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Vi Macomé:
1
Son máis racistas
os Estados que os

cabezas rapadas'
O escritor camerunés lnongo Vi Macome volve a vista aos Movementos de
protesta dos sei.Js anos de estudante en
Valencia e denúncia que aquela es:.
querda é máis rica mentres os africanos
son máis pobres. lnongo, que ven de visitar Galicia da man de Entrepobos coida que a recuperación da Africa pasa
polo derrubamento do edifício colonial.
(páxinas 14 e 15)

Despois de
reivindicar Montes,
Pontevedra
indiferente aos
problemas
de Belas Artes
Despois da polémica que mobilizou á cidade para traer a Pontevedra a Faculdade de Montes, tentativa que resultou
frustrada e que estivo a piques de provocar unha fenda no PP, os alunas de
Belas Artes non entenden a postura indiferente que mantén o Alcalde, Francisco Xabier Cobián, coa sua faculdade.

As claves
do programa, a outra
biografía dos candidatos

I
I

As eleicións

da

televisión

(páxina 11)

Sesenta grupos
presentes no Galiza
Pop-rock cantan en
galego
Un total de duascentas vintesete maquetas con dous temas cada unha
apresentáronse ao concurso Galicia
Pop-rock. Gran prémio Xacobeo 93.
Dentro delas 32 foron as seleccionadas
polo xurado para participar nas catro fases provinciais da que resta por se celebrar a derradeira que terá lugar o Sábado 29 na discoteca Rosalar en Ribadeo. A final será o vindeiro 19 de Xuño
en Castrelos (Vigo).
(páxina 19)

Unha auditoria indica
perdas de seis mil millóns e~ Caixavigo
A pesar de que a Caixa de
Aforros Municipal de Vigo
(Caixavigo) declarou uns
benefícios de 3.578 millóns
no exercício de 1992, os dados dunha auditoria independente realizada pola firma Arthur Andersen indican
que a entidade rexistou de
feito un saldo negativo de
case seis mil millóns de pesetas (5.696). A auditoria independente de cantas salientou esta discrepáncia coas cantas do informe de
xestión, mentres Caixavigo
facia pública só unha pacte
da sua memória ant:Jal o que
provocaba fortes disensións
no seu Consello.
(páxina 9)

Á esquerda Xúlio F. Gayoso, director xe·ral de Caixavigo.
sidente da entidade.

Adereita Ramón Cornejo, pre-

.

A política
convertida en
espectáculo

O número tres do PSOE por Pontevedra é
concelleiro en Madrid e unha candidata do PP
recolle como mérito ter feito un curso de galega

A maioria dos
candidatos non teñen
relación coa política
galega
A. EIRÉ - X. CARBALLA - CORRESPONDENTES

!¿. actual campaña eleitoral na que está imersa o estado español
e unha clara mostra de como entenden a política as clases
dirixentes. Despois de proclámar o fin das ideoloxias tentan que
estas non podan manifestarse diante dos cidadáns. A campaña
eleitoral convértese nun espello da ideoloxia dominante que
reflecta a mesma imaxe en duas tonalidades, cun mesmo
sustrato ideolóxico, e lixeiras variantes na sua oferta cromática:
PP e PSOE. Ante a falta de definición programática a política
convértese en espectáculo e, os cidadáns, en consecuéncia coa
ideolóxia, en espectadores instados a aplusar a posta en cena
dos protagonistas.
Nengun médio mellor para espallar esta imaxe dominante que
unha televisión na que sobrancea o espectáculo, incluso nos
aspectos informativos, hoxe banalizados, e na que a
interactividade convértese nun engaiolamento ilusório de
participación, pois o público só está para refrendar a própria
mensaxe do médio. Faise espectáculo mesmo da desesperación
de Alcasser (asesinato de tres mozas) ou da penúria económica
dos televidentes (debate González-Aznar en Antena 3,
enfariñados na regueifa dunha crise que non necesita
constatación, senón solucións). Os candidatos só poden debater
do pasado pois nas principais propostas programáticas non se
diferéncian e os comunicólogos avisan que máis que a mensaxe
o que importa é a forma. González mostrouse como un pater
pátrias rexeitando a brincadeira dun Aznar que sarria como un
badouco tentando convencer do que xa todo o mundo sabe, coa
técnica de vendedor agresivo ao que lle din que o que importa é
talar sen parar e repeter ciclicamente un conceito forza.

Un concelleiro de Madrid apresentándose por Pontevedra; un candidato por
Lugo do que se esquece onde naceu para ligalo á província; unha candidata
da Estrada que se ten apresentado por oito siglas diferentes; un antiguo
membro de UCD, hoxe no PSOE e "galeguista de corazón"; candidatos que
teñen como mérito ter feito cursos de galego ... A biografía oficial dos
candidatos é unha fonte de surpresas, pero ainda o é máis se escarabellamos
no seu pasado. O PP esquece o franquismo e tenta dar unha cara nova, o
PSOE ignora anteriores militáncias e fai fincapé no traballo en UGT, os do
BNG resaltan a sua traxectória de loita e en UG-EU ponse de manifesto a
pertenéncia a CCOO e CXTG.

ASí

se hace el eambio
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Convertida en espectáculo a campaña eleitoral é cousa .de tres;
dous actores e un carpo de espectadores: reescrébese o guión; .
suprímense os demáis actores, desbotándoos porque son
secundários e non pintar nada na obra; cámbiaselle o tíduo e as
eleicións lexislativas aparecen como presidenciais e até se
modifica o cenário e na vez dunha monarquia interprétase nun
estado presidencialista. Os espectadores, o outro elemento,
pasan da espectación criada artificialmente, ao aborrimento e ao
desinterese: todos son o mesmo, a diferéncia esta na camisa,
no traxe, na garabata e no sorriso; para que participar en
política? Mensaxe recibido.
Para apoiar este entramado ideolóxico-eleitoral existen na
Galiza unha clase de dirixentes-intermediários que sucursalizan
o panorama. Cegos a toda a realidade circundante son
incapaces non xa de facerse eco e analisar os dados que lle
chegan da sociedade, senón que ignoran os dos próprios
economistas. Por non reflexar xa acochan a própria situación
dos sectores económicos que din defender: as capas
empresariais (ante as protestas dos empresarios da construción
por non cobrar, exculpan a Administración). Papel sobranceiro
nesta función deturpadora da realidade xógano a maioria dos
médios de comunicación, recluidos no ideoloxismo e vendidos
non xa aos intereses políticos (lexítimos) para cuxa defensa
foron criados, senón a determinados cargos que trafican co
diñeiro de todos.
Pero o povo, ademáis de memória, ten outros mecanismos
sociais que impiden que a desertización ideolóxica se
consume como se propoñen , entre outras causas porque é o
que está máis en contacto coa realidade , ainda que, moitas
veces, participe no espectáculo-ficción. El ten as suas razóns,
ain~a que algunhas veces sexan difíceis de comprender, e
decide en cada momento seguir ou non no xogo. Nesta
ocasión, a realidade é tan teimuda que debe haber
suspresas.t

ANOSA TERRA

CALROS SILVAR

Jenaro Mariñas del Valle, candidato ao Senado polo BNG na
província de A Coruña, é o único eleito que viviu os comícios
da República, etapa coa que
pretenden entroncar os naciona1i stas situando parlamentários
en Madrid. Del Valle, daquela
nas Xuventudes Galeguistas,
non foi candidato, "rexeitáronme
porque non tiña idade", pero sí
foi interventor de Ramón Martínez López, o líder galeguista.
Mariñas del Valle, lamenta que
se esqueza o pasado da maioria
dos candidatos e, "mesmo que
na campaña semelle que non
houbo ditadura nen galeguistas
que morreron poi a sua Terra e
queren facer creer que todos
somos iguais".
Nas curricula oficiais dos candidatos do Partido Popular na Galiza, non semella existir un pasado

político. No repaso dos candidatos ignórase o seu paso por UCD
e non digamos polo franquismo,
facendo fincapé, nos casos en

Mariñas del Valle,
lamenta que se
esqueza o pasado
da maioria dos
candidatos e se
queira facer crer
que todos somos
iguais_

que é posíbel o comezo da militáncia en Nuevas Generaciones,
as xuventudes do PP, antes de
AP. A maioria destes candidatos
nascidos pepés aparecen en lugares nos que non cantan con
posíblidades de estar nas Cortes
madrileñas. Hai tres casos nos
que si se reflexan as antíguas militáncias. De Mariano Rajoy (de
quen se ignora a sua afeizón á
socíobioloxia, pensamento tamén
chamado "racismo celular") recóllese o seu paso polo cúpula de
Alianza Popular. Na traxectória
de Xosé Castro, alcalde de Ponteareas, recóllese que é alcalde
desde 1968; facéndose constar
tamén no caso de Cacharro Pardo (candidato ao Senado) que é
concelleiro lugués desde 1974.
O pasado é tan ignorado que,
por exemplo no caso de Saltar
{Pasa á páxina segulnte)
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Pumar, Presidente da Deputación de Ourense, fálase da sua
andaina política en Centristas
de Galícia, ainda que se fai
constar que é alcalde "por maioria desde 1976". Atrás queda a
etapa de UCD e de Coalición
Galega, siglas que non aparecen para nada nas versións oficiais destas "vidas senlleiras".
Certamente que non é doado
abarcar as siglas polas que
transitaron alguns dos aspirantes a señorías. Asi, como contabilizar as oito siglas baixo as
que se apresentou a candidata
do PP, Elvira Fernández, ex alcaldesa da Estrada, desde o
PNG ao PP, e os seus pactos e
arranxos con todas as forzas do
arco parlamentar e formación
de candidaturas independentes? A sua imolación para recuperar a alcaldía por parte da dereita ben vale un pasto na corda
frouxa de saida e tamén unha
simplificación na sua curricain
por todas as siglas habidas e inventadas ad hoc. Outro candidato que se apresentou baixo
cinclo siglas diferentes é Camilo
Nogueira, ainda que, no seu caso, afins ideolóxicamente. Francisco Vázquez , número un do
PSOE pola Coruña é máis vivo
e adianta en case dous anos a
sua entrada no PSOE.

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

PCE e, seguindo o carreiro do
seu mestre, chegando ao cancelo con el, penetrou no paradiso da rosa, deixando atrás o
puño que mudou nos dedos en
V de gañadores. Curiel é o único que explicita o seu papel re1ev ante no PCE , porque o
PSOE tamén ignora o pasado
político dos seus candidatos
tendo moito tino en resaltar a
militáncia na UGT e os cargos
partidários que ostentan.

PP e BNG despútanse dous deputados,
un na Coruña e outro en Pontevedra
Só dous deputados están suxeitos a variación en Galiza.
Na Coruña o PP disputa o seu
quinto escano que poderia ser
tamén o primeiro do BNG. En
Pontevedra sucede o mesmo,
o cuarto escano do PP ten a
competéncia do primeiro do
BNG. Esta é a estimación
máis fiabel segundo os dados
cos que opera a Delegación
do Goberno central na Galiza
e os governos civis. A administración do Estado canta cos
resultados dun inquérito de
cinco mil persoas en cada província, actualizado semanal-

mente con 500 mostras máis.
Na província da Coruña caben,
xa que logo dous resultados posíbeis: cinco PP e catro PSOE
ou catro e catro, máis un para o
BNG. De darse este caso a
composición para os dous grandes seria a mesma das eleicións pasadas, pasando o único
deputado obtido polo CDS en
Galiza naquela ocasión a máns
do BNG. En Pontevedra, onde
se elixe un deputado menos,
poderia darse o resultado de
catro PP, catro PSOE ou tres
PP, catro PSOE e un o BNG.

O mapa eleitoral en Lugo e
Ourense e máis predecibel,
dado que o número de pastos
a cobrir é máis pequeno. En
Lugo non se agarda variación
a respeito dos anteriores comí cios polo que o resultado
seria de tres deputados para o
PP e dous para o PSOE. O
BNG está proxímo ao deputado que obteria a costa do
PSOE, pero non chega a acadal o, segundo os dados da
Delegación do Governo. En
Ourense que perdeu un deputado, só se elixen catre, repártanse os postas PP e PSOE.+

Outra persoa que o PSOE incluiu na lista de Pontevedra foi
a Constantino Méndez Martínez
a quen enfada moito que lle
chamen paracaidista. Constantino Méndez nasceu en Pontecesures, é hoxe Director Xeral
do Instituto Nacional da Seguridade Social. Desde 1982 está
totalmente desvinculado da política galega.
Outro dos candidatos do PSOE
que atopou acomodo nas listas
galegas movido polo dedo colocador de Felipe González, foi o
ex maxistrado Ventura Pérez
Mariño. O seu primeiro posto
por Lugo foi a mellar peana que
atoparon en Madrid para levalo
lago ao altar da Moncloa, sen
que houbera que baixar a outros santos milagreiros do seu
escalafón. No currículum vitae
de Pérez Mariño esquécese total mente a sua vinculación ao
PSP de Tierno Galván, e tamén, posteriormente, a Esquerda Galega, ainda que non é de
estranar se ternos en canta que
agora emprega exlusivamente o
español. Está tan instalado en
Madrid que afirmou descoñecer
quen é Xosé Manuel Beiras, pésie a ser o líder da terceira forza
política do país, segundo afirmou nun debate radiofónico co
seu contrincante do PP, Mauro
A. Varela.

Espácio adicado aos partidos (en%)
La Voz de Galicia
Faro de Vigo
El Correo Gallego

pp

PSOE

UG-EU

38,81
35 ,17
43,58

36,17
35,82
37,12

4,24
9,52
7,63

IU
6,68
6,89
2,46

BNG

CDS

CNG

PNV

CIU

3,23
6,56
3,77

3,69
4,87
2,63

0,48
0,19
0,62

4,62
0,38
1, 11

2,04
0,56
1,04

Período computado: do Venres 21 (início de campaña) ao Mércores 26, ambos inclusive. Non foi contabilizada a
publicidade nen os espácios de opinión. Tampouco foron incluidas as notícias políticas, mesmo partidárias, non
referidas expresamente ás eleicións.

Nas currículas
oficiais dos
candidatos do
Partido Popular na
Galiza, non
semella existir un
pasado político

Certamente
que non é doado
abarcar as siglas
palas que
transitaron alguns
dos aspirantes a
señorias

Qué fai
un concelleiro de Madrid
Se Caco Senante se perguntaba "que fai unha gaivota en Madrid?", os eleitores de Pontevedra poden cuestionarse que é o
que pode facer un concelleiro
de Madrid, deputado pala sua
província. Tal é o caso de Henriq u e Curiel , concelleiro do
PSOE na capital do reino e,
agora, número tres da lista en
Pontevedra polo mesmo partido. Non fai falta moita sabéncia
para perguntarse se serán compatíbes na realidade a defensa
dos asuntos dos madrileños e
os dos galegas, cando xa a Bíbl ia decía que era imposíbel
"servir a dous señores á vez".
Curiel pode ser o paradigma do
candidato cunero, resucitado
polo PSOE que sobardou, nesta ocasión, á tradicional dereita
que sempre tivo na Galiza unha
reserva de votos para facer lago carreira en Madrid. O caso
de Curiel é, esta vez significativo. Ainda que nascido en Vigo
fixo a sua carreira política ao
amparo do aparello do PCE en
Madrid (o contrário poderia ser
Santiago Alvarez, sempre vinculado a Galiza pésie a traballar desde a guerra no aparello
comunista). Curiel, golfiño de
Carrillo, tentou deslabazar ao

Un amigo de Monforte
Tamén nas listas luguesas, no
segundo lugar da candidatura
do PP ,aparece out ro cunero.
Trátase do tamén ex maxistrado
Xúlio Padilla Carballada. O PP,
que tentou apresentalo como un
home vinculado a Montarte, nen
sequer inclue o lugar da sua nacéncia. Agora sóubose que a
sua auténtica vinculación a cidade do Cabe é a amistada con
certos dirixentes do PP·local.
Tamén como a unha aspécie
de cunero haberia que incluir a
Anxel Mário Carreña Maribona,
número dous. do PP por Ourense. Carreña, que foi conselleiro
da COTOP nun dos. governos
~ de Fernández Albor seguía viffi vindo en Madrid incluso menQ tres foi concelleiro, téndose de~ nunciado no Parlamento que os
~

(Pasa á páxina seguinte)

(Ven de páxina anterior)

Curiel pode ser
o paradigma do
candidato cunero,
resucitado polo
PSOE que
sobardo u, nesta
ocasión, á
tradicional direita

seus desprazamentos se pagaban con cárrego ao erário público. Responsábel dos deportes do PP, xogador do Real
Madrid de veteranos e amigo
de Amáncio (o xogador madridista vinculado ao PP), tivo
que cargar co alcume de Míster
Catro por Cento, despois de
denunciarse no Parlamento a
sua afición ás comisións. Agora
Carreña non ten reparo en
arremeter nos seus mítines
contra os que "poténcian a corrupción". En Ourense tentaron
desbancalo. Lograron sacalo
do primeiro pasto pero o partido débelle moitos favores.

Da Liga a EU, pasando
polo PSOE
Unha das traxectórias políticas
máis curiosas, que tampouco se
recollen no seu currículum é a
de Xosé Manuel Lago Peñas. O
primeiro candidato na Coruña
de Esquerda Unida-Unidade
Galega foi un dos dirixentes estudiantis da Liga Comunista Revol u ci on ária en Compostela.
Rematada a carreira de Económicas, a comezos da pasada
década afiliouse ao PSOE,

O candidato do BNG por Pontevedra, Francisco Rodríguez, durante a noite da primeira pegada de cartazes.

practicando o entrismo. Cando
comprobou que era imposíbel
cambiar ao PSOE desvinculouse deste partido, pasando logo
a militar en Esquerda Unida.
Abel Caballero, (número un socialista por Pontevedra) tamén

entrou no PSOE, pero este non
para espallar a ideoloxia troskista, senón para galeguizalo.
Fracasou no seu intento explícito, pero logrou converterse
en Ministro. Agora, ca carreiro
político andado semella que
aqueles tempos non existiron,

ANXO IGLESIAS

ou non se quer deixar constáncía deles. Non é o caso do seu
compañeiro de partido, o candidato a senador por Lugo, Xosé Blanco, que , segundo a sua
folla de servícios, aparece militanda no PSP de Tierno aos 15
anos.

As afeizóns que fan constar os
candidatos no seu currículum
son variadas, ainda que, alguns,
esquecense de explicitalas. Asi,
Ana Bravo Alonso, que ocupa o
carto pasto na lista do PSOE de
Pontevedra, non fai constar que
gosta moito de xogar aos barcos. Esta foi unha das suas
principais actividades no Parlamento galega, senda sosprendida palas cámaras nunha ocasión en tan lúdico entretinimen(Pesa á páxlna segulnte)
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O PP rexeitou várias propostas nacionalistas nesa liña

Fraga amaga con asumir
a criación dun banco público galego
1

Fraga lribarne sempre se negou a aceitar a criación dun
banco público galega. Agora,
despois de que bascas e cataláns anunciasen esta intención,
insinua que pode ser estudado.

Esta idea seria logo un dos
pontos básicos do BNG, aparecendo xa no seu programa, e
apresentando en tres ocasións
a proposta no Parlamento durante a lexislatura en curso. O
PP sempre se opuxo á proposta. A negativa baseous,e nunha
mesma idea en que, "no11 i a
arranxar nada, porque os cartas tiñan que vir de algun lado",
ainda que, no segundo debate
da auatonomía, admi1tiu que se
podia criar unh:a espécie de sucedáneo.

A criación dun banco público
galega é unha reivindicación
que está presente desde as primeiras formulacións nacionalistas. Xa no rexionalismo, Alfredo Brañas (que o PP na Galiza
adoita como referente ideolóxico), reclamaba unha entidade
de crédito pública galega para
ter autonomía financeira. Anos
máis tarde, Alexandre Bóveda,
cando marcou as bases para
unha autonomia galega, prestándolle especial atención á autonomía financeira, facia fincapé na constitución dunha entidade financeira pública galega,
como único xeito de ter autonomía real.

Pero o PNV , despois de ter
anunciado hai meses a intención de construir en Euskadi un
banco público, en plena campaña eleitoral puxo mans a obra.
Faltoulle tempo a Jordi Pujo! para anunciar a mesma intención,
afirmando, ademáis, que nada
ten que ver esta idea coa cesión
do 15 por cento do RPF.

Durante a pasada lexislatura,
na época do Governo tripartito,
Carlos Mella, apresentou unha
proposición de lei para criar un
banco público galego. A proposta foi rexeitada pala maioria
guvernamental, senda o feito
definitivo que levou a Mella e a
Luis Cordeiro a abandonar o
apoio ao Governo e á sua marcha do PNG.

Desde o PSOE, Carlos Solchaga, actual Ministro de Economía,
replicou deseguido que a intención de bascas e cataláns era
ilegal, pero, o Governo basca,
pésie a estar coaligados PNV e
PS~ segue adiante cos trámites.
Desde Ajuria Enea xa se puxo
de manifesto que, no caso dunha negociación para formar governo en Madrid, esta .ja ser un-

CALROS SILVAR

ha proposta irrenunciábel. Os
cataláns, sen facenda própria,
podían estar interesados en canxealo, seguindo na sua liña de
trocos, polo 15 por cento do
IRPF nas negociacións.
Fraga lribarne, seguindo a

técnica de tapar ocos, tamén
se mostrou disposto a contemplar a posibilidade. Do
mesmo xeito que distraeu o
debate sobre a autodeterminación coa administración
única que, despois, en Madrid
o PP a rebaixaria a un mero

trasvase de funcionários por
boca de Mariano Rajoy, ago~a
tenta adaptar q banco publico.
galega ás razóns. de Estado,
propoñendo u·n ha espécie 'de
Instituto de .. Credito po·ndo
freo a reivindicación nacionéii.:
lista.•
.
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to. Se sai elexida en Madrid poderá gañar millar pois hai moita
menos auga

O BNG quer renegociar a adesión ao Mercado Comun e
EU-UG tala de democratizar Maastricht

Curiosidades várias

O PP non presenta programa e
o PSOE non menciona á Galiza

Hai candidatos que gostan de
facer constar os seus sentimentos máis íntimos. Asi o socialista de Tui, Xosé Luis Gómez Núñez, concelleiro e candidato da UCD , cabeza de lista
do PSOE ás municipais como
independente e, agora candidato por este partido, afirma no
seu currículum que é "nacionalista de corazón e socialdemócrata convencido".
Carmen Cajide Hervés, "organizadora de desfiles , cabalga das , concursos , monitora de
baloncesto , etc". realizou tamén "un curso de galega, de
informática e de saude". O seu
compañeiro na candidatura socialista, o poeta Miguel Tabuyo , foi Teniente de lnfanteria
de Mariña e está chamado a
ser quen supla en Cambados
ao até de agora cabeceira de
lista socialista , o ex alcalde falanxista, Fole.

