

Non rematou ainda a
batalla política que se
libra na Rúsia. Pero sen
dúbida estamos moito
máis perta do final do
período iniciado co
contragolpe de Agosto
de 1991 que asentou no
poder aos máis firmes
partidários dunha
teimuda restauración
capitalista.
A hora de Boris leltsin toca ao
seu fin. a non ser que rectifique
en sintonía co Congreso ou bote
man de medidas alleas ós procedimentos estrictamente democráticos que tanto gosta e.,...risalzar. Unha opción esta moi difícil de materializar na conxuntura actual tendo en conta os escasos apoios con que conta (na
sociedade, nas diversas instáncias do poder e no próprio Exército) e as gravísimas repercusións que teria para o país en
termos de enfrentamento civil (a
oposición do Parlamento é decidida) e militar (amplos sectores
manifestáronse abertamente en
contra de tal eventualidade).
A severa oposición do Congreso
dos Deputados Populares e do
Soviet Supremo (Parlamento
permanente) ten a sua prolongación na própria rua, onde diversos sectores sociais comezan a estimar a sua própria forza e as posibilidades de intervención, de condicionamento da
evolución política. O pasado 8
de Marzo, ainda festivo, foron
varios os milleiros de mulleres
que participaron na "marcha das
tarteiras". E duas semanas antes, no día do "Exército Vermello" foron case cen mil manifes-

tantes (moitos deles militares de
graduación média e baixa) os
que tomaban as ruas de Moscova para expresar o seu malestar
diatne do que califican como
vergoñento seguidismo a respeito da política estado-unidense (condena do START 11) sen
obter a cámbio máis contrapartida que a redución da capacidade de defensa do País e unha
significativa merma da sua infl u énc i a internacional. Dos
24.000 millóns de dólares concedidos polo FM 1 na cimeira de
Munich tan só 1.000 millóns se
recebaron en Moscova.
A cuestión de fondo deste aparente labirinto político segue a
ser a mesma que centrou os labores da sesión de Decembro
do Congreso de Deputados Populares (ver ANT nº 550): a exis-

téncia de concicións políticas cada vez máis distanciadas e enfrentadas, en constante pugna,
paralisando ou sementando de
contradicións a acción política e
guvernamental. Se daquela o
prato forte foi a economía, neste
caso os debates centráronse no
futuro do Estado ruso.

Un congreso
democrático
É absurdo pretender descalificar
as opinións do Congreso de Deputados Populares en base a
que se trata dun órgao conservador, elexido na época "soviética'', nos vellos tempos en que o
PCUS era aínda todopoderoso.
lsto non é certo. O Congreso foi
elexido en Marzo de 1990 precisamente cando en toda Europa

RENE BOUWMAN

oriental se estaban producindo
os cámbios máis radicais beneficiando tamén aos "radicais" rusos nos seus resultados eleitorais. leltsin tamén foi elexido nesa "'época". Se o grao de credibilidade dos líderes políticos se
medise en relación aos seus
vencellos co pasado moito teria
que calar leltsin, nada menos
que membro suplente do Politburó do PCUS, diante de Jasbulatov, actual presidente do Parlamento. O único dos grandes
actores da política rusa actual
que pode presumir de non ter
formado parte da nomenklatura.
Ese mesmo Parlamento que
agora se alcuma de incolucionista foi o que proclamou a soberanía de Rúsia. Por que antes
era válido e agora non? Porque
agora concebe alternativas próprias e diferentes ás do Presi-

r---------------------------------------------------------------------------,
En opinión dos cidadáns rusos

1

0 réxime actual

non é superior ao comunismo'
A desilusión é patente entre os
habitantes dos paises do Leste. Os máis nostálxicos do pasado son os cidadáns da antiga Unión Soviética. A maioria
dos habitantes da CE 1opóñense á economía de mercado e
dous tércios consideran que os
dereitos humanos non se respetan nos seus paises. Unha
maioria considera que o réxime actual non é superior ao
comunismo.
Este é o resultado dun inquérito que elabora Eurobarómetro,
o servício estadístico da Comisión Europea. Trátase da terce ira mostra que realiza e
abrangueu a 18.500 persoas
do Leste de Europa. En Poló-

nia e Hungría desapareceu a
eufória producida pola caída
do comunismo en 1989, pero
inda existe un apoio notabel á
economía de mercado. O estudo preparado pola CE suliña
que está a ·aumentar a convición de que van nunha direción
trabucada, sentíndose a cada
máis nostalxa por un "comunismo de mercado".

Acumulación
capitalista
Mentres tanto a situación económica segue deteriorándose.
A débeda exterior dos países
ex-socialistas, a finais de 1992,
era xa de 195.000 millóns de
dólares. O grupo de sete pai-

ses máis industrializados (G-7)
decideu na sua última reunión
aumentar a axuda á ex-URSS.
O portavoz de leltsin manifestou, sen embargo, que á axuda
deberia ser algo perceptibel
entre os cidadáns rusos.
Con Ocidente decantado ao
seu favor, o actual governo
amosa as suas intencións nas
perguntas do referendo que
plantea: tipo de réxime (acumulación de poderes en mans do
presidente) e propriedade da
terra. A privatización resulta imprescindibel para o establecemento do mercado. A acumulación agrícola e a especulación
da terra son as bases históricas
de criación do capitalismo.+

~---------------------------------------------------------------------------

Sobre a gravidade da situación
económica e social planea agora a ameaza de desmembración da própria Rúsia. Ainda
sen o referendo será difícil de
evitar o protagonismo dos procesos secesionistas nalgunhas
rexións. As tensións e a indeterminación políticas en Moscova favorecen obxectivamente
esas tendéncias. Afiánzase a
crenza de que é máis doado
sair adiante por separado que
todos xuntos. E os movimentos
nacionalistas presionan para
aproveitar o referendo provocando a lexitimación democrática dos procesos independentistas. A maior parte dos dirixentes as Repúblicas e rexións da
Federación Rusa -que leltsin
tentou manipular para enfrentalos ao Congreso-, os Sindicatos, o Tribunal Constitucional,
xa manifestaron por iso a sua
total oposición a esta convocatória. Tamén os próprios militares que patrocinan a idea, xa
aceitada por alguns Estados da
CEI, de recompor o mapa soviético criando unha espécie de
Otan rusa que garanta a sua influéncia nesa zona. Só os mineiros de Sibéria e de Vorkutá
semellan secundar a leltsin.
Non é para menos: grácias a el
o seu salário é superior ao do
próprio Presidente do país.
No mellor dos casos toda esta
pugna conducirá á convocatória
de eleicións antecipadas, lexis- ·
lativas e presidenciais, que serán mais ou menos madrugadoras en función do grau de resignación de leltsin. De empeñarse
na sua obstinación poderian
convocarse mesmo antes dos
vindeiros seis meses. Do contrário poderian realizarse en
1994, unha vez estabilizada a
situación e dando tempo abondo para que o excesivo fraccionamento da vida política sexa
substituído por alianzas programáticas que clarifiquen o actual
panorama sentando as bases
dunha mínima normalización.+
XULIO RIOS é Director do IGADI

IGREXA ESOCIEDADE
Xosé Gómez, bispo de Lugo, analisa
o papel da lgrexa nunha
sociedade subdesenvolvida e aborda as
dificuldades na galeguización da litúrxia.

O bispo lucense non comparte a
posición do seu colega de Mondoñedo,
Gea Escolano, sobre a intervención
política dos cregos. Nesta entrevista

contesta tamén ás críticas sobre as :.\
vendas de propriedades eclesiásticas,
en concreto dos terreas do
Seminário Menor de Lugo.

Xosé Gómez, bispo de Lugo
'Non penso dicerlle aos fregueses por que partido teñen que votar'
ño seguimos. Remataremos alá
ou remataremos aqui. Poderiamos facer un pronunciamento global, pero, moitas veces, estes son
un pouco perigosos tamén. Porque son inxustos! Lamentamos a
situación e pedimos, en diversas
ocasións, ás autoridades, empresários, sindicatos que todos xuntos -nós tamén- puxésemos o
que está á nasa disposición para
que a situación agro-industrial e
do mar -maiormente de Vigo ,
Ferro!, Coruña ...- mellorase.

• FRANCISCO ARRIZADO

Cales son os principais problemas da diócese
Ternos 1.136 parróquias, moi pequeniñas a meirande parte delas
dispersas nas zonas de montaña.
Non poden !er cadanseu crego coma antes. As veces, até oito parróquias son atendidas por un único crego. No tempo que levo na
Diócese morreron mais de 115
cregos e só se ordenaron uns 14
ou 15 novos. Claro que a situación
da Diócese non é a mesma de antes. Os cregos dispoñen de coche
e, nun rádio de 5 ou 6 quilómetros,
atenden várias parróquias.
O número de seminaristas maiores vai medrando. A Diócese de
Lugo é pobre. Hoxe por hoxe non
pode dar unha nómina para os
cregos viveren dignamente. A
axuda vennos da asignación tributária do Estado, cuarenta mil pesetas ao mes, e o resto son aportacións dos fieis por diferentes
funcións. A lgrexa comprometeuse co Estado en ir á autofinanciación. Compre, lago, irmos pensando en facer frente aos gastos
de Pastoral, sociais, de caridade,
nóminas de cregos, arranxos de
igrexas ... Se tivermos máis meios
poderiamos atender necesidades
coma un centro para xente coa
SIDA, ou drogodependentes.
Queremos abrir xa un Centro de
"Proxecto Home" ... ternos moitos
vellos, por aí, en residéncias, pero
tan falta máis. Tamén os universitários precisan residéncias económicas. De termos cartas, maiormente aos rapaces da montaña,
poderíamos axudalos con bolsas.
Moitos talentos pérdense, intelectual e humanamente, por iso.

Como ve a problematica .agrária,
industrial e unhas aldeas cheas
de vellos ou despovoadas?
Xa percorrin todas as parróquias
-algunhas moitas veces- e dame verdadeira pena todo o que
vexo. Hai quince dias estiven na
zona de Návia, e unha parróquia
que visitara hai cinco anos e que
tiña uns cuarenta habitantes, hoxe está reducida a vintecatro. Na
Parróquia de Rae, dicíame o párroco "cando veu no ano 86, eramos 300 habitantes. Desde aquela somos cen persoas menos. Alg uns morreron, outros van na
emigración. Cando valva -se
tarda outros seis anos- ao mellar non atopa a ninguén". Atopamos parróquias sen nenas, sen
xen1e nova. Non hai matrimónios.
Quedan velliños agardando, con
ledícia e esperanza, pero agardando que todo remate para deixar os ósos na parróquia.
Esta é a situación de moitísimas
parróquias, maiormente na zona
de Návia, Cervantes, Pedrafita, O
Cebreiro ... e inda algunhas de
Portomarín. Zonas deprimidas,
que non tiveron axudas, e con infra-estrutura vial moi deficiente.
Non tiveron saídas. Hoxe, por ou-

Duas igrexas
Hai como duas igrexas, unha
que contempla á persoa como
un todo , e outra que parece
discriminar. O crego Xosé Alvilares apresentaba estes días o
libro Memorial de agravios, opina que a igrexa de Lugo e a galega segue a ser feudal. Discrimina leigos e mesmo curas ...
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tras razóns, os produtos que teñe n tampouco teñen saída . O
que producen non Hes dá para viver e, aquilo que queren producir,
ao melhor, despois non ten comercialización.

Bótase en falta un pronunciamento da lgrexa da Galiza
Hai xa uns anos publicáramos

aquela Pastoral cando a reconversión de Ferrol. Fixeramos unha
Carta conxunta dos Bispos de
Galiza e, neste aspecto, tomos un
pouco profetas. Non só no naval
senón no industrial e agrícola.
Moitas veces non podemos , non
sabemos que dicer porque a
cuestión, en si mesma, laméntoo,
pero meterme xa, un pouco, na
parte técnica, non estou prepara-

do para dicer nada. Ao mellar
queremos facer ben e tacemos
mal. Porque complicamos as causas ou confundimos tamén. Tiñamos que dispar duns dados contrastados. Non só oficiais senón
que viñesen dos Sindicatos ou
outras persoas -técnicos- que
coñecen ben a realidade que nos
dixesen: esta é a realidade , por
este camiño van e por este cami -

;------------------------------------------------------------------------------,

No 93 o Papa non virá á Galiza
nen remotamente'

1

Perspectivas do Ano Santo.
Turístico, relixioso? ...

ción aos peregrinos palas terras
luguesas . Eu teño esperanza

neste ano Xacobeo, ainda resultando o Xacobeo que pretende a
Xunta, .. . eu non me opoño, pero
sen deixarnos, tampouco, asoballar por ese aspecto. Inda que
é bon, que non obnubile , ofusque ou empane para nada.

Vexo os dous aspectos. Pódese ... e pode! E, ao mellar, tamén
vai por ese camiño. Haberá moita xente que fai turismo e fai
ben! Non teño inconveniente
nengun en recoñecelo. AdeO bispado da Galiza traballa
mais, góstame que a xente vepara que veña o Papa?
ña, que pase por Lugo, pala Galiza ... e vaia a Santiago, facer
Non hai posibilidades! O Papa
turismo, que é unha cidade que
ven , no mes de Xuño, a Sevilla,
paga a pena vela! Pero ternos
Huelva e Madrid xa hai dous
que pensar máis no aspecto relianos que viñera a Santiago. Esxioso. As raíces da Europa, díte ano, non hai posibilidade nengase o que se queira, están no
gu nha! Nen sequer remota! TeCamiño de Santiarnos que ser claros.
go. Os Bispos da
Danse, por aí, exGaliza agardamas
pectativas á xente
que este camiño de
e .... coi do que non
peniténcia, de ense pode enganar a
centro con Deus ... 'As raices de Europa están no
ninguén. Coma Bisse potencie ao mápo, tendo de canta o
Camiño de Santiago. Os bispos da que sei, do que se
ximo. Vaise nomear
un Coordenador do
na ConferénGaliza agardamas que este camiño falou
Camiño, para levar
cia Episcopal, que
a cabo accións de
digo que o Papa,
de peniténcia, de encontro con
axuda, de protec este ano, a Santiago

Deus ... se potencie ao máximo'.

L------------------------------------------------------------------------------~

Non lin o libro de Pepe Alvilares,
agás algunha recensión e algunhas páxinas por falta de tempo.
Respeito moitísimo as suas opinións, pero sobre o que di non só
el senón moita xente, a respeito
de que os leigos non teñen entrada ... non só porque a lgrexa, desde o Vaticano 11 , está a loitar por
iso, senón que eu , desque viñen
para esta Diócese, estou a loitar
para ese monstro -porque pode
ser un monstro un chisco dormi do- non se durmir e saia. Desde
o ano 82 hai leigos en Organismos diocesáns . Na Comisión
Económia hai cinco avogados, arquitectos, economistas. Os Delegados de Fam ília e Apostolado
son leigos tamén .

Preocupación social
Cando fora ordenado bispo de
Lugo mostrárase preocupado
polos temas sociais do programa que se propuxo, que se fixo
e que non, e a que se debeu?
Amino tema social preocúpame,
naturalmente! A lgrexa non é tan
só predicar, é dar trigo. Eu tívenlle, sempre, moito cariño a Caritas.
Tanto de axuda imediata coma,
sobretodo, de formación. Ternos
Preescolar na Casa, tamén. Esta
obra grande, cos programas na
TV e na Rádio. Cáritas comezou,
en Lugo, coa atención aes Drogadictos e Ex-alcoólicos. Labor que
continuaron outras asociacións .
Caritas, xunto ca Seminario, son
un pouco a meniña dos meus
ollas. Outra cuestión, que me preocupaba, era a dos subnormais
profundos, psíquicos. Hoxe, estanse a atender 80 enfermos no Centro de San Vicente. As Residéncias da Terceira idade fixéronse
várias neste tempo (Lalín, Sárria,
Chantada ... ). Eu teño, in mente,
minicentros comarcais para que,
os nosos vellos non se atopan lonxe dos seus e podan ir -se queren- cada fin de semana ou cada
dia á sua casa própria.

Os bispos cataláns teñen pos-
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No asunto do Seminário estamos abertos ao diálogo'

Do 1578 data a fundación, en
Lugo, do Seminário Conciliar. O
vindeiro Outubro cúmprense os
cen da construción, baixo o pontificado e a expensas do Bispo
Fr. Aguirre, do actual edifício do
Seminário Maior. No 1929, o Bispado mércalle aos 11. Maristas
uns terreos nos que se ergueu o
Seminário Menor, que actualmente é obxecto de estudo de
detalle para facer vivencias e locai s. Esta decisión da lgrexa,
emárcase nun Convénio máis
amplo, co Concello de Lugo, coa
cesión de vários miles de metros
cadrados, nos arredores do Seminário Maior, para a reordenación urbanística de ruas e prazas. Operación que, segundo estimou o PSOE, xeraria unha superval ía de seis mil millóns de
pesetas.
No último Pleno municipal aprobouse comezar a tramitación para construir no Seminário Menor.
Decisión apoiada polo PP e ben
vista pala CNG.
PSOE, BNG e EU están en contra desta "especulación" e peden
unha renegociación do Convenio. O BNG solicitou unha entrevista co Bispo que, estes dias ,
está visitando a em igrantes galegos no cantón alemán da Suíza.
A financiación da lgrexa emárcase nunha polém ica, recente, que
fi xo declarar á Ministra de Asuntos Sociais que, logo da última
declaración da Renda, dos vintedous mil catrocentos millóns de
pesetas, dez mil seiscentos fouras comuns en asuntos próJrios. Chegouse a talar dunha
:onteréncia episcopal catalá ...
:n primeiro lugar, non se pode faar de Conferéncia Catalana, é a
>rovíncia eclesiástica de Cataluía. Desde o ponto de vista xurídi;o-canónico, hoxe, non é posíbel
al cousa. A Santa Sé poderia dis>ensar dunha Lei Canónica, pero
lon creo que o faga porque teñen
mha provfncia que pode facer toio o que poderia facer unha Coneréncia Episcopal. Como o podenos facer nós. A Conferéncia Es>iscopal Española non limita, para
lada, a miña acción na Diócese.
~ Conferéncia está para server ás
Jióceses e non ao revés. A miña
lUtoridade imediata é o Papa. O
fa Conferéncia Catalá foi unha
dea que se lanzou, pero repito
lUe, hoxe, non é posíbel.
:>or que veñen á Galiza tantos
>ispos de tora que, logo, non
mtenden a cultura nen a língua?
\Jan creo que haxa nada en conra da Galiza, Cataluña ou outra
·exión. A lgrexa é universal. Se
ren unha persoa, disposta a en;arnarse na realidade, que quer
oitar, esforzarse por falar galego.
=>or meterse ... non tanto no falrar,
lUe tamén é importante, na nosa
diosincrásia. Poden vir de tora
~ue, ao pouco, comprendan melor, esa vida e alma galegas, que
Js daqui. Podemos especular con
>utras cousas. O desideratum se·ia outro, tanto en Cataluña, País
./asco ou Galiza ... é certo! Pero
;reo que, por riba de todo, ten de
~star a universalidade da lgrexa.
~callemos , con cariño, aos que
reñen de tora, como os nasos
)alegas foron acollidos, moi ben,
ioutras partes.

ron para a lgrexa Católica, e once mil oitocentos para outros fins
de interese social.

tras, grácias aos estudos que fixeron aí. Naqueles tempos que
non habia coléxios o Seminário
era un centro no que, por moi

Fálase que a venda do Semif!ário imporia seis mil millóns.
E a Santa Sé quen aproba a
operación?
Naturalmente! ao pasar dos cen
millóns é causa da Santa Sé.
Cando fixemos o Convénio co
Concello pedimos permiso a Roma. Antes pasou polo Consello
Económico Diocesano, Coléxio
de Consultores e Consello Presbiteral. Cando me din: a ver se o
Sr. Bispo pode facer ... se eu non
podo facer nada!!

'Quen me diga
que o Seminário
non fixo un labor
social importante
non ten olios
para ver'.

pouquiño diñeiro, moitas veces
comendo non moi ben, é certo,
estudábase e hoxe son grandes
homes, científicos, xornalistas,
profesores, policías ... xente de
diversos estamentos da sociedade. A min quen me diga que o
Seminário non fixo un labor social importante e que hoxe non
contina a facelo, diriálles sinceramente que non ten ollos para
ver, ou non quer velo, cu non ten
corazón para sentir. Se vou
adiante e quera o Seminário e
loito por el e todas estas operacións que estamos a facer, é para restauralo e por todos os
meios facendo del un centro verdadeiramente de cultura e far-

Operación de venda do Seminário, mudanza do obradoiro
de La voz de la verdad outras
vendas por aí... É Fr. Xosé Gómez unha persoa de decisións
ou é algo conxuntural?
Son conxunturas que me tocaron
a mín. O Seminário, que fixo hai
cen anos o Padre Aguirre, tócame a min restauralo. Oxalá poda
velo rematado. Un Seminário
non só rematado, coma tal, senón con cutres servizos. Biblioteca, Salón de Actos, Museu Diocesano, un Centro de Cultura ao
servizo da Diócese. Nel estudaron moitos que foron curas. Pero , tamén , tormáronse moitas
persoas que non o son . Foi un
Centro de Axuda Social, hai que
dicelo con toda claridade. Moitos
miles de persoas da nasa Diócese hoxe son algo na vida porque ... como eu tun e tantos ou-

lgrexa en vendas
Tocando o tema do património
da igrexa. Parece que todo está
á venda casas reitorais, fincas,
o seminário...
Compre distinguir Bens lmóbeis
de Bens Móbeis. Boa parte do
Património Rústico que ternos,
como boa parte do da Galiza, está praticamente sen ser traballado. A xente non quer arrendalas.
Sóbranlles a eles! Non podemos

No pleno municipal por parte
do PSOE, BNG e EU falouse
de revisar a sinatura do convénio para a venda do Seminário. Hai posibilidades? Escoitaria estes pedimentos?
Disposto a escoitar sempre estou. Din que queren talar comigo ... que veñan ! A decisión da
negociación foi un convénio do
Concello coa Diócese, non co
Bispo! lsto non o quera personalizar. Será o Consello Económico
e o Coléxio de Consultores e, lago, a congregación respectiva,
en Roma, quen teria de dicer si
ou non a unha renegociación.
Asómbrame que, despois de
dous anos, se pida isto. Renegociar un Convénio asinado para
oito anos polo menos. Démoslle
validez porque, do contrário,
quer dicer que quen asinaron o
Convénio non eran competentes
e que isto foi un adefésio ... coido
que non! Cando se vexa o que
cedeu a Diócese -do seu, non
do que lle deron- en benefício
de Lugo, cando a xente se decate ... creo que a lgrexa cedeu
moitísimo! A máis do cedido, anteriormente, o produto de todo
isto é para beneficio do Seminário. Un centro que segue a ter
unha función verdadeiramente
social. Vendo isto non sei que se
pretende cunha renegociación ,
calé a tinalidade, que se busca,
que se pretende. pero como se
trata de talar , podémolo facer
tranquilamente .+

--------------------------~
Encerros na Catedral. E certo
que alguén lle chamou a atención por toleralos?

Os bispos non talan galego?
Sempre que unha persoa tala comigo galega eu fálollo tranquilamente. Nas Visitas Pastoráis, se
inda non saben a Misa en galega,
dicémola en castellano e a prédica en galego. Estudei galega, trato de formarme nel, lexo, se podo,
todos os dias en galega e vexo os
Telexornais galegos sempre .
Creo que podo escrebelo. Algun
reprochoume, nun xornal, que eu
non escrebia en galega, por mor
dun Saúdo de Nadal, que o fixera
en castellano. Alguns artigas escrebinos en galega. Dixéronme
que habia moitas persoas que talan castellano e non entenden o
galega. O dia que El Progreso,
me diga escreba vostede en castellano ou fágao en gal ego ... eu
dareille a miña resposta con toda
liberdade, pero respeitando, tamén, a liberdade dos máis. Eu pido a todos, concretamente na Litúrxia, fagamos un esforzo para
que non sexa o Dia de Córpus,
tan só na Catedral, ou na parróquia X ou B. Senón que, normalmente e xeralmente, se tale en
galega e a Li!úrxia se faga en galego tamén. E algo que pedín, hai
xa tres ou catro anos, publicamente, o dia de Mércores Santo.

mación humana e cristiá en favor
de toda a colectividade en xeral.

deixar que o Património estexa
morto, somos administradores. A
Xunta Económica Diocesana
quer que isto renda para axudar
ás necesidades que ternos. E, de
sobrar, entregalo,
tamén, a tantas
necesidades que
hai no mundo .
Doutro da Galiza
hai moitísima inda! Dicemos, moitas veces, o Estado non dá isto ...
Pero tanto o Estado como a Xunta
poderian uicernos: vostedes teñen todas esas
terras, por que
non as venden
para facer frente
ás suas necesidades? Ternos que
ver que o Património é naso.

demos dispar. Non obstante,
aquel ben (finca, etc.) ou o que
rende, que o doante pede que sexa para a lámpara do Santísimo,
arranxo da Casa Reitoral ou outra
finalidade concreta, ese é ben parroquial. Non se
pode vender. Hai
un lnventário dos
Bens da Diócese,
tanto beneficiais
coma parroquiais,
doados cunha
carga. Hai na Cura Diocesana un
Libro de Fundacións, cando vendemos unha causa, daqui en diante, terá de rexistrarse. Para poder
vender, calquer
ben, móbel, imóbel ou precioso
compre pedir permiso. Virá dependendo do valor. O
crego, na sua parróquia, non pode
vender. o Bispo pode facelo por
unha cantidade mínima. Se pasa
diso, xa ten que ser o Consello e
mais o Coléxio de Consultores. Se
é unha cantidade que nen o Bispo,
nen a Conferéncia Episcopal acadan ternos que recorrer a Roma.

'Pido a todos,
concretamente
na Litúrxia, que
normalmente
e xeralmente se
tale en galega'.

Hai bens troito de doazóns. Parece que se salda todo ...
Hai bens que son parroquiais, outros beneficiais. Aqueles, doados
ou legados para benefício do crego, que está ali, son os que nós,
conforme ao Direito Canónico, po-

A de Lugo é unha Catedral moi
específica. Non é máis para o turismo que para a oración. A de Lugo é especial. Ternos que darlle
algo moi especial e respeitala. Se
os manifestantes eren que, vindo
á Catedral, tan mais forza ... , hai
que estudalo. A Catedral a quen
non lle molesta é precisamente ao
Ministro ou Conselleiro. Dirán ...
mentres non veñan á miña casa
ou despacho ... tranquilos e contentos! respeito de que me chamaron a atención foi algunha persoa ... un Bispo que me dixo,
"hombre, vas a complicar la vida
de los demás! Si tu permites eso
mañana vendrán otras cosas por
ahí" ... Pero, non houbo máis nada.
Nen foi en plan de reprimenda.

Política desde o púlpito
Os cregos interveñen en política; hai homilias explicitamente
políticas.
Non sei que entande por política! .
A xente ere que o é cando un Bispo tala da corrupción ou doutros
asuntos, que están hoxe na vida
da sociedade.
Si, pero fanse referéncias concretas a partidos ...
lsto xa é un caso particular. Respeito o parecer doutro na sua
Diócese. Eu non penso dicerlle
aos fregueses por que partido teñen que votar. O home galega é
moi intelixente. Sabe, perfe itamente, por quen ten que votar e
entende a doutrina que eu lle poda expor para lago esa persoa ir
por aqui ou por ali.•
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

O ascenso eleitoral
do BNG hai tempo que
puxo nervosas ás
forzas vivas do país.
Desde hai várias
semanas circulan
dossíers que tratan de
involucrar ao BNG ou
a alguns dos seus
dirixentes en
operación dubidosas.
O obxectivo é
demostrar que "o BNG
tamén é corrupto".
Este é o ponto máis
débil de PP e PSOE.
Algun xornal manexa
ultimamente un
informe titulado a jetsetiña. A dificuldade
estriba en que até
agora os dados
recadados non pasan
da pura anédota.
Unha vez desacUvado
o torpedo-Noia,
buscan algo máis
sólido. O asunto non é _
doado. A maiores da
distáncia ética entre
BNG e PP ou PSOE,
os nacionalistas
apenas administraron
poder, máis que
nalguns pequenos
concellos. Hai uns
anos foran os
incéndios e o ouro de
Mosco va.

No espazo O que vai
vír, da TVG, foron
entrevistados en dias
pasados e durante dez
minutos os dous
xornalistas autores do
libro Francisco
Vázquez, a pegada
dun príncipe. Agora, o
concello da Coruña ven
de proibir a entrada das
cámaras do
mencionado programa
a calquer dos locais de
exposición da cidade
onde habitualmente
toman imaxes para o
seu apartado de
axenda.

Parlamento
sem oposi~ao,
parlamento
de cartao
Todos os democratas sabem
que a democracia é um sistema
onde as decisóes sao tomadas
pela maioria, respeitando a aopiniáo das minorias. Pois bem, esta concep9áo da democracia é
ignorada -provavelmente, por
nao ter ido a escola num egime
democrático- pelo Partido Popular galego e o seu líder máximo e grande dirigente, Manuel
Fraga. Esta é urna ignoráncia
continuada e amea9a em se
convertir em irremissível e total.
Come9ou com a reforma da Lei
eleitoral, na que se eleva ao 5%
a porcentagem de votos para
poder obter representa<;ao parlamentar, e continua com o actual intento de
mudanc;a do re- Aexisténcia
g1uil amen to do
Parlamento, de governos
consistente, en- de maiorias
tre outras coisais, em outor- amplas pode
g1a r aos porta- permitir que
vozes do Governo o direi1to a osgovernos
intervir em qual- durem, mas
que r momento
de um debate, nao impedir
sem limitac;;:ao que o sistema
previa de tempo
e sem que os democrático
grupos políticos se deteriore.
de
oposic;;:ao
possam replicar. De continuar por essa
via, via de ignoráncia de que a
democracia exige o respeito das
minorias, o Parlamento de Galiza ademais de "Parlamento de
cartáo" (sem competencias soberanas) corre o perigo de converter-se também em "Paralamento sem oposi9áo".
A democracia é algo mais que
um sistema onde as decisóes
sao tomadas pela maioria. É
também um sistema onde se
permite que as minorías possam
manifestar as suas opinióes, e
deveria ser um sistema onde
esse respeito chegasse a facilitar -atravé de sistemas eleitorais restrictamente proporcionais, reparto igualitário dos tempos nos meios de comunica9ao,
fomento de urna cultura política
e ambiente social de tolerancia
para com a dissidencia de todo
tipo-, que as minorias se convirtiram algum -dia em maioria.
Há que lhe recordar á memoria
mastodónica do máximo líder e
grande dirigente Fraga lribarne,
que o Partido Popular come9ou
por ser a minoria dos Sete Magníficos de Alian<;a Popular.
O maior número de votos, de
que dispóe, dá a maioria o direito e o privilegio de governar,
mas nao o direito a monopolizar
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te reducionista, já que a realidade é moito mais complexa: nen
só hai dous bandos, nen estes
son monolíticos (Aceptarian todos os lusistas o acordo ortográfico de Lisboa de 1990? Asumen todos os isolacionistas as
normas da Junta sen crítica?).
Aliás somos moitos os que defendendo os princípios reintegracionistas (tradicionais no galeguismo ), non podemos aceptar para agora mesmo a norma
portuguesa como única válida,
nen nos identificamos co afán
dos lusistas de renunciar ao léxico patrimonial do galego adoptando sistematicamente o portugués, en solucións moito mais
espanholizadoras (Exemplo:
castellano fronte a castelao ou
castelán, trecho por treito, resvalar por esvarar ... ), isto tampouco significa que aceptemos
o dialectalismo sistemático qu
practican alguns escritores iso1ac ion i stas. E non podemos
aceptar en exclusiva ganhar
umha batalha, queremos ganhar
a guerra, e os bandos non son
isolacionistas fronte a reintegracionistas, senón defensores do
galega como língua normal da
Galiza fronte a aqueles que non
están a favor disto; e dada a posición social do galega coidamos que a loita vai para longo.

GONZALO

a representa<;áo e a palavra. O
argumento "democrático" dos
defensores de que compre propiciar por todos os meios
existencia de maiorias absolutas
-dado que, assim, se facilita a
aplicac;;:ao da regra de ouro da
democracia (a tomada das de- ·
cisóes pela maioria) e se evita
que a formac;;:áo dos governos
dependa do apoio ou náo de
urna exigua minoría, que se veria, deste jeito, sobredimensionada- nao é mais democrático
que o empregado pelos que defendemos que o que faz que
urna democracia seja urna democracia é que pause num direito ao sufragio igual, quer dizer, que todos os votos valham
igual, que se reja pelo princípio
"um homem um voto", que todas
as torgas políticas tenham que
estar igualmente representadas
em propor9áo aos votos que recebem dos seus eleitores.
Nao há que confundir estabilidade governamental com estabilidade do sistema político. A
existencia de governos de maiorias amplas e homgéneas pode
permitir que os governos durem
muito, mas náo impedir que o
sistema democrático se deteriore, como acontece agora no Estado Espanhol, onde há um partido com maioria absoluta, que
vem governando desde faz dez
anos, mas onde vao desaparecendo paulatinamente os princípios de legalidade, de separa9áo de poderes e de representatividade, onde se recortam
ostensivelmente as liberdades
públicas, onde aumenta o desemprego e a crise económica,
onde se respeitam cada vez
menos as minorias, onde a falta
de moralidade pública e privada
está levando-nos a urna corrup9ao generalizada, etc. Pelo
contrário, os governos, ao estar
formados por urna inestável coaligagao de várias minorías, podem durar pouco (em Italia durante as décadas dos cincuenta
e sessenta náo duravam, de
média, mais de um ano) e nao
obstante nao impedir que, nessa época, se consolidara o sistema politice democrático postfascista é se dera passo a um
grande desenvolvimento econó. mico, que levou ao· país transa!-

pino a formar parte do grupo
dos sete mais industrializados.
Nao há fórmulas mágicas (nem
sequer o respeito das minorías
e muito menos o sistema eleitoral maioritário e/ou a aplica9áo
mecánica da regra da maioria
absoluta) para que um sistema
político funcione melhor, mas o
respeito das minorias é urna
dessas regras necessárias ainda que náo suficientes. O grande timonel autonómico, camarada Fraga lribarne, e os seus sequazes políticos do Partido Popular devem ficar sabendo que
sobre questóes de grande trascendencia conservadora deveria-lhe recomendar que nao é
aconselhável deixar tora do sistema torgas, que se radicalizariam ainda mais de náo estar representadas nas institui9óes políticas. Deveriam ter "sentidinho"
e nao impar soluc;;:óes transcendentes baseando-se numa
maioria da metade mais um
contra a minoría da metade menos dois. Enfim, deveriam comprender, se querem ser uns burgueses esclarecidos, que a democracia é "um sistema onde
todos somos hereges" (Rubert
de Ventós), que a democracia é
"urna ortodoxia de formas, destinada a permitir a eclosáo confictiva e enriquecedora de dis sidencias" (Savater). +
XAVIER VIIHAR TRil..llO