Entre os nomes
máis raros na
Galiza está, sen
dúbida, o de Vítor
Mario Zokalski
Mantulak, da
candidatura de
Ruiz Mateas

Entre os nomes máis raros na
Galiza, está sen dúbida de Vítor
Mario Zokalski Mantulak , da
candidatura de Ruiz Mateas .
Esta vez a sua compañeira de
partido Carmen Lovelle non se
apresentará por Ourense , senón que o fará de número dous
pola mesma candidatura de
Madrid , por ser a segunda no
organigrama da "Agrupación ".
En Galiza está chamada a suplir á antígua militante do PP ,
relacionada co Opus, a arousana Rosa López Cortés.
Entre os candidatos máis prolíficos atópase Xosé Castro, que
ten dez fillos . A sua compañei ra no PP, Aurora Carro, candidata por Lugo, ten sete tillos ,
sendo, ademáis, a presidenta
das viuvas da província desde
hai 18 anos e da "Asociación
Provincial de Expendedores".
Gómez Núñez, candidato do
PSOE, tamén ten 7 fillos, pero
a maioria dos candidatos restri n xi ron a descendéncia a
dous herdeiros.
Os mozos teñen tamén preséncia nas distintas listas. Un deles,
o candidato a senador por Lugo,
Miguel Anxo Abraira Sobrado é
un dos galegas insumisos de recente xuício. Tamén Unidade
Galega-Esquerda Unida inclue
ao insumiso Modesto Torlbio na
sua lista ao Congreso pola Coruña. A preséncia de dous insumisos dá a idea da fortaleza que
está a coller este movimento na
sociedade galega.•

Os programas das grandes formacións estatais non se ocupan
nen mencionan Galiza nos seus
enunciados. Nen PSOE nen
PP, que elaboran desde Madrid
toda a sua política, analisan un
só problema concreto do noso
país. Só os partidos galegas
pormenorizan un programa para
Galiza sair da crise e reformular
o Estado, con distintos matices
entre BNG e EU-UG.

PSOE retruca a proposta da
Administración única do PP incidindo na sua política de impulso das cidades e introducindo a posibilidade de reformular
o senado "sen excluir a posibilidade dunha reforma consensuada dalgun precepto constitucional".

os Fond.os Estruturais, esixindo
ao Governo central o deseño
dun Plano de Desenvolvemento
Económico e Social para corrixir os efectos negativos da crise
económica. Os critérios de reforma do sistema de financiación autonómica deberíanse
basar, para EU-UG: na suficién-

A campaña ao revés.
A esqueraa (o PSOE) afirma
que a direita quitaralle as
pensións aos paisanos. Fraga
responde que non é certo: "Eu
mesmo, senón fose presidente,
seria pensionista".
Seguindo co mundo invertido.
O PSOE sube o soldo, en plena
campaña, dos cregos
profesores de relixión. O
Cardeal Primado louba a
González na concesión do
Prémio Carlomagno.
Sabia que Garzón non
cambiaría ao PSOE, di Anxo
Guerreiro nun mitin de UG-EU,
senón que seria ao revés, que
o PSOE cambiariao a el, o que
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Por non ter o PP nen sequer ten
programa escrito. Esta caréncia,
que desde os seus gabinetes
de prensa xustifican dicindo que
o programa só o manexan os
candidatos, contrasta coa exibición de papel que fixo Manuel
Fraga, na dúcia.de volumes que
argallou para as autonómicas
do 89. A única referéncia escrita
da formación da direita é o seu
manifesto eleitoral, cheo de vaguedades e con guiños contínuos ao eleitorado do PSOE.
O PP, que retoma o exitoso lema do PSOE no 1982, énchese de talar dun cámbio razonábel cunha maioria suficinte, e
recolle entre as suas declaracións dous conceitos próprios ~
da linguaxe dos partidos da es- ffi
querda: un proxecto para torta- Q
lecer as liberdades e un pro- o
xecto de solidariedade. O PP ~
evita mostrar as suas cartas
programáticas, xeralizando as
Voz nacionalista
suas propostas cun temos un
completo proxecto de governo
As propostas do BNG marcan
de maneira que as liñas mesfundamentalmente os pontos
dun programa de desenvolvitras, que coinciden case en detall e co PSOE , esváense. A
mento do país, recuperando cosua proposta de rebaixa de imtas de soberania e apresentanp ostos rematou convertida
do no terreo económico e finannunha simples "mellora do funceiro as suas principais proposcionamento administrativo" e
tas: transferéncia ao sector púas privatizacións do sector inblico galega dos activos en
mans de organismos estatais,
dustrial público non se pormenorizan, nen tampouco as soabaratamento das tarifas de
consumo eléctrica para as emlucións que propón en termos
presas aqui radicadas, defensa
de criación de emprego, coincidos nosos recursos mineiros redindo nas liñas mestras da ponovando o marco xurídico de
lítica comunitária do PSOE.
concesións e explotacións e reMáis do mesmo
forma do marco estatal das concas hidrográficas. Propón o
O programa do PSOE insiste
BNG a reforma do sistema de fina política levada na sua décanancimento da comunidade autónoma basado en tres critérios:
da de governo, facendo fincaincorporación de novas indicapé, para enfrentar as críticas,
dores para a distribución territoen que a crise económica ten
carácter mundial. Mentres
rial dos fundos públicos, revisión
mantén que a mellor política
dos tributos cedidos recabando
social é a criación de emprego,
como mínimo a cesión da fase
considera que este non é viáminorista do IVA e revisión do
Fondo de Compensación lnterbel sen moderación de salários
territorial tendo en canta a nasa
e no que eufemisticamente denominan -coincidindo co PPcondición periférica. No terreo fiflexibilización do mercado de
nanceiro reclámase unha polítitraba/lo. O PSOE pormenoriza
ca de regulación do mercado de
o seu programa polo miudo pecapitais e fluxos financeiros que
ro non detalla, singularmente,
permiten a reabsorción e invesas suas relacións con bascas,
timento productivo en Galiza do
galegas e cataláns, apesar de
naso aforro interno.
que un posíbel pacto de governo precise de acordes cos naAs propostas de EU-UG reivincionalistas. A referéncia princidica "unha planificación demopal tala da ampliación das
crática das interevencións ecocompeténcias dos Estatutos do
nómicas, recuperando a sobe143 insistindo en apresentar a
rania sob~e recursos básicos
(mineria, enerxia, auga .. .) e tasua opción como a máis capaz
mén controlando as empresas
para equilibrar o estado "e seguir mantendo factores de verpúblicas aqui radicadas. Propón
tamén que sexa o Governo gatebración de España que nos
configuran como nación". O
lega o que aplique directamente

cia, autonomia, corresponsabilidade e solidariedade, acadando o Fondo de Compensación
o 40% dos investimentos públicos do Estado.

Reforma do Estado e
Europa
O BNG pormenoriza o seu programa propondo a reforma da
Constitución española para superar o marco autonómico e estruturar un estado plurinacional,
convertindo o Senado en cámara de representación das nacións do estado con representación paritária, eliminando a
estrutura provincial (Governos
Civis, Deputacións e Delegacións Ministeriais), opoñendo á
administración única o traspaso
de competéncias ás nacións.
EU-UG , quizais pala necesidade de conxugar os programas
das duas forzas que se coaligan, elude estas cuestións e
chouta directamente á necesidade dunha estruturación federal europea, a meio da aprobación dunha Carta de Direitos
Fundamentais das Nacións e
pobos, apostando pola constru ci ció n da Unión europea
contemplando que nesa liña se
debe reformar no futuro o Tratado de Maastricht. A respeito
de Europa o BNG propón renegociar o Tratado de Adesión,
con participación directa de
Galiza nos acordes que atinxan ao noso comércio e aparello productivo , revisión dos
acordes pesqueiros, modificación da Política Agrária Comun
e revisión profunda do Tratado
de Maastricht. •
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non sospeitei é que ia ser tan
pronto. Garzón, que encarcerou
a Amedo, tivo que tragar o
sapo do seu indulto".
Enrique Curiel, despois de
lembrar que militou vinte anos
no PCE, afirma que Anguita lle
está a facer o traballo suxo á
dereita. Non dixo nada, en
cámbio, da financiación do
grupo terrorista GAL e do
posterior indulto aos policias
implicados, Amedo e
Domínguez. lso non é traballo
suxo, senón limpeza en seco.
O PP urbano, señorito e
emperifollado, mira con
desprezo, aos paletos do PP
rural. Os Portomeñes e Guiñas
levan ainda o bulleiro pegado
·aos zapatos, din. Os Pepes da
aldea apañan votos como
descosidos para que lles tomen
respeto os primos da vila.

O debate entre González e
Aznar somente foi superado en
audiéncia na história da tele por
un filme de A. Landa e por un
espectáculo de Martes y trece.
O inquérito telefónico de
Antena 3 , despois do cara a
cara, perguntaba: "Que opinión
lle mereceu Aznar no debate?". E
do outro non perguntaban nada.
O programa do PP rousa ao
centro e chíscalle o ollo aos
indecisos e aos votantes
desencantados de Felipe.
"Defenderemos as liberdades",
"non privatizaremos a sanidade",
"non modificaremos a lei do
aborto". Para compensar Aznar
escolle o fondo azul intenso e
sauda brazo en alto.+

Encarna Otero, candidata do BNG pola Co

uña

'O PP vístese de galega para que o eleitorado no n llE
"O eleitorado está
cambiando, ainda que o
tempo en Galiza é moi
lento", sinala a cabeza de
lista do BNG pala Coruña
e actualmente concelleira
en Santiago. Encarna
Otero que é historiadora
opina que "estamos a
viver un momento
histórico clave".
De todos os comícios se di que
son os máis importantes. Que
teñen estes de especiais?
Os suxeitos históricos, as persoas, non se decatan moitas veces
da impqrtáncia do tempo no que
viven. E despois, nos libros de
história, onde se ve. A Galiza
chegoulle o seu momento histórico: pola situación económica; polas posibilidades de modificar o
Tratado de Adesión á CE, dado
que Maastricht está morto; pola
remodelación do proxecto de Estado, pasto que o novo governo
vai ter que negociar cos nacionalismos e polos ventos que soplan
en Europa, cunha Bélxica federal
e a desaparición de vários Estados. Vai ser posíbel reformar a
constitución no sentido de aumentar o traspaso de competéncias e mesmo de recoñecer o
dereito de autodeterminación.
Todo iso unido a que o BNG,
neste intre, é unha forza en as-

censo, a que os parlamentários
que representaron até agora a
Galiza permaneceron en completo siléncio, fai que esteña a modificarse o sentido do voto. A
presenza do BNG en Madrid permitirá ademais que a voz do tecido social galego (sindicatos, asociacións ... ) sexa escoitada. A
diferéncia que marca o Bloque
co deputado que tivo Coalición
Galega está en que, a maiores
do proxecto político, CG non tiña
unha organización detras, nen
representaba a unha parte moi
activa do país, non podia polo
tanto multiplicar a sua preséncia,
algo moi necesário nun foro coma ese. Por último, ao ser bascas e cataláns un referente primordial, os galegos tamén o serán e a eficácia lograda maior.
A maioria dos galegos son
conscentes de que Galiza está a ser marxinada, mais nunha boa parte votarán PP e non
nacionalista. Que explicación
dá a iso o BNG?
Primeiro está a conciéncia de pavo, lago da situación de crise que
este povo atravesa e, por último,
ven a actuación para poñérlle remé di o. Para que todo iso se
cumpla é precisa unha situación
normalizada que aqui non hai.
Os méios de comunicación son
como unha lousa por riba do país. Unha parte importante do voto
está secuestrado polo poder, nomeadamente as deputacións que
son un niño de caciquismo e que
peneiran miles de millóns ao

ano. Tamén é verdade que unha
parte dos votantes pensan que,
votando PP, votan Galiza porque
está Fraga. Non é casualidade
que moitos eleitores do PP teñan
ao Bloque como segunda opción. Todo isa é o que está a
cambiar e moito. O que pasa é
que o tempo na Galiza é un tempo lento. Isa é o que outras forzas nacionalistas non viran e
preferiron hipotecarse cos de tora porque pensaron que dese
xeito corrian máis. A presenza
nas Cortes españolas será fundamental , pode influir para que o
PP perda a maioria absoluta nas
autonómicas, o que abriria un
campo de traballo distinto.
Fraga ven de aloumiñar a idea
dun Banco Público Galego e a
Xunta segue a talar da posíbel
criación dun grupo lácteo.
Roubanlle as alternativas ao
nacionalismo ou semente as
palabras?
Para seguir mantendo os seus
votos o PP non ten outro remédio que asumir o que os cidadáns viven todos os dias. Por
que o Conselleiro López Veiga
está a dicer que hai que renogociar o tratado de adesión á CE?
Porque a pesca ven diseñada
desde Bruxelas e esnaquiza un
sector produtivo fundamental.
Pero a autonomia dá marxes de
actuación en temas económicos
que Fraga endexamais usou.
Nen a respeito do traspaso de
competéncias, nen potenciando
que o aforro galego se invista
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Pablo Valledor, candidato da CNG por Lugo
'Somos os nacionalistas máis incómodos porque disputamos a base moderada'
"A nasa base é a
mesma que a do PP ~
PSOE por isa nos fan
zancanillas", sinala
Pablo Valledor,
concelleiro na
Fonsagrada e cabeza
de lista da
Converxéncia
Nacionalista Galega por
Lugo. A CNG apresenta
candidaturas nesta
província e mais na
Coruña.
Cal é a mensaxe-forza da
CNG, nestas eleccións?

X.L. TEJERO

Acadar representación para que
os galegas, coma os bascas e
cataláns, se sintan representados . Desque Senén Bernárdez
abandonou o Congreso dos Deputadas a voz galega calou. O
labor del foi moi importante. Mesmo a persoeiros do PP e mais do
PSOE fíxolles abrir a boca a favor da Galiza. O segundo enfoque naso é o da solidariedade. O
galega, tradicionalmente, foi un
emigrante, un traballador que
axudou a levantar países de Su!américa, de Europa e mesmo

doutras comunidades do Estado.
É o momento de recoller o froito
da solidariedade que tivemos
con eles. Os Fundos de Coesión,
os Fundos de Solidariedade deben ser investidos onde realmente son necesários.
Nas provincias que non apresentaron candidatura teñen
previsto apoiar a alguén?
Pensamos que se deben votar
forzas nacionalistas. Cada un
escollerá a que lle pareza, pero
o que non é axeitado, baixo
nengun conceito e votar a partidos de ámbito estataL

Non houbo
diálogo con UG
Antes deste proceso eleitoral
tiveran conversas para integrarse en Unidade Galega ou,
cando menos, para iren xuntos nas eleicións?
Nós somos un Partido de centromoderado. Unidade Galega defínese coma un partido nacionalista de esquerdas. Por iso nunca abrimos o diálogo. O que si fixeron foi contaminar ás nasas
bases, tentando criar un partido
galeguista sen matices ideolóxicos. Coidamos, desde un primeiro momento, que era un aborto.
Que era, quizá, a decadéncia
dalgun político do PSG-EG que

queria fortalecerse á nosa canta.
No tocante ás coalicións, cando
se convocaron as eleicións xerais, como é un tema de Estado,
de amplitude importante, pensamos na posibilidade de irmos
xuntos os partidos ncionalistas.
Convidamos á nova Unidade
Galega e ao BNG e rexeitáronnos. Supoño que se consideran
os elexidos do nacionalismo.
Que lle parece o pacto do
PSG-EG con EU?
O PSG-EG foi un partido que se
viu desafiuzado, sen unha capacidade de reacción, porque a ideoloxia de esquerdas ténñena
ocupada polo Bloque. Trataron
de frear a sua agonia minando as
nasas bases e, ao final, tiveron
que xunguirse cun partido de ámbito estatal para manterse vivos
catro políticos, que, en definitiva,
acaban de demostrar que o que
menos lles importa é Galiza.

Deputacións e TVG
Asistimos a unha constante
recomposición dos partidos
de centro na Galiza. Que pasa
para que non rematen estas
convulsións?
As razóns son óbvias. Ternos un
caciquismo de base, moi impartante. Na província de Lugo contamos co máximo esponente na

Deputación Provincial. Ao próprio
tempo, a Xunta sabe mimar os
meios de comunicación. Aos nosos actoa a TVG nunca asistiu.
Ternos outros xornais, de ámbito
galega, nos que non aparecen
as novas da CNG . lsto cria un
confusionismo sobre de se existe
ou non. Mesmo, eses meios, o
que si fan é darlle chanza ao
BNG porque, nen ideoloxicamente, nen no carácter nacionalista,
ten nengunha repercusión sobre
eles. Pero os que somos un pouco rivais, no que é a base ideolóxica de partido moderado, pois
somos os que molestamos.
Semella que a direita estatal suga calquer intento neste senso?
Compre ter en canta o que foi
CG. Desaparecida a UCD houbo persoas que subiron ao poder sen base ideolóxica. Esa
xente por enfrentamentos persoais con algun dirixente do PP,
xa que no fondo erao dese Partido e non 'nacionalistas, foi
abandonándonos. Agora ternos
un partido saneado e, a partir de
aí, penso que podemos facer algo. Esa xente está onde tiña
que estar e, o regalo que levan
non é grande xoia!

O PP teno difícil
na Fonsagrada
En Cangas, logo da loita vici-
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) no n lle deserte'
aqui, nen levando a cabo nengun
tipo de política industrial. Non se
tomou nengunha medida concreta en nengunha conselleria, só
houbo declaracións para tratar
de que o eleitorado non lles deserte. Mesmo algunhas medidas
que se aprobaron no parlamento
logo non se aplicaron. Fraga puido, por exemplo, facer unha boa
lei forestal e non o fixo.
O empate pode arrastrar ao
voto útil cara o PSOE?

O feíto de que os únicos escanos en desputa señan entre o
Bloque e o PP, na Coruña e
Pontevedra, axuda a poñer de
manifesto que o BNG non semente será a voz galega en Madrid senón que tamén freará o
paso á direita. Galiza ademais
ten a ventaxa de coñecer ben
tanto a un partido como a outro.
Cando estivemos en Dinamarca
comprobamos que un dos sectores que se están a recuperaré
o naval. Aqui non ocurre iso. En
todo caso poderá recuperarse
en San Fernando (Cadiz) , pero
en Astano xa ameazan cunha
nova regulación .

no, co que deixan de ser públicos. A campaña está centrada
non xa en dous partidos, senón
en dous líderes, tanto ou máis
que nas eleicións presidenciais
francesas ou norteamericanas.
Pero isto é unha monarquia, non
un réxime presidencial e o que
se elixen son deputados a Cortes! Non se explican os programas, non hai compromisos de
programa, de modo que a cidadania poida pedir cantas. Por último, resulta escandaloso otratamento dos meios públicos que
aplican critérios que ainda non
foron explicados. Ao BNG dáselle o mesmo tempo que ao CDS,
pero tamén igual que a UG-EU.
Non se sabe se se ten en canta
que o BNG é a terceira forza en
Galiza, se o critério é estatal. ..

Menos mal que os méios neste
país non o son todo e que máis
importante é a organización.

Negociar a duas bandas
Anxo Guerreiro dixo en Vigo
que a participación dos nacionalistas bascos e cataláns direitizaria o governo e aumentaría os desequilíbrios rexionais.

O modelo de Esquerda Unida é
estatal, non é extraña por tanto
esa opinión. O BNG en Madrid
xogará a duas bandas, porque é
un nacionalismo de sempre progresista e de esquerdas que ao
tempo que defende maiores
competéncias, defende tamén os
intereses das clases traballadores. O BNG non está de acordo

con Maastricht, postura que en
IU é ambigua. E ao tempo que
pide infraestruturas para Galiza
reclama a reforma do código penal e a defensa dos dereitos das
mulleres ou o fin do servício militar obrigatório. lso permitirá chegar a certos acordes coas forzas
nacionalistas, tocantes á reforma
do modelo de Estado, e, ao mesmo tempo, con forzas de esquerda no que son intereses globais
de democratización.
Pode darse a circunstáncia de
que do BNG dependa a investidura de presidente.

Temos un programa. Estamos a
dispostos a talar con calquer forza política, sempre que falernos
da cuota láctea, da defensa dos

nasos caladoiros de pesca, de
infraestruturas, da defensa do
pequeno comércio. lso é o que
nos terán que escoitar, despois
xa veremos. O máis importante é
que Galiza non está predestinada ao catastrofismo que vive co
PP, nen a ser o país de xubilados que pretende o PSOE, co
engadido dalgunhas indústrias
contaminantes de enclave. Galiza ten capacidade de desenvolvimento próprio na agricultura,
na pesca, no pequeno comércio,
no turismo e na recuperación do
tecido industrial, desde o naval
ao agro-alimentário. Hai solucións e hainas fara da que pide
Guillermo de la Dehesa de levar
toda a povoación rural para Vigo
é a Coruña e alí concentrala para
que se modernice.+
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Vostede pertence ao Consello
Asesor da RTVE que tamén
exerce as suas funcións a
respeito da CRTVG. Cal é o
papel dos méios de comunicación nesta campaña?