Necesidade
dumha norma
de concórdia
Nun A Nosa T erra anterior (4 de
marzo) aparecia umha carta de
Xavier Vilhar Trilho na que aludia a incongruéncia de pretender umha norma de concórdia
(seria di "um monstro de duas
cabe9as"), defendendo o seu
autor ou ben a norma portuguesa en exclusiva, ou ben a coexisténcia desta última coa norma isolacionista da Junta. Parece deducir-se desta carta que
só existen dous bandos claramente diferenciados e sen fendas internas, posición claramen-
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Portante, acreditando que a norma reintegracionista non deve
ser discriminada, e deveria ser
fomentada igual que a norma
oficial, non podemos coincidir en
que esta, se deve existir norma
oficial, seja a da
Junta de 1982. Énecesária
Porque moitos
isolacionistas, umha norma
se non son vis- oficial de
ceralmente esp an h o listas, concórdia,
coincidirán en
que é umha sobretodo por
norma inconse- motivos de
q u ente e que
certos critérios aceptación
deven-se exclu- popular.
sivamente a
umha sumisión
desnecesária e
espúrea ao espanhol, e que impeden a identificación do galega dentro do seu
próprio sistema linguf stico. E
aliás, son moitos os reintegracion istas, "raivosos" ou non, que
non poden aceptar como oficial
a norma da Junta, ainda que se
lhe garanta o direito a usar o
acordo de Unifica9áo do Portugues do 1990.
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Por isto é necesária, e posível,
umha norma oficial de concórdia, sobretodo por motivos de
aceptación popular, causa que
nen a norma reintegracionista,
nen a norma isolacionista da
Junta cumpren. Mas esta norma
de concórdia tampouco pode ser
a chamada de mínimos reintegracionistas, por ser esta claramente debedora do espanhol.
Partindo de que o galega e o
portugués son a mesma língua
(causa que os de mínimos aceptan), deveremos inentar umha
norma que non forzando o idioma falado non nos ataste do
portugués graficamente, é dizer
que un portugués nos poida ler
sen sobresaltos, do mesmo jeito
que nós podamos ler o portu gués nas mesmas condicións.
Para isto é imprescindível o uso
do nh e /h. Que sentido ten o ñ
ou o /1 numha norma que se di
reintegracionista, ainda que minimamente?, non é umha supeditación ao espanhol? E en canto ao b e v, que sentido ten es-·
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TURBUlÉNCIAS
NANINA SANTOS

A Audiéncia Nacional (española, claro), decidiu milimetrar a eficácia da vella goma dando razón, con argumento exótico, a Carme Alvear e os seus fans. Segundo os maxistrados que a compuñan non llo poñas, nen o poñas porque non evita, ao 100%, os
emabrazos non desexados nen os riscos de contáxio da SIDA.
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Tamén a Audiéncia Provincial de Málaga di que non convén
indultar ao xinecólogo condenado por aborto para que non fique desacobillado o feto . Fan ben en protexelo así, metendo
aos partidários da libre interrupción de embarazos non desexados na cadea. Mellor que non lles pase o que ao xinecólogo
de Florida: matárono porque é mellor que estexa el morto que
centos, milleiros de fetos en perigo. Os antiabortistas celosos
da sua nobre causa.
Aqui , fartos de diversión parlamentar os PePés galegos, pola
perda de tempo na "sua" cámara ouvindo e escoitando a uns
mamarrachos. Velos tamén é agobio e porén é mais difícil tíralos do méio.
Están movendo as suas pezas (aviso aos xogadores de xadrez).
Turbuléncias para quen pense que a história ten un camiño,
unha dirección e sempre, sempre progresa.•
criver povo e governo, mas haber, deber, palabra, etc ... ; é dizer, a norma ten que ser consequente, e niso o é mais a isolacionista que adopta critérios etimológicos, mas que critérios segue a norma de mínimos?: se tomamos o sistema b/v do portugués terá que ser con todas as
consequéncias, por tanto escriveremos pavo, governo e tamén
haver, dever, palavra, etc ... Polo
que atingue ao uso sistemático
do xis, non será un produto dun
afán diferencialista, promovido
polo medo a parecer-nos demasiado ao espanhol?, seria terrí-

vel que por diferenciar-nos del,
acabásemos por afastar-nos absurdamente da variante surenha
da nosa língua, isto é, do portugués. Polo demaisos que ensinamos ciéncias sabemos do absurdo de escriver "Xeoloxia" ou
"Panxea" e explicar que ven do
grego Gea, cando aliás en todas
as línguas latinas e anglosaxonas escreve-se igual (Geologia,
Geologie, Geology, etc... ) respetando a etimologia, mas pronunciando-se de distinto jeito.
Analisen os defensores da norma de mínimos esas incon-

Contra o que afirma G.L.T. (Gustavo Luca de Tena) no número
anterior deste semanário, en relación coas obras na Ria de Ribadeo, a incomodidade da Alcaldía non acadou o ponto crítico o
dia da manifestación convocada
pala Plataforma, pala sinxela razón de que a presenza de ribadenses nese acto foi praticamente nula e a de asturianos bastante menor que os quiñentos que el
cita. Resultou un pouco máis incómodo ler o artigo de G.L.T. e o
seu "xogo de políticas cambiadas", no que mistura información
con opinión cun perturbador xogo de luces e sombras, onde se
alumea, por exemplo, a relación
de obras feitas na Ria e que a
Plataforma considera nefastas
pero agáchase que nesa lista está tamén a Ponte dos Santos, e
iso que o comunicado do que tira
a información publicouse en
ANT, ou onde se cámbia o dado
do incremento das descargas feitas no porto comercial de Mirasol, que non foi do 30,4%, como
di G.L.T., senón do 304%.
Pero hai ainda máis: non é a Alcaldía a que invoca o ''formalismo legal", senón precisamente

estamos talando dunha zona
portuária e dotacional e non dunha paraxe virxe, senón fetichizando unha normativa que, ainda no caso de ser exixíbel, seria
un sinxelo requisito formal bastante doado de cumprir.
Concordamos con G.L.T. en que
as nasas declaracións teñen unha carga política: con ela nos
apresentamos ás eleicións, e
con esa bagaxe explicamos aos
viciños -con éxito, ben á vista
está- en qué consistía e cal era
a profundiade da carga política
agachada tras do nome da Plataforma: elementos residuais do
PC, ex cargos políticos do Governo do Principado, elementos
da direita local, un cadro de Esquerda Galega que veranea en
Ribadeo e o aparato político de
Izquierda Unida de Astúrias. O
seu obxectivo: combater ao BNG
e á Alcaldía; a disculpa: unha súpeta vocación ecoloxista por unha obra que deu comezo o dia 6
de Xuño de 1992 e que, a meados de Febreiro de 1993 está
case rematada. A maiores, convén facer unha precisión a respeito da outra banda da Ria: trátase dunha zona fronteiriza, de
costumes e tala galega, pero administrativamente asturiana; determinados grupos políticos
(desde hai moito tempo) recia-

O interesado en
realizar o Camiño de
Santiago contao con
desolación. "Fun a
Casa de Galicia de
Madrid e pedin o que
me pudesen dar para
facer o Camiño". "Non
ternos nada"
-dixéronme-. Pero
podemos asegurarlle
que este ano
efectivamente é o
Xacobeo e
recomendámoslle que
leve cantimplora e
un has botas altas".

O pasado 14 de
gruéncias inexplicáveis, e sairá
a norma do galega consequente
coa sua história, coa linguística,
e coa necesidade de identificación co idioma escrito que umha
grade parte da gente necesita
polo de agora. Esta norma seria
tomando os acordos de mínimos
(AS-PG, APLL), mais o uso do
nh e lh, o sistema blv como en
portugués, e o emprego de g, j,
ex, (mesmo se poderia estudar
a opcionalidade do uso do sistema c/z/g, mas con un carácter
optativo). Esta norma, como a
empregada nesta carta, contentaría aos isolacionistas consequentes (non aes folclóricos,
oportunistas ou visceralmente
espanholistas), xa que non forzaría o idioma talado, condición
qu parece necesária para que
umha maioria acepte, hoje en
dia, a norma escrita do seu idioma, ademais afastaria o medo
dalguns a que o complexo de in-

ferioridade do galega fronte o
espanhol se traslade a un complexo con relación ao portugués,
variante que para os lusistas é a
norma culta do galega, mas para un galeguista ten que ser o
próprio idioma galega (isa si,
non deturpado) a norma culta, e
tan digna e válida como a variante surénha. Tamén contentaría esta norma aos reintegracionistas consequentes (pode que
non aos raivosos), xa que introduciría o galega escrito dentro
do seu tronco linguístico.
É necesária pois umha norma
de concórdia, cedendo de ambas partes mas feita con valor (a
de míminos semelha estar feíta
con medo) e con rigor; aplaudimos portante a iniciativa parlamentária do BNG e lamentamos
a sua falta de éxito.

Se se lograr a concórdia con

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------,
aqueles que acuden a el como
man non xa esa condición , seca estivo viva, e que a sua inforAs referéncias
supremo argumento para mosnón unha asturianidade que a
mación procede de contactos tetrar a sua oposición á obra, desprópria realidade cultural se emlefónicos persoais e dos diferenpolíticas,
coñecendo non só que desde o
peña en negar, e mesmo institu- tes comunicados que foron apaponto de vista legal non é precionalmente danse iniciativas
recendo nos xornais galegas. O
ceptivo o estudo de avaliación
que compre calificar de invasión
que nos asombra, mesmo á luz
no seu sítio
de impacto, ou solapando que
cultural, e todos ternos visto acdos traballos inseridos no CaderRe po ta
do alcalde de Ribadeo

Ll.!ti~

tuacións tan rechamantes en parróquias da comarca coma de "el
xilgarín de Mieres".
Pero aparte de non se referir á
seródia vocación ecoloxista da
Plataforma, o traballo que comentamos, se ben indica que as
obras son realizadas pala COTOP , nen alude
ao significativo Tal
feito -citado nos
consumidores do organización
BNG- de que evitOU sempre
tal organización
evitou sempre, facer
cuidadosamente, referénciaá
facer referéncias
á Conselleria; Conselleria,
moi pala contra, pola contra,
orientou sempre
as su as notas orientou cara
cara o Grupo de 0 Grupo de
Governo e a Alcaldia, con nu- Governo ea
merosas referén- Alcaldia.
cias en todo momento a cuestións de tipo municipal, que nada
tiñan a ver co proclamado motivo,
explícito no seu nome: a defensa
da Ria.
Cónstanos que o señor Luca de
Tena non estivo presente en Ribadeo nos días en que a polémi-

no dedicado por A Nasa Terra
aos meios, é a presenza cuantitativa das opinións contrárias á
obra, e a voracidade das tesouras empregadas para escolmar
as do Concello, os grupos políticos, a Contraria de Pescadores
e a Asociación de Comerciantes;
e máis ainda tendo en canta que
o elemento popular, factor sempre decisivo no tratamento informativo deste periódico, non
apoiou as reivindicacións da Plataforma. Con tais vímbios -a
loita popular, as mobilizacións
populares, etc.- téñense tecido
moitos cestos informativos en
ANT, e non deixa de abraiar
que, sen eles, apareza para o
caso de Ribadeo un produto inédita e, para os usos desta casa,
exótico. Claro que, en ponto a
mistérios, non é o único: maravíllanos o feito de que se recollese
a opinión da empresa Cultimar,
que asegura que os materiais de
racheo empregados en Ribadeo
foron capaces de chegar aos
seus parques de moluscos en
Castropol, como se dun atavismo se tratase, pero non se di ren
das que fixo o xerente dos Estaleiros das Figueiras, tamén en
Castropol, manifestando que as
obras non os perxudicaban e,
mesmo, poderian beneficialos. •
EDUARDO Gu11ÉRREZ
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Marzo, Francisco
Vázquez increpou a
unha redactora e a un
cámara da TVG nun
acto protagonizado
pola Ministra Matilde
Fernández. O alcalde
da Coruña queixouse
de que "nunca veñen
aos actos do Partido
Socialista" e sinalou
en presenza de várias
testemuñas que "vou ir
por eles coma un

lión".

Tamén Portomeñe
protestou polo trato
dos meios de
comunicación, ao fio
dos incidentes habidos
no Parlamento durante
a discusión do novo
regulamento da
cámara. O Conselleiro
do Xacobeo queixouse
"principalmente dos
meios de tora". Debe
ser que o rádio de
acción de Pérez
Varela non chega máis
alá do Padornelo e o
fundo de reptis non
dá para máis.

Camilo Nogueira e
Vítor Moro,
inspiradores (presente
e ausente) do novo
proxecto Unidade
Galega confian na

"información
privilexiada ".. Para
ser alternativa hai que
ter dados, comentan
aos achegados. E
ambos poden dispoñer
deles: un traballa
enSodiga e o outro no
Banco de España. O
mao, se cadra, é que
con bons dados tamén
se pode perder, e
senón que llo
pergunten a líderes
tan ben infarmados
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Thatcher, Mitterrand
(proximamente) ou
Alfonso Guerra (quen
sempre presumiu de
posuir ficheiros
claves). Non lles
serviron de nada. Hai
veces que sabe máis
un parado.

Juan de Borbón
ingresa na história
como tillo dun rei, pai
doutro e membro da
nobreza con título de
Conde. Non hai na
sua biografia frases
célebres, nen feitos
gloriosos. Nada máis
comezar a
sublevación militar do
36 ofe rece use a
Franco para participar
como voluntário no
exército da gloriosa
cruzada. E tivo que
ser o generalito
topenión o que lle
dixese o lugar que tiña
que ocupar un posíbel
monarca: "Algun dia
pode converterse no
rei de ambos bandos e
non seria bon que
agora se apontase a
un deles".

Pérez Lavaca,
concelleiro da CNG en
Ponteareas, criticou
nun pleno os hábitos
pouco democráticos
do alcalde Pepe
Castro. "A ver
-respondeu Castrase lle canto a estes
cando os dous
levabamos a camisa

azul".+

••••••••••••••

eses princípios antes asinalados, e sen descriminar á norma
reintegracionista de máximos,
a longo prazo a identificación
galego-portugués medrará no
conjunto da populazón, sen
traumas desnecesários, que
poderian fazer perigar a verdadeira vitória, que é a da normalización.+

temblaría
cando vira chegar eses tirantes,
pero iso xa pasou,
e nestre intre,
o medo deixou paso á liberdade.
Edon Manuel,
se a oposición o atonta razoando,
Xubílese,
pero non escarelle o Parlamento
que ten que ser
ónde se arranxen os problemas,
no canto de,
un locutorio reservado.

}ESUS PERF.IRAS l.oPEZ
(COMPOSTELA)

Decote
nós mesmos
Darlle continuidade a algo, non
deixa de ser un reto. Son moitas
as ideas, e moito o material dispon íbel, mais os atrancos que
nos impón o mundo en que vivimos tamén son moitos: por un
lado a pouca asisténcia, a insolidareiedade que teñen as nosas
causas por parte dun poder que
pensa diferente; por outro, a incultura xeralizada , que faltos
dunha evolución persoal, entregámonos cada vez máis facilmente ante as ideas elaboradas
do consumismo, modo de ver as
causas, que busca a distracción
sen esforzo, -e o que é mais
grave-, sen pensar.
Mais nós seguimos e seguiremos dándolle pulo á nosa eséncia, porque ternos unha chea de
motivacións que nos tan mover
unha realidade que, como povo
diferenciado, ternos.
Valoramos de moito interese o
saber expresar eses sentimentos renovadore viaxando pola
Celtia, porque ali ternos o pasado e aqui o presente, a nosa vida real que, ainda que misturada en ambientes impostes, segue firme, con esa criatividade
que dá a própria riqueza cultural e evolucionando desde as
suas próprias raíces cara a novas formas, dentro das suas
próprias eséncias.
Ternos a esperanza volcada na
nosa xente e a fe nas nosas
ánsias de mellorar e de ser nós
mesmos, no noso desexo de
coñecer ben, tanto a terra que
pisamos como a os que a povoan; a que nos viu nacer, e deixar constáncia da nosa pegada, do noso paso polo tempo;
con todo o que representa e
pode representar o viver nela,
milenária, chea de mil motivos
para viver, sentila e ter nela
esa forza, esa razón necesária
para defendela.

Choraches ó quedarte
sen Moncloa,
e fuches aterrar na nosa Terra,
Malpocados de nós,
xa o dixo o outro,
que as desgracias nunca veñen soas.
Edon Manuel,
xubílese do cargo de contado,
Nas eleccións,
sen dúbida vai quedar humillado,
Pero é mellor,
que marche agora que aínda segue enteiro
Porque tal vez,
o propio Aznar lle pegue un zapatazo.•
FRANCISCO

Nós, desde este pequeno eido
de expresión que é Camiño Real- Viaxes Céltigas, que só se
contenta con transportarvos as
sensacións vividas, misturadas
coa información precisa para
que dentro de vós mesmos as
vivades e as transformedes en
vivas realidades.

desde Bangor até Carraceda
de Anciáes; desde Muxía a Tintagel ou desde lnverness a vilafranca do Bierzo, desde Navia
cara a Galway, ou desde Douglas a Lourenzá, desde Cangas
até Plomeur, de Limerick a Taramancos, ou desde Truro a
Oleiros.

... Niso ficamos, na información
e na procura de
reviver as nasas tradicións e
vivéncias populares máis pu- Valoramos de
ras, as nosas e
. .
as dos nasos ir- mo1to interese
máns do Norte, Osaber
con toda a forza
presentida e so- expresar eses
brenatural que sentimentos
as rodea, no
misticismo das renovadores
nasas árbores, viaxando pola
na noa mediciña popular, etc., Céltia.
temas de por si
sagrados, hoxe
cáseque esquecidos do que un dia foron os nasos guieiros.

Coñecer a nosa história e para
sentirnos orgullosos dela, dos
nasos devanceiros e, por conseguinte, de nós mesmos.•

Niso ficamos: criando os estímulos necesários para viaxar
polos eidos dos nosos devanceiros ...
Desde Guimaráes até Samas
ou desde Rennes ate Melide ;
desde Quiroga até Carmathen;
ou desde Gairloch até Catoira;
desde Monterrei até Peel, ou

MA.NOEL "MOR" CAMBA
( COORDENADOR DA REVISTA
VL4XES CÉL11GA S, CAMINHo REAL)

Unxogo
Propóñolles un xogo, parecido
ao Karaoke. Trátase de coller a
melodía da canción de José
Luis Perales"¿ Y cómo es él?" e
engadirlle a seguinte letra:

Mirándoche pra os olios,
xuraría
que te-los memso hábitos que Franco,
só che falta poñer gardas annados,
que tiren a matar cando alguén diga:
¿E don Manuel,
en qué lugar eré vostedes que está?
Entérese,
de que isto é unha Democracia.
Non pode ser,
pecharlle a boca ó noso pobo,
Entérese
ou pode haber máis que zapatos.