Fíxose patente, ainda que non
fose novo, que os méios públicos están ao servício do gover-

ñal contra a política de impostos do PSOE, trunfara o PP.
Coida que, na Fonsagrada, o
PP pode repetir o triunfo?

En Cangas foi distinto. O Partido que governaba era o PSOE
e, daquela, o PP púxose a favor
do povo. Paradoxicamente, o
PP de Cangas, neste momento,
está tentando quitar adiante o
mesmo imposto ao que daque1as se opuña. O PP ten unha
dobre imaxe, segundo lle conveña ou non. Na Fonsagrada
teno bastante difícil. Entre outras causas porque a xente da
montaña é máis humilde , pero
non é parva.
O feito de centrar a forza da
CNG nas províncias da Coruña e Lugo que perspectivas
lle dá?

Na província da Coruña conseguimos integrar aos Centristas
de Carballo, un Colectivo importante cun apego na comarca do Bergantiños. Na Coruña
pode haber un resultado bastante importante co que se cadra non cohtan as forzas mioritárias. Na província de Lugo tomos, como en todo Galiza, a
terceira forza política nas pasadas municipais. Se algunha forza nacionalista ten certas posibilidades de sair adiante vai ser
a CNG.+
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• Inauguración da
Semana Verde de
Silleda
O Mércores 26 inaugurouse a XVI
edición da Semana Verde de Silleda,
que alberga amáis de mil
expositores agrícolas, gadeiros,
forestais e agroalimentários, e que
estará aberta até o Domingo dia 30.
Os organizadores da máis importante
feira do sector que se celebra na
Galiza dixeron ter previsións de que
o volume de negócio acadado ao
término da semana sexa de 10.000
millóns de pesetas.•

• Os ecoloxistas
peden unha
conducta verde
cara ás eleicións

•Acusan a Vitorino
Núñez de plegarse ao
PP na reforma do
Parlamento

A Asemblea de Grupos
Ecoloxistas e Naturalistas da
Galiza (AGENG) ven de
manifestar, diante das eleicións
do 6 de Xuño, a sua
independéncia de calquer forza
política, lembrando que nada
ten que ver coa candidatura
chamada "Los ecologistas", que
está vencellada á secta "El
Movimiento".

Os trámites parlamentários da
Reforma do Regulamento
Parlamentar foron completadas nun
tempo nunca visto, dunha semana
frente aos meses que acostuman a
prolongarse estas cuestións. A
razón desta premura na tramitación
é debida, segundo o deputado do
BNG, Bautista Alvarez, á sumisión
do Presidente Parlamento á vontade
do PP, e asegurou que "non garda
os mínimos e quer denigrar a
dignidade de todos os grupos e de
todos os deputados". •

Por outra banda, a AGNEG
estima que dado o nível de
deterioro do meio ambiente, este
debe ter un espazo fundamental
nos programas eleitorais dos '
partidos. Neste sentido, nunha
nota difundida por esta
asociación, asegurase que "os
candidatos non deben limitarse
a facer vagas declaracións a
favor do ambiente".+

•Concedidas as patentes
do Xacobeo á Xunta

• Destituido o
presidente de
Venezuela

•A Xunta designa

Carlos Andrés Pérez, presidente
de Venezuela, foi procesado
pola Corte Suprema de Xustiza

libremente a mil
funcionários

A Oficina Española de Patentes e
Marcas concedeu defini1ivamente á
Sociedade Anónima de Xestión do
Plano Xacobeo, da Conselleria de
Relacións lnstitucionais, as marcas
relacionadas coa explotación dos
símbolos do Xacobeo e o Pelegrin.
Segundo esta decisión a empresa
de Xesus Pereira non estaba
constituida formalmente.•

• Folga de transportes, pesca e metal

O Comité de Persoal da Xunta de
Galiza ven de denunciar a libre
designación, por parte das
autoridades da administración
autonómica, de mil funcionários.
A Xunta recoñeceu este feíto e
asegurou que é legal, por canto
existe un acordo asinado por
Governo e sindicatos nos tempos
do tripartito que faculta á Xunta a
eleición do 10% dos funcionários
mediante este sistema.
Contado, a polémica non queda
zanxada coas aclaracións da
Xunta, xa que o Comité insiste
en que moitas desas prazas
deberían ser ocupadas a través
dun concurso público. Por esta
razón, comezaron unha série da
mobilizacións encamiñadas a
correxir a atitude da Xunta. +

• Continuan as
folgas de
interinos de
Educación

As cero horas do Mércores 26, comezou a folga
dos mariñeiros do banco canário sahariano, en
apoio á táboa reivindicativa apresentada pala plataforma sindical conxunta, formada por CIG,
CCOO e UGT.

A patronal, que anunciou que a folga apenas terá incidéncia e que alguns barcos xa están a faenar, non
se avén a sentarse a negociar porque asegura que
as perdas acumuladas nos últimos tres anos non
permiten a variación das condicións laborais actuais.

A táboa reivindicativa antes referida contempla un
salário base de 85.000 pesetas, unha prima de
pesca do 0,45 por cento, duas pagas extra iguais
ao salário, que as horas extra sexan un 1O por
cento do total da paga, que se abone nos descansos todo o soldo que a antigüidade sexa o 5 por
cento do salário base.

Por outra banda, o sector de transporte de viaxeiros
por estrada en Pontevedra continua paralisado pola
folga convocada até o 30 de Maio, que os sindicatos
estudan convertir en indefinida ante a posición dos
empresários, que se se resisten a asistir ás reunións
convocadas polo delegado de Traballo de Vigo.

Ante a folga, alguns piquetes desprazáronse ao
aeroporto de Peinador para convencer aos traballadores que .non partisen cara a Las Palmas, lugar
onde adoitan embarcar.

Outro sector con peso, o metal, está ao borde da folga, que comezará o mesmo Xoves 27. Ainda que as
negociacións entre patronal e sindicatos continuan
abertas, a falta de avances forzaron a estes últimos
a recorrer a medidas de presión como a folga. +

O Martes 25, o Presidente do
Principau de Asturies, o socialista Juan Luís Rodríguez Vigil,
anunciou a sua demisión despois de que a sua credibilidade
política quedara seriamente danada polo engado do que foi obxecto por parte de suspostos intermediários dun grupo industrial
saudí que conseguiron convencelo da instalación no país dunha planta petroquímica. O grupo
inversor resultou ser pantasma e
a petroquímica, e os 366.000 millóns que significaban para Asturies, non foi instalada. Contado,
o PSOE seguirá governando no
Principau porque canta cos votos precisos, ainda que non ten
a maioria absoluta. A polémica
esta suscitada agora en saber
se se lle pagou aos intermediários e canto .+

• Queren instalar
un ha
gasolineira de
barcos en Vigo
Unha empresa chamada Petrovígo ten a intención de instalar
en Vigo unha Area de Servizos
Marítimos, que subministre combustíbel aos buques que o precisen. Os riscos de vertido de gasóleos e gasolina son altos e a
contaminación , por outras operacións tamén previstas , está
asegurada. Os promotores talan
das aventaxes que vai suporlle a
Vigo, ademais dos ingresos que
para o porto traerá consigo as
recaladas de barcos, mais non
mencionan que tamén preten den a subministración itinerante,
isto é: que os barcos p73 podan
solicitan respostar en alta mar,
cun aumento do risco de contaminación e a posibilidade, así ,
de eludir o pagamento das taxas
portuárias. +

• Autogolpe do
presidente de
Guatemala
O presidente de Guatemala, Jorge Serrano, emulou o Martes 25
ao peruano Alberto Fujimori cando anunciou a disolución do
Congreso e a Corte Suprema,
suspendeu as garantías constitucionais e solicitou do Tribunal
Supremo Eleitoral a convocatória dunhas eleicións en 60 días.
A demagóxia coa que di que se
desvirtuou o sistema democrático serviu de xustificación ao golpista.

Os funcionários en práticas de
1991 continuan a celebrar
xornadas de folga para que sexa
aclarada a sua situación laboral.
Ao término da última
concentráronse diante da
Consellaria de Educación e
desprazáronse cara ao
Obradoiro, onde despregaron
várias pancartas alusivas ao
conflito. Por outra banda, veñen
de se dirixir ao Valedor do Povo
para que garanta a tramitación
dunha denúncia por un desaloxo
que entenden foi arbitário e que
sucedeu recentemente.

Até o momento, a recente prémio
Nobel da Paz , Rigoberta Menchú, principal opositora a Serrano, non foi detida. A celebración
dun congreso sobre direitos humanos, e a presenza de numerosos norte-americanos, impediu a
detención da activista indíxena. •
rn

<(

Por último, e debido ao conflito,
os funcionários solicitaron que
nas vindeiras eleicións non se
vote ao PP.+

acusado de malversación de
fundos públicos, desfalco e
corrupción. O procesamento foi
aprobado polo Senado do país o
pasado Venres, 21, e significa a
destitución automática de Pérez
a a designación do Presidente
do Congreso, Octavio Lapage,
como presidente interino.+

•OGoverno
asturiano cae
tras ser
enganado
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GALIZA E M NDO
CAIXAS DE AFORRO

A auditoria de Arthur Andersen indica unhas perdas de 5.696 millóns

As débedas da pesca de altura poderian forzar

á absorción de Caixavigo por Caixa Galicia
que carece de información sobre a porcentaxe de garantía hipotecária dos 16.271 millóns de
créditos morosos á pesca de altura. "A liña de finanzamento do
sector explica Fernández Gayoso- canta con garantias hipotecárias de abando xa que cobren
arredor do 65 por cento do total". As activas xestións de Caixa vigo poderian lograr primas
para desguace, criación de sociedades mixtas ou exportación
dos barcos. A dirección da entidade coida que por estas vías
pode realizar 5.796 millóns o
que xunto as garantias hipotecárias cobreria o total do risco.

• G. LUCA DE TENA

A pesar de que a Caixa
de Aforras Municipal de
Vigo (Caixavigo) declarou
uns benefícios de 3.578
millóns no exercício de
1992, os dados dunha
auditoria independente
realizada pala firma Arthur
Andersen indican que a
entidade rexistou de feito
un saldo negativo de case
seis mil millóns de
pesetas (5.696). A
auditoria independente de
contas salientou esta
discrepáncia coas cantas
do informe de xestión,
mentres Caixavigo facia
pública só unha parte da
sua memória anual o que
provocaba fortes
disensións no seu
Consello.
A 31 de decembro de 1992 Caixavigo tiña investimentos e riscos de asinatura en bens e empresas relacionados coa pesca
de altura, por importe de 16.271
millóns de pesetas. Unha parte
destes investimentos aparecen
no balance como bens adxudicados, por importe de 1.951 millóns e outra, clasificada como
activos dubidosos, suma 6.996
millóns de pesetas. A auditoria
independente revela que as provisións de riscos dotadas pola
entidade (cobertura de pérdidas
que pudiesen producirse na recuperación destes investimentos) , ascenden a 3.126 millóns
de pesetas.

Pero tanto o traspaso dos pesqueiros a compañias mixtas como o refinanzamento de intereses e cuotas con novos préstaCf)
mas dependen dos acordos pes~ queiros da CEE. Polo de agora,
~ Caixavigo vendeu a Sudáfrica os
~ barcos Friopesca I e //, Cabu e
~ Cotorredondo, con base en Vigo.
<(

Dacordo cos dados da auditoria de "Arthur Andersen" as débedas da pesca de altura teñen producido perdas a Caixavigo no
exercício do 92.

"dun notábel erro, que penso se
debe a un simples descoñecemento en matéria de xestión de
entidades financeiras ". Segundo
o director, a realidade é que "no
balance de 1992 Caixavigo ten
destinados a provisións por insolvéncia de operacións creditícias, 8.421 millóns de pesetas,
o que cobre escrupulosamente
as esixéncias de cobertura do
noso investimento creditício, dacordo coas inslruccións das autoridades económicas".
Pero esta opinión do director xeral de Caixavigo non cadra co
que explica a auditoria de contas anuais, solicitada pola própria entidade. Para Arthur Andersen as provisións de feito para cobertura de riscos só atinxen 3.126 millóns.

A lei obriga ás institucións de
crédito a proveer o 75 por cento
dos morosos (impagados de
máis de seis meses) o que significa que Caixavigo tiña que
dotar provisión por valor de
12.000 millóns de pesetas. Como só dotou 3.126 millóns por
este concepto, a cantidade non
coberta ascende a 8.87 4 millóns
o que restado dos benefícios
feitos públicos en roda de prensa no 19 de Marzo (3.578 millóns) resulta nun saldo negativo
de 5.696 millóns.

En todo caso, Caixavigo non fix o públicos os dados da sua
memória anual, como é preceptivo, e só apresentou a alguns
meios de comunicación un documento titulado Informe Anual
1992, nos que salienta a cantidade destinada a obras sociais
e o excedente do exercício, que
segundo a institución é un 14.94
por cento superior ao de 1991.

Perguntado sobre estes dados
pola Redacción de A Nosa Terra, o director xeral de Caixavigo comentou que se trataba

Antes que o Consello de Administración de Caixavigo aprobase a conta de resultados de
1992, o Concello de Vigo recia-
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mou a auditoria contábel xunto
coa totalidade da documentación do balance. Esta esixéncia
da Alcaldía, que forma parte do
Consello de Administración de
Caixavigo, retrasou até Marzo a
publicación dos resultados do
exercício. O Concello non deu
canta da resposta de Caixavigo.
Un decreto de Febreiro de 1987
reducía os coeficientes de investimento obrigatório de bancos e Caixas de Aforro. Ainda
que esperada, a medida considerábase como un avance liberalizador que achegaba as entidades de aforro ás sua homólogas no Continente.

'Caixavigo non fixo
públicos os dados
da sua memória
anual e só
apresentou a
cantidade
destinada a obras
sociais'.

lntermediária embarcada
Con todo, a notícia causara enorme preocupación en Caixavigo
porque alteraba radicalmente o
perfil do sistema creditício estatal
dos 70, con investimentos obrigatórios en seitores de interese.
A actual dirección propuxera hai
anos á Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA) a
recepción de créditos para sindicalos a outras caixas. Actuando
como titular do préstamo Caixavigo funcionaba de feito como intermediário financeiro que cobraria un diferencial da arde do 1
por cento. Como entidade mediadora doutras caixas, Caixavigo comprometera arredor de
20.000 millóns de pesetas con
armadores da pesca de altura,
considerado seitor preferente para o investimento obligatório.
A desregulación confirmaba os
temores dos críticos do director
da institución: concentrando excesivamente os riscos nun seitor comprometia a estabilidade
da institución pública de crédito.
Ao liberalizarse os investimentos obrigatórios, as caixas que
empregaran a Caixavigo como
intermediária liberáronse dos
seus compromisos. Ao mesmo
tempo, a pesca de altura entraba na crise dos caladoiros.
O informe de Arthur Andersen di

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Ainda que a auditoria de cantas
recoñece que Caixavigo adicou
no 92 unha atención preferente
á recuperación dos 16.271 millóns da pesca de altura, a Administración presiona a entidade
de crédito para proveer fondos
en regra. De non cumprir os
seus compromisos legais, Caixavigo teria que asumir o nomeamento dun adxunto ao director
ou prestar a sua anuéncia á integración en Caixa Ga/icia.
A operación de imaxe decidida
pala xeréncia, ao considerar como activos os bens dos armadores embargados, a pesar de que
as inspeccións dubidaran do
seu valor real, causou fortes discusións no consello de Administración. O Alcalde de Vigo, Carlos Príncipe, e o responsábel da
área de política institucional
Abel Caballero, que prestaron o
seu apoio ao continuismo das
posicións máis conservadoras
na dirección de Caixavigo (con
domínio evidente do Opus Det),
-presionaron ao governador do
Banco de España para que admitise as cantas do exércício do
92. O PSOE local adiaba deste
xeito a solución dun grave problema que podia se complicar
coa absorción forzada de Caixavigo en plena campaña eleitoral.
No entanto, a dirección de Caixavigo prepara a sustitución de
Xulio F. Gayoso que cumprirá
lago 63 anos.•
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NORMALl ZAClÓNLINGÜÍSTICA

ACRISE NA CONSTRUCIÓN
A morosidade é de vários
catro anos

m~ses

e nalgun caso chegou a

As administracións públicas deben

50.000 millóns ás construtoras
•H.V.

A situación de demora no pagamento dos contratos feítos polas
administracións dispara os gastos financeiros destas obras e
pon en sério perigo ás economias das pequenas empresas,
en xeral as máis fébeis.
A respeito dos investimentos
públicos na Galiza, António
Fontenla, que formulou as suas
denúncias no decurso dunha
conferéncia de prensa na qüe
tamén compareceu o conselleiro de Obras Públicas, Xosé Guiña Crespo, indicou que no 92 a
Xunta investiu máis que o Estado nos tres anos precedentes.
A construción no noso país ocupa a 104.000 persoas e hai dous

A Mesa

pede ás empresas
que etiqueten en galego
A MNL e a AFNL veñen de apresentar senllas iniciativas para protexer e fomentar o uso da língua
por parte de comércios, empresas e consumidores en xeral. A
campaña da MNL, que ven desde
hai tempo criticando as denúncias que desde a Consellaria de
lndústria se dirixiu contra empresas que etiquetan en galego, vaise desenvolver até fins de Xuño e
procura sensibilizar á opinión pública e dar a coñecer os productos que hoxe están no mercado
etiquetados na nosa língua.

O presidente da
patronal galega da
construción, António
Fontenla, denunciou
que as distintas
administracións
públicas da Galiza
adebedan unha
cantidade que ronda os
50.000 millóns de
pesetas ás empresas
do sector. Contodo,
unha das
administracións que
máis ocupa ás
construtoras, a Xunta, é
. dos governos
autónomos mellor
pagadores.
A Xunta acumula débedas por
valor de 20.000 millóns de pesetas, a mesma cantidade que
o Estado e o dobre que as administracións locais. Os retrasos
nos pagamentos van de tres a
sete meses, ainda que hai casos, como unha obra contratada
pola Consellaria de Educación,
nos que a morosidade chegou a
ser de catro anos.

Para respeitar os direitos lingüísticos
dos consumidores

A Mesa editou 50.000 folletos a
toda cór no que figuran as etiquetas ou anúncios de distintos productos e empresas que participan
na campaña. Ademais do reparto
destes folletos haberá unha exposición e venda itinerante dos productos nun camión-expositor
acondicionado que se instalará
en sucesivas semanas en Santiago, Ourense, Vigo, A Coruña, Ferrol, Vilagarcia e Lugo. Editáronse
tamén bandeirolas, carteis e bolsas comerciais, realizándose un
reparto promociona! de productos
entre asociacións de amas de casa, de consumidores, restaurantes e xornalistas.
As denúncias da Conselleria de

lndústria fóran feíta contra dous
productos alimentícios (mel e
queixo), que só empregaban o
galego nas suas etiquetas. A
mesma Conselleria ignorou o
escrito feito público no seu dia
pala Mesa cun listado de 400
productos que vulneraban a lexislación galega e española na
matéria ao non estar etiquetadas en nengunha das línguas
oficiais do Estado español.

Direitos
dos consumidores
A Asociación de Funcionários
pela Normalización Lingüística
(AFNL) ven de remitir unha carta
aos grupos parlamentários da
cámara lexislativa galega, reiterando a necesidade dunha reforma legal que recoñeza os direitos lingüísticos dos consumidores, insistindo nunha moción que
xa foi rexeitada hai un ano cando a apresentou o PSG-EG. Daquela o portavoz do PP, Xerardo
Conde Roa, argumentou que era
anticonstitucional. A AFNL fundamenta este recoñecimento no
desenvolvimento do artigo 21 do
Estatuto Galego do Consumidor
que sinala a necesidade de promover o emprego do galega na
etiquetaxe e na publicidade. +

A. IGLESIAS

anos traballaban no sector
120.000. Fontenla cifrou en
60.000 o número de empregados
da construción que poderian perder o seu posto de traballo por
motivo da crise. No sector o paro
incrementouse no 7,6 por cento.

houbo unha redución do seis por
cento no mesmo periodo.

Os dados foron desveados polo
presidente da patronal galega
da construción ao término a
asamblea anual do organismo
que dirixe e na que deu a coñecer algunhas das cifras que descobren a debilidade do sector.

Destaca o feíto de que a licitación pública ven acaparando,
con lixeiras variacións, o 18 por
cento do conxunto da actividade
na construción. Se a crise é preocupante na actividade construtora no país, no resto do E,stado
a situación é máis grave. E indicativo que no conxunto estatal
no 91 Galiza absorbía o 7,5 da
construción e no 92 subiu ao 7,8
por cento.

No ano 92 a construción na Galiza tivo un volume de negócio próximo a meio billón de pesetas, un
2 por cento menos que no ano
anterior. Porén, a caída da actividade non foi tan acentuada como
no conxunto do Estado, onde

En Portugal, onde a morosidade
tamén abafaba ás empresas da
construción, o Governo ven de
aprobar un decreto no que se
estipula a redución do prazo de
pagamento das obras públicas
de 180 a 60 dias. +

A publicidade

seg u e
recurrindo
ao sexismo
As normas aprobadas
neste sentido polos
parlamento español e
galega son
reiteradamente
incumpridas.
A fotografía foi
tomada perta do porto
de Vigo.+
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CONFLITOS UNIVERSITÁRIOS
Campus", aseguran os alunes.

Despois da polémica
que mobilizou á cidade
para traer a Pontevedra
a Faculdade de Montes,
tentativa que resultou
frustrada e que estivo a
piques de provocar
unha fenda no PP, os
alunas de Belas Artes
non entenden a postura
indiferente que mantén
o Alcalde, Francisco
Xabier Cobián, coa sua
faculdade.

"Despois de tres anos de promesas incumpridas tes que pecharte
ou tomar unha decisión deste estilo, contra esa xente non hai outra forma de loita; é así, os de
arriba e os de abaixo ... Este día
estivo aqui Laxeiro e díxonos que
tomásemos as armas, que simpático é o tío!", di Susana Rei.
A mañá o chan dos estúdios e
dalgunhas aulas apar,ece cheo
de sacos de durmir. E habitual
que á noite celebren festivais que
duran até altas horas da madrugada. Cantan e bailan. Despois
durmen. A luz do albor entra pelas vielas do teito dos estúdios e
alguns madrugan. ,Outros quedan
até meia mañá. Erguense para
asistir, ao meio-dia, á asemblea
diária. Daquela, os membros da
~ Comisión de Alunos xa levan váffi rías horas reunidos xestionando
~ unha saída que non dá chegado.
en
oz
<i:

Desgaste dos pechados

Os alunos pechados -máis de cen- durmen nas aulas da faculdade. Uns madrugan, outros ficen até meia mañá.

Alunas de Pontevedra
levan várias semanas pechados en busca dunha ubicación definitiva

Interesados por Montes,
indiferentes con Belas Artes
• HORÁCIO VIXANDE

Susana Rei está afónica, "por ter
cantado moito ente, polo moito
que teño que talar nas reunións
e polo frie que paso á noite". Forma parte da Comisión de Alunes
de Belas Artes, e como máis de
cen estudantes desta escola permanece pechada no seu interior
desde hai várias semanas . "A
Comisión está aberta a todos ,
pero é a asemblea a que ten a
última palabra", comenta.
Todo está perfeitamente organizado no interior do centro que alberga a Faculdade de Belas Artes. Várias persoas, por turnos,
están encarregadas dos talleres,
a luz, a limpeza, as chaves, a entrada, a cultura, a información, o
diñeiro e as compras. Das relacións coa prensa ocúpase a Comisión de Asuntos Exteriores.
"Son de Pontevedra, teño 26
anos, estou en terceiro e desde
que comezou o peche durmo
aquí a diário, tróuxenme un col-
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chón, ainda que é o de menos.
Vou comerá casa porque os cartas non dan para tanto, ten en
canta que teño que pór diñeiro
para as fotocópias, almorzo aquí;
cear xa non o fago desque estou
pechada. Para almorzar tomo galletas e leite trio. Hai uns forniños,
pero ninguén quenta o leite neles
porque somos moitos, máis de
cen. En canto á hixiene persoal,
lávaste por parróquias, e cando
cheiras moito fas o que podes
para ir a casa", conta Susana.
Mário Iglesias tamén participa
na protesta para presionar ao
reiterado da Universidade de Vigo e á alcaldía de Pontevedra,
forma parte da Comisión de Alunas pero diariamente volta á
sua casa a durmir porque "son
pai de família". Ten trinta anos e
cursa terceiro curso.
Por turnos, os alunas permancen
facendo guarda diante da porta
de ferro fundido. Unha cadea
candada impede a sua abertura,
que só se produce a tres horas

-
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'Desde que
comezou o peche
durmo aqui a
diário, tróuxenme
un colchón, durmir
é o de menos"

Razóns do conflito
"O detonante do conflito -canta
Mário Iglesias- foi que o Concello anunciou que o cuarto curso
de Belas Artes (que vai ser impartido por primeira vez no vindeiro ano académico) vai ter de
sede unha nave en Campañó,
nun lugar onde hai problemas

{1840-1891). ESCOLMA DE TEXTOS
(arme Hermida
-

de seguridade cidadá porque se
trafica con drogas".
Vai para tres semanas que os
alunos de Belas Artes decidiron
pecharse no interior do seu centro, unhas instalacións que hai
tres anos, cando comezou a impartirse esta licenciatura en Pontevedra, foron escolleitas de xeito
provisório. Hoxe a provisoriedade
non sé derivou en definitiva, senón que o centro corre o risco de
espallarse por vários edifícios de
Pontevedra. Ademais, as instalacións non son as máis apropriadas, denúncian alunos e profesores, que ben lego mostraron a
sua solidariedade ces pechados.
"Tratamos de negociar coas autoridades académicas e políticas
solicitando o traslado. Din que
están a buscar solucións pero
non puxeron nada encol da mesa. Elas son as que teñen que
buscar solucións, nós non ternos
esa faculdade", asegura Mário
Iglesias. "Realmente, só tivemos
unha reunión coa Comisión pro

"Pedimos que mesmo trasladen
a faculdade a outra cidade do
país -asegura Mário Iglesias-,
dado que aquí non hai receptividade por parte das autoridades.
Fixemos chegar unha carta ao
Presidente e talamos cun par de
Conselleiros recentemente, collémolos ao veo nunha inauguración". "Foi lamentábel --engade
Susana Reí-, non tiñan respostas para nengunha das nosas
demandas e mostrábanse esquivos, como poden ser tan incompetentes?" pergúntase.
"O alcalde demostra ser un inútil
-di Susana-, as suas xestións
para dotar ao cámpus universitário duns terreas onde se poda
instalar son un cúmulo de despropósitos. E leva tres anos intentándoo".

Na cafetaria que está frente á facu ldade, un aluno que leva a voz
cantante nunha discusión de barra interrompe o seu discurso para afirmar que a folga foi un duro
golpe para o local, mais o camareiro defráudao dicéndolle: "non,
agora hai máis negócio, nalgures
teñen que comprar os bocatas".•

• A l.INGUA DO ALUMNADO E PROFESORADO HAS FRANXAS
ocaDENTAIS DE ASTURIAS, LEÓN E ZAMORA
Xosé Rubal Rodríguez; Daniel Veiga Martínez; Neves Arza Arza.
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distintas da mañá, da tarde e da
noite, para a xente poder sair a
mercar viandas. Sé se chega un
xornalista racha a norma.

Contodo, os ánimos decaen, "isto
desgasta psíquica e físicamente
--confesa Susana Reí-, a xente
está a comer pouco, eu entrei
con 52 quilos e agora peso 47.
Ademais, o que pretendiamos facer chegar á opinión pública xa
foi conseguido. Pedimos responsabilidades ás autoridades e que
a xente o saiba. Se cadra á loita
hai que lle dar un novo pulo".

• ·O REPERTORIO GAL.EGO DOS REFRANES O PROVERBIOS EH
ROMANCE DO COMENDADOR HERHÁM NÚÑEZ (1555)
Santíago.: Alfonso López Navia

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

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

Iniciativa popular para criar un ·grupo lácteo galega

As indústrias pretenden conseguir
grátis o leite que supere a cuota
• XOÁN C. GARRIDO

Despois da
supresión de primas
de calidade e a
baixada vertixinosa
de prezos, as
indústrias dan un
paso máis ao
proporse levar o leite
grátis aos
produtores.
Algunhas xa teñen
anunciado que a
partir do momento
en que cheguen á
cuota, non pagarán
nada polo leite
recollido. Mentres,
as indústrias seguen
a fuxir do grupo
lácteo.
Desde a supresión do laudo que fixaba unha arbitraxe do ministério no prezo do leite, dándolle un
cheque en branco ás indústrias para que fixasen
unilateral e libremente o
prezo que lles petase, a
atitude destas seguiu unha pauta rexida pela coartada das cualidades. Xa
que, se ben aos consumido res se lle oferece un
leite de 3,3% de graxa, e
2,9 de proteínas, aos produtores fóiselle subindo a
exixéncia de graxa de 3,2 a 3,7
e de proteína até 3, 1O. Na bacterioloxia as penalizacións foron
subindo para aqueles que superan as 100.000 bactérias, e as
primas veñen de suprimirse para os que as baixen. De xeito
que, cada vez que o produtor
acadaba os baremos que lle impuña a indústria, esta modificábaos. Cando o 80% dos gadeiros acadaron menos de 100.000
bactérias, as 3 a 5 pesetas con
que se lles bonificaba foron suprimidas.
Pero esta atitude marcada pelas multinacionais acadou agora o absurdo ao pedirlle aos gadeiros as cuotas, ou no seu defecto , certificados de produción
do que entregaron a outra factoría -se fose o caso- durante o ano anterior; informándolle
que a partir desa cantidade de
referéncia non lle levarían o leite ou non llelo abonarian. Nestlé, Reny, Picot, Prabasa,... son
quen a cámbio dunha matéria
prima barata e unha explotación selvaxe dos gadeiros galegas, está a facerlle o traballo
suxo ao ministério, coa sua atitude na aplicación das cuotas
lácteas.

Lanzan unha iniciativa
popular
Frente a esta situación, os sindicatos veñen de apresentar o
Mércores na Mesa do Parlamento unha Iniciativa Lexislativa
Popular en prol da constitución
dun Grupo Lácteo Galega como
freo ao monopólio das multinacionais do sector e para garantir
a transformación e comercialización dun produto clave na economía do país.

Os emigrantes
e a língua do Quebec
Catherine Leconte,·correspondente do LE MONDE en Montreal
conta no número do xornal de 9 de Maio da protesta da
cidadania do Quebec pela supresión da leí que proibe os carteis
comerciais en inglés. O texto, recentemente aprobado polo
governo, autoriza a inclusión do inglés (que estivera proibido
durante 16 anos) ainda que reserva para o francés un lugar
sobranceiro. Na discusión da leí no parlamento de Quebec, os
deputados anglófonos chamaron aos nacionalistas do Parti
Québecóis de fanáticos e hipócritas. Pero os nacionalistas
coidan que [a proibición do inglés nos carteis] é vital para que os
inmigrantes tomen a decisión de aprender francés, antes que
inglés. A causa do baixo índice de natalidade entre a minoría
inglesa e os canadianos franceses, a integración dos
inmigrantes é agora un factor decisivo para o domínio dunha
língua ou a outra".

O cine cubano

nunha crise liberadora
O periódico latinoamericano RESUMEN publica unha entrevista do
histórico do cine cubano Alfredo Guevara realizada por Mario
Benedetti. A pregunta de se as dificuldades do cine cubano
débense exclusivamente ás condición económicas, Guevara
precisa: ''foron dez anos nos que non se puido facer
investimento nengun e a estrutura tecnolóxica atrasouse. Non
houbo renovación nos cadros de dirección, nen novas
incorporacións de xente moza. Doutra parte, a tecnoloxia dos
paises socialistas estaba atrasada de máis. O derrubamento do
campo socialista e a desaparición do Came prodúcennos agora
grandes dificuldades, pero ao fin serán no noso benefício, pois
que nos liberan dunha tecnoloxia e unhas conceicións
atrasadas. Nós non podíamos librar unha batalla contra o
realismo socialista, porque os ideólogos dos paises do Leste
consideraban ao realismo socialista case como a virxe Maria da
cultura. Gañamos a batalla para que non entrase no noso
território, pero co compromiso tácito de non ofender aos irmáns
soviéticos. lsto limitounos na discusión artística máis fonda".
TINOVIZ

A respeito deste Grupo Lácteo,
A Nosa Terra ten informado en
números anteriores de como a
Xunta frustrou a devandita iniciativa, chegando mesmo a criar
un grupo fantasma con Leyma
chamado "Grupo Lácteo Galego", con 400 millóns de capital,
que saca publicamente nos
meios de comunicación cada
vez que hai unha mobilización.

do 50% do leite producido na
Galiza, asi como a dedicación á
elaboración e comercialización
de toda a gama de derivados.
Como base para a formación do
Grupo propoñense os centros de
transformación radicados na Galiza, tendo unhas dimensións suficientes para a recollida -como
ponto de partida mínimo- de
500 millóns de litros/ano.

A Iniciativa Lexislativa Popular
define detalladamente as exiÁ Xunta exíxeselle para a exexéncias dos sindicatos para evi- · cu ción desta proposta que
tara manipulación da sua reivinaporte diñeiro e as accións que
dicación, despois do ocorrido
posue en Larsa, renegociando
coa resolución do Debate do
a recuperación de dita empreEstado da Autonomía que ao fisa, e pactando coa administranal se concretou no citado grución central a incorporación de
po fantasma. Os sindicatos tanComplesa. Ademais teria que
to agrários (SLG, UUAA, XXAA
lograr das entidades de aforro
e USAG) como obreiros (CIG,
galegas o aporte do capital neCCOO e UGT) propoñen no articesário , pondo en marcha atraculado como obxectivos deste
vés do IGAPE as actuacións
grupo a recollida, transformaprecisas para a criación da inción e comercialización de máis
fraestrutura pertinente co fin de
manter e ampliar os mercados
tradicionais.
Este proxecto quedaría aberto á
participación das cooperativas
galegas e das indústrias que recollen e transforman na Galiza e
dos produtores.

,

'A Xunta esíxeselle
que aporte diñeiro
e as accións que
posue en Larsa e
pactando a
incorporación de
Complesa'

A iniciativa popular apresentada
na Mesa do Parlamento debe
ter contestada a sua aceitación
a trámite no prazo de un mes;
para posteriormente comunicalo
á Xunta Eleitoral, co fin de comezar a recolleita de asinaturas
necesárias para o seu paso ao
Parlamento. Ademáis con ela os
sindicatos pretenden conseguir
o aval e respaldo da opinión pública suficiente para que a Xunta peña fin á sua atitude obstrucionista. +

PLANTU/LE MOND E

A prensa francesa,

da man do poder
"A prensa francesa é notícia, e isto non é nengunha boa notícia
para ela", escrebe Jonathan Fenby no diário THE GuARDIAN de
Manchester do 12 de Maio, nun comentário que trata das voces
que acusan aos meios de COfl1unicación de teren conducido ao
suicídio a Pierre Beregovoy. "E certo que tanto a prensa como a
televisión fóranlle á pel á Beregovoy pero a acusación dos
políticos contra os meios ignora un aspecto fundamental: que
todo canto se dixo e publicou sobre o préstamo era certo. O que
agora estan a dicer (Mitterrand e Leotard) é que a prensa
debería se censurar a si própria no tocante a informacións
comprometedoras para os políticos. Pero o problema da prensa
francesa non é que se pase cos políticos, senón que non chega.
Os xornalistas franceses están demasiado próximos ao poder e
cando non poden publicar nos seus meios unha notícia de
escándalo, adoitan pasala á redacción de Le Canard Encha1né,
semanário que destaca polas primícias sensacionais, o humor e
o desenfado. (... )Os xornais franceses atravesan unha crise
fonda a causa da baixa da publicidade e a multiplicación das
televisións privadas".+

A NOSA TERRA
- - - -- - - - - - - - - - - - 1-

Entramos na provincia de A Coruña por Sta. Mª de Leboreiro, arquetipo da construcción
rural na ldade Media. Atravesando a Ponte de Furelos sobre o río do mesmo nome
chegamos a Melide onde conflúen o Camiño Real e a Rota da Costa (desde Sobrado e
Toques, dous santuarios que merecen un aparte). Melide posúe as eirexas románicas de Sta.
Mª e Santi Spíritus e ademais un museo etnográfico na casa do Concello.
Por Boente e Rió chegamos a Ribadiso, cun antigo hospital, hoxe albergue de peregrinos.
En Arzúa entroncamos con outro ramal da Rota da Costa (tamén desde Sobrado pero esta
vez por Boimorto). A vila de Arzúa é moi popular polos seus queixos.
Pouco despois de Ferreiro paga a pena pararse na Fome do Cucurís. En Sta. Irene foi
erixida una fome no lugar do martirio da santa que lle da nome. Xa estamos en Lavacolla,
onde o topónimo insistenos na hixiene para chegarmos a altura das circunstancias a
Santiago.
No Monte do Gozo obremos a merecida alegría de ollar por primeira vez as torres da
catedral. Por fin, Compostela.
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO
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ANOVA REVOLUCIÓN AFRICANA
O escritor camerunés
lnongo Vi Macome volve
a vista aos Movimentos
de protesta dos seus

anos de estudante en
Valencia e denúncia que
aquela esquerda é máis
rica mentres os

africanos son máis
pobres. lnongo, que ven
de visitar a Galiza da man
de Entrepobos coida

que a recuperación
da África pasa polo
derrubamento do edifício
colonial.

lnongo Vi Macome
'A solidariedade cos imigrantes está ben, pero non vexo pancartas que acusen aos governos'
• G. LUCA DE TENA

Vostede ten estudado a inmigración africana no Estado español, no libro editado en Barcelona España y los negros
africanos.
Eu non me adico ao tema da inmigración, pero xuntei nese texto
alguns elementos para comprender o auto-noxa edificado pala
colonización: todo o negro e negativo e só parece que se pode
viver na cultura do branca. O que
digo é que non hai paf s no mundo que poida recibir un número
indeterminado de inmigrantes.
Ternos que reflexionar sobre o
retorno e traballar máis para
construirmos Africa. Eu non digo
que non se protexa a inmigración desde o ponto de vista dos
governos europeus. Pero por que
vimos os negros? Porque non
podemos estar nos nos os paises.
Nos anos 70 as universidades
europeas coreaban máximas
contra a explotación do home polo home. Pero nos últimos quince
ou vinte anos a realidade é que
Europa é máis rica, incluindo a
esquerda e coa esquerda no poder. Os revolucionários das universidades sabian que Europa se
facia rica a base do suor e as bágoas de outros. Agora pecharon
as fiestras a xa ninguén tala en
Europa dos mortos de fame da
Africa. Pecharon os ollas e somentes queren defender aos inmigrantes. Pero a miña vida como inmigrante africano en Europa non é máis importante ca a de
milleiros de nenas africanos que
morren de fame diariamente. Para min o racista non é o cabeza
rapada que berra nas ruas que
hai que exterminarme. Seguramente ten a mente confundida .
Pero o seu Estado é máis racista, máis nazi. O mesmo se pode
dicer dos libarais que esqueceron o problema da Africa.

Esta visión non deixa lugar para a loita contra o racismo.
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Pero é realista . Estou dacordo
con todas as plataformas e manifestacións que montaron últimamente contra o racismo. Pero eu
perguntaba aos organizadores,
facédelo por vós ou por min? Facíano por eles, coido eu. Se os
nazis veñen por nós e nos matan
a todos, non pararán aí. Os nazis
irán lago por vós mesmos. Hoxe
defendedes aos inmigrantes porque queredes que non haxa problema na vasa casa. Se a situación da Africa segue empiorando
viremos a cada máis inmigrantes.
Un árabe dixo aquilo de somos
coma area do deserto e por moito
que pechen portas entraremos
por todas partes. En Europa dispararán sobre nós como os norteamericanos disparan contra os
mexicanos. A solidariedade cos
inmigrantes é para que Europa
estea tranquila. Se non hai presión contra os governos non se
fai nada. Está ben o traballo das

ONG pero non se ven pancartas
que acusen aos governos.
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Como escritor, reivindica a
idea de que o conto tamen é
para os adultos.
O conto popular na cultura anterga europea non era só para o neno. Todo conto leva unha mensaxe. Para os africanos é como unha constitución. Nos parlamentos
africanos e nas ocasións importantes da vida os contos serven
para artellar a expresión. As metáforas e os símbolos proceden
da tradición do conto popular.

'Hai anos todo
parecia doado. O
Cameron estaba
entre os dez
primeiros países
consumidores de
champagne no
mundo'
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Os paises europeus que durante anos colonizaron Africa esíxenlles agora condición democráticas para lles concederen
axuda económica. Pero a chave da economia deses paises
soe estar nas mans dos ex-colonizadores.

revolta aporte unha auto-afirmación, único camiño para a nasa liberación . Hai unha década que

Na sua novela dá unha saida a
este bloqueo entre colonización e utopia?
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Non nos queda outro remedio
que criar utopias, crer nelas e traballar por convertelas en realidade. A nosa única saida é o sacrificio . Non podemos agardar solución nengunha de Occidente, do
que chamamos o home branco.
De ai í)On virá o remédio para aAfrica. E certo que entre os europeus hai moita xente noble, chea
de boas intencións, pero non poden facer nada porque están atados polo próprio sistema. Non
nos queda outra que renunciarmos á adicción dun estilo de vida
para o que nos conv~nceran, pero que non ternos. E difícil , porque nos meteran un estilo de vida
que todos queren, pero é como
unha toxicomania. Nesta situación non tacemos máis que mendigar coma drogadictos.

Os escritores novos de Africa,
como vostede, están a facer
propaganda dun novo modelo
de vida. Pero os meios de comunicación occidentais son
moitos máis eficientes na popularización do consumo .
Cando falo de sacrifício, quera
expresar que hai que loitar nunhas condicións de vida nas que
apenas ternos meios. O que eu
quera é escreber o discurso do
xove negro de mañá. Hoxe, o negro sofre unha terríbel humillación, pero decátase de que é un
ser humano antes que a sua cor
de pel. Non ha pasar unha década antes que ese sentimento de

Une porque nas nosas línguas
próprias non sempre nos entendemos. O que realmente ten perxudicado á Africa non é o colonialismo senón a escravitude, que
veu antes e durou catrocentos

anos. España padeceu o colonialismo pero librouse del. Nós pasamos catrocentos anos de es-
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Nunha década Africa recuou
trinta anos'

É unha atitude hipócrita. Porque
estes paises nunca pensaran realmente na democrácia de Africa.
Os paises do Norte saben que
hai un mecanismo de retro-alimentación: saben que de cada
mil pesetas que prestan, seiscentas volven a Europa porque é nos
paises do Norte onde se compra
todo o material que precisan;
duascentas cincuenta ou trescentas volven aos bancos europeus
pola corrupción dos dictadores;
na Africa poden investirse duascentas . Pero á hora de pagar,
Africa ten que pagar as mil pesetas máis os intereses que causa.
Este mecanismo enriquece e dá
de comer ao neno europeu pero
mata ao neno africano. O Norte
non ere na defensa da democrácia na Africa. Hai unha loita pola
liberdade e a democrácia na Africa pero non polo interese e a intervención do Norte. O Norte aind a mantén moitos ditadores e
manipula eleicións .

'Máis que o cabeza
rapada que berra
nas ruas,
o racista
é o seu Estado e
os liberais que
esqueceron o
problema da África'

Une, pero mantén a colonización cultural.

A chave da economia

1i-

foi unha brutalidade. Pero houbo
causas positivas e unha delas
pode ser a língua. Magoariame
que ficasen abandoadas as línguas africanas, pero non loitaria
para abolir as europeas establecidas no continente que nos facilitan a proxección ao exterior e
nos enriquecen. No Camerún,
con doce millóns de habitantes,
ternos cen línguas, das que catro
son de uso principal. A lingua europea, ainda que sexa colonial,
únenos.