AR1As V EIGA
(LuGO)

Crítica a Leí de
Protección dos
Animais
Domésticos
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia
(AGENG), coordenadora da que
forman parte a maioria das asociacións galegas de defensa da
natureza, considera insuficiente
a lei de protección dos animais
domésticos e selvaxes en catividade, aprobada polo Parlamento galega cos votos a favor do
Partido Popular.
Para a AGENG é absolutamente inxustificábel que a lei non
proiba un espectáculo tan cruel
e sanguinário como o das corri das de tauros ou as atroces
competicións de tiro ao pombiño, que a maioria dos galegas e
galegas rexeitamos.
Segundo un inquérito realizado
por Sondaxe, Instituto de Estudo
Sociolóxicos Galegas, publicada
en La Voz de Galicia o 4 de Outubro do 92, o 51 % da poboación galega rexeita as corridas
de tauros e só o 29% as apoia.•

AGENG

Noutrora, hai ben anos,

( C OMPOSTELA)

.-----------------------------------------,
OS CONQUISTADORES MODERNOS
(MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA)
Presentación o Mércores
dia 24 ás 20 h. na Galeria
Sargadelos do Ferrol, R/ Dolores, 55
Coa intevención de:
(autor)
DIONISIO PEREIRA (autor e coordenador)
CESAREO SANCHEZ IGLESIAS (director de
Edicións A Nosa Terra)
MANUEL GONZALEZ PROBADOS

Proximamente á venda o N2 3

ACUL11JRA CASTREXA,
E N

DE FRANCISCO CALO.

PR E PARAClÓN:

5.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro.
7.- A igrexa galega, de Francisco Carballo. 8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro.
9.- A desamortización, de Ramón Villares.
10.- Historia económica contemporánea, de Xoán Carmena.
12.- Ungua e Historia, de Santiago Esteban. 13.- Prensa e outros medios de
comunicación, de G. Luca de Tena. 16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés.
18.- O nacionalismo, de Xusto Beramendi.
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo Máiz. 20.- Transición e
autonomía, de X. R. Quintana / A. Romasanta I M. Valcarcel.

L-----------------------------------------~

Ar
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As cidades europeas que
gozan dalgun prestíxio
cultural non dubidaron
en reforzar este pauso
através da construción
de museus e centros de
arte que aglutinan e
acollen nas suas
instalacións a obra dos
máis importantes
pintores e artistas
contemporáneos.
Santiago de Compostela,

santuário para uns,
centro de peregrináción

N2561

desde a Idade Média
para outros, e conxunto

monumental e artístico
para todos contará cun
Centro de Arte
Contemporánea. Críticos
de arte, profe sores de
universidade, directores
de museus e artistas
analisaron na própria
cidade as expectativas e
o futuro <leste museu
que na actualidade se
construe ao pé de San
Domingos de Bonaval.

Galicia contará desde o verán
cun centro de Arte Contemporánea
Ainda están a debate os critérios de utilización e a posibilidade de ter colección permanente
pertos galegos e foráneos que podan recomendar as persoas idóneas para dirixir o C.G.A.C. Xosé
Freixanes opina que este comité
confeccionaría portanto un retratorobot das características do director. Freixanes valorou positivamente este encontro e agradeceu a
presenza en Santiago de Compostela de prestixiosos especialistas
en arte: "trouxeron unha experiéncia que nós non tiñamos. Nunca
houbo nengun centro destas características na Galiza e o aportado
polos convidados ás xornadas vainos axudar en grande medida sobretodo nos aspectos de infra-estrutura, criación dun património,
ou modelos europeus de centros
semellantes". Neste sentido o
C.G.A.C. copiarla o modelo inglés
ao contar cun comité de expertos
que lle ofrezan aos políticos o retrato-robot dun futuro director.

• AMANDA ÁLVAREZ

O C.G.A.C., deseñado por Álvaro Siza Vieira, continua despertando polémica nalguns colectivos relacionados coa arte. O proxecto de construción do Centro
Galego de Arte Contemporánea
xestouse a finais do ano 82 cando
estaba na Dirección Xeral de
Cultura Luís Álvarez Pousa. Tras
dez anos quedaba finalmente incluído no orzamento autonómico
coa actual equipa da Consellaria
de Cultura. Arredor de 1.600 millóns serán precisos para pór o
ponto final a esta iniciativa longamente agardada.
O Centro e tá promovido pola
Consellaria de Cultura e Xuventude. A Dirección Xeral de Património supervisa tecnicamente o proxecto arquitectónico que dispón
dunha parte importante de alas de
expo icións temporais, ademais
de ervizo complementário como alas de acto de seminários
libraría cafetaria zona de recepción, armacenaxe e admini tración. Portanto tráta e mái dun
Centro de Arte Contemporánea
dedicado á apresentación de expoición temporai e promoción da
arte, que dun mu eu ríxido e con
montaxes permanentes.
Durante o dfas 12 e 13 deste mes,
dezasete expertos chegados desde
diferentes pontos do território español e a Galiza abalisaron en
profundidade o conxunto arquitectónico de C.G.A.C. así como o
seu desenvolvimento e funcionalidade. As ponéncias de Martín
Chirino (Director do Centro Altántico de Arte Moderna de Las
Palmas), Tomás Lloréns (Conservador da Colección Thyssen), Rosa Olivares (Directora da revista
Lápiz) e Miguel Fernández Cid
(Crítico de arte), configuraron o
primeiro dia de traballo baixo o título "Tendéncias, programas e
modelos para os novos museos".
A segunda xomada xirou arredor
dos critérios, prioridades e condicionamentos dos museus nunha
cidade periférica. Os ponentes foron nesta ocasión Gloria Moure
(Directora da Fundación Espai de
Barcelona), Vicente Todoli (Xefe
de Area artística do I.V.A.M.),
Carlos Baztán (Director de Supervisión de proxectos de museus estatais) e Simón Marchan (Catedrá-

tico de Estética da U.N.E.D.). Na
derradeira mesa das xornadas, á
que non asistiu Pilar Corredoira
encarregada das artes plásticas da
Xunta de Galiza, estiveron presentes Félix de la Fuente (Director do
museu de B.B.A.A. da Coruña),
Antón Patiño (artista), Xavier Seoane (crítico de arte) e Xosé Freixanes (artista). Nesta mesa redonda foron debatidas as expectativas
dun museu de arte contemporánea
na Galiza asi como os critérios e
condicionamentos.

Definir antes de facer
Nas conclusións das Xomadas a
Comisión organizadora lamentou
que a criación do C.G.A.C. non
xurdise apoiada por "un rigoroso
proceso de definición do seu carácter e programa ainda que consideramos que o edificio de Álvaro
Siza é unha primeira e magnífica
contribución á sua futura realidade". Segundo os seus organizadores o funcionamento do Centro
Galego de Arte Contemporánea
debería estar rexido por un Consello de Administración e un Consello Asesor. Ademais nas conclusións reclámaselle ao governo galego que se crie unha comisión de
expertos para a eleición do futuro
director con independéncia de po-

der político. Asimesmo o
C.G.A.C. deberá constituírse nun
centro dinamizador das artes plásticas coa aspiración de criar unha
colección permanente hoxe en día
inexistente no noso país.
As conclusións destas xornadas
non foron asinadas por todos os
participantes ao consideraren que
a sua elaboración foi realizada
dunha maneira pechada sen consultaren cos asistentes. Neste aspecto pronunciouse Román Pereiro, coleccionista, que entre outras
cuestións denunciou a falta de
transparéncia dos organizadores
por non ter comunicado o proxecto
de exposición para a inauguración
do centro que terá lugar probabelmente no vindeiro verán. Tampouco Félix de la Fuente, asinou na
sua totalidade as conclusións apesar de recoller dun xeito global todo o debatido nas xomadas. Pedro
de Llano, profesor de Expresión
Gráfica na Escola Técnica de Arquitectura da Coruña, e membro
do Consello da Cultura Galega,
considera sen embargo que son
ponto de partida para o funcionamento do futuro Centro de Arte
Contemporánea. De feito, no acto
da inauguración das xornadas o
próprio Conselleiro de Cultura
comprometeuse a telas en conta.

Segundo Pedro de Llano "a función das xornadas era procurar
que o proceso de posta en marcha
do C.G.A.C. se fixese dun xeito
racional, ver conceitualmente cal
era o papel dese centro e cal poderia ser o sistema xurídico e administrativo que se deberia utilizar
para o seu funcionamento".
As conclusións das xomadas serán desenvolvidas nun anteproxecto que os organizadores están a
elaborar para envíalo posteriormente a todos os invitados das
xomadas co obxecto de recoller as
suxeréncias máis axeitadas, unha
vez remitido o informe será entregado ao presidente da Xunta da
Galiza como proposta para o funcionamento do C.G.A.C.
Pedro de Llano considera por outra parte fundamental a eleición
do Director de C.G.A.C., "o director debe ser dunha total independéncia en canto á programación
cultural do Centro de Arte, ademais dos comités de asesores e
patronatos que controlan desde
atrás o funcionamento do centro".

Comité de expertos
Outra das propostas esbozadas foi
o nomeamento dun comité de ex-

O Centro Galego de Arte Contemporánea nace como tal pero non
despreza a posibilidade de se conv erter nalguns anos nun museu.
Pedro de Llano pronúnciase a favor desta iniciativa sempre que se
defina dunha maneira rigorosa:
"neste momento para que o centro
sexa un museo teriamos que contar
cunha colección con peso suficiente para sustentalo, e nós na actualidade non a ternos, portanto, haberá
que esperar un tempo para aunar
critérios e mercar obras que sirvan
de base a unha colección internacional de arte contemporánea".

Relación co Porto
Outras das preocupacións dos organizadores das xomadas centrouse na relación que se estabelecerá
coa cidade do Porto. Na cidade
portuguesa estase a construir un
centro de arte contemporánea que
estará relacionado coa Galiza non
só pola futura autoestrada PortoSantiago, senón pola búsqueda da
personalidade atlántica de ambos
núcleos.
O Centro Galego de Arte Contemporánea segue criando polémica,
só hai que esperar o remate do anteproxecto que se elabora nestes
días, o que probabelmente será
entregado ao governo galego no
mes de Maio. A resposta seguramente non demorará xa que a
inauguración do C.G.A.C. está
prevista para o verán, antes do período eleitoral. +
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DIAS
rexións europeas coa mesma
raiz". Nesta edición está prevista
a actución no Teatro Municipal
Rívoli, de Sétima Legiáo, Barzar
(Bretaña), Battlefields Band
(Escoza), Uxia, Barabán (Italia) e
os irlandeses The Chieftains.
A producción do festival corre a
cargo de Mundo da Cam;áo. [ver
información na Axenda <leste
mesmo número].+

• Para a Xunta
o que1xo e o
mel non
poden ser
gal egos
Unha nova denúncia da Mesa pola
Normalización Lingüística pon de
manifesto que o conflito da
etiquetaxe en galego non é un
feito isolado, producto da
casualidade. Cos mesmos
argumentos que na ocasión de
Erica Me/, pero co agravante da
ameaza dunha multa de case
200.000 pesetas, expedientouse á
marca "Queixo da Granxa de San
Vitório".
Para a Mesa trátase da
vulneración dun direito básico e
da sistematización da represión:
"sobre a normalización do galego
nas etiquetas seque pendurada a
espada de Damocles, en forma
dun Delegado de Indústria, Xoan
Lizaur Outeiro, profundamente
antigalego, como tamén se
demostrou nas Somozas, onde
nunha asamblea atreveuse a dicer
que para falar de química tiña que
usar o castellano porque o galego
non valia, ou no uso continuado
de toponímia españolizada mesmo
nos anúncios da própria
Conselleria de Indústria".
A Mesa chama á solidariedade
pública coa Granxa de San
Vitório, e agarda tan magnífica
resposta como no caso de Erica
me/, que recebeu máis de mil

•O adeus
a Rádio2

• Arroutada de Os Diplomáticos
Cun fato de dezasete novas cancións o grupo "Os Diplomáticos de Montealto", iniciaron unha xira por Galiza
que xa recalou en Porriño, Cee e Guitiriz, celebrando unha "Festa Brava" na Coruña e na NASA de Santiago.
Seguindo a moda da interactividade Os Diplomático reparten entre o público as suas letras para que escreban
nelas o que lles pida o peito na procura da versión definitiva.+
tarxetas de solidariedade, as
mesmas que foron parar ao
despacho do presidente da Xunta.
Durante aquela campaña
elaborouse unha lista, non
exaustiva, de máis de 400
productos que, en favor sobretodo
do inglés, incumpren todas as
disposicións galegas e españolas
sobre etiquetaxe, como por
exemplo unha grande cantidade
de bebidas alcoólicas e moitas
prendas de confección. +

• Morreu
Natália
Correia

feminismo, Correia pertendeu
sucesivamente ao PS, PSD e ao
PRD de Ramalho Eanes polo que
foi eleita deputada independente.
No 1970 organizou a antoloxia
Cantares de Trovadores GalaicoPortugueses e no 86 publicou o
seu libro Todos somos hispanos,
que aprofundaba na sua
preocupación polas relacións entre
as nacións peninsulares. A sua
obra comprende máis de trinta
títulos de poesía, teatro e ensaio. +

•Festival
Intercéltico
do Porto

•ANasa
alternativa

A escritora das llias A~ores
Natalia Correia faleceu en Lisboa
aos 69 anos de idade. Activista
dos direitos humanos e do

de Maria Xosé Diaz e a pointura
de Maria Ruido. As visitas serán
en dias de actuacións ou prévia
cita telefónica. Para o resto do
mes teñen previsto hardcore con
"Anestesia" e "Escombro" odia
20 ás 22 h.; celebrar o sábado 27 o
Dia Mundial do teatro e entre o 29
e o 7 de Abril poñer a mostrainstalación de Xosé Espona co
título "Outra luz".+

Até o 27 de Marzo está aberta
unha experiéncia poético-artística
singular na Nave de Servizos
Artísticos do grupo Chévere en
Compostela. Trátase da mistura da
poesia de Chus Pato coa escultura

Os dias 1, 2 e 3 de Abril
regresa o Festival Intercéltico
de Porto que persegue "axudar
a preservar e divulgar a
música celta e, através dela, a
reunir artistas de paises e

O galego Xavier Alfaya, publica
unha reportaxe no último número
de Scherzzo que recolle a crise e
reconversión a que está submetida
a única emisora de rádio adicada
á música clásica. Modificacións
de programación, alixeiramento
de contidos e recorte de
orzamentos, son algunhas das
características analisadas "desde
1986 cun orzamento de 100
millóns pasouse aos actuais
cincuenta".
"Seria case impertinente --di
Alfaya- lembrar que a existéncia
de emisoras dedicadas á chamada
música clásica é un feíto que non
se discute nesa Europa na que se
di que estamos integrados. (... )
Radio France Musique ten un
orzamento anual de 4.000 millóns,
sen contar que da emisora
dependen várias orquestras
sinfónicas ou que na Alemánia hai
nove emisoras -Munich,
Stuttgart, Baden Baden,
Sarrebuck, Francfort, Colonia,
Hannover, Hamburgo, Berlín e
Leipzig- dedicadas inteiramente
á música clásica cos seus
correspondentes conxuntos
sinfónicos, alguns dos cales
posuen prestíxio internacional. Ou
que os intentos da asa máis dura
do thatcherismo por recortar os
programas de música clásica da
BBC saldáronse cun dos seus
primeiros fracasos".+

5E~1'AIHE@
DISTRIBUCIÓNS

MUSICAIS

ALTERNATIVAS

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc.
Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk
FAI O TEU PEDIMENTO POR m.ÉFONO OU
A MEDIO DESTA TARXETA
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Relatos de
fantasia
Unha antoloxia
de Antón Risco
En Essay on Romance ( 1824), sir
Walter Scott descrebia o romance
"como unha narración fictícia, en
prosa ou verso, o interese da cal
xira arredor de feitos maravillosos
e desusados", diferenciándoo da
novela, que para o escocés era
"unha narración fictícia que difire
do romance porque os incidentes
da mesma acomódase ao tipo de
incidentes da vida e das condicións modernas da sociedade".
Sen sabelo, o autor de Ivanhoe estaba a diferenciar o que hoxe se
entende po narrativa fantástica e
narrativa realista dunha maneira
sinxela. Desde aqueta, o estudo
sobre a forma fantástica na novela
ten medrado, e hoxe múltiples son
os analistas desta clase de literatura que, en todo lugar e nacións, remónrase ás lendas populares, e
que forma parte do imaxinário de
todo povo e cultura.
Como en todas as nacións, a literatura galega ten, tamén, o seu apartado "fantástico" . (Sobre lendas
populare recoméndase a escolla e
introdución feita por X. M. González Reboredo: Lendas galegas de
tradición oral. Galaxia, 1983). Sobre literatura fantástica en língua
galega, pouco se ten escrito, por
iso é de agradecer a antoloxia que
apresenta Antón Risco, Antoloxía
da literatura fantástica en língua
galega (1 ), un estudoso desta clase
de literatura, sobre a que ten escrito diversos volumes, tanto en galego como en español.
O presente libro consta dunha longa introdución e da escolla propriamente dita. Na introdución,
Risco explica o que é para el literatura fantá tica, diferenciándoa

de literatura maravillosa. "A literatura fantástica sería logo, en primeiro termo, sobre todo a máis xeral e cotiá", o que nos remite á definición de romance dada por Walter Scott. Pero o autor, para apreixar o tema, dá os pontos para que
o leitor vaia achegándose con profundidade a este tipo de literatura.
Comeza por deseñar o que son para el os dados fundamentais da literatura maravillosa: a) o maravi11oso nivelado: criación dun espazo prodixioso, no que todos os fenómenos que se producen ---maravillosos para os leitores-- son inteiramente naturais ao mesmo; b)
contraste de dous ámbitos maravi11osos opostos nas suas Jeis: xeralmente a acción está determinada
polo paso dun a outro que dá un
personaxe; c) irrupción dun elemento estraño no meio normal da
narración e pode producir surpesa
ou medo nos personaxes; d) dúbida verbo de certas manifestacións
prodixiosas nun meio que xa é
prodixioso; é e) fusión da ficción
coa realidade (entendendo realidade como realidade maravillosa na
que se desenvolve a acción). Se o
leitor analisa estes pontos, darase
conta de que A. Risco está a falar
dunha literatura maravillosa que
está máis cercana do que se entende como ciéncia ficción do que,
por exemplo, os surrealistas entendían como maravilloso ("O maravilloso é o que tende a ser real",
A. Breton). Pero, quizá, é porque
existe un trastocamento dentro das
definicións de maravi11oso e fantástico, xa que Risco, acto seguido, dá as modalidades e forma que
ten a literatura fantástica. Moda1idades e formas, que, como verá o
Jeitor, achégase máis ao que se entendía por maravilloso.
1) Contraste de dous es pazos
opostos nas suas leis: un terá de
mostrar unha apariéncia ben normal, achegado ao cotián do leitor;
o outro ha de ter algo de prodixioso; 2) Irrupción do maravilloso no
cotián. Este grupo divídese en tres:
a) o maravilloso é exterior ao home; b) o responsábel do maravillo-