Durante os anos 80, unha nova xeración, formada en moitos anos de oposición, chegou ao poder en moitos governos africanos pero a maioria deles vense hoxe no desastre económico, a frustración e o desconcerto.

1

É unha situación caótica e confusa, pero ten explicacións. Primeiro pola confusión da povoación da Africa, despois de moitos anos de escravitude, colonialismo, independéncias frustradas, dictaduras. O negro africano ten un problema grave de
identidade: non sabe precisamente onde está e quen é. Pero
seguramente seria mellor saber
antes que democrácia queremos porque un modelo de democrácia occidental non é viábel en paises con outras mentalidades e realidades. E deseguida está a catastrófica situación
económica. Nos dez últimos
anos , moitos paises da Africa
que comezaban a levantar cabeza, recuaron case trinta anos.
A discusión é moi intensa pero
non se dá visto camiño. A situación é caótica.

Pero o límite da discusión está sempre na referéncia das
democrácias do Norte. Ese

alguns intelectuais da Africa prevían esta crise profunda que hoxe
estamos a pasar. Endebén, estaban a esperala; desexábana. O
que presenciamos agora é un
edifício de cincocentos anos,
construido polos brancos, que está a cair. Que se procuraba na
época post-colonial? Tentar construir enriba do vello edifício. Trinta
anos despois vemos que non foi
posíbel. Ese sofrimento de hoxe
é o que formará ao africano, o
que lle dará forzas non para reconstruir senón para construir. A
crise afecta a todos os paises
africanos porque todo o edifício
foi construido ao mesmo tempo.
O derrumbe é xeral.

As Hnguas europeas
únennos
Parte do edifício colonial son
as línguas europeas de Africa.
En que medida val ese herdo
para a nova cultura?
O encontro de Occidente con outras culturas, entre elas a negra,

'Q

negro africano
ten un grave
problema de
identidade: non
sabe con precisión
onde está e quen é'

modelo non se pode tocar baixo risco de ser alcumado de anti-demócrata?
Hai pouco nunha reunión de intelectuais
africanos discutían sobre a clase de democrácia a desenvolver.
Na miña próxima novela ocúpome destas democracias fictícias que
como carecen de
meios para sostelas ,
teñen ao final a condena do povo. A miña no-

'Non nos
queda outra
que criar
utopias, crer
nelas e
traballar para
facelas
realidade'

vela trata de recusar esta idea
da democrácia occidental, non
polo que significa senón porque
non se pode aplicar nunha sociedade completamente diferente. Poden aceitarse mestizaxes
nalguns casos, que non cópias,
e non sempre. A rebeldia é o intento de dicer non, de apostar
por un sacrifício para atinxir o
cambio, a vidas diferente. lsto
non significa que teñamos que
arredarnos de Ocidente. Ninguén pode hoxe viver aillado hoxendia. A única saida para Africa é o sacrificio porque estamos
encerrados na contradicción de
querer viver como Occidente pero sen termos o nível de desenvolvemento económico e a acumulación de Occidente.+

cravitude, a fuxir, sen xente moza. Todo isto esnaquizou as nosas sociedades. Trunfar disto teria sido unha excepción. Os paises asiáticos foron colonizados
pero non rotos pola cobiza dos
escravistas.

O setenta por cento da povoación da Africa de hoxe non coñecera o trauma da colonización.
Unha xeración sempre atopa a
outra, ainda que esta segunda
non transmite a outra realidade.
O certo é que se forma nela unha
nova mentalidane. Nós queremos
contar con esta nova mentalidade
de caréncia e de sacrifício para
manter ese nível de destrucción
total. Non será fácil. Pero precisamente as necesidades poden devolvernos a conciéncia. Hai anos,
todo parecia doado. Camerún estaba entre os dez primeiros consumid o res de champagne do
mundo. Agorq. todo mudou e a
crise é xeral. E de esperar que a
nova Africa medre cunha mentalidade diferente ainda que ag9ra
mesmo hai moita confusión. E a
caida do edificio do que antes falei, que non podia manterse por
máis tempo. Eu persoalmente
queria este derrumbe, ainda que
soubese que a sua caida habia
levar a moitos.+

'Na Europa
dispararán sobre
nós como os
norte-americanos
disparan contra
os mexicanos'

~
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Camilo Nogueira
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

franquista, a lei de funcionários
de 1964 a que os implantou, pero
nunca se levou á prática, e que
agora intenta resucitar o Governo da Xunta.

GONZALO

Como militante comunista desde hai tempo perguntome por
que teño que votar a Camilo Nogueira. EU na Galiza tomou a
decisión de coaligarse en "matrimónio de conveniénia" (Camilo
dixit); pésie a que un bon número de militantes nos opuxemos.
Teño que aceitar a imposición? Non faria
esta pergunta
Anguita non
se o candidato
fose de E U pe- podia falar na
ro en Ponteveprovíncia de
dra non o é.

VAi
BOTlltlO
~O ~.ACO

Pontevedra e

É un mariñeiro
arxentino con barco de
vela abeirado en
Baiona. Ven de
percorrer o Atlántico
norte. "Os noruegos,
comenta, viven ben,
pero non queren a CE. ~
Din que teñen moita
pesca. Portiños
pequenos, cuidan moi
ben a mantenza
salgada, os asteleiros
case a medida. Ten
que comprender que o
Mercado Comun
acaba ria con eles".
"Ben sabemos",
responde un mariñeiro
de aqui. "É que alí
tamén viven da
agricultura, engade o
arxentino. Por isa
tampouco queren a
CE. Acabarialle con
.ela". "Como aqui",
retruca o paisano. "Xa,
xa, di o arxentino
pensativo, xa
entendo". E marcha
cara a proa,
matinando nesa
Europa que el tan
pouco coñece.

Os que apoiamos a Anguita podia facelo
e a sua liña po- Cristina
lítica, os que
estamos
en Almeida?
contra dos "renovadores" que
teñen como representante en Galiza a Ánxel
Guerreiro, por que ternos que
apoiar a unha persoa como Camilo Nogueira que defende todo
o contrário dos nosos presupostos, daqueles polos que loitamos durante os últimos anos?
Ternos que darlle o noso voto,
aceitando a maioria de 1U na
Galiza pero non en España, a
quen vai defender todo o contrário do naso presuposto político
que son os que nos diferéncian
do PSOE?
O Sr. Nogueira afirmaba hai uns
meses que a esquerda acabara
e fundou UG, agora únese a
nós e nós que seguimos apostando pala esquerda, ternos que
apoiar un proxecto de direitas?
Un apoio que el afirma que lle
vai permitir seguir adiante co
seu proxecto e facer o que quer
en Madrid. Por que non votar lago ao PSOE? O Sr. Nogueira
non defende o mesmo que Sartorius e Almeida aos que as bases de Madrid castigaron?
Por certo, por que Anguita non
podia falar na província de Pontevedra e podra facelo Cristina
Almeida?
A disciplina poderíame abrigar a
apoiar a un compañeiro pero o
Sr. Nogueira no é mais ca un
chulo que pretende aproveitarse
de nós, ainda que sexa a meio
dun "matrimónio". Xa dixo que,
se lle interesa, para as autonómicas nos deixará plantados.
Farao se lle damos votos para
que saia eleito. Daquela quedaremos outra vez fóra do parlamento autonómico.•
ROSA

MARIA

ÜTERO

(VIGO)

"Son de Xinzo,
levo as patacas a
Ponferrada que alí hai
un Continente.
Páganmas a 9
pesetas o quilo. E isa
poñéndollas alí.
Vostede pensa que
paga a pena
trabal lar?"

"A min góstanme

A Xunta e
os funcionarios
Agora xa sabemos en que consiste a tan cacarexada "reforma
administrativa" do Conselleiro
da Presidéncia, ademais de
gasta uns cantos miles de millóns de pesetas en ordenadores e na empresa "Arthur Andersen" pola elaboración das relacións de postas de traballo.
Consiste en que aproximadamente mil pastos de traballo na
Administración Autonómica van
se cobrir "a dedo", quer dicer,
por libre designación do Conselleiro de turno. Xa non só se van
cobrir deste xeito as subdirec-

E despois vémolos nos debates televisivos talando do
que van facer
se gañan as
eleicións, para
mostra un botón.

Aproximada·
mente mil
postos de
traballo na
Administración
Autonómica
vanse cobrir
adedo.

Esta X unta de
persoal fai un
chamamento á
mobilización para parar este enorme atropelo
que a Xunta quer levar a cabo,
un intento máis da utilización partidista da Administración , como
se do próprio partido se tratase.•

MANuEL DIAZ LoPEZ
( P RESIDENTE DA XUNrA DE P ERSOAL)

O reitor
de Santiago
non recebe
a un aluno
cións xerais ou as xefaturas de
servizo, senón tamén multitude
de xefaturas de sección, directores de residéncia da 3ª idade,
de tempo libre, habilitados de
persoal e de nóminas ou secretários/as, incluso algun porteiro
se vai cobrir por este sistema.
Aqui dentro de pouco para desempeñar un pasto na Xunta vai
haber que ser da "confianza" do
partido governante.
Outro dos grandes pilares desta
reforma centrase na titulite levada aos últimos extremos. Pédes
titulación superior para case todo, das xefaturas de negociado
para arriba é condición indispensábel para desempeñar un
pasto ser licenciado en algo. En
certos casos pédese literalmen-

te "licenciado superior", sen especificar, o mesmo lles vale un
médico que un enxeñeiro de camiños. Chégase a exixir ser licenciado en pedagoxia para as
prazas de director de residéncia
da 3ª idade. Tamén é paradóxica a cantidade de titulacións en
direito que se peden, nunha Adm in i st ración que se destaca
principalmente palas irregularidades legais que comete, seguramente será para contestar aos
recursos que continuamente se
lle están interpondo no Tribunal
Superior de Xustiza.
E xa non falernos do diploma de
directivos que se pede para os
Subdirectores Xerais , algo máis
próprio do réxime anterior, debemos recordar que foi unha le i

SILVAR

É lamentable ter que recorrer á
prensa para poder falar co Sr.
Reitor, pero ante a contf nua negativa da sua Secretaria para
concederme unha entrevista ,
non me queda outra alternativa
para explicarlle a inxustiza que
ven asinada por Vostede sen inteirarse, supoño.
-Era a primeiros de Setembro
cando eu soliciteu a matrícula para facer un curso de doutoramento no Departamento de Psicoloxia
Clínica na Faculdade de Psicoloxia de Santiago coa finalidade de
ampliar os meus coñecimentos .
-Negóuseme o direito a dito curso por: 1 2 Por desaparecer a documentación que eu apresentara
para solicitar dita curso. Ante a
ameaza de ir talar con Vostede
automaticamente apareceu de
novo . 22 A segunda denegación
ven motivada ,
como consta no
escrito que recebin pala apli- Vostede cerra
cación parcial e
arbitrária do ba- o tema
remo da convo- asinando que
ca tó ria oficial.

non lle

-Recorro á Co- importa que
misión de Dou toramento, que desapareza
unha vez comunha
probado máis
de un fallo da documentación
lei de procedimento administrativo, deciden
pasar do tema e remitilo polo artículo 44 da lei de Reximen Universitário a Vostede para que
crie unha comisión especialista
que o valore. Mais tampouco
agora chega ás suas mans porque segundo a sua Secretaria
eses temas son derivados ao
Sr. Vicerreitor.
Pero por mor das Meigas este
Sr. Vicerreitor é un dos membros do Departamento de Psicoloxia que previamente me denegara o dito curso.
Surpendentemente Vostede cerra o tema asinando todo isto:
-que non lle importa que desa-

A
pareza unha documentación.
-que non lle preocupa que a
Comisión de Doutoramento pase do tema.
-non quer saber nen perguntar
como se explican os baremos.
-por decreto négame unha entrevista.
-que o Xuíz do caso sexa un representante seu implicado no tema desde o principio, dálle igual.

Onde están os direitos do aluno?
Sr. Reitor, non podo entender
como para falar con vostede teño que ir a un Contencioso Administrativo.
Todas os feítos aqui relatados
son avaliados por testemuñas e
documentos, ademais doutros
dados que de momento non vou
relatar.+
ANTONIO

PIÑEm.o DOMINGUEZ
(VIGO)

Agradézo a publicación deste escrito en
nome de todos os alunos que fan as suas
carreiras sen máis que as suas axudas
persoais e que por non ter amigos universitários non poden aceder a realizar os
cursos de Doutoramento .

Castellano
para Soares
Quera facer público o meu malestar e o doutras persoas que
asistimos o pasado Venres, no
Salón de Actos do Coléxio Universitário de Ourense, ao nomeamento de Mário Soares como
profesor honorário da Faculdade
de Direito da nosa cidade.
Explicarlle aos que non estiveron
presentes neste acto, que no devandito homenaxe ao Presidente
portugués, as nasas autoridades
universitárias -"gallegas", por
denominalas dalgun xeito- non
souberon estar á altura das circunstáncias, ignorando sistematicamente o naso idioma e usando
en todo momento o español, sen
dignarse pronunciar unha só frase en galega. Parece que o complexo de colonizado púxose unha
vez máis de manifesto nas tres

ESPOSAS
NANINA SANTOS

Un escándalo nos USA constatar que un 64% de esposas irían,
por un millón de dólares, unha noite, cun home distinto ao marido. (E se van unha noite, talvez fosen máis noites de ter unha
proposta hoxe, outra á volta dun ano, cinco anos, dous meses ... ?) As causas van cambiando. Haberia supresa entre mulleres de constaLar que milleiros de esposos irían con outras?
A mecha ali prendeu coa pólvora da película Proposta indecente. Robert Redford oferece 1.000.000 a Demi Moore e Wody
Harrelson por pasar unha noite con ela e, ela (sairiamos decepcionadas se non o fixese), aceita. O do cine está claro, o do
inquérito e a vida, como interpretalo?
Ese 64% de esposas USA, iría polo millón? Por dar asas ao desexo e ao sexo? Só se for o espléndido Redford?
Agardando ao príncipe -aqui Redford- que de Cincentas nos
fai princesas, unha noite, un anaco de noite, até ás 12 do relóxio
que voltamos - tamén o vello canto-- ás cinzas de todos os días?
Non será que coa excusa do "príncipe", tantísimas mulleres poden "xustificar" ambicións e desexos mal vistos por unha sociedade tan descaradamente puritana e machista?+
persoas que in- Ávista do desprezo arespeito do a nosa Coral
te rvi ñero n por
"De Ruada",
parte da Univer- galego demostrado polas
que abriu o acto
sidade Sul da autoridades universitárias, non é con duas cantigas que tentaGaliza: o Reitor
Magnífico da de estrañar que moitos dos
ban eliminar
Universidade, o presentes saísemos
fronteiras de toDecano da Fado tipo, incluso
culdade de Di- decepcionados
idiomáticas,
reito de Ourenservindo
de
se e o Sr. Sevencello entre
cretário, quen
os dous pavos
irmáns, coa interpretación dundespois dunha curta intervenha cantiga popular da zona de
ción, pasou a dar leitura á acta
--redactada tamén en españolTras os Montes, "Milho verde",
na que se tomara o acorde de
que tanto axudou a popularizar
nomear membro honorário do
o gran cantautor luso José Afonso, e outra cantiga ourensá emclaustro de profesores ao doutro
blemática da nosa cidade: "OuMário Soares.
rense ao lonxe", da autoría de
A situación tórnase máis choManolo de Dios.
cante e ridícula para as "nasas"
autoridades universitárias ao ter
Nen que dicer ten que o homeen canta que o homenaxeado é
naxeado, o profesor Mário Soaun irmán de alén Miño , ao que
res, fixo un excelente discurso
se lle debe talar sempre no idionun portugués sinxelo e claro,
ma comun, como asi o entendeu
dunha grande calidade literária,

ALDEA

amasando en todo momento unha sensibilidade e un cariño cara o pavo galega que para si
quixeren os oradores que o antecederon no uso da palabra,
con frases como: "desde xoven
síntome namorado da Galiza";
"as orixes comuns da língua";
"naquela comunidade (referíndose a Portugal), os que talen
galega non poden considerarse
estraños"; "a Galiza está no corazón dos portugueses" ou "No
nome de Portugal, saúdo á Galiza e ao seu povo". A Mário Soares, que comezara sorrindo ao
ouvir cantar "Milho Verde'', foille
mudando o sorriso até desaparecer por completo, seguramente por mor da teimosía de tanto
español-talante.
Tendo en conta que o rasgo
máis identificador dun povo é o
seu idioma e á vista do desprezo a respeito do galega, demostrado pelas autoridades universitárias que interviñeron no acto,
non é de estrañar que moitos
dos ali presentes saísemos decepcionados do mesmo, matinando en que posibelmente os
galegas do Sul da Galiza teñamos as autoridades académicas
que nos merecemos, consentindo feitos coma este.
O acontecido o pasado Venres
é un claro exemplo do que non
se deberia facer nunca: falarlle a
un irmán a quen convidamos á
nasa casa nun idioma alleo.
Posibelmente o 17 de Maio estes ilustres cabaleiros celebren
sen remorso o Dia das Letras
Galegas.+
XAQUIN V Al.ES
(ÜURENSE)

Auséncia
daCNT
Como militante dunha das organizacións sindicais con presenza na Galiza, organización que
non por ser minoritária ten menos direito a lle ser recoñecida a
sua actividade (se é que debemos crer o discurso que parece

as patacas. Eu
cómoas até tres veces
ao dia. E boto
algunhas todos os
anos. Cinco sacos.
Para lle las dar aos_
fillos. O resto para os
animais".

Super-Piñeiro,
presentador de SuperMartes, presentará o
Super-Show no
programa Luar.
Super-Piñeiro ten
previsto ademais
percorrer co SuperShow as festas
galegas este verán
coa sua super-salsa e
en compaña das
super-azafatas da
televisión. Se o
contratan, claro.

Fraga acababa de
inaugurar o albergue
para peregrinos de
Palas de Rei. O
alcalde Manuel
Santos, o
parlamentário
autonómico Pensado
e alguns máis,
arremeteron entre si
para adiantarse a
poñerlle ao presidente
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da Xunta a zamarra
de leñador que viste
ultimamente. Houbo
arrepuxóns e ao final
case lla rachan.

Xose Luis Foxo,
director da Escala de
Gaitas de Ourense,
protesto u
enerxicamente contra
Felipe González por
dicer que axuntar a
1500 gaiteiros na toma
de posesión de Fraga
tora un despilfarro.
Segundo Foxo "só nos
deron un bocadillo e
pagouno o PP". Os
grupos que acudiron
alí recebiron nestes
tres anos, por médio
das deputacións ou da
Xu nta, traxes e
iinstrumentos. Regalia
coa que non contaron
outros ..

animar o xornal que vostede dirixe: non esquezamos que, pensad a a realidade en termos
cuantitativos, o noso é un pequeno país), non podo menos
que lamentar o feito de que na
información que se recolle no
número de A Nasa Terra correspondente ao pasado dia 6 de
Maio, sobre os actos celebrados na Galiza co gallo da comemoración do aniversário do asasinato dos chamados "mártires
de Chicago"
(non viria mal
que os que fa1a n tanto d a Non podo
"perda da memória histórica" menos que
dos pavos re- lamentar o
cardasen, de
cando en vez, feito de que na
que a meirande información
parte dos martas actuaban que se recolle
animados polos se ignore que
princípios antiautoritários do a CNT
anarcosindica- celebrou un
lismo), se ignore que no de- mitin.
curso desa xornada a Confederación Nacional do Traballo -C.N.T.- (aderida á Asociación Internacional
dos Traballadores -A.l.T.-)
celebrou un mitin no seu local
de Compostela, como colofón
dunha intensa semana de conferéncias, debates e actuacións
públicas que se desenvolveu
entre os dias 26 e 30 de Abril
nesa cidade. Asemade, os
meus compañeiros da Coruña
participaron na manifestación
que nesa data percorreu as ruas
da cidade.+
FRANasco-JAVIER CoSTAS SUEIRAS
(PANXON)

A 1C0 r'p oración de
1

1

Tomi ño seguiu o dito
de, non hai mellor cuña
ca da mesma madeira.
O alcalde designou a
un edil do PP, acusado
de facer obras sen
licéncia, como
instructor dos
expedentes de obras
ilegais. Segundo un
concelleiro do BNG "é
coma se nomeasen a
Guerra instructor do
caso Filesa". +

••••••••••••••

Isaac: nao
sejamos sipaios!
(... ) É triste comprovar como um
dos galegos que mais patria tem
feíto com a sua empresa ceramica, com a sua labor artística e
investigadora de formas, com o
seu mecenato cultural, apoie
for~as políticas náo galegas. Estaria justificado esse comportamento, se Isaac actuara resentido por náo ser reconhecido pelos nacionalistas galegas como
profeta na sua terra. Mas, náo

REAL1TY SHOW
X.X.P.C.

Pasen señores, veñan e miren todo o que vai escretar a pantalla: Os crimes de máis sona, os mistérios incorruptos de máis
requilório, o morbo electrónico cotián e revivido ao alcance do
telemando nesta galería do crime que acada máxima audiéncia.
Poden admirar o mesmísimo coitelo do asasino ainda sen limpar de tanta tomatada ; reconstruimos para vostede en plno
subxectivo, nun xenuíno docudrama, as vinte puñaladas que
o criminal lle chantou á vítima. Saberá o que opinan os criminólogos máis expertos, terá en exclusiva os salaios dos orfos
do asasinado, verá o que pon ao descoberto a máquina da
verdade, coñecerá como se poden aproveitar un permiso carcelário, saberá como sodomizan os psicópatas, contemplará
aos violadores mensa biodegradábeis, aos parricidas máis telexénicos, aos desaparecidos mesmamente encontrados quen
sabe onde.
Non se perdan, señores, este xenuíno "reality show" de millonária audiéncia. E dispóñanse a tremer. Estes si que son enigmas sen resolver. Estes si que son uns programas. Cadran en
hora ponta, en perfeita continuidade co seguimento informativo
á campaña eleitoral dos partidos.+
pode haver motivo de resentimento contra ditas sectores,
quando foi nomeado doutro honoris causa pela Universidade
de Santiago de Compostela a
proposta de urna equipa reitoral
de carácter nacionalista e proposto como Valedor do Pavo
pelo Bloca Nacionalista Galega.
Também estaría legitimado para
tal comportamento, se náo houver forgas políticas galegas progressistas e de esquerdas e se
o PSOE fara um partido autenticamente de esquerdas. (... )

apoiados, nessa tíbia transigáo
democrática, mais entusiasticamente pelos socialistas que por
qualquer outra torga de opo sigáo. Náo te esquegas que o
PSOE tem na sua gloriosa tradigáo ter apoiado a ditadura militar de Primo de Rivera e de que
alguns socialistas actuais flirtea-

O PSOE com todo o seu "esquerdismo" náo foi, durante os
seus dez anos de mandato, capaz de fazer coisas equivalentes
as que fiz um partido de centro
direita, como a UCD de Suárez:
conduzir a transigáo política legalizando ao Partido Comunista,
implantar o divórcio, fazer a reforma fiscal. Recorda Isaac, que
os que mais lutaram, durante a
ditadura franquista, para trazer a
democracia náo foram os socialistas senáo os comunistas e os
nacionalismos periféricos. Lembra também que os que lideraram a tíbia transi~áo democrática foram franquistas reciclados
de democratas de última hora,

'
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ram com implicados no frustrado
golpe militar do 23 de Fevereiro
para desbancar a Suárez dopoder. Que ironía que agora Felipe
González lhe oferega o cargo de
primeiro ministro. Como vai ser
de esquerdas um partido que
pretende desqualificar, com
urna propaganda própria da
época da guerra fria, aos comunistas de Esquerda Unida e ao
seu líder Anguita, presentandoos como perigosos estalinistas e
émulo de Ceaucescu e Henver Hodja.

Alguns dos

Como é possível que Isaac actuais
Díaz Pardo socialistas
que tantas vezes tem denun- flirtearom com
ciado nos seus implicados no
artigos de imprensa o carác- frustrado
ter sipaio de golpe militar
certos políticos
e intelectuais do23de
galegos- náo Fevereiro.
se percate de
que apoiar
torgas políticas
foráneas é ser
sipaio? Eram
chamados sipaios os soldados
indígenas ao servigo do exército
colonial británico na India a meados do século XIX. Náo é tam bém sipaio um galego ao servi~o de forgas políticas espanholas? (.. .)
Que quantidade de galegas ilustres se sirvem de Galiza mas
náo sirvem a Galiza !: professores de galego que vivem do galega, mas que náo vivem instalados no galega na sua vida
quotidiana; investigadores de temas relacionados com Galiza,
que os investigam coma se fosem fincas particulares para fazer curriculum académico, mas
náo preocupados para que essas investigag6es sirvam ao
progresso do país e das sua
gentes; empresarios que se
aproveitam dos recursos do pais
só para fazer nacional de Galiza; artistas que se inspiram nos
valores culturais do país, mas
que náo se identificam com ele;
políticos que colheitam votos
galegas para facer políticos espanhois. Todos servimo-nos de
Galiza sem servir a Gal iza.•

XAVIER VII..HAR Trurno
(SANTIAGO)
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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Douscentos grupos compiten no concurso
Galicia Pop-rock
A final celebrarase nun grande festival no Parque de Castrelos de Vigo o 19 de Xuño
• ÓSCAR LOSADA

Un total de duascentas
vintesete maquetas con
dous temas cada unha
apresentáronse ao
concurso Galicia Pop-

rock. Gran prémio
Xacobeo 93. Dentro
delas 32 foron as
seleccionadas polo
xurado para participar
nas catro fases
provinciais da que resta
por e celebrar a
derradeira que terá
lugar o Sábado 29 na
di coteca Rosalar en
Ribadeo . A final será o
vindeiro 19 de Xuño en
Castrelos (Vigo).
A recepción de tanto traballos
abraiou á organización que non esperaba contar con máis de cen maquetas, o que amosa que no noso
paí hai moitos músicos con inquedanzas e que viron neste concurso
unha boa posibilidade de promoción e unha opción de chegar a viver profisionalmente da música.
O primeiro, segundo e terceiro
clasificado gravarán unha maqueta de disco, a mais de receber, respectivamente, un millón, 750.000
e 500.000 pesetas, quedando como dotación económica, 250.000
peseta para os cuartos clasificados. Outras catro formacións estarán na grande fina] a celebrar o 19
de Xuño no parque de Castrelos
vigués e onde se espera unha
afluéncia masiva de espectadores,
para unha festa, na que aparte de
coñecer os gañadores do concurso
Xacobeo 93, poderase ollar e esoitar ao intérprete galegas máis
cotizado no mundiño do PopRock como Luz Ca al, Cómplice ,
O Re entidos, Los Limones, Colorado, Los Suave , Os Diplomáticos de Monte Alto e Los Piratas.
E ta e á e pera da conte tación de
Siniestro Total, xa que nesa data
é po íbel que e texan gravando o
eu novo di co en Londres.
Nun princípio este evento estaba
previsto que se celebrase no novo
campo de futbol da cidade de Ferrol, "A Malata", mais tras a polémica xurdida pola sua utilización,
o concello refugou a posibilidade
de se celebrar nese recinto, dando
outras opcións non viábeis. Polémica tamén houbo coas declaracións do responsábel do concello
da Coruña no que atinxe aos espectáculos musicais. O concelleiro
comentou que lle parecia unha cópia este concurso do que se celebra na Coruña, o Noroeste PopRock, polo que consideraba ese eido musical ben coberto, sendo inecesário outro concurso de características semellantes. O director de
comunicación do Pop-Rock Xacobeo 93, Arsento Prieto, négase a
entrar en polémica: "O señor Blan- ·
co comentou que este era un bon
concurso, co que evidentemente
estou de <l;COrdo, mais que se a el
lle daban máis cartas poderia mellorar o seu. O que está claro é que

Máis de 200 grupos percorreron as distintas eliminatórias, até chegar ao 19 de Xuño na final de Castrelos.

este é un concurso a nível galega
cou a que non acontece co organizado polo concello coruñés, polo
cal as diferéncias son notórias. Eu,
desde lago, anceio que haxa moitos Coruña Pop-Rokc espallados
por Galiza, xa que a abundáncia

non <lanaria a ninguén".
Alguns concursos teñen saído con
moita forza na sua primeira edición, para ir esmorecendo co paso
do tempo. Os seus gañadores foron
grupos que tiveron unha sana efí-

mera e que na meirande parte dos
casos non puderon sair adiante. Arsénio Prieto considera que "hai que
perguntarlle aos reitores do Xacobeo 93 se hai interese por que o
concurso continue con forza nos
vindeiros anos. En princípio nós

.•.....................................................................................................

· O rock de terra adentro
• MANOEL BELLO/A MONTANA

En terras de Cerceda, Laracha,
Carballo, Laxe ou Vimianzo estase a consagrar un amplo movimento de grupos de rock que tiveron un concerto comun o pasado 14 de Maio de man da Asociación Cultural Monte Blanco.
En Agosto apresentarán un disco, financiado mancomunadamente con apoios comerciais, no
IV Festival Rock a celebrar en
Cerceda.
Nun árneto semi-rural, e mercé á
Asocación Cultural
de Cerceda, nacia no
1990 o 1 Festival
Rock, que se celebrou
en Meirama e no que
xa tocaron alguns dos
grupos que máis teñen enraizado na bisbarra. Desertores do
Arado , Mordor, Ritmanmuchos e Xudej
K las abriron a primeira brecha, que continou no 1991, xa con
apoio de casas comerciais e o labor multiplicador da emisora
de rádio e tv de Cer-

ceda. Os mesmos grupos máis
os Crazy Cabuxa (Vigo), Lancelot (Ourense) e Badana (Alicante), conseguiron un dos mellares
concertos de rock na Galiza daquel ano.
O 92 foi o ano de gravación das
primeiras maquetas, ambas con
cinco cancións. Son Desertores
do Arado e Mordor. Contos e
lendas de Terra Adentro, un dos
títulos, tivo moi boa acollida e
conseguiu estar presente en locais da Coruña, Ordes e Carballo. O apoio económico medra e

ademais do ID Festival de Rock
celébrase tamén o I Encontro
Ordes-Rock.
O concerto do pasado 14 de
Maio estiveron os máis importantes grupos na discoteca "A
Vieira" de Ponteceso, e apresentaron o proxecto de gravar un
disco conxunto: Desertores do
Arado (Cerceda), Mala Vida
(Laracha), La Crema (Carballo),
Troleblues (Laxe) e Impresentables (Vimianzo). O proxecto do
LP foi viábel através da A.C.
Monte Blanco, que xuntou aos
grupos que xa entrarán a gravar o vindeiro mes de Xuño. O
sistema de financiación procurárono cada
un deles, conseguindo
a financiación de casas comerciais, que
insertarán publicidade
nunha revista de apresentación do disco en
Cerceda e a meio de
actuación en directo
en pubs e discotecas.
Quen di x o que no
meio rural non se faj
rock?_•

······································································ · ······~························

ANXO IGLESIAS

contamos con isa e que manteñan o
mesmo apoio e azos que este ano.
Seria moi bon que de aquí xurdisen
novas bandas que lle desen un pulo
á música pop-rock galega".

Cuarenta rnillóns
de orzamento
Arredor de cuarenta millóns de
pesetas é o presuposto total para a
celebración, incluindo o "cachet"
dos grupos que actuarán o dia da
grande festa final e contando con
máis de duascentas persoas traballando en diversos temas coa organización. Dos 32 grupos clasificados para a fase final, 12 son da
província da Coruña, 11 da de
Pontevedra, 5 da de Lugo e 4 da
de Ourense. Un 30% dos máis de
dbuscentos grupos participantes
cantaban os seus temas en galega,
polo que semella que este idjioma
vai callando paseniñamente entre
a xuventude musical rockeira, coa
importancia que iso comporta a
nível sociolóxico para a sua normalización en todos os ámbitos da
vida. Entre os 32 finalistas a porcentaxe de galega-cantantes baixa
aproximadamente a un 10%.
Tres bandas están xa practicametne metidas para a final, os coruñeses Ritmanmuchos e Miki Nervio
and The Bluesmakers e mais os
vigueses Crazy Cabuxa.
Neste momento hai tres compañías discográficas interesadas no
desenrolo da competición e que
nun futuro quizais aposten por algun dos grupos fin alistas se ti vesen o suficiente potencial para as
casas de discos os con sideraren
rendábeis comercialmente.+
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DIAS
no 1959. Antes do verán o Arquivo
Sonoro fará pública a lista de
documentos a editar e as
condicións de reserva das mesmas,
que ademais terán un custe moi
axustado aos gastos de edición.+

• Editada a voz
de Blanco Amor

•Congreso
Blanco Amor
Dos dias 2 ao 5 de Xuño terá
lugar en Ourense o anunciado
Congreso adicado a Blanco Amor
que organizan as consellerias de
Educación e Cultura.
Conferéncias, mesas redondas,
teatro e proxeción da película La
Parranda que, apesar de estar
dobrada pola TVG na etapa de
Luis Losada non foi emitida o dia

17 de Maio e tampouco neste
congreso será oferecida en versión
galega. Entre as persoas
convidadas nótanse auséncias de
importantes ensaistas que se teñen
ocupado da obra de Blanco Amor
(Francisco Rodríguez e Pilar Rus,
por exemplo ), pero asistirá unha
importante representación desde
Buenos Aires, co doutro Antonio
Pérez Prado, e os xomalistas de
La Prensa e La Nación, Mª Esther
Vázquez e Antonio Requeni, que
intervirán nunha mesa redonda
xunto a Anísia Miranda e Xosé
Neira Vilas. +

O Arquivo Sonoro de Galicia,
dependente do Consello da Cultura
Galega, ven de inaugurar a
colección "As Nosas Voces" cunha
edición de Eduardo Blanco Amor.
O pasado sábado foi fallado o IV
En formato casette o traballo
Prémio Cidade de Lugo de
inclue a voz do escritor ourensán
narrativa, dotado con 2,5
tomada en actos celebrados
millóns de pesetas, e que
nos anos 50 e 60 no Centro
recaiu no escritor David
Galego de Buenos Aires e
Pérez Iglésias, profesor de
en audicións radiais na
Arxentina. Desde
galego no Instituto de
conferéncias (Homenaxe a
Beade, pola sua obra
Estación término. O
Rosalia de Castro,
xurado que xulgou as 29
Problemas da, Cultura
obras apresentadas estivo
Galega, Ramón
Cabanillas ), mesas
formado por Tomás
redondas (Problemas da,
Notário (alcalde de Lugo),
Xosé Maria Castro
cultura galega) e recitais
(concellal de cultura), e
poéticos (entre eles
como vocais Marino
declamando un dos poemas
Dónega, Varela Jácome,
galegos de García Lorca).
Pilar
Pallarés, Araceli
Unha espléndida ocasión
Festival de Títeres. Celebrouse o pasado fin de semana
de contar directamente coa en Vigo o que ven sendo o único encontro teatral destas ca- Herrero e Dario Xohán
voz do homenaxeado no
racterísticas, con intervención de grupos cataláns Teatre de Cabana. Segundo o
Diadas Letras. Na mesma
Sac, Zootrop, Bambalina, Jordi Beltrán; o madrileño Mario- secretário do certame
colección anúnciase xa a
netas del Matadero; os suízos Pannalal' s Puppets e o fran- "houbo quen apresentou
segunda fita, que recollerá
cés Vélo-Theatre . Pola parte galega participaron Teatro Kaos erroneamente novelas en
un discurso de Otero
(Moaña), O retablo das marabillas (Lalin) e o grupo de Os vez de relatos, como
monicreques de Kukas, na foto durante a sua actuación.+ dispuñan as bases".+
Pedrayo en Buenos Aires

• Prémios Literários

Peden adicar o Dia das Letras
a Manuel Murguia
•F.A.V.

A Asociación de Viciños de Oseiro (Arteixo) inaugurou o pasado
17 de Maio un monolito adicado á
memória do que foi viciño daquela parróquia e importante figura da
cultura galega, Manuel Murguia,
cuxo nome tamén adoita a própria
entidade viciñal. O acto de inauguración serviulle ao presidente,
António Mouzo, para reivindicar
que o vindeiro ano se adique o Dia
das Letras Galegas a quen foi fundador e primeiro presidente da Rea 1 Académia Galega: "Murguia,
que animou a Rosalia de Castro a
escreber en galega, ainda non tivo
un ano das letras adicado a el".
Pola sua banda, Rosa Vizcaya, do
Departamento de Cultura, abondou na homenaxe de Oseiro lembrando a editorial necrolóxica de

A Nosa Terra do 15 de Febreiro
de 1923, "o nacionalismo, do que
sempre foi apóstol o gran Murguia, débelle a máis respeitosa
lembranza. Namentras non teña
moimentos nas prazas das vilas da
Galicia redenta, o seu nome vivirá
no noso corazón ( ... ) Durma en
paz, no seo da santa terra galega, o
que foi glória e guia das xentes do
seu tempo; que o seu ensino, o
seus libro , a ua conducta de patricio impecábel, sirva de exemplo
ás xeneracións vindeiras".

A intención da asociación de viciños é lograr o apoio dos municípios da bisbarra na sua petición,
ampliándose despois a outros institucións provinciais e culturais. A
decisión da Rea] Académia, que é
a responsábel de escoller a figura
a homenaxear, tómase nos meses
de Outono.•
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UNIVERSIDAD:l ,:· .:;.:}P E VIRAN 93
:. ·CONGRESOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA
• As mulleres e os cambios sociais. Directoras: Rilo Rodl Philipp e
Mº do Carme García Negro. Datos: do 5 ó 9 de xullo.
• Cuestións aduais das relodóns coledivos de traballo.
Diredor: Javier Górole Costra. Dolos: do 5 ó 9 de xullo.

CARBALLO

.,-. .1~ncendios
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• Desenvolvemento curricular e difusión da investigaóómni¡ejn:·¡·.:·..¡ ¡:• :¡¡:¡¡·¡i·!!:•·
forestais: técnicos e problemas
didádico das ciencias. Directora: Mº Pilar Jiménez Aleiximdr.il{rt/
.::<~:S áreas ofertados. Directora: Mercedes CoS1JI Jiménez.
Dolos: do 5 ó 9de xullo.
· --· -· ,..
:\t/mAA~: do 19 ó 23 de xullo.
¡•;••..

• Redes neuronois noturois e artifidais.
Diredor: Senén Borro Ameneiro. Dolos: do 5ó 9 de xullo.

• Os Naóona&smos en EuropcL Posado e Presente_
Sonliogo de Composlelo. Do 27 ó29 de setembro.
Información: 981-573996
• A Periferia Europea ante o Nova Século.
Santiago de Composlelo. 30 de selembro, 1 e 2 de oulubro.
lnformodón: 981-591166

~

CURSOS PARA ESTRANXflROS

• Cursos de linguo e cultura españolas poro estranxeiros.

• Santiago de Comiiostelo: histoño e arte.
Director: Xosé Manuel Gordo Iglesias. Dolos: do 5 ó 9 de xullo. fü@(¡::¡¡::¡:]l¡:':fü.

• As simbioses das plantas. Diredores: Juslo Arines Campos e
Miguel Boreo Navarro. Dolos: do 12 ó 16 de xullo.

José·:;:,¡·¡~:
1I"•j·]•

fofü]fü].

• Autonamias e federalismo.
Director: José Vilos Nogueiro. Dolos: do 12 ó16 de xullo.

orbollo, Concello de Lolin, Concello de Mondoñedo,
nforte de Lemas, Concello de Noio, Concello de Riveiro,
go de Compostela, Concello de Sarrio,
•;iJl!igorcío de Arouso, Concello de Vilolbo

• Os orquivos como fonte poro a historio das cidades e a vida
cotiá. Directora: Mº José Justo Martín. Dolos: do 12 ó 16 de xullo.
• Gromátka e expresión en galega: recursos e modelos
rlll!Jiisficos. Directores: Xosé Luís Regueira Femóndez
e Xosé Xove Ferreiro. Dotas: do 19 ó 23 de xullo.
( '

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
XACOBEO 93
COMPOSTELA 93
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Os tratomentos da ciar aónka.
Director. Ángel José López Guerrero. Dalos: do 19 ó 23 de xullo.
• lntroduccián e avances en programación lóxica.
Diredoro: Veronico·Dohl. Dalos: do 27 ó 30 de xullo.
LUGO
•Didáctica da educación físico: novas perspectivas.
Directora: Julio Eslévez Mengolfi. Dotas: do 5ó9 de xullo.
• Estado odual do ciencia e fecnoloxía do come e produdos
cárnicos. Directores: José Ramón Cobonos e Eugenio Rodríguez Núñez.
Datos: do Só 9de xullo.
• Principais zoonoses de etioloxío parasitaria.
Director. Pablo Diez Baños. Datos: do 12 ó 16 de xullo.

• Arquealoxío nas ferros lu<enses.
Diredor: Antonio Rodríguez CoS1JI. Dolos: do 19 ó 24 de xullo.
VILAGARCÍA DE AROUSA
• Problemática fitopatolóxica do viñedo golego: novas axentes fitosanitorios e navas sistemas de control.
Director: José Pedro Monsíllo Vózquez. Dotas: do 12 ó 16 de xullo.
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conta de libros

Unha novela
iniciática
Os leopardos
da lúa de
Ramiro Ponte
En Novembro do 75, Daniel Linde asiste a unha asemblea universitária. Hai un mes que está en
Compostela. No encerro estudantil falan diversos líderes. El escoita. Coñece a vários personaxes
que sairán ao longo da novela: Lídia, Serafín, Andrades, Estrela ...
No seu vagar polo edificio entra
nun despacho. A sala está escura e
alá se senta. Entran outros personaxes e falan por telefono. Quen
fala do outro lado do aparello di
que Franco morreu. A nova deulla
"o capitán'', personaxe imaxinário
(?) que plana por toda a narración,
e que será unha teima cáseque
neurótica de D. Linde.
Nos dias posteriores á asemblea,
coñecerá (e reencontrará) outros
personaxes, Suso Mira -vello coñecido do Ferrol. Aprofundará a
amizade con Lídia (chegará a facer o amor con ela), militará en
movimentos políticos, coñecerá
máis xente. Paseará pola cidade
"clerical, provinciana, cativa e retrógada" como buscando algo que
non sabe que é: "Imaxinaba que
había (na cidade) un mundo poderoso de días e de noites pero non
sabía por onde podía acceder a el,
onde estaban -se as había- as
súas portas" (p. 48). Desenganarase da política e continuará obsesionado polo "capitán". E por Estrela, bela rapaza que acabará casada cun policia, rompendo co seu
mundo anterior, o da extrema esquerda política. Cinco anos despois, Linde é axudante dun catedrático de história. Un día, diríxense a el. De primeiras non recoñece o personaxe: é Fandiño. Mí-

a

rao con desencanto e rionia: xa
non é para el quen era. Reaparecen tamén Estrela e as vellas teimas: "o capitán", deus ex-machina que movia os fios dunha revolta en que eles eran só marionetas,
segundo pensa Linde. Reaparece
Suso Mira, que o mete nun fregado. Fai amor, de maneira animal,
con Estrela -que se revela como
un ser impenetrábel. E os acontecimentos sucédense e desencadéanse sen que poda comprender nada do que (lle) está a acorrer.
Na terceira parte da narración,
Linde (como o leitor) vai vendo a
luz entre a fraga de sucesos, dos
estraños sucesos, dos que foi protagonista. Cáenlle as máscaras a
diversos personaxes e encóntrase
a si mesmo, abandona a universidade e torna á cidade onde vive
seu pai, unha cidade que está a pasar "por tempos difíciles".
Moi resumida, esta seria a história
que narra a primeira novela de
Ramiro Fonte: Os leopardo da lúa
(1 ), unha novela estruturada a modo de relato policial, e unha novel a iniciática.
Unha história
que manipula
leitor en- Fusiónase
gaiolado polo
goce, malsán, nun
de ser unha tes- mesmo
tem uña. Neste texto o
aspecto, a novela está elabo- relato
rad a segundo policial
as máis pérfi- coas vellas
das receitas do perguntas
suspense. Pero
a verdadeira da filosofia
forza de atrac- e poesia
ción disimúlase románticas
tras a profusión alemás.
narrativa. O
leitor albisca
un cámbio de
perspectiva,
cando o autor se converte en presa
da sua maquinación. Descóbrese
entón os indícios doutro enigma: o
da ficción sometida á sua prórpia
fatalidade. Ramiro Ponte podería-

ªº

policial -estrutruas ás que se
achegara a meio dos exercícios de
estilo que eran os contos de A regra do xogo-- coas vellas perguntas (e algunhas respostas) da filosofia e poesia románticas alemás.
Pero, a parte das perguntas máis
ou menos existenciais, das máscaras e simulacros con que se defenden os diversos personaxes, da
grácia que remata por topar Linde,
hai duas cousas que salientan na
novela: a falta de amor e unha visión diferente -á dada pola maioria dos narradores galegas- de
Compostela.