21

conta de libros

11

ra máis ou menos pueril que intenta "espantar" ao Jeitor. Talvez porque, armado dun certo cientificismo, o autor non viu -ben que o
albiscou- que o fantástico (ou
maravi11oso) supón, de primeiras,
a solideza dun mundo real... para
mellor devastalo.
No último apartadodo prólogo, o
autor explica a sua escolla autor por
autor, situando os relatos antologados dentro dunha ou outra das modalidades que definiu. Esta parte da
introdución é a primeira história do
fantástico dentro da literatura galega. Un "xénero" onde un autor bri11a por riba de todos os demais:
Álvaro Cunqueiro, ainda que seria
redutor falar do mindoniense como
escritor "fantástico", e esquecer que
é moito máis do que só iso.
so é o home; e c) o maravilloso é
criado polo home. 3) O fantástico
puro, quer dicer,no que se· produce
aquel elemento que emborrachan o
sentido do relato, co que se provoca o medo, o abraio, o rir. 4) fusión coa realidade: todas as
dimensións do
ser amósanse- A escolla é
lle niveladas ao correcta,
leitor. E 5) quizá falta
confusión de
Rafael
retórica e diésexe, aquela na Dieste e
que a forma ten algun dos
unha influéncia que
decisiva até o
ponto de poder compoñen
xerar fantastici- Dos
dade. A cada arquivos
modalidade, o do trasno
autor pon un
exemplo, coñe- podía estar
cido na litera- presente
tura mundial a qui.
ou de colleita
própria. A partir destas modalidades e formas, Antón Risco
estuda a literatura fantástica, e ben
que dirixe a atención do leitor cara
a determinados aspectos da literatura fantástica, non chega a delimitar a raia que afasta o que seria
literatura deste tipo dunha literatu-

Os outros nomes, quince en total,
son escritores de finais do XIX e
do presente século. Alguns dos relatos antologados inscreberíanse
mellor dentro dunha literatura
pueril na que o fantástico é un elemento forzado (os relatos de Arturo Lezcano -autor inédito até o
presente volume- e Ursula Heinze, cultivadora dunha literatura
sentimental, de tipo realista, que
escrebeu o seu relato ad hoc para
a presente antoloxia) máis do que
un elemento natural. Outros dos
relatos escollidos son simples variacións de contos ou lendas populares -os de Heráclio Pérez Placer. Os outros escritores, son nomes que bri11an con luz própria
dentro da literatura galega do presente século, ainda que alguns deles só escreberon relatos fantásticos nun momento determinado, e
outros cultiváronos en todas as
suas obras narrativas. A esco11a é
correcta (á parte dos xa mencionados como "fantásticos-pueris"),
quizá falta Rafael Dieste, que ben
que non cultivou o relato fantástico, algun dos que compoñen Dos
arquivos do trasno podia estar
presente aquí. Ao limitar a sua escolla a nacidos antes de 1941,
(continua na páxina seguinte)

Cine galego fóra
O Centro Galego das Artes da lmaxe
(CGAI) segue publicando as suas
monografías. As Fontes e documentos
sobre cine en Galicia nos Arquivos
da administración central recolle as
fichas dos filmes que se atopan nos
arquivos centrais da administración e
que son un estribo para aportará
investigación cinematográfica do cine
relacionado con Galicia. •

Colonialismo e sexismo
Ven de publicarse o último da
publicación galega de mulleres Festa
da palabra silenciada. Fai o número
nove e xunto a seccións habiluais, de
criación e crítica, adícase, recén
finalizado o V Centenário, á
colonización das mulleres e a sua
reacción frente ao colonialismo. "Como
primeiras colonizadas históricas, as
mulleres precisamos autodefinimos,
autodetenninamos, tomar contado
noso corpo, da nosa vida e do noso
país. Para iso somos feministas. Para
iso emitimos aquí a nosa palabra libre".
Máis de trinta colaboradores
escrebendo._coas ilustracións de
Rosalia Pazo e as fotografías de Sandra
El eta e Graciela lturbide. •

Vicen~

Fisas.

Mediterráneo
Nos discursos políticos e estratéxicos
dos últimso anos é frecuente topar
referéncias á ameaza do sur. Vicen\:
Fisas en Ecologia y seguridad en el
mediterráneo, propón un novo
discurso sobre a seguridade na rexión
mediterránea basado no desarme,
desmilitarización, cooperación
económica e ecolóxica e a protección
dos traballadores inmigrantes. O libro
está editado por CIP/ICARIA (Comte
d'Urgell, 53 - 08011 Barcelona).•

~
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(ven da páxina anterior)

quedan foran outros nomes, Xavier Carro (1942) e, sobretodo, as
novas promocións que contan con
excelentes narradores do que se dá
en chamar "literatura fantástica":
Xavier Queipo, Cid Cabido, Xosé
Miranda, Maria Teresa Otero, Xe
Freyre, etcétera. Nornes estes --e
outros que esquezo-- que deberán
formar parte do próximo volume
que sobre literatura fantástica galega (que non en língua galega; a
única literatura fantástica galega é
a que se escrebe en língua galega)
prepare Antón Risco.•
1) Col. Narrativa. Editorial Galaxia. Vigo,
1991. 306 páx.

XGG

Un vate

para a fin
da historia

Forcadela ousa retoma-lo legado
dos poetas inspirados. Así, cunha
evidente influencia simbolista,
Pro/e cía achéganos á figura e á
función do escritor. Servíndose da
forma do diálogo a voz lírica en
primeira persoa, trasunto do propio Manuel Forcadela, déixase posuír polo verbo da muller sabia, da
simbólica Sibila, principiando unha certeria reflexión sobre o oficio
lírico, sobre a singradura do poeta.
O malditismo, o non senso, a marxinalidade, a pertenza declarada ó
"territorio inútil da tristeza", van
debuxando unha escenografía tinguida por imaxes de corte decante,
"páxaros de cinsa, licor fúnebre da
tarde, lirio apodrecido, flores xa
queimadas ... ". A atmosfera de derrota, do "declinio", cifra da nostalxia frente ao que foi, sentimento
de xinea romántica e eixo. clave do
poemario O varredor en Outono,
anterior e magnífica entrega de
Forcadela, avanza nembargantes
·en Profecía cara un estadio de
meirande intensidade. Así o abano
de tons outonizos e melancólicos
vese por veces asa'ltado pola esgaza4ura da "debacle", polo aire

Manuel Forcadela.

apocalíptico que se agocha nas galas máis extremas da podremia,
reino da morte, poeta afogado, poeta suicida, desexo de "o frotio
máis corrupto", "o verbo que devala para o centro / e aniña xunto
aos corvos nalgún salgueiro seco".
O fulgor do terrible convértese no
único conforto, no único norte na
procura da beleza. Desde a voz propedéutica da Sibila asistimos a unha

Profecía de
Manuel Forcadela
Libre do perigo das falsas apariencias do presente, o cego Tiresias
gozou, pola contra, do fulgor da
visión, do poeder da profecía, condena e dádiva de Zeus. Desde
aquela a comitiva dos visionarios,
dos poetas inspirados, tense ido
nutrindo con nomes senlleiros como o do Virxilio da Cuarta Égloga, con multitudes como as da lexión romántica, faros da humanidade, ou con modernos xeniais como Rimbaud, "C'est oracle c'est
que je dis", enxergando a afirmación do imaxinado. A nova entrega poética de Manuel Forcadela,
(Profecía, colección Xanela, Sons
Galiza Libros, Lugo, 1992), persegue o ronsel <leste parnaso, un parnaso no que brilla tamén con forza
a figura do vate fundacional das
nosas letras, o bardo Pondal ó que
ó autor, lembremos os traballos
críticos A Harpa e a T erra, (Xerais, 1988) e A poesía de Eduardo
Pondal, colección labirinto, Nova
Galicia, 1992), está íntimamente
ligado, con este título, espido e
ambicioso, tan a contrafío destes
tempos de incerteza nos que os
vieiros para a lírica semellan pasar
tan só polo discreto camiño do cotián chámaselle poesía da experiencia ou neorromanticismo.

formulación ex- Aminoradas
plícita da condición e o sino do as roupaxes
poeta De modo culturalistas
que a debacle, escolle o
desposuída do ritmo da
sentido tráxico,
sexa unha fin en salmodia, e
sí mesma, un subordina a
espectáculo brillantez
nihilista que o das imaxes
bardo debe recrear e mesmo á
favorecer". coherencia
Contempla des- do discurso.
de lonxe o incendio do palacio / e non deas
auxilio aos que corren con baldes".
Tras a consigna da destrucción, do
espectáculo do caos. Forcadela propón unha arte inútil. Aquí, en consonancia coas máximas posmodernas, co naufraxio da razón totalizadora, o vate dos tempos da fin da
historia, escolle un camiño que o
afasta tanto dos apocalípticos coma
dos integrados. A incertidume e a
dúbida pasan pois a ser único emblema dun poema volto para a linguaxe. No eido xa da reflexión me-

Música
111

instrumentais otorgamos menos
valor ás prácticas de execución estrictamente históricas, que a conseguir unha
imaxe sonora
que sexa quen Estamos
de transmitir o ante unha
ambente desexado aos nosos escolma de
ouvidos do sé- composiculo XX". Un- cións deha vez reparasenroladas
da na gravación a debida a xeito de
atención, se- suite.

Música
·m e di e val
Oni Wytars,
"Amar e Trabar"
O repertório do disco apenas depara sorpresas a calquera afeizoado mínimamente informado. Sorprende a inclusión <leste disco no
catálogo "Lyricón", que se
por algo se distingue é pola
divulgación de produccións
que en nada teñen a ver coa
música medieval. "Oni Wytars" ven sen do un fato de
músicos de variada procedéncia -Italia, Turquía, Austria,
Alemaña e USA-, que atopan
o seu vencelo comun na música dos séculos XII, XIII,
XIV e XV: "Cantigas" de Alfonso X, de Martín Códax ... ,
un repertório que apenas depara· sorpresas a calquera
afeizoado mínimamente informado. Na contraportada
do disco leemos "nos arranxos destas cancións e temas

CERNA
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e Marc Viader: Un advogado
contra a chúvia ácida

e En defensa do ferrocarril
e Adeus a Ramón Valcárcel
e DOSIER SOBRE
AMAREA NEGRA

mella que o resultado foi máis ben
inverso intención mostrada polos
intépretes na sua declaración de
princípios. O.W. é un grupo de
música medieval con todas as
consecuéncias, homologábel aos
consagrados "Clemencic Consort"; para maior abondamento,
contan nesta gravación coa colaboración do director da mentada
formación, René Clemencic, que
toca vários instrumentos de vento,
entre eles o "gemshom", frauta de
como de vaca; polo demais, unha
ampla gama completa a variedade
sonora do grupo: "nycklharpa", fídula con teclas, schalmei, oboe medieval, bendir,
pandero rabe ...

tapoética "Non voltes máis linguaxe, adro do silencio. / Porque foi
chegada a tarde de abatervos co
meu canto / e vós sodes ocaso ante
a miña presencia", a voz lírica convoca ó ermo, o deserto onde se atopa o destino profundo, a orixe da
poesía. Igual que Ulises viaxara engaiolado cara ó canto das sereas, o
poeta fai aquí do canto unha viaxe
cara ó canto, cara ó centro do inefable, espacio inaugural do mito.
Namentras dura esta viaxe iniciática queda tempo tamén para ollar
ós seus contemporáneos, para pór
en solfa a sociedade secreta dos
poetas, unha sociedade que unha
ollada distante identifica como
"espreitadores de cadáveres", seres de laio perenne perdidos nunha dor cotiá e insignificante. Pasaxes que, sendo fonte segura para
unha lectura maliciosa, rematan
por reclamar a soidade natural do
escritor. O poeta refuga toda pertenza a calquera movemento, lonxe do maniqueísmo e as confabulacións do "negocio" literario.
O inventario de lugares amados,
dos seres, as cousas e as atmosferas, dá paso ó simbólico diálogo
entre Nausícas e Ulises, diálogo
publicado xa xunto con grabados
do pintor Laxeiro en forma de carpeta durante o pasado ano, e que
ven sendo unha recreación do gozoso intermedio na viaxe do heroe, vía franca para os aromas clasicistas. Unha nova figura mítica
será a encargada de pecha-lo poemario, a de Hermes, o intérprete
dos deuses, o mensaxeiro divino
que, invocado polo poeta, dá lugar, cunha lograda recapitulación
final das pasaxes claves do poemario, á fin desta procura do coñecemento de si que é Profecía.

Descobrir a estas alturas novas versións de temas coma
"Ondas do mar de Vigo" ten
o seu encanto, e neste caso os
músicos, mália moverse dentro dos parámetros da fidelidade histórica, desenvolven
con soltura o cometido. Resulta primitivo, sóbrio, arcaico e un tanto desaliñado.
Tampouco habia que faceto
doutra forma.+

Estamos pois ante un libro valente,
unha obra que pertence xa a unha
escrita madura e que, recollendo os
motivos vitais do autor, parece levar
ata o lfrnite as propostas que alentaban ás súas anteriores creacións, Ferida acústica de rio (1981), O regreso das ninfas (1985) e O varredor
en Outono (1987). Aminoradas as
roupaxes culturalistas ou, mellor dito, entretecidas no máis fondo do
verso, esta Profecía escolle o ribno
da salmodia, e subordina a brillantez
das imaxes á coherencia do discurso. Un exercicio de paixón e lucidez
que, ó tempo que convoca modelos
e ilustres devanceiros, afástase das
pautas habituais coas que a poesía
de hoxe nos engaiola. +

XOÁN M. ESTÉVEZ
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Dúo
dinámico
Os comentários
de Enxogo
Parodiando o título do programa
que máis "varre" nos paineis de
audiéncia (propoño chamarlle de
"televidéncia", que quen non inventa palabriñas destas hoxe en
dia non se come un rosco periodístico), referímonos aos altos e baixos observábeis neses proprios índices en canto á popularidade de
certos apresentadores ou "gurus",
dos que se nos escapa en moitos
casos tanto a causa do seu éxito
coma a do seu ocaso se é que gozaban do favor popular pouco tempo antes. Ese parece ser o caso de
Emílio Aragón, acaso o menos dotado desa saga familiar, que xa é
dicer, e que
en embargo
acadara inusitadas cotas de David Vidal
atención do te- mentres foi
1evidente co entrenador
advento das
caía ben a
privadas. Fichado millo- todo o
n ar i amen te mundo,
pola emerxen- pero aos
te A-3, segundo esas táboas pouco
máxicas polas partidos de
que se guian estar de
as canles dei- comentarisxou de facer
chiste, e van- ta da 1VG
lle reducir a xa poucos
duración do o suportan.
seu programa.
Se é certo alegrámono ainda que ó exa por
unha cue tión de hixiene mental
colectiva, ainda que a este re peito
hai unha abondosa cepa de "vírus"
ci cados polas distintas cadeas.
Tamén baixaron os culebróns, non
en número senón en audiéncia, se
hemo de fiarnos de e fndice . É
normal , e con ideramo que o
culebrón onno agora ervido
recén cociñado eco membrete de
"realidade", e por i o Paco Lobatón é o mái atendido pola ma a
televidente, en e pecial en Anda-
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lucía e a Galiza, países non moi
desenrolados, casualmente. O único que hai que agradecedle a este
programa e a outros como "a máquina da verdade" é que serven
para facer non poucos chistes e
xogos de palabras á sua conta.
Outro que baixa en popularidade
(non en audiéncia pois antes non
podia tela) é o señor David Vidal.
Mentres foi entrenador caía ben a
todo o mundo, falaba galego mesmo de cando en vez nas emisoras
estatais (lembramos unha conversa
con Arsénio en A-3), e era un inegábel showman no banquiño. Pero
aos poucos partidos de estar de comentarista da TVG xa poucos o suportan, esa é a verdade. O galego
que se lle alababa resultou nun castrapo que se ben de disculpaba nun
princípio, non mellorou nen ten trazas de facelo co transcurso das retransm is ións. E os seus comentários estrictamente futbolísticos,
agás nalguns intres, resultan reiterativos ("estáse enfrentando unha
equipa de tantos millóns contra outra de tantos outros") ou caprichosos (comentários despectivos sobre
Salins e outros ...), e as suas intervencións, excesivas. E se cadra non
é máis que porque non mede moito
o que vai dicer, e acaba recaindo no
tópico, porque non é o mesmo falar
na tele que nunha tertúlia de amigos. Ou non deberia selo.
Non se trata tampouco de pedir
que o larguen, pero pareceria lóxico combinar o comentário de diversos ex profisionais para distintos partidos pois tampouco son
poucos os que transmiten a TVG,
co que por bon que for ocomentari sta-consorte, sempre acabaría
can ando a mesma voz e as mesmas coletillas. Do comentarista titular e parece que vitalício, Tério
Carrera, acaso o mellor comentário sexa o dun amigo que sempre
se refire a el trocándolle o primeiro nome polo de "Tédio". Poderian tomar exemplo dos comentário que pudemo escoitar, servidos por "En xogo", da retransmisión da tele catalana do partido
Bar~a-Deportivo, apaixonados sen
eren e candalosos nen chabacano . Aquí teremos que seguir aturando a e e duo pouco dinámico.
Até cando? Quen sabe.+
G. VILAS

Durante o periodo nazi moitos estudantes e intelectuais organizáronse para combater o fascismo. De esquerda a dereita os
irmans Hans e Sophie Shell, xunto con Christoph Probst, que formaban parte do grupo Rosa Branca. Os Shell foron detidos
en Febreiro de 1943 por repartir volantinas. Poucos dias despois, xunto con Probst, foron executados. (Foto: ADN-Zentralbild

Caza de bruxas contra os intelectuais
alemáns do Leste
A sua postura de esquerdas, mália a caída do muro, comeza a ser perseguida
polos meios de comunicación e a sua vida investigada pola policía
•M.V.

Hai unha verdade pouco contada
sobre o tránsito cidadán no muro
que separaba as duas partes de
Berlín. Durante décadas os cidadáns do Oeste viaxaban á parte comunista a mercar libros. As bibliotecas e librarías da RDA eran as
me11or abastecidas e as suas editoriais contaban xa no cálculo de tirada cos clientes da outra banda
do muro.
Hoxe os grandes trust de opinión
ocidentais e os poderes da nova
Alemaña non se conforman con
ter derrubado o réxime do Leste.
Observan un grave perigo na sua
intelectualidade, especialmente
formada, e que non renunciou á
sua ideoloxia. Os grandes periódicos como Bild Zeitung e o grupo
Spiegel iniciaron bai meses unha
cruzada contra os que denominan
despectivamente inteiectuais de
esquerdas, cuxos máis nomeados
representanTes son Christa Wolf,
Heiner Müller e Stefan Heym. A
acusación é "ter colaborado coa
Stasi", polícia política do Leste,
pero até os articulistas máis teimosos recoñecen que "os feítos son
en si pouco importantes".

Os escritores, un mito

CARLOS PUGA

Os promotores da caza de bru.xas,
que dia a dia se extende por todos
os méios e esculca en vidas privadas, non ocultan, con todo, a sua
confusión. Así, Fritz J. Raddatz,
antigo xefe da sección de cultura
de Die Zeit, escrebe que libros de
Wolf como Reflexiones sobre Christa T., A estrutura da infáncia ou
Kassandra son textos "importantes
da literatura alemana contemporánea", igual que os traba11os de Müller Philoktet ou Die Hamletmachine son "parábolas do poder e a

. . • A LIHGUA DO ALUMMADO E PROFESORADO NAS FRAMXAS
OCCIDEHTAIS DE ASTURIAS, LEÓH E ZAMORA
Xosé Rubal Rodríguez; Daniel Veiga Martínez; Neves Arza Arza .

-

• A REIVIHDICA.CIÓH DA LIHGUA GALEGA HO REXURDIMEHTO
(1840-1891). ESCOLMA. DE TEXTOS
Carme Hermida

-

• O REPERTORIO GALEGO DOS REFRANES O PROVERBIOS EH
ROMANCE DO COMENDADOR HERHÁH HÚÑEZ (1555)
Santiago Alfonso López Navia

traición, da mentira e a sumisión",
tamén moi importantes. "Como
poideron - pergúntase Raddatz- escrebir isto mentres ao mesmo tempo discutían cos inquisidores?".
Alguns admiten que os escritores
alemáns orientais non eran desonestos: "Wolf, por exemplo, era
unha comunista convencida, cando colaboraba coa Stasi". E non
era a única que militaba no S.E.D.,
partido comunista do Leste. Outro
crítico, desfai a sua confusión sinalando que "como bons alemáns,
como bons prusianos, aceitaron os
desígnios do Estado".
Tal argumento non acerta a explicar, con todo, porque no mundo da
cultura, foron moi poucos os que
se pasaron ao Oeste nestes coarenta anos (apenas algun escritor e o
actor Armin Müller-Stahl), mália
que todos eles tiñan liberdade para
viaxar e de feito visitaban frecuentemente a Alemaña Federal onde
eran verdadeiros ídolos, até o ponto de que "a intelectualidade da
RDA era un mito tan importante
na RFA como os seus deportistas".
Toda editorial ocidental que se
preciara sentíase obrigada a contar
entre os seus autores con algun escritor da outra beira do Elba.
Nos círculos culturais de Ocidente
afirmouse durante anos que "a
única literatura de verdade era a
do Leste". A explicación a esta realidade tiña que ser necesariamente contraditória: "Alonxados das
tentacións do consumismo -decíase- e dado que o réxime os censuraba e mimaba ao mesmo tempo,
estaban en condicións de producir
a me11or literatura".
O que máis parece ter incitado ao
poder alemán ocidental a gastar esforzos nesta cruzada contra os inte-

...

~
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ONSELLO
DA CULTURA
GALEGA.

Rúa do Vilar. 30. 15705 Santiago de Compostela
Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: 58 86 99

lectuais do Leste parece ser a coeréncia mantida por moitos deles.
"Saen na televisión -aponta un crítico- falando do ben e do mal, criticando levemente o réxime comunista, para despois poñer a feder a
Ocidente, desde a sua integridade
moral e a sua calidade de inmunes
ás tentacións do capitalismo".

Resposta de Wolf
Christa Wolf respostou nun artigo a
esta nova caza de bruxas. Para iso
recurriu á mención dunha época
histórica tabú na Alemaña Ocidental: o nazismo, no que tantos dirixentes ocidentais da posguerra estiveron implicados. "Os alemáns creron -di Wolf referíndose aos anos
despois da caída de Hitler- que naquela época podían renunciar ao
seu pasado, e agora, de novo, pensan que poden renunciar á cultura
tal e como existiu na RDA".
Wolf compara a sua situación coa
padecida polos intelectuais que fuxiron do nazismo. "Sabemos onde
nos levou iso -afirma-. De que ere
Alemaña poder desfacerse agora e
porque nos poñen a Mü11er e a min
baixo unha luz tal. Non me parece
que isto contribuia a construir a
resisténcia contra o extremismo de
dereitas, unha resisténcia que, na
miña opinión, debería dominar toda a cultura (... ) No canto de formar esta frente, elimínannos un
tras outro, péchannos a boca. Somente porque alguén aparece nos
méios de comunicación como un
informador da Stasi, esta persoa
xa non pode expresarse".
Na intelectualidade alemana ainda se
lembra á xeneración representada
por Bertolt Brecht, Heinrich Mann
(o maior dos Mann) e Anna Seghers,
que volveron a Alemaña despois da
guerra e optaron pola RDA. +
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Xesus Bale Gay, a música que deixou de soar
A biblioteca quedou en mans particulares e non da Residéncia de Estudantes
la e Hispanoamericana . A relación con Galiza fica debullada con
vários fitos importantes: fundación da revista Ronsel, na que publica poemas, artigos sobre música e unha das suas cancións, ingresando no 1928 no Semínário
de Estudos Galegas desde o que
participa no traballo etnográfico
Terra de Melide e a recopilación
do Cancioneiro Ca/ego, que seguiría durante cinco anos dixirido por Martínez Torner. Froito
<lesa época é o libro Hacia el Ballet Gallego e as críticas que dos
concertos de Madrid realiza para
El Pueblo Gallego de Portela
Valladares. Precisamente esa
faceta de crítico-xornalista musical é moi destacada e tivo continuación durante os 25 ano que
pasou en México e son unha das
publicacións posíbeis que e deben recuperar da sua obra, hoxe
inencontrábel. •

• XAN CARBALLA

O pasado 5 de Marzo
falecia en Madrid, onde
residia desde 1965 en que
voltou do exílio
mexicano, o músico e
musicólogo Xesus Bal e
Gay, que hai apenas dous
anos recebera a Medalla
Castelao. A obra <leste
criador e investigador
lucense, con graves
desarranxos psíquicos nos
dous últimos anos, ficou
en mas particulares e non
tomou carta legal a sua
idea de que pasara á sua
añdrada Residéncia de
Estudiantes,
da que tomou parte nos
anos 30.
Vivía alonxado de Galíza desde
pouco antes da guerra. A sua actívídade profísional, o próprio matrimónio coa pianista Rosita García Ascot e por suposto a guerra e
o exílio a México, fórono alonxando da realidade física do seu
país de nacéncia. Non accedía
apenas a entrevistas e na recente
bibliografía só atopamos un libro
con introducción e epílogo de
dous galegos, Carlos Martínez
Barbeito e António Buxán, que
ordenou para a desaparecida Fundación Banco Exterior, unha biografia que entretece a biografía de
Bal e Gay e Rosita García Ascot,
e o seu percorrido musical e vital.
No 1987, cando quixemos entrevistalo para A Nosa Terra, recebeunos
amabelmente, con aquel corpo
miudo e inquedo,e a memória ancorada nos momentos de esplendor
en México, sen desexo de lembrar a
fuxida dolorosa do 36. En certo
senso a vida detivérase anos atrás e
xa non quería entrevistas. Despediunos na porta onde Rosita Garcia-Ascot amoxetábao e dicíalle
"Pero que guapo eres, Jesus!".

Segundo Carreira "o xornalista
musical Bal e Gay mostra un e pírito valeroso e independente certamen te insensíbel a cntério de
imaxe e moda . As ua dura críticas á interpretación de Cilibidache da Sinfonía Pastoral ou á conceición musical de Alexis Wei senberg resultan excelentes exemplos. Non temeu tampouco a crítica aberta a un público que rexeita
novidades e aposta polos productos manidos ou prestixíosos"

Compositor
de curta obra
A seu labor criador foi pequeno e
el mesmo se explicacaba dicindo

A sua obra de mái fu te é a Sonata para clarinete e piano da que
Bal deixou dito , ' ne ta obra seguin fiel ao meu princípios formado en plena mocidade por influéncia do grandes, Ravel , Falla, Strawin ky, que por entón dominaban o programa madrileño . Difire da demai compo ición -miñas na ua amplitude, un
en aio á marxe da conci ión e
economía de meios formai que
caracterizan a aquelas. O eu primeiro tempo ten un ímpeto e un
lirismo que parece evocar a
Brahms, pero iso non e debeu a
nengun propósito experimentalista, senón que naceu así porque si.
Porén, en análise do seu material
temático revela unha concisión ou
economía de meios que en nada
dífire do neoclasicismo ao que
sempre me sentin afiliado".•

Rosita Garcia Ascot, a sua dona, e Xesus Bal e Gay en México.

········································································································································:

Opinións musicais
No libro da Fundación Banco
Exterior Bal e Gay expón concisamente a1gunhas opinións sobre os seus gestos musicais, advertindo "non sei que interese
pode haber en saber as miñas
opinións sobre música e músicos, pero através deses gostos
personais pode completarse o
meu retrato".

Xornalista musical
O musicólogo Xoán Manuel Carreira ten preparado a voz sobre
Bal e Gay para o ainda inédito
Diccionário de la Música España-

"de todas as miñas obras, que son
poucas, estou contento, porque se
non fose así teríaas destruido. Oeste xeito, aclaro e afirmo que estou
satisfeito, pero xamais pensei que
con esta ou con estoutra obra teria
chegado ao cimo. Non. Coido que
se seguise compondo, seguiría facéndoo no mesmo tono". Asi a
obra de criación de Bal e Gay, algunha sen editar, redúcese á Suite
para orquestra, Serenata para orquestra de corda, Tres pezas para
Gran Orquestra e o Concerto
Crosso, no tocante á orquestral;
Divertimento para cuarteto de madeiras e Sonata para clarinete e
piano na mú ica de cámara; a
sua Seis pezas para canto e piano
encol de verbas de Amado Carballo e outra canción , e algunha
obra para piano e mú ica cénica.

"Beethoven nunca me entusiasrnou. Non fun xarnais beethoviano, como non o foi tampouco
Manuel de Fa11a. Naque1a época

eramos maís afrancesados.
Chopin si [un dos mellores libros de Bal e Gay é sobre Chopin]; Wagner si, naquelas épocas. Gostábame Wagner, moito
máis antes que agora, porque
agora .. . Bach era un señor ao
que tiña respeito de estudante ...
hoxe creo que é un dos poucos
músicos intachábeis. Haydn foi
un dos meus grandes favoritos.
Descubrin as "Sonatas" e tocábas de ponta a cabo. Gocei moito coa sua música.

De Mozart, que vou dicer? E o
divino. De Schubert algunhas
obras moito, outras pouco. Mendelssohn, desde logo. A obertura
de "O sono dunha noite de verán" é un prodíxío, unha auténtica miragre. Non tiven demasiado
entusiasmo por Schumann, Lino,
toqueino e non é santo da miña
devoción. Brahms comezou a interesarme e gestarme tarde. Listz
non é do meu agrado, debido a
que ainda teño atrogalladas na
boca do estómago as suas Rapsodias. Por Debussy e Ravel teño
gran admiración. Erik Satie divertiume moito, A min paréceme
un bromista, con base musical, e
as suas cousas hai que tomalas a

broma. Opinar sobre cal do
dous é mellor A1béniz ou Granados ponme nun apuro.
"Bártok é exemp lo de probidade
artística e de expre ión directa,
escueta, exenta de divagación .
Outro gran artista , de famo a
antipatía, é lgor Strawin kuy.
Heitor Villalobos, mu icalmente
era un far ante. Salvouno en
parte Rubinstem que tocapa algunhas das suas pezas ou bos
guitarristas como Yepe , Bream,
Williams, pero a min o Villalobos paréceme unha farsa. Do galego Marcial del Adalid coido
que precisa máis literatura que
Beethoven". •

•••.......•....................•...•..........•...........••••••.............•••••...........•..•••••..•..••••••••••.•.•.....•....•..•..•
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Nosferstu da Aula de Teatro.

Propoñen criar, desde a
Universidade, unha Escala de Teatro
Segundo os promotores custaria 80 millóns anuais
•G.V.

ensino do teatro.

Mentres a Aula de
Teatro da Universidade
compostelá, unha
forma de participación
directa do estudante
nas actividades
culturais, estreou estes
dias a sua montaxe de
cada curso, outro
proxecto teatral ligado
ao ámbito universitário
durme un sono non se
sabe se de moitas
noites, á espera do
visto bon das
autoridades culturais:
criar unha Escola de
Teatro.

Aponta un dos impulsores da escola que esta iría en consonáncia
coa realidae teatral galega. A interpretación e a dirección serian,
cando menos nun princípio, os obxectivos principais do plano de estudos. Haberia asi asignaturas
troncais que serian impartidas por
profisionais do teatro galego, e
optativas que poderian selo por
xente de fóra, con seminários impartidos por técnicos ou actores
do meio na Galiza. Aprender a
trabucarse na escola e non ter que
faceto sobre a marcha sería un
princípio inspirador da idea, exposto en poucas palabras. Para a
mesma fonte informante do proxecto, que seria o primeiro destas
características no Estado que tivese adscrito aos novos planos de
estudo, a desatención ao labor formativo conduciría en poucos anos

A criación dunha Escola de Teatro
vencellada á universidade é un
proxecto elaborado hai roáis de un
ano por xente do teatro galego coma Vidal Bolaño, Manolo Lourenzo, Eduardo Alonso ou Roberto Salgueiro. Segundo algun dos
seus impulsores, a acollida foi boa
dentro da própria institución docente e por outras entidades como
Caixa Galicia, a deputación ou o
Instituto Galego de Información
de Díaz Pardo. Sen embargo seguen esperando unha decisión política, que determine tamén, ademais da mesma criación da escola,
desde onde se efectuaría a sua
xestión, se desde dentro da universidade ou através de organismos coma o IGAE.
Segundo s mesmas fontes, a criación desta escola, que funcionaria como outras adscritas á universidade, outorgando licenciaturas nun prazo duns tres anos, non
suporia un orzamento superior
aos 80 millóns para botar a andar. Critícanse desde os promotores da idea os gastos en producións teatrais moi concentradas,
en prémios mói dotados coma o
de teatro sobre o camiño de Santiago, e o nulo investimento en

Entanto o
investimento no
ensino do teatro
é nulo e os
gastos en
producións
teatrais moi
concentradas ou
en prémios moi
ben dotados
dis páranse, esta
Escala poderia
outorgar
licenciaturas
nun prazo de
tres anos.

á prática sequía de profisionais no
teatro galego.

1.450 pta

'B[anco .9lmo1í
áiante áun ~uíz ausente.
'Biografía.

Outros profisionais sondeados
amosáronse, se non opostos a tal
proxecto, si máis cépticos sobre o
seu funcionamento. Hai quen ve
difícil determinar claramente que
profisionais e con que aval ou titulación accederian á docéncia,
presumindo algunha das frecuentes polémicas que de cando en
vez revolven o mundiño teatral
galego. Outros dubidan de que un
título universitário poda servir de
moito e confian máis no labor
formativo de certas compañías
afeizoadas, vendo tamén difícil
unha posíbel reciclaxe universitária do profisional pola dificuldade
deste de incorporarse ao molde do
ensino nunha escola ao tempo que
traballa. Tamén se poderia dar o
paradoxo, apontan, de que un actor ou técnico tivese interese ou
necesidade de asistir a algun seminário, segundo quen o impartise, ou pudese ser el mesmo chamado a impartir o mesmo ou outro. En todo caso, segundo a mesma opinión, a iniciativa sempre
suporia un aliciente positivo no
panorama teatral.