Ramiro Fonte.

se contentar con ser un hábil narrador de histórias, pero a sua sensibilidade lévao máis lonxe: a incidir nas chagas dun tempo e dunha sociedade en que todas as utopias foron traizoadas. Para incidir
nesas chagas, o autor usa da novela iniciática. O protagonista de Os
leopardos da lúa vaise facendo
mercé os diversos acontecimentos
dos que é protagonista (e vítima),
e unha deriva existencial que permete ao autor introducir toda unha
série de temas: o alleamento, a disolución na outredade (que fracasa na narración), a identidade estourada en máscaras e simulacros,
o sacrifício simbólico, a grácia a
través da caída, a supremacía do
azar --e do encontro. Ao remate,
se o protagonista se salva, é porque acada a grácia através da caída --e do sacrificio-: continuará
a ser un rebelde ("Pero consolouse
pensando en que aínda tiña vida,
que os rebeldes, como lle dixera
Fandiño, marren sempre aos vinte
anos, e el tiña máis de vinte anos",
p. 326). E volvendo, pensa que
fracasado, á casa do pai, farase
máis rico e máis sábio.
Nesta novela, o autor fusiona nun
mesmo texto a estrutura do relato

Linde, na sua iniciación, non coñece o amor. Coñece sexo e unha
paixón dolorsa e forte por Estrela.
Talvez o amorsó chegará despois
da caída. Verbo da visión de
Compostela, poderia resumirse
nestas palabras do narrador: "Daniel Linde sabía que non é tan <loado coñecer a cidade onde un vive
con perfección, porque a xente
acostúmase a transitar por elas sen
se fixar nos edificios, nos nomes
das temdas, en certos bares ambiguos, como se houbese en todo isto algo semellante á desconfianza" (p. 189). Desconfianza, esa é a
palabra que define o sentimento
de Linde frente á cidade pola que
transita e na que se está a "iniciar". Desconfianza que talvez veña dada porque é unha cidade peq uena para os seus soños. A isto
hai que sumarlle unha visión misteriosa da vella Compostela e unha mirada horrorizada --de experiéncia do horror- á parte nova.
Un lugar da cidade, o ensanche,
que o protagonista mistura cos
seus pesadelos e a sua inseguridade. (Pesadelo e inseguridade urbanística, eis dous eixos do ensanche compostelán).
Novela iniciática estruturada a
modo de relato policial, Os leopardos da tú.a. é unha boa entrada
de Ramiro Fonte na novela.•

XGG
(1) Col. Literaria. Ed. Galaxia. Vigo,
1993. 328 páx.

Do OlfiJDo o 1?10

O fin
dunha triloxia
Na colección Esquío, Cesáreo Sánchez
Iglésias dá a coñecer o seu último
poemário Do olvido o río, co que
completa a sua triloxia da água que
compuxeran anterioremente O cántico
da fonte ( 1987) e Mar do fin da terra
(1987). O libro é brevemente
introducido por Pilar Pallarés: "o curso
do Rio converte-se no da nasa
aprendízaxe e o que inicialmente
poderia ser unha meditazón sobre o
amor e o esquecímento, nun novo
modo de pensar o tempo, esa grande
ferida irresolúvel". •

Blanco Amor xornalista
Luis Pérez edita na colección "Agora"
de Galaxia o traballo Blanco Amor e os
seus escritos periodísticos, que inclue
unha selección dos textos de prensa en
galega do noso escritor, aderezados
cunha breve introducción que situa o
traballo do Blanco Amor xomalista e
fomece unha bibliografia dos seus
traballos
en prensa.
Tamén
nestes
dias ten
saido,
editado
polo
próprio
xomal
coruñés,
un libro
que
recolle
todos os traballos publicados por EBA
en La Voz de Galicia. •

oij¡i#Eiifh

A cidade '
dos eésa1~e&,~ ~·

Prérnio Martin Códax
Case trescentas familias de Galicia saen para América dende o porto da Coruña,
entre 7776 e 7780, coa misión de poboar as terras máis inhóspitas da Patagonia.
"Os máis .pobres dos meus reinos", di el-Rei Carlos 111. Basilio Vilariño, piloto noiés,
conta a dramática aventura cen anos despois, nunha noite feroz de auga e medos.

NA MES/\AA COLECCIÓN

Galaxia edita o libro que gañou o II
Prémio Martin Códax, organiiado entre
esta editorial, o Concello de Vigo e-as
Bodegas Martin Códax. Ritos de aoga · ··
é o título e Xosé Manuel Vélez Latorre ·
. o autor, fondo coñecedor da poesía
grega e latina e da tradición lírica .. :galega e fia a unidade do libro através
da u.tilización de temas procedentes- dfl '
mitoloxia clásica, actualizados e
contemplados desde perspectivas
pouco habituais, e do recurso da auga .
como símbolo múltiple.•

O desacougo
da nación negada

A CIDADE DOS CÉSARES

Víctor F. Freixanes
Premio Torrente Ballester, 92

XERAIS

~"
~~

BIEITO BIEITO

Carlos Mella

PERCIVAL E OUTRAS HISTORIAS
X. L. Méndez Ferrín

Francisco Rodríguez entrega na
colección Critério de Edicións do
Cumio o seu traballo de análise da
obra literária de Blanco Amor
"esclarecéndo-se a sua perspectiva e
expectativa a respeito da Galiza".
Ademais de contar con información e
interpretación da sua experiéncia
biográfico-social , das páxinas do
traballo do profesor ferrolano tirase
"unha imaxe psíquica, intelectual e
política de EBA, desde dados e
contextos obxectivábeis de carácter
histórico-social".•