Asi comeza un dos capítulos da biografía
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47
fotos revela aspectos inéditos da vida do
eximio escritor ourensán.

Experiéncia co teatro

~corríos

Entretanto, a Aula de Teatro, entidade criada na Universidade hai
tres anos, prosegue as suas actividades coa estrea en días pasados
do Nosferatu de Francisco Nieva.
Trátase segundo o seu director
Roberto Salgueiro, da única actividade cultural universitária onde
o estudante pode tomar unha parte
activa. Para iso, unha vez escollida unha obra, efectúase un casting
xeral entre toda a comunidade
universitária, ao que este ano
apresentáronse 70 persoas. A
maioria nunca tiveron contacto
prévio coas táboas, e dos escollidos só algun soe ter actuado en
compañias afeizoadas, sendo a
maioria principiantes absolutos.
Os resultados, ao mellor pola fresoura e as gañas <lestes novatos,
adoitan a ser bastante frescos, e
destas montaxes teñen saído futuros profisionais da cena ou da dobraxe. É coma un embrión do que
nun futuro poderia ser unha escola
universitária de teatro. t

Ademais da case póstuma coquetería de
reclamarse ambiguamente fillo do elegante
Custodio, EBA tivo outra - "que compartín
con Lorca"-: por nada do mundo ser un
home do XIX. "Nacín en 1.900", mentía.
Naceu o 13 de setembro de 1.897, nonº 27
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural
da Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor.
Foi bautizado cos nomes Eduardo
Modesto ...

río mozo Afosquera,
quinto río 98
Os escritos de Cesáreo Mosquera (1 .8761.955) recollen as lembranzas da aldea,
nenez e alistamento como quinto para
Filipinas, peripecias militares na Cía. de
Cazadores, e vida dos soldados nas
vilas e aldeas filipinas. Volta á Galicia
e posterior emigración a Brasil e
!quitos (Perú) onde se establece
primeiro como barbeiro e lago
como dono dunha das máis
importantes libreirías do país. Un
segundo documento é o diario de
operacións dende xaneiro de
1.893 ata a rendición de Manila en 1.898.

Os libros que todos os galegas
deben coñecer!!

NIGRA IMAXE S.L.
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO
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O trinque

Teatro

Cme
maratóns. Mércores 24, pasan
A noite do caza do r, de C.
Laughton.

&dio

Rádio 2 .
A emisora pública
estatal adicada á
música clásica
tamén sofrirá o
dictado comercial.
Últimas
oportunidades para
escoitar alguns dos
seus mellores
programas.+

O Colectivo de Educación Ambiental
APERT A, organiza do 7 ao 11 de
Abril un campamento na Casa da Terra (Antas de Ulla, Lugo) para xente
de 14 a 25 anos. Realizaranse traballos
na horta, de transfomación de alimentos (pan, queixo e manteiga); itinerários pota natureza, paseos en balsa polo rio Ulla, obradoiros de cerámica,
expresión corporal e xogos cooperativos. Inscricións até o 1 de Abril nos
teléfonos: (981) 24 69 95 pola mañán
e (981) 63 80 12 na tarde.

III Certame Ourense de
banda deseñada
O Concello de Ourense e a Conselleria
de Cultura por meio da Casa da Xuventude de Ourense convocan o /JI
Certame Ourense de Banda
Deseñada. Poderán participar tódolos
afeccioados, entre os 14 e os 30 anos,
que o desexen con traballos inéditos
feítos con calquer técnica, textos en
galego ou portugués, en branco e negro ou cor. O fonnato ten que ser DIN
A3 (297x420 mm) ou proporcional. A
entrega dos orixinais farase na oficina
de Información Xuvenil do Concello
de Ourense (R/ Arcedianos, 9. 32.001
Ourense) ou na Casa da Xuventude
(R/ Celso Emflio Ferreiro, 27. 32.004
Ourense), ben en propria man ou por
correo. As obras virán acompañadas
dun sobre pechado cos dados do autor
(enderezo, teléfono, DNI, etc). No exterior dos sobres figurará o título da
obra. Cada autor pode presentar todas
as obras que desexe. O prémio é de
100.000 pta, e hai catro accesits de
25.000 pta. Cada autor poderá levarso
un prémio e o concurso poderá declararse deserto. A entrega dos prémios e
a exposición das obras farase durante
as V Xornadas de B.D .. Admítense
histórias até 10 de xuño.

Prémio de poesía
e relato curto

Voces
Distantes

A Ollada
Cinematográfica II
Ciclo de cine no Salón de Actos do
C.M.U. Fonseca (Santiago), conentrada libre. As películas proxectanse os mécores ás 21,30 h., excepto

Ciclo de cine
organizado
polo Consórcio de Santiago , as películas poderanse
ver en versión
orixinal subtituada no Teatro Principal de Santiago. Luns 22, hai
tres pases: O primeiro ás 18 h.,
Deseo; o segundo ás 20,30 h., A
senda tenebrosa e o derradeiro ás
23 h., Primeira victória. +

A Compañia Matarile, representa a obra Café Acústico, Domingo
21 , ás 23 h. no Teatro Principal de
Santiago.

Eduardo Alonso

h., Venres e Sábados, no Auditório
da Aula de Cultura de Caixa Galícia, en Compostela; con prezos especiais para estudantes. Teatro do
Noroeste, representa a obra de
Bertolt Brecht, un alegato contra a
utilización política da verdade, cun
elenco de doce actores. A tradución débese a Candido Pazó e a dirección a Eduardo Alonso. Para a
reserva de entradas, chamar ao
Auditório de Galícia, (981) 57 38
55, extensión 230. •

História do Soldado
O Centro Dramático Galego e a
Xove Orquestra de Galicia poñen en cena História do Soldado,
no Auditório Municipal de Narón,
dias 20 e 21 de Marzo.

Galileo Galilei
Até 31 de Marzo, ás 19 h. Luns,
Martes, Mercares e Xoves, e ás 21

Anúncios de balde
etán dotadas con 2.400.000 pta, cada
unha e poderán prorrogarse por un ano.
O prazo remata 30 de Abril de 1993.
Máis infonnación no (91) 563 07 99.

Revista Olisbos
A Revista Olisbos, os amantes da palabra, vai tirar un número 13 anónimo.
Este número será enteiramente confeccionado con traballos creativos, quedando excluidos traballos de investigación ou crítica que pasarian a fonnar
parte do número seguinte. Os traballos
poden ir dos 5 aos 10 fólios e abarcaren temas coma: Teatro, poesía, banda
deseñada, fotografia e prosas, sempre
en língua galega. A condición de anonimato é imprescindibel. O prazo remata o 20 de Marzo. Remitir a: Olisbos os amantes da palabra. Facultade
de Filoloxia. Burgo das Nacións s/n.
15.705 Santiago.

Deseño gráfico
Curso organizado pola Nau Catrineta e
impartido por Manolo Martínez. Trataranse temas coma os antecedentes
históricos, tipografia, autoedición, identidade corporativa, clases prácticas en
ordenador. Realizarase na R.U. Monte
da Condesa, no Campus Universitário
de Santiago; 17 e 18 de Abril. O prezo
é de 7.000 pta. Para roáis información:
A Nau Catrineta. Apartado 557. Santiago. (981) 58 00 33.

Teares rudimentários
Curso organizado pola Nau Catrineta
que impartirá Francisca Bouza
Bosch, na Residéncia Universitária
Monte de Condesa no Campus de Santiago durante os días 15, 20, 22, 27 e
29 de Abril. Os destinatários do curso
son mestres de EXB e outros colectivos e persoas interesadas oeste nivel
inicial. Trátase de experimentar o tecido de pequenas pezas utilizando teares
rudimentários baseados nos empregados en culturas arcaicas e construidos
con elementos moi acesíbeis. O prezo
é de 8.000 pta. (inclui gastos de material). Máis información e suscricións
en: A Nau Catrineta. Apartado 557.
Santiago. (981) 58 00 33.

Convoca o Instituto de Bacharelato
Francisco Aguiar de Betanzos. Pódense apresentar todos os estudantes de
ensinanzas meias de Galiza que o desexen. Hai duas modalidades: Relato
Curto, cunha extensión máxima de 10
fólios mecanografiados a dobre espazo. Poesía, cunha extensión máxima
de 100 versos mecenografiados a dobre espazo. O tema é libre e os exemplares remitiranse, con plica, ao: I.B.
Francisco Aguiar. Avda. da Coruña,
s/n. 15 Betanzos. A Coruña. Hai dous
prémios (60.000 e 25.000 pta) e dous
accesits (25.000 e 10.000 pta). O prazo remata 30 de Marzo de 1993.

A Conselleria de Traballo e Servícios
Sociais oferece unha série de cursos de
formación totalmente de balde que van
desde a formación de expertos até xornadas técnicas. Os cursos realizaranse
ao longo do ano en Lugo, Ourense,
Pontevedra, Ferrol, Santiago e A Coruña. Comprenden temas coma directivas da CEE, condicións de traballo,
prevención de riscos profesionais, normativas, etc. Infonnación e inscricións
no Centro de Seguridade e Hixiene de
cada unha das províncias.

Bolsas Fundación
Ramón Areces

Campamento
no río Tea

A Fundación Ramón Areces convoca
10 bolsas, ás que poden acceder os licenciados, para a ampliación de estudos en universidades e centros de investigación no extranxeíro durante o
curso 93-94, sobre temas relacionados
coas ciencias da natureza. Nesta convocatória primarán os temas orientados
á biomcdiciña e a Química. As bolsas

Humor da man de Lindsay Kemp,
con a obra Onnagata, dia 30 no
Centro Cultural Caixavigo.

Café Acústico

Convocatórias
Campamento
na Casa da Terra

Lindsay Kemp

Ofertas de formación

A Asociación Xuvenil de Animadores
Socioculturais de Orballo, vai levar a
cabo, en Semana Santa, un campamento de catro dias (do Xoves 8 ao Domingo 11), na ribeira do Tea (Ribadetea,
Ponteareas). As idades dos participantes van dos 8 aos 9 anos. No campamento preténdese que os nenos tomen
contacto coa natureza a traverso de ex-

cursións, xogos e outras actividades.
Os que dexesen participar teñen que
dirixirse á Asociación Xuvenil Orballo,
apartado de correos 8.259-36.200 de
Vigo, roa Velázquez Moreno 9, Baixo,
de 6 a 9 da tarde Luns, Mércores e Xoves. (986) 22 43 63 e 37 97 57. O prazo de inscrición remata 31 de Marzo.

Cursos
de Língua Portuguesa
A Uoiversidade do Mioho, oferece
cursos de portugués tanto anuais e de
verán, en vários niveis (básico, méio e
avanzado). O curso de verán realizarase durante o mes de Xullo, consta de
20 horas e abranxe temas como a composición e conversación, no nível básico, e lingüística, literatura, cultura,
história e xeografia no nível avanzado.
O curso anual vai desde o 18 de Outubro de 1993 a 28 de Maio de 1994. O
aloxamento pode percurarse coa colaboura da Universidade do Minho, que
enviará unha lista de prezos a quen a
precise, en residéncias universitárias
ou botéis e pensións. Os prazos de inscrición ·van: Para o curso de verán até
31 de Marzo, e para o curso anual até
18 de Outubro. Máis infonnación no
(07-351-053) 67 59 97 ou 67 63 76.
Fax (mesmo código): 67 63 87.

Prémio 'd e periodismo
Compostela 93
O Consorcio de Santiago convoca o
prémio para traballos publicados entre
o 1 de Xaneiro e o 15 de Setembro,
que teñan a Compostela por protagonista. As cópias hanse presentar, antes
do 30 de Setembro de 1993, na sé do
Consorcio de Santiago (r/do Vilar, 59.
15.705 Santiago), cunha certificación
do meio onde se publicou. A dotación
económica ascende a 2.500.000 pta.

Subvencións para
actividades científicas
O Ministério de Asuntos Exteriores
subvenciona a asisténcia a congresos
e actividades de carácter científico
con participación internacional, tanto a
organismos públicos coma privados.
Para acceder ás becas hai que ter DNI
español e acreditar títulos académicos
no caso dos investigadores, un mes antes de realizarse a actividade a beneficiar, no devandito Ministério. Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas. R/ Salvador, 1. Madrid.

Intercámbios
europeus
A Dirección General de Juventud,
pretende fomentar o intercámbio de
xoves da Comunidade Europea, subvencionando até o 50 por cento dos
gastos. Para realizar os intercámbios o
grupo solicitante debe contar cun interlocutor noutro país da CE, elaborar
conxuntamente o proxecto e presentalo nas axéncias nacionais respectivas.
Os grupos andarán entre as 16 e as 60
persoas e han ser de xoves entre os 15
e 25 anos. Para intercámbios a realizar
a partires de Setembro, hai que apresentar as solicitudes antes de Maio.
Máis información no (91) 522 75
64/50-Extensión: 233. +

tembro. Profesor titulado. Dirixirse a:
Eduardo de 14 a 16 h. R/ Torrecedeira
13, 611 B. Vigo. Ou deixar recado no
(986) 43 58 93 .

A Coordinadora para o Estudio dos
Mamíferos Mariños (CEMMA), esta
a levar a cabo unha campaña de protesta contra a caza de baleas enviando postais ás embaixadas de Noruega e
Xapón. Podes solicitar catro postais
enviando cen pesetas en selos: CEMMA. R/ Rosalia Castro 138, 32 A, E.
15.706 Compostela.

Nativo imparte aulas de portugues
de conversa~áo . Telefone: 57 21 74.
Santiago de Compostela. Filipe.
Véndese amplificador Peavey e Metrónomo Wittner. 30 38 58. Cangas.
Perguntar por Padin.

Vendo Fíat Tipo 1.800 SX . Inxección
electrónica. Dous anos, impecable. Extras: Apertura a distáncia e dirección
asistida. Prezo: 1.250.000 pta. Chamar
ao (986) 27 73 97 de 3 a 4 da tarde e
perguntar por Benxamin.

Merco bicicleta estática usada. (986)
85 62 OO. Perguntar por Chicho.
Viaxe a Moscova e Leningrado, organizado pola Asociación Maximo
Gorki, do 3 ao 11 de Abril (Semana
Santa), por 86.000 pta. Comprende
avión, hotel, visitas, espectáculos, etc.
Chamar ao (986) 22 44 57, de 11a13
h. e de 15 a 21 h.

Busco pegatinas políticas, sindicais e
ecoloxistas da Galiza, desde a transición até os nosos días. Contestarei todas
as cartas. Chorche Paniello. Centro de
Recuperación de Pegatinas. Aptdo. de
Correos 139. 22.400 Monzón. Huesca.

Faose gravacións de publicidade e
montaxes musicais para festas, espectáculos, megafoaia mobil, etc. (986)
29 3048.

Para un proxecto de peregrinaxe,
que sexa tamén un camiño de solidaridade diante do paro crecente. Necesito axuda para a difusión e colaboración dos actos. A data de chegada será
o 1 de Maio. RecolJeranse ponéncias
breves (15 min) que expliquen a situación laboral e den solucións. Arnbito:
Administración, Sindicatos, C. Empresários, Igrexa, Universidade e sobor de
todo organizacións xuvenis de mulleres
e parados de longa duración . Poderá
haber outros actos como manifestacións polas ruas, actuacións musicais,
comida campestre, etc. Agardo unha
resposta positiva e participativa. Bernardino Femández. 32.750 VilariñoFrio. Ourense. (988) 26 85 80.

Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo
de nenos e nenas, entre 8 e 10 anos, interesados pola Natureza e conservación do meio ambiente. Publicamos
unha revista, O Merlo, da que acaba
de sair o número 3. Gostarianos coñecer rapaces aos que tamén !les preocupe a Ecoloxi a e que, sobre todo, no
mandaran cousas para publicar na revista (debuxos, notas, artigos ...). Bruño Fraga Bugallo. Rua das Bolboretas,
2. Montrove-Sta. Cruz. 15 .l 73 Oleiros. A Coruña. (981 ) 63 70 83.
A todos os interesados na criación
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo
de poder ver as pelfculas no seu máx imo estado de pureza, para acadar unha paixoal afeizón. Dirixirse a: CineClube Lumiere-Vigo , (pub Ca rp e
Diem) r/Barcelona, 37 interior-local 3;
ou ao (986) 43 67 73 de 15 a 17,30 h.,
perguntar por Fran.

A Asociación de Amistade GalegoCubana, pon en marcha unha segunda
campaña de axuda a Cuba. Nesta ocasión tratase de recoller material didáctico para os nenos cubanos (Jápis,
pinturas, bolígrafos, gomas, libretas ,
papel, regras, atlas, diccionários, contos, libros, etc). Esta campaña acompaña á de envio de material sanitário que
segue mantendose. Envios en: O Rosal, no posto de Cruz Vermella de Tab agó n ; A Guarda , nos locais de
CCOO, INTG e de Ergete Baixo Miño; e en Oia, no concello.

Restaurante-tenda vexetariano Gálgala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17.
Amorosa cociña caseira.
Véndense cruceiros e demais traballos
en pedra. (986) 70 23 02.

Co gallo dun inquérito sobre aspectos
da burocrácia e o seu vencellamento có
uso do idioma preciso información de
funcionários/as: 1) Que tiveran problemas no seu posto de traballo polo uso
do galego frente ao castelán ou frente
. ao galego da Xunta. 2) Que sexan castelán falantes, mais que estexan nos
cursiños de galego (experiencias, espectativas). 3) De galegos e castelán falantes, en qué situacións falan galego ou
castelán e cal é o uso do galego no seu
ámbito de traballo? Máximo 5 follas,
incluir dados persoais. O meu enderezo
é: David Casado-Neira. TNT 9 A 602.
40740 Jyvaskylli. Suomi-Finlándia.

Véndese curso de Ingles e Alemáo e
livros Portugues, Galego e Ingles.
(981) 26 98 42. Preguntar por Carlos.
Saeu o primeiro número da revista
Pu Peñi (innaus, en mapuche), en defensa da causa indíxena, editada por
Ecos do Sul. Podédelo conseguir enviando 150 pta. en selos a: Sabela Palacio Edreira. Rua Hospital, 23, baixo.
15002 A Coruña.

Véndese ou alugase o pub "Ponto e
coma" de Cangas. (986) 30 02 62.
Clases individuais de: harmonía
(tradicional, analítica), formas musicais, solfexo, piano (grao elemental).
Preparación de exames de Xuño e Sep-

1

A Asociación Xuvenil de Cabral Lagares (Vigo), ven de tirar o Nº 9 da sua
revista O Berro Novo. Con tal motivo
estamos interesados en intercambiar
exemplares doutras publicacións das
diversas asociacións xuvenís, culturais
e de veciños que existen no país (e no
resto do mundo). Enderezo: Avda. Santa Mariña, 95 . Cabral-Vigo (Galícia).
36318. TI: (986) 25 07 03.+
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Exposicións

Música
do Porriño.

IV Festival Intercéltico
do Porto
Nos dias 1, 2 e 3 de Abril, no Rivoli-Teatro Municipal do Porto,
celebrarase o IV Festival Jntercéltico do Porto. Nesta edición representan á Bretaña e máis a Escócia, os grupos Barzaz e Battlefield Band, que tocan no dia 1; no
día 2, actuan Uxia por Galiza e
Sétima Legiao por Portugal. Itália leva representación por prirneira vez neste festival cos Baraban,
que tocan o día 3 xunto cos The
Chieftains de Irlanda. Como
complemento a esta programación
reaiizaranse várias actividades paralelas coma conferéncias, exposicións, videos, etc. Máis información no Teatro Rivoli: (07-351-2)
200 37 82 ou 200 59 32.

Xesus Pimentel
Venres 19, ás 23,30 h., no Café
Liceum do Porriño. Xesus Pimenteltoca na guitarra flamenca e Delio Dominguez e Felipe Vicente
acompañan ca voz.

Tres
O grupo Tres de recente aparición, finais do 92, toca Venres
26, ás 23,30 h. no Café Liceum

N ew London Consort
Dia 26, no Centro Cultural Caixavigo. Interpreta: New London
Consort dirixido por Philip Pickett. Programa: Camiño de Santia-

go.
The Pleasure Fuckers
Sábado 20, ás doce da noite, na
Iguana Club de Vigo.

Win Mertens Duo
O compositor belga Wirn Mertens
(piano e voz) na compaña de Dik
Descheemaeker (clarinete e saxo
soprano), dia 27, ás 22,30 h. no
Centro Cultural Caixavigo.

Israel Philharmonic
Orchestra
Dia 22, ás 21 h., no Auditório de
Galicia de Santiago. Interpretan
obra de H. Berlioz baixo a dirección de Zubin Mehta.

Filarmónica
do Báltico-Gdansk
Día 27, no Coliseu do Porto, a Filarmónica do Báltico-Gdansk ca
9ª Sinfonia de Beethoven de programa.•

Artes tradicionais
do Brasil
Até 24 de Marzo, na Federación de Asociacións Culturais Galegas {R/ Emília
Pardo Bazán 25, 2º. A Coruña). Unha escolma dos
instrumentos musicais,
utensílios de traballo, armas, ornamento e vestiário
dos povos indíxenas. Asi
coma unha ampla bibliografia e discografía dos principais autores brasileiros.

Xosé Fernandez
Crespo
Escultura na Casa do Concello de Malpica.

Cen anos
de Entroido
en Oleiros
Monstra acollida na Casa
da Cuitura de Oleiros.

Pintores
do Magreb
Até 5 de Maio, de 12 a 19
h. de Martes a Domingo ,
no Auditório de Galicia en
Santiago.

Made in Tintin
A monstra de Harry Swerts
sobor do Tintin, na Aula de
Cultura de Caixa Galicia en
Santiago.

Televisión
A Pantasma
da Liberdade

]osé Orallo

Sábado 20, pola
noite en Butaca Especia! da TVG.
1974 Cor. O filme
emítese en versión
orixinal subtituada
coma sempre no
espazo Butaca Especial. Director:
Luis Buñuel. Intérpretes: Adriana Asti, Julien Bretheau,
Jean-Claude Brialy
e Monica Vitti. Luis Buñuel.
Tratase de penúltima película do realizador aragones Luis Buñuel, un
dos grande directores da história
do cinema. A pantasma da liberdade foi, egundo o próprio autor o
peche dun tríptico sobre a ldade
Meia, ideado obre guión orixinai
e completado con A Via láctea e O
discreto engado da burguesía. A
censura franquista dixo, sobor dunha persoaxe do filme, que presenta

ao governador dun físico moi parecido a Franco, e antes de descubrir

Pintura na Sá do Penal de
Santiago.

Homenaxe
a Santiago
Até 30 de Abril, de 10 a 14
e de 16 a 20 h. (Domingos
pechado), no Museo do Pobo Galega en Santiago.
Dez pintores españois expoñen os seus traballos realizados con motivo do Ano
Santo.

Xosé Freixanes
o seu esprito asasino, Buñuel preséntao impotente e indiferente.•

Até 2 de Abril, pinturas na
Galería Trinta de Compostela.

Festas

Fíxeno
para me divertir

... e romarias
Dia 21, Domingo, romaria de S.
Bieito en Cambre (A Coruña), Lérez, Lantaño e outras vilas. Dia
25, Xoves, Festas do Corpiño (festa pequena) en Lalin e Romaria en
Lampai (Padrón).•

Publicacións

lntermón, fundación para o
terceiro mundo, organiza
esta monstra de xoguetes
feítos por nenos africanos.
Pódese ver, até 21 de Abril,
na Casa das Artes de Vigo.

África máis cerca

comprede temas variados coma
natureza, literatura, arquitectura,
património histórico e actualidade
galega en xeral. No número 9, destaca a atención ás árbores autóctonas, a enerxia eólica, a necesidade
dun museo etnográfico e a arquitectura popular muradana. Máis información no (981) 82 38 55.t
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Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Daniel
Vázquez Díaz
Até 4 de Abril, de 19 a 22
h. (de 12 a 14 h. festivos),
no Centro Cultural Caixavigo, monstra antolóxica do
pintor andaluz Váquez Díaz (1882-1969), composta
por 44 óleos e 23 debuxos
nos que resalta a sua faceta
retratística.

Manuel Cores

Os camiños
de Santiago
No Pazo Provincial de Lugo, un estudo sobor dos diversos camiños de Santiago.

Carlos Maside

Cerámicas de Marisa Maicas e máis composicións en
teas de Carrnela Prieto, até
30 de Marzo (de 18 a 20 h.)
no Ateneo Redondelan.

Roberto
González
A Dirección Xeral de Cultura e a Conselleria de Cultura organizan a monstra
sobor Roberto González del
Blanco, acollida no Museo
de Pontevedra.

Seis pintores da
Escala do Porto
Seis pintores vinculados á
Escala de Betas Artes do
Porto (ESBAP): Pedro
Bessa, Lino Cabral, Rui
Coutinho, Adriano Mesquita, Teresa Silva e Luis
Silva Carbalho. No Café
Liceum do Porrillo.

Carlos Uribazo

Fotografías do Che e de
carteis cubanos, no Ateneo
de Ourense.

Dende 23 de Marzo, pintura na Sá de Arte Caixavigo.

Deseños gráficos na sá de
exposicións do Pazo Provincial de Lugo.

Marisa Maicas e
Carmela Prieto

Isabel
Mato Landeira

Alicia Solla

Margarita
R. Sampedro

Érase unha vez
a muller

Expón os seus cadros na
Casa da Xuventude de Ourense.

Pintura, na Sá dos Peiraos
de Vigo até 21 de Marzo,
de 11 a 14 h. e de 17 a 22
h. (Sábados de 17 a 22 h. e
Domingos de 11 a 14 h.).

produtos de cooperativas indíxenas do comércio alternativo de América Latina.

Pinturas e serigrafias na sá
de exposicións do BBV en
Vigo.

Un resumo das particularidades roáis salientábeis do
continente Africano, na Casa das Artes de Vigo. Organiza Intermón.

A Eiroa
A Sociedade Cultural Monte
Louro edita a revista A Eiroa, que

Marisa Maicas (cerámica) e Carmela Prieto (textil) expoñen no Ateneo redondelá.

Che Guevara

Artesania para a
solidaridade
Até 30 de Marzo, na Casa
da Cultura de Quiroga. O
colectivo Bicis pota Paz,
organiza a monstra que
comprende variedade de

Fotografía no Pazo Provincial da Coruña.

Debuxos e gravados na Casa da Cultura de Burela.

Escultura
contemporánea
Escultura española do século vinte en pequeno formato, na igrexa San Domingos de Bonaval de Santiago, até 31 de Marzo, de
10 a 14 h. e de 16 a 20 h.

Silvia Rivas
Pinturas na Casa da Parra
en Santiago.

Miguel G. Muñíz
Até 22 de Marzo, no pub
Pepa Loba de Santiago.
Miguel G. Muñíz, expón o
resultado da sua experiéncia coma fotógrafo oficial
do Pavillón de Galícia na
Expo'92.

Santiago
e América
Até 31 de Maio, no Mostério de San Martiño Pinário
en Compostela. A monstra,
organizada pola Conselleria
de Cultura, revela a importáncia do culto ao Apóstolo
Santiago en América.

Baley
Pinturas na Sá Museum do
Ferro!.

Mar Exeo
Unha presa de artistas, escultores, pintores, fotógrafos, escritores e poetas,

nunha monstra de solidaridade frente ao desastre do
petroleiro Mar Exeo. Até
26 de Marzo na Galeria
Sargadelos de Vigo.

Francisco
Pérez Porto
Cerámicas na Galería Sargadelos de Ferro!.

As fontes
da memória II
Até 28 de Marzo, de l l a
14 h. e de 17 a 22 h. (Sábados de 17 a 22 h. e Domingos de 11 a 14 h.), na Casa
das Artes de Vigo. A
monstra, organizada polo
Ministério de Cultura, recorda o periodo de 1900 a
1936 en España a traverso
da fotografia.

Gal egos:
as mans
de América
Fotografia no Centro de
Usos Multiples de Baiona.

Galícia
e América
Cinco séculas de relación
entre dous povos, na Casa
da Cultura de Baiona.

Castro Couso
Até o 23, pintura no C.C.
Caixavigo.

Conde Corbal
O Museo Municipal de Ourense acolle unha colección
de acnlicos e gravados de
Conde Carbal.

Ven tos
de Acapulco
Síntese das relacións entre
América e Oriente através
dos séculas, acollida na
Aula de Cultura de Caixa
Ourense.

Artesanía para
a solidaridade
Até 30 de Marzo, na Casa
da Cultura de Quiroga. O
colectivo Bicis pala Paz,
organiza a mostra que
comprende variedade de
produtos de cooperativas
indixenas do comércio alternativo de América Latina.+
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Malcolm X gañoulle a partida a Martin Luther King

O nacionalismo negro
•MANUEL VEIGA

•

M

artin Luther King, figura senlleira da loita polos dereitos civis
nos anos sesenta, o Kennedy negro, é
hoxe história nos Estados Unidos. Todos
o respetan pero ninguén o reivindica para
a actualidade. En cámbio, Malcolm X, o
outro lider, asesinado igual ca el e case
ao mesmo tempo, gañou un supeto esplendor. Obxeto de consumo en camisetas e puchas que se poñen
orgullosos todos os rapaces
negros que ainda non naceran cando el morreo, motivo
dunha das películas máis
agardadas do ano, tema de
case unha dúcia recente de
libros, Malcolm X está de
"máis actualidade ca nunca"
segundo Speke Lee, o director do filme que o toma
como protagonista.

o ronsel coñecido, o círculo inevitabel,
que caracteriza a situación dos anos oitenta e que tivo o seu estoupido despois
dos sucesos de Los Angeles.

Non integración, si diferéncia
Nesas condicións, moitos están volvendo
a vista sobre Malcolm X, un radical que
até moi pouco todos situaban a caron do
terrorismo. Unha das frases máis célebres de Malcolm era a de que "aos ne-
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Para entender porque un si
e outro non, hai que lembrar
o tipo de mensaxe que representaba cada un. Luther
King era o moderado, o defesor da integración, da
igualdade de dereitos entre
negros e brancas. Cadraba
no esquema de sociedade
mutirracial que os norteamericanos liberais de tempos
de Kennedy imaxinaban como futuro. Pero velaí que a
história non lles deu a razón.
Apenas alguns negros acadaron postas de relevo e o
intento de integrales na clase média -polo menos a unha parte- fracasou. Arrincar
a entrada dos negros na universidade custou sangue e o
Senado e demais órganos
do governo seguen a estar
dominados por racistas do
Sul, case igual que hai vinte
ou trinta anos. A discriminación segue vixente na sociedade ainda que fosen derogadas, despois das revoltas Mural neoiorquino. Malcom X en primeiro plano e Fidel Castro detrás.
dos cincuenta e sesenta, as
leis máis escandalosas, como as que imgros hannos respetar o dia que teñamos
pedian aos negros compartir cadeira nun
na man un obxeto curbo que non seña
unha banana". Malcolm non predicaba a
autobús ou nunha cafetaria cos brancas.
integración, senón a diferéncia, o nacioOs negros non obtiveron dereito a traballo
·especializado até 1944, a integración esnalismo negro. Non pedia o respeto dos
brancas, senón o poder negro como únicolar até 1O anos despois, a voto até
1957 e a integración na vivenda até 1962.
ca garantia. Speke Lee, un director de ciPero abonda con observar os bairros pone, coas ideas moi claras, afirma cousas
bres para ver onde se refuxian as novas
parecidas: "porque os negros non podexeneracións de cor. O paro afecta o domos ter as nasas próprias empresas, os
bre a negros que a brancas e a pobreza o
nasos próprios negócios, os nosos lídetriple. Delincúencia, drogas, miséria son
res? Só asi seremos respetados".
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"A palabra integración -decia Malcolmé unha invención dos liberais do Norte.
Non ten nengun sentido. A integración é
unha imaxe, unha pantalla de fume".
Malcolm fala directamente da nación negra, non de que lle fose permitido compartir mesa e mantel cos brancos. "Cando se quere unha nación, iso chámase
nacionalismo. Cando o branca desatou
unha revolución neste país contra Inglaterra, para que o facia? Queria esta terra para poder levantar sobre ela outra
nación branca".
Malcolm X, cuxa loita foi simultánea á liberación do
colonialismo da maioria
das nacións de Africa, feito
que o influiu grandemente,
foi o primeiro en reivindicarse Afronorteamericano,
dando orixe así a un termo
que hoxe empeza a ser de
uso común entre a povoaci ón negra dos Estados
Unidos e mesmo nos
méios de comunicación.
Malcolm decia que os negros estaban sometidos
polo peso psicolóxico de
pensar que os seus pais
foran excravos. El dedicous e a lembrar que se os
seus país foran excravos,
os seus abos foran reis en
Africa e non estaban en
América de própria vontade, senón pola forza do imperialismo salvaxe dos
brancos. Dese modo devolvia aos negros o orgullo
sobre as suas orixes, un
elemento fundamental para
a recuperación da autoestima, etapa imprescindibel
no proceso de liberación
de todo oprimido.
Os negros dos Estados
Unidos toman conciéncia
da mensaxe de Malcolm X,
nun proceso que pode considerarse de nacionalismo
emerxente e que está próANXO IGLESIAS
ximo do que comezan a
sentir tamén os hispanos. A idea de diferéncia -no canto de integración-, toda
vez que fracasaron os mecanismos de
igualdade formal, é unha divisa que garda parentesco cos movimentos de mulleres e que non está tan lonxana de nacionalismos como o galega. Non por casualidade Castelao, durante a sua estáncia en Nova lorque, tomou conciéncia da situación dos negros cunha claridade que para si quixeran moitos brancas liberais. +
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ase todos os nacionalismos
son perigosos. A coincidéncia neste aviso é pouco menos que
completa en instáncias profesarais .
Pero como non todos os mestres van
polo mesmo libro está ben preguntar
que nacionalismos son perversos e
que excepcións é cousa de tolerar.
A senténcia que recorreu Francisco
Rodriguez perante o Tribunal Constitucional ten un párrafo útil nesta busca. Para xustificar a atenuante de estado pasional os maxistrados din que
"é evidente a carga de paixón que os
actos políticos, singularmente de partidos nacionalistas, provocan (e que)
orixinan uns estímulos estarrecedores, determinantes dunha emoción satánica (... ) que cega o raciocínio". Toma nota, Salman Rushdie.
Seguindo este consello dos maxistrados, as xuras de bandeira nos cuarteis, actos de fé nacionalista onde os
inventen, son un perigo para a convivéncia.
Cando celebra o 14 de Xullo, o presidente Mitterrand revira o ollo e trousa
pompas de xabón lagarto; González,
o seu amigo da Moncloa, enceta os
discursos do 2 de Maio en castellano
trianeiro pero remata a grandes voces
en sánscrito mentres rema cos brazos
e reclama unha vasoira de voar.
No Estado de direitas nada devolve
tanto a confianza coma a ciéncia dos
sábios maxistrados. •

VOLVER AO REGO

T

oda a guerra fria pasaron os
médios ocidentais criticando
o autoritarismo soviético, denostando
o excesivo e pouco repartido poder
do Kremlin. Reivindicaban daquela a
Montesquieu e loubaban a democrácia ocidental. En apenas cinco anos,
cambiaron o sentido do seu chamamento e agora suspiran por un poder
forte para leltsin. Piden un executivo
de ordeno e mando e apáñense ao
parlamento porque os diputados rusos toman a palabra demasiadas veces. En Ocidente gastan máis os parlamentos de cornos afeitados e os
dictadores sempre e cando señan da
família.+