22

ANOSA TERRA
Nº 571 -27 DE MAIODE 1993

~~~~
1 1 ~Tea~tro~111~~~
O valor dos

afeizoados
Unha cana ao
aire de Émeigual
O azar deparou-nos unha inesquecível celebrazón do dia das Letras.
Acudimos á estrea do espectáculo
"Unha cana ao aire" dos amadores
malpicáns Émeigual, e participamos, sen nós contar, na homenaxe
da Asociazón Cultural "Monte
Blanco" do Cauto, Ponteceso, ao
excepcional poeta chairego Manuel María.

ESTE É O

LIBRO
DAS LETRAS

GALEGAS
Unha análise rigorosa, obxetiva
e documentada de toda a obra
literaria de Eduardo Blanco
Amor, contada ó través de
cinco capítulos:
-Percorrido por unha ubicación desacougada.
-Novecentismo, literatura e
modemidade; a traxectoria poética de Eduardo Blanco Amor.
-A novelística "galega" de
Blanco Amor e o problema da

Unha cana ao aire é algo máis
que un espectáculo teatral, é a
constatación de que no teatro amador galega están as bases para unha dramaturxia própria e de calidade. Xa o dixemos cos ceenses
Talia, apontamo-lo tamén cos
neo-profisionais composteláns A
Factoria e suscrevemo-lo agora
con Émeigual, que, se por unha
parte non pasan de ser un grupo de
amigos, teatro afeizoado no estado
máis puro, os resultados son, de
nível.
Boa parte da culpa ten-a o ex Chévere Vicente Mohedano que dirixe
con acerto o espectáculo mália
permitir unha demora excesiva na

1

lingm .

-Retorno e re.cuperación do
g,~1fgn e ,aisoo,dón da malidade

Fía na Roca, un

novo grupo-fusión

canllli&1ra.

·- A preocupación pola norrnalizGdión 1mUurn.I, Hngfüs ica e
polmtica do píllis.
-fPí]ogo útil e bibliografía.
O libro imprescindible para
acercarse e coñecer
a fondo a obra do autor de
A esmorga.
EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 12 D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

cu mio
Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)

Trata-se en
definitiva Montaxe
dunha xomada
de pesca que nada
comparten tres pretenciosa
personaxes na cargada de
que acontece bon
un pouco de
todo. Desde a humor, sen
marte do can cair no
dun cego que chiste fácil.
os amola até
un árbitro da
Xunta que toma medidas das capturas. Tres
pescadores "dotados" de tres canas de diferente tamaño e que
asumen, as canas, todo o seu valor ambiguamente sexual cando
pica o peixe.
"Unha cana ao aire" é unha montaxe nada pretenciosa, carregada
de bon humor con gags enfiados
na trama argumental sen cair no
chiste fácil, ben resolta en liñas
xerais, que nos lembra ao xa nomeado Vicente e nos descobre o
talento actoral dun home, Héctor,
dedicado á programazón cultural
na "vila da vida na costa da morte", sen esquecer tampouco o traballo dos seus compañeiros e

1
Son pulido,
gancho e
surpresa
permanente

Se este fose un País normalizado
culturalmente, esta nova formación musical sería apresentada a
bombo e pratillo coma o grande
supergrupo galego, pero polo de
agora ser músico na Galiza é tarea
máis de herois que de entronizados artistas, que seguen asumindo
na sua totalidade o complexo proceso de facer ao tempo que divulgar a sua música.
Fía na Roca convertéronse en
editora -Antirritmo C.B .-, logo de
autofinanciarse unha gravación de
presuposto millonário, própria dun
grupo xa consagrado, e están artel1ando unha pequena xira de apresentación en distintas cidades galegas.
De certo que a madurez que amosa o novo grupo no seu disco non
é nada gratuíta, se reparamos na
procedéncia dos catro músicos
que o forman, amáis das colaboracións ocasionáis. En Fía na Roca
conflúen individualidades procedentes de várias formacións : Armeguín, Dhais e Xorima. Con estes antecede;ltes, o primeiro que
pode intuir o 1feizoado é que estamos ante un grupo folk máis, pero
dicer iso non sería dicer todo.

co no que a máis do homenaxeado
e os editores, participaron Henrique Rabunhal, Luísa Vil1alta, Ramón Caride, Lois Diéguez e Francisco Souto, pasando pala posta
na cena dunha funzón de treatro
escolar do coléxio de Esteiro-Muros, dirixida por Pepe Agrelo, baseada en textos de "Os soños na
Gaiola", ou polas aportazóns musicais de Suso Vaamonde e A
Quenlla.

cena submariña, que resta axilidade ao resultado final. Outra das eivas do espectáculo é a má realizazón vocal dalgun actor, nunha
montaxe sen texto onde os ruídos
e efeitos sonoros son de tanta importáncia.

Manuel Maria.

compañeiras a quen non podemos
nomear: non estarla de máis ter un
programiña de man, mesmo que
for a fotocópia.

Homenaxe
a Manuel Maria
Entre o feixe de actividades programadas pola Asociazón Cultural
"Monte Blanco" de O Couto, para
celebrar o dia das Letras destaca
sen dúbida a homenaxe ao Manuel
Maria. Homenaxe que aconteceu
en distintas frentes: desde o patrocínio da edizón da "Antoloxia Poética" preparada por Miguel Mato
e Miguel Anxo Femán-Velho para
Espiral Maior, até o recital poéti-

Música

Mália á comparecenza do mal
tempo que sen dúbida desluciu os
actos, sobretodo a Feira de Artesanía e o recital de música, no Couto
viveu-se como festivo o fin de semana das Letras.
Agradecimentos e aplauso a esta
Asociazón que leva dez anos de
continuado traballo na base da nasa dignidade cultural.+
FRANCISCO SOUTO

1

que autóctono: Ana, Carme e Leo
Bueno nas panderetas.

Efectivamente, no prantexamento
inicial da formación tentouse que a
música tradicional tivese unha forre presenza, pero coidando que
non restrinxira a criatividade ou as
incursións nas novas tendéncias
musicais. Tal foi a idea esbozada
por Xosé Ramón Vázquez e Xavier Bueno hai cousa de tres anos;
entre os dous reunían unha chea de
instrumentos de teclado e vento.
Máis tarde incorporaríase o violinista Xaquín Fariña, e xa coa perspectiva da gravación dun disco engádese un cuarto componente
: X . Enrique Os
Comesaña, que instrumentoca instrumen- tos
tos de corda.

Para unha producción discográfica
tan ambiciosa non se podía descuidar a portada; o galego e universal Miguelanxo Prado debuxóu
un illote habitado por un músico
senlleiro, rodeado de gaivotas e
pronunciadas ondas.

Todo a punto dense
no pasado mes entre si,
de Xaneiro para entrar nun tecendo
estudo de gra- colectivavación, e para mente
iso reclaman a unha liña
presenza dun
músico
de melódica
grande prestí- entrecruxio no Estado zada.
español, Luis
Delgado, vinculado a múltiples e variadas experéncias musicais, entre elas o
disco de Emilio Cao Amiga alba e
delgada. L. Delgado dirixe a producción artística, ao tempo que toca diversos instrumentos, algún
tan exótico como a autoharpa. Pero hai máis sorpresas na gravación: o baixo eléctrico de Segundo
Grandío -Siniestro Total-, que foi
re-enganchado para a aventura por
un dos componentes do grupo, X.
Bueno, con quen coincidira en Tebra. Carlos Castro nas percusións
várias, home dunha densa carreira
musical, que tivo en Doa a sua experencia máis anovadora. E o to-

O disco comeza cun sintomático título, Camiño novo, no que a dulzura da melodía fica tamizada polos
secos toques de percusión. Continúa un tema de evidente aire popular, con algunha que outra incrustación a xeito de diálogo instrumental. Na aludida Troula, o comezo
de piano amosa que os músicos saben estilizar o folclore, sen renunciar á inclusión das panderetas.
Sorprende a melódica Marcha do
Ribeiro polo seu insólito tratamento instrumental, se ternos en conta
que se trata dun tema tradicional,
cunha tímida gaita por toda connotación autóctona. De Foiga é unha
composición que se desenrola a
xeito de danza de espadas, sustentada pala marcaxe rítmica do piano, rematando cun brilante final de
percusión. A atmósfera sinfónica
que envolve a Toxo verde non impede detectar outro tema de grande
sona na nosa música popular, aquel
que dí : escarnecemos a pandeirada, escarnecemos o baile xa. A
composición que pecha o disco,
Centeo, salienta pola sólida e variada base percusiva.

confún-

Non é habitual render homenaxe
ás xentes vivas que avivan a nazón co seu traballo e a sua arte.
Menos ainda na república das Letras onde, como se sabe, por mandado insitucional, non se pode dedicar o Dia a autores que non leven dez anos morros. Lonxe de
ánsias necrófilas esta homenaxe
ao poeta que nos encheu os ollos e
as ganas coa sua palavra urxente e
cálida, esta homenaxe ao home
que soubo adiviñar unha pátria e
quixo facé-la posível.

Unha única eiva na gravación; tivo
que ser suprimido un tema cantado, que serviu en cámbio para dar
nome ao grupo: efectivamente, Fía
na Roca forma parte do estribillo
dunha canción popular que todos
oímos algunha vez, a mesma que
fica incluída no disco co seu própio título, Troula de Campañó.

Valoración que forzosamente reclama sobre un dos colaboradores
de escepción da producción a merecida atención: a presenza de
Carlos Castro, alén do estrictamente instrumental, condiciona en
xeral o desenrolo musical do grupo, caracterizado por un son pulido, con certo gancho e permanente sorprendente. Máis que interpretar ríxidamente os temas, os
músicos recréanse nunha elaboración que pode adequirir caracterí ticas insospeitadas. Os in trumentos confúndense entre si, tecendo
colectivamente unha liña melódica entrecruzada.
Unha vez degustado o producto,
presto para batizar, persoalmente
aventúrome con outra <lesas etiquetas, que a miudo lexitiman esta
función da fraseoloxia musical;
tendo en coma os condicionantes
do grupo, á par que o seu libre desenrolo musical, o que aqui se escoita poderíase considerar folk experimental, é dicer, algo en permanente encrucillada.
Eles -os músicos- guísano, cómeno e difundirano próximamente
nunha xeira de concertos, que
igualmente orgaiza o nacente grupo cunha boa dose auto-xestionária. Lugo e Santiago son as cidades previstas nos derradeiros días
do presente mes de Maio, para
continuar en Xuño por Vigo, O
Ferrol e A Coruña.
Como formación de músicos dispersos que son, non só musicalmente, senón tamén xeográficamente, a sua infraestrutura localízase en Caldas de Reis -local de
ensaio-, Lugo -editora Antirritmo,
Santiago e Zas -infraestrutura burocrática-.+
XOÁN MANUEL ESTÉVEZ
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Discriminación
eleitoral
Seica non hai
partidos galegas
Se naqueles anos das primeiras
eleicións e campañas, ou mesmo
hai unhas lexislaturas nos dixesen
que unha marca de sopas, con nome de volátil branco, ia patrocinar (ou anunciarse antes) un debate entre os dous principais candidatos á presidéncia do governo,
seguramente necesitaríamos un
consomé de "valium" en troques
do de gal iña para nos repor do
su to. Aparte do indubidábel enxeño do publicista para fu sionar a
imaxe dos sobres eleitorais introducidos na fu ma cos do sobre sopeiro, a anédota é ben ilustrativa
da fr ivolidade na que o debate
pre untamente político caiu, coa
colaboración alborozada do meio
televi ivo. Xa o <licia unha deputada de IU, perguntada por quen
ia gañar o debate de po la noite.
"Os anunciantes", respostou ela.
Tamén a reco n verti d a Antena
tres, co pulcro Campo Vidal como mestre dunha cerimónia á
americana, onde ao final a batalla
da imaxe e do xe to (a única
que ia valer, segundo todos os comentaristas e politólogos comentaban previamente) igual non foi
tan determinante. Porque de ser
significativo só o compéndio de
xestualidade,
naturalidade e
outras características máis
próprias d un Se a
actor avezado,
o "aspira nte televi ión
Aznar", en no- estatal
va terminolo- p rima a
xia de moda
informapo uco teria
que rañar, e ción obre
dician os xor- o PSOE, a
nái que rema- canle
tara a cou a en
empate, ou ga- galega
ñando o a pi- ainda é
rante ao titulo, mái
ou algo así.
d carada
Pero desde un co
ponto de vi ta cobrimento
puramente da da
imaxe, que ou- campaña
tro non ve n
aqu i mo ito a do PP.
conto, o " po pular" non gañaria nen a xefatura dun negociado. O seu
aspecto e disposición é a do "chupatintas" que nen sequer s emell ~
quen de mandar nun despacho. E
a impresión estrictamente visual
que nos deu, condimentada cun
sorriso que lle descompuña a maquillaxe e a compostura facial sabe deus cantas horas estudada. En
canto ao González, faria unha boa
carreira nunhas presidenciais norte-americanas, un anceio que debeu asaltalo algunha vez, ainda
que se conformase só con morrer
dunha coitelada no metro novaiorquino.
En fin, son comentários tan frívolos como o próprio debate, para o
que os comentaristas non cansaron de buscar paragóns e imaxes
máis ou menso atinadas. Desde a
confrontación puxilística á axedrecístic a. A un asemllábaselle

máis, unha vez vistos os primeiros
amagos, a aquelas batallas inócuas
de tardas do cine mudo, nas que
os misis merengados eran resfregados pola cara ante a impasividade do receitor.
Non seria má idea fornecer aos
"aspirantes" dunha boa provisión
pasteleira, coa que o espectáculo
gañaria bastante, e o candidato
"popular" acaso aproveitase o seu
comentado semblante charlotesco
para destacar nosa faceta. Xa que
o próximo encontro será en Tele
5, ben poderia a cadea televisiva
adoptar esta e máis disparatadas
ideas, sobretodo despois de ver o

que fan coa transmisión do Giro
de Itália que ainda nos vai facer
renegar do ciclismo aos afeizoados ao pedal.
O tratamento eleitoral na TVG
xa é cuestión bastante máis séria.
Se a televisión estatal prima a información sobre o PSOE, a canle
galega ainda é máis descarada co
cobrimento da campaña do PP.
Non é de estrañar moito, sendo
xa bastante escandalosa durante
o ano a exaxerada presenza informativa do governo "popular"
galego en proporción ao agachamento de moitas notícias "inconvenientes". Pero o critério infor-

mativo, de non respostar a intereses políticos facilmente determinabeis, cairia por veces no absurdo ou no máis puro complexo
e entreguismo ás informacións
da metrópole. Asi, un comentarista da própria TVG segue a Aznar por un mitin nunha praza de
Touros de Toledo, despois vemos outro mitin de Felipe nun
pavillón castellano, logo asistimos moi interesados á charla do
líder de CDS <liante duns xubilados, en Tenerife, claro. Despois
hai que espabilar e aguzar o olla
e a orella, porque pasan uns segundos de EU-UG e do BNG, similares a esas imaxes de "El día

después" de Canal Plus nas que
hai que adiviñar un partido codificado .
E non debe ser porque sexan nacionalistas, porque ainda o dia
despois do debate, no principal
diário "regional" galego aparecía
na portada un debuxo de Felipe e
Aznar, secundados por Anguita,
Calvo Ortega ... e Roca e un do
PNV, que como ben sabe o debuxante (presuntamente nacionalista
el), tamén son de grupos nacionalistas. Ainda que coa sorte política
de non ser galegos. •
GONZALO VILAS

PUNTOS DE VENDA DE LOCALIDADES
PARA TODOS OS EXPECTACULOS

PROGRAMADOS POR XACOBEO 93
Resto de España
(Oficinas Banestur)
Madrid

C/ Gral Martínez Campos,
30-4"
28010 Madrid
C/Goya, 21

28001 Madrid

En Galicia
(Sucursais de Banesto)

A Coruña
Cantón Pequeno, 15-17

15080 A Coruña
Ferrol
R/ Rubalcava. 12-14

15402 Ferrol
(A Coruña)

Santiago

Praza de Galicía, 1
15704 Santiago

Glorieta de Embajadores, 7
28012 Madrid

C/ Miguel Ángel, 17-19
2801 OMadrid
Glorieta Cuatro Caminos, 7
28046 Madrid
Alacant
Av. Maissonave, 41-4~ Planta

03003 Alacant
Barcelona
Marqués L'Argentera, 3
08003 Barcelona
Av. Bonanova, 25-27

08022 Barcelona

(A Coruña)
Lugo

Bilbao

R/ San Marcos, 3
27080 Lugo
Pontevedra
R/ General Mola, l l
36080 Pontevedra
Vigo
R/ Príncipe. 39-41
36202 Vigo
Vilagarcía de Arousa
Rúa de Castelao, 18
36600 Vifagarcía
(Pontevedra)

Ourense
R/ José Antonio, 4
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C/ Navarra, 3
48001 Bilbao
Palma de Mallorca
C/ Berengario de Tornamira, 4
07012 Palma de Mallorca

Sevilla

C! Campana, 4
41002 Sevilla
Valencia
C/ Jaime Roig, 26
46010 Valencia
Valladolid
Pasaje Marquesina, 9
47004 Valladolid

32080 Ourense
Xinzo da Limia

Zaragoza

C/ Coso, 25-27

50003 Zaragoza
R/ General Franco, 16
CENTRAL OFICIAL DE RESERVAS
TEL ÉFONO: (902) 25 07 93
FAX: (98 l) 59 01 34
CONSELLERÍA DE RELACIÓNS fNSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO
5.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO 93
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Cita de f olk en primavera
O 28 e 29 ·de Maio, quinta edición do Festival Cidade Vella en Compostela
En canto á certa identificación que
por estes pagos se efectua ás veces entre música folk e música
celta, o coordenador do festival di
que "sen renunciar ao peso emotivo e mesmo ideolóxico que ten a
chamada música celta, o festival
non quere facer esa identificación,
e este ano conta cun grupo africano á beira dun escocés e doutro
holandés, ademais dos galegos".

•GONZALO VILAS

O festival folk "Cidade
Vella", organizado pola
asociación cultural
compostelá do mesmo
nome engade este ano o
epígrafe "Internacional",
tentando abrir o máis
posíbel o abano da
procedéncia dos
participantes. O 28 e 29
de Maio celébrase esta
quinta edición, a que
conta con máis
orzamento,acompáñase
dunha cuarta mostra de
artistas noveis, e os seus
auspiciadores, a
asociación cultural
"Cidade Vella", pensan xa
na futura consol~dación
do festival como ponto de
encontro musical de
referéncia obrigada.
Este festival é unha das múltiples
actividades culturais da devandita
asociación, unha das máis dinámicas en Compostela e que foi criada
hai uns cinco anos, formada por
todos os proprietários de "pubs"
da zona vella santiaguesa. A curiosa fómula asociacionista é para Vítor Bello, coordenador do festival,
"unha experiéncia anovadora que
demostrou que a unión de sectores
como o da hostelaria podía dar lugar a logros culturais importan- ·
tes". Entre estes cóntanse as distintas edicións da mostra folk, actuacións musicais . e teatrais nos
seus locais, festas populares, visitas pola cidade ou un prémio literáric anual coa edición dun libro.
A repercusión que estas actividades teñen nos negócios da noite
non é para Bello o fin último da

O Festival Cidade Vella de Compostela chegou á sua quinta edición.

asociación, senón que forma parte
da dinamización cultural extra-oficial dunha zona que antes "estaba
bastante morta". A asociación pensa, neste senso, nunha ampliación
a xente non ligada aos negócios
hosteleiros, ainda que xa receben
todo tipo de colaboracións e simpatías de moita xente das distintas
facetas culturais. Este proceso, sen
embargo, queren levalo con certa
cautela para non cair en hábitos xa
coñecidos noutras experiéncias similares, como a infiltración de intereses partidários que renten capitalizar as actividades".
Neste senso, a colaboración do
concello non sempre foi significativa coma nesta edición do festival, na que dados os orzamentos
do Consórcio para este tipo de actividades conseguiron completar o
presuposto máis importante até
agora, arredor duns sete millóns.
Boa parte deles conseguíronos por
aportacións individuais, polas de
várias casas comericias que pola

su relación cos "pubs" manteñen
un importante apoio ano tras ano,
e por unha campaña de implicación de multitude de negúcios pola via da publicidade.

O folk resiste a invasión
Na xénese <leste festival estaba, segundo explica Vítor Bello, un dos
proprietários do local que máis actuacións musicais acolle ao longo
do ano, o intento de atraer o interese da xente "pola nosa música popular, acompañando a grupos galegos mesmo principiantes de figuras
máis relevantes coma Bleizzi Ruzz,
J unkera, Davy Spillane e outros
que teñen pasado por aqui". Tamén
hai grupos galegos hoxe coñecidos
que pasaron pola mostra de noveis,
como Dhais, Matto Congrio, Armeghin, Fol de Níu, etc... concebindo o folk coma unha das poucas expresións culturais que ainda tentan
rachar coa invasión cultural allea
que se impón en todo o mundo, tamén nós tentamos contribuir a ra-

char esa esquizofrénia entre a expresión cultural própria e ese imperialismo musical e cultural". Nesta
edición, e nesa mesma liña "tentamos abrir ainda máis a órbita xeográfica dos grupos, insistindo nesa
idea do folk como case a única forma que moitos povos subdesenvolvidos .teñen de expresarse e darse a
coñecer", prosegue Bello, "en contra de manifestacións homoxeneizadoras (e polo tanto ·rendábeis com ercialmente) como pode ser o
rock nalgunha maneira".

O cartel dos visitantes fórmano os
Bundhu Boys , de Zimbabwe ,
Wolfstone de Escocia, unha explosiva formación que pechará o
festival, e un grupo holandés ,
Flairck, que se anúncia como todo un "boom" e que cunha excelente execución musical conseguen facer unha simbiose de influéncias irlandesas, xitanas, centroe uropeas ou sulamericanas ,
con viaxes musicais polo folk ,
jazz, blues ou música clásica, sendo a atracción estelar desta edición. Tamén se poderá escoitar na
praza da Quintana este Venres e
Sábado ourros grupos, finalistas
doutras edicións e os carro finalistas desta, das trece maquetas
apresentadas, e que non competirán máis pois non hai un gañador.
Este concurso/mostra é definido
por Vítor Bello coma " o máis
importante e sério que se ten feíto até agora neste campo na Galtza, que oferece aos participantes
a posibilidade de, ademais dos
prémios e a gravación dun disco,
(só se fixo unha vez por dificuldades co concello no orzamento
incialrnente prometido), a posibilidade de tocar ao lado de artistas
de renome internacional. O festival Cidade Velia "é un dos que
vai a máis cada ano, e que tenta
dalgun xeito asemellarse ao s
concertos promovidos por Peter
Gabriel co nome de " Womad",
itinerantes, e que tentan xuntar e
dar a coñecer sensibilidades mu sicais dos cinco continente . Nós
queremos chegar a que nun futu ro Compostela tamén sexa fin de
camiños musicais e que cando se
fale da cidade se teña referéncia
deste festival ". +

Vinte anos sen Amílcar Cabral
A fundación que dirixe a viúva procurará a difusión da sua obra
• XOSÉ LOIS GARCIA

Ana Maria Cabral.

O pasado 20 de Xaneiro cumpríronse vinte anos do asasinato de
Amílcar Cabral, líder da independéncia de Guiné-Bissau e Cabo
Verde e un dos pensadores máis
lúcidos da África anti-colonial
que, sen dúbida, ten contribuído
ao esclarecimento dun senfin de
temas sobre a problemática africana e, en concreto, do seu país.
Cabral, ademais de ser considerado o herói, o mártir e o fundador
da nacionalidade é lembrado como o irmán primoxénito capaz de
orientar a toda a família guineano
e caboverdiana na toma de conciéncia e na loita pola liberación
nacional. Nesta visión fraternal é
como se entende a vida <leste dirixente, por parte dos que procuran continuar o seu legado humanista e a loita pola dignidade da
África. Este é o caso da sua viúva, Ana Maria Voss de Sá, que
impresionada pola firme persona-

lidade do guieiro guineano-caboverdiano é unha das persoas dedicada plenamente a espallar o pensamento de Cabra] á . marxe de
calquer idealismo que beneficie o
culto á personalidade ou contrariar a verdade revolucionária,
fundamental na vida de Amílcar
e dela mesma.
Ana Maria Cabral, natural da cidade guineana de Bolama e filla
dun médico -se non estou enganado-, estudando na Checoslováquia voltou moi xoven, cando
se iniciaba a década dos setenta,
para casar co guia da independéncia da Guiné, tal como relata Luís
Cabral, ex presidente da GuinéBissau, no seu libro, "Crónica da
Liberta~ao".

Ana Maria Cabra] foi testemuña
da paixón e morte de Amílcar, en
Conakry, na noite do 20 de Xaneiro de 1973, e a pique de correr o
mesmo destino que o seu marido

en mans daqueles que traizoaban a
sua militáncia no PAIGC, e ao seu
líder, pasándose ao servizo dos
conspiradores da PIDE que teimaban asasinar a este dirixente, unha
vella aspiración que tiña o governador da colónia, António de Spínola. Sobre os pormenores <leste
asasinato Ana Maria fixo un impresionante relatório sobre aquela
noite tráxica recollido no libro
"Tres tiros da PIDE", do ruso
Oleg Ygnatiev.
A transcendéncia política polas
que teñen pasado as duas nacionalidades fundadas por Amílcar Cabral (Guiné-Bissau e Cabo Verde), levaron a Ana Maria por diversos camiños: deputada na Assembleia Nacional Popular por
Bafatá (Guiné-Bissau), cidade natal do seu home, e máis tarde a
Praia, capital de Cabo Verde, onde reside actualmente. Ana Maria
Cabral é unha das personalidades
que máis empeño poñen na hai

pouco criada "Funda~ao Amílcar
Cabral", que xa é unha institución
de utilidade pública e ten como
obxectivo recoller e conservar todas aquetas obras escritas, gráficas e documentais sobre Amílcar
Cabral e del mesmo.
Esta institución será unha das
máis prestixiosas da África dado o
o apoio que se lle está prestando
para que se convirta nun organismo pontual e prioritário sobre diverso domínios da pesquisa e da
investigación sobre a figura deste
grande pensador e humanista que
foi Amílcar Cabral. Ademais, tenla o seu Conselho Directivo que
esta personalidade sexa o ponto de
encontro para chegar a outros eidos da vida pública, política, económica e cultural, e poder contribuir ao desenvolvimento das liberdades e da xustiza social, en
pro da cidadania africana e en particular da sociedade caboverdiana
e de Guiné-Bissau. +
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Festival Internacional de
Teatro de Expresión
Ibérica (FITEI). A
edición <leste ano

Anúncios de balde
celébrase do 29 de Maio
ao 3 de Xuño no Porto.
Grupos portugueses e
latino-americanos. O
CDG a presentará
História do soldado.

Boa ocasión,
aproveitando a
proximidade, para
presenciar un dos
festivais de teatro máis
veteranos da Europa.

O Concello da Estrada, convoca a V
Edición do Prémio de Novela Manuel
García Barros (Ken Keirades), aoque
poden concorrer todos os que o desexen ao remesar as obras, baixo lema, á
Casa do Concello da Estrada antes do
mes de Setembro. Os traballos deberán
estar escritos na normativa oficial e terán unha extensión mínima de 150 fólios mecanografados a dobre espácio.
A dotación económica ascende a un
millón de pesetas.

VII Concurso de poesia
Rosalia de Castro
A Asociación Cultural Galega Rosalia
de Castro de Comellá (Barcelona), convoca o VII Concurso de poesía Rosalia
de Castro ao que se pode acceder con
poemas en galego que anden entre os
trinta e cen versos. O poema enviarase,
por triplicado, en sobre sen remite e sen
indicación algunha referente á persoalidade do autor, ao enderezo da Asociación (Comellá. Barcelona. Rua Federico
Soler 71); noutro sobre pecho figurará,
por fóra, o primeiro verso do poema e
no interior os dados do autor. A data límite de admisión é o 15 de Setembro de
1993. O fallo emitirase no Outubro de
1993 para outorgar tres prémios
(70.000, 40.000 e 30.000 pta.). A Asociación resérvase o dereito de publicar
calquer dos traballos apresentados.

Cursos de verán da
Universidade de Vigo

•)

Os cursos de verán da Universidade de
Vigo, organizados polo Institut de
Treball Social i Serveis Socials (INTRESS), celébranse no rectorado da
Universidade de Vigo, van do 19 ao 23
de Xullo e abranguen un total de 35
horas adicadas aos servícios sociais na
perspectiva dos anos 2000. A matrícula, 20.000 pta., 10.000 para estudantes e parados, tense que abonar antes
do 15 de Xuño na Secretaria dos Cursos de Verán. Campus Universitário de
Ourense. 32004 Ourense. Máis información nos teléfonos: (986) 81 36 36,
(986) 85 27 08 e (988) 25 11 11.

Cero en conducta
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI)e a Escota de Imaxe e Son
(EIS), artellan unha série de seminários e talleres monográficos sobre a
imaxe no cine, na televisión, e no video baixo o lema Cero en conducta.
Os cursos impartiranse durante o mes
de Xullo, nos locais do CGAI e a EIS

mentación natural, produtos ecolóxicos, turismo alternativo; e calidade de
vida. (988) 23 86 86.

Oferécese presentador a asociacións,
discotecas, pubs, etc. Para espectáculos
de todo tipo, desfiles, actuacións, etc.
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48.

Véndese órgao Hammond. Perguntar
por Javi no (981) 57 55 17.

Autocaravana pequena, 3 prazas,
ITV, bo estado. 700.000 negociabeis.
(981) 22 33 78 a partir das 20 h.

Convocatórias
V Prémio de Novela
Manuel García Barros

Vende-se cozinha mixta (gas e forno
eléctrico). Neveira pequena. Lavadora.
(986) 30 02 62.

r---------------------,
fnvie os seus avisos,
anúncios, actos e todo
tipo de convocatórias
con 7 dios de
antelación,
por correo ou polo
número de fax
(986) 22 31 01

L--------------------na Coruña, a un prezo que vai desde as
10.000 ás 15.000 pta., agás o de Efectos especiais da Maquilaxe que custa
60.000 pta. Os temas tratados son:
Efectos especiais de Maquil/axe, A Xefatura de Producción, O Documental
en tempos da televisión, O guión
adaptado, Dereitos de Propiedade Intelectual wn Cine e TV, Cine de
Terror, A luz no cine e Orientación
para o EA V E Atlántico. O prazo de
presentación de solicitudes de admisión aos diversos seminários remata
15 de Xuño, as prazas son limitadas
polo que se recomenda enviar a solicitude canto antes e acompañada dun
curriculum que acredite a experiencia
e o grao de interese por participar. Enviar as solicitudes ao CGAI (R/Durán
Loriga, 10-baixo. 15.003 A Coruña)
ou ao fax (981) 20 40 54. Para calquer
información sobre Cero en conducta
chamar ao teléfono (981) 20 34 99.

Concurso fotográfico
Co motivo do Dia Mundial do Meio
Ambiente (5 de Xuño), a Asociación
Pola Defensa da Ria (APDR) de Pontevedra, convoca un concurso fotográfico. Poden acceder tódolos interesados
cun máximo de duas fotografias inéditas referidas ao meio ambiente en calquer dos seus acpectos. Para participar
hai que mandar as fotos antes do 2 de
Xuño á APDR (R/Benito Corbal 36, l º
D. 36.001 Pontevedra), os dados persoais virán no dorso das fotos. Sócios da
APDR elixirán os gañadores para a foto de autor menor de 16 anos, cun prémio dun lote de libros e 5.000 pta.; e
para a foto de autor maior de 16 anos
ao que lle corresponderán 25.000 pta.

Encontros Galegas de
Educación Ambiental
A Asemblea de grupos Ecoloxistas e
Naturalistas de Galicia (AGENG),

através da Comisión de Educación
Ambiental, organiza os Encontros Galegos de Educación Ambiental, na Casa da Cultura de Chantada os dias 26 e
27 de Xuño. A estes encontros están
invitados todos os grupos e persoas
que esten interesados no eido da educación ambiental galega. Seu anceio é
de servir como ponto de referéncia,
encontro e debate sobre o traballo que
se está a facer na nosa nación nos programas de educación ambiental. O
programa dos encontros comprende as
ponéncias dos participantes, grupos de
traballo, obradoiros de reciclaxe, exposición de materiais, etc. A inscrición
é gratuita pero a organización agradece que se notifique a asisténcia con antelación no apartado 35 de Chantada.

III Certame Fotográfico
Meio Ambiente
O Ateneo Ferrolán con motivo do
dia mundial do meio ambiente, organiza un concurso fotográfico aberto a
todos os interesados non profisionais.
O tema das fotos ten que estar en relación coa ecoloxia en calquer dos
seus aspectos (fauna, flora, paisaxe,
agresións, etc). Cada participante pode enviar un máximo de tres fotografias inéditas, sen técnicas especiais de
laboratório, en branco e negro ou
cor, coas que poderá acceder somentes a un prémio. As dimensións dos
traballos andarán entre os 13xl4 e os
30x40 cm., virán montados sobre
cartolina branca que sobresaia catro
centímetros por cada lado co seudónimo do autor e o nome da foto no reverso. Para participar compre mandar as fotos antes do 30 de Maio de
1993, baixo plica ao Ateneo Ferrolán
(r/Madalena 202, lº. 15.402 Ferro!).
As fotos premiadas e os negativos
quedarán en propriedade do Ateneo.

Axudas para a
educación ambiental
O Ministério de Educación e Ciéncia
(MEC), convoca unhas axudas co obxectivo de sensibilizar á povoación
escolar nos problemas do meio ambiente. As actividades que desexen
receber as axudas versarán sobre accións concretas e exemplares en relación co meio ambiente e a sua conservación. Poderán optará axuda centros
docentes non universitários dependentes do MEC. Compre enviar unha
memória ou proxecto da actividade a
realizar, xunto un presuposto económico. A dotación máxima ascende a
250.000 pta. Peticións nas direcións
provinciais do MEC. •

Véndese finca de 2.000 m 1 aproxi madamente, no centro do Calvário .
Alta densidade. Oportunidade. Teléfonos (986) 25 05 25 e 49 13 01; perguntar por Mercedes e Xullo respectivamente.
Quen quer un (ou máis) mico, micho, gato pequeno, de dias, tigre do
país ou dourado? (A nai morreu baixo
as rodas dun 16 válvulas). Apartado
1371. 36200 Vigo.
Alúgase ou véndese piso amoblado,
moi grande e en boa zona (Avda. Samil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37.
"A Treu" a revista das Juntas Galegas pola Amnistía (JU.G.A.), distribue material para a solidaridade.
Solicita informavom no Apartado de
Correios 875 de Compostela.
Véndese cachorro Boxer, con duas
vacinas postas. Pai gañador de várias
exposicións de beleza. (986) 85 62 97.
Desexaria manter comunicación escrita ou telefónica, con aquelas persoas
que gastan da figura e obra do poeta
Enrique Labarta Pose. Contacto: Xosé Manuel Vareta Vareta. R/ Ventorrillo 78. 15 . 113 Malpica. A Coruña.
(981) 72 10 85.
Desexo receber pegatinas, folletos ou
páxinas informativas de temas ecoloxistas, políticos ou musicais. Enviar a:
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña.
Vendo discos e casettes do LP Romper el cascarón, do grupo alicantino
Badana. (981) 23 33 08. Manolo.
Desexo receber enderezos ou teléfonos de contacto de sáas, ou locais onde den concertos en directo. Son representante na Galiza dun grupo de
rock que ten 3 LP's editados. Enderezo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4 11 l.
15.007 A Coruña.
Ceramista imparte classes de cerámica criativa a mao (inclui aprendizado
em moldes para desenhos em porcelana). Forno a gas de baixa e alta temperatura. Coc'Yóns a particulares de obra em
barro (pequenas esculturas, alfareria,
etc). Bairro do Polvorim 14, 1º dta. Ourense. (988) 23 54 25. Cándido Ventim.
Vendo piso en Ourense. Zona de San
Francisco. Todo exterior. (988) 22 33 22.
Teléfono Verde. Servício de información instantánea e gratuita sobre meio
ambiente, medicinas alternativas, ali-

O grupo ZAUM está a realizar o vello proxecto da Bibliogra.fia da Contracultura. Contamos con medio milleiro de exemplares de publicacións
marxinais comentadas e analisadas.
Solicitamos nos mandedes un listado
de direccións para poñemos en contacto. Ternos a intención de abranguer
outros campos: maquetas mu icais, colectivos, okupacións , etc. ZAUM,
Apartado 2.228. 18080 Granada.
Gustariame contactar con grupos
ecoloxistas ou xente interesada nos
problemas do meio ambiente. Rubén
Chao Franco. Povoado do Barreiro G3, 3º dereita. As Pontes. A Coruña.
Véndese piso en Ourense. Evencio Baños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde.
Véndense discos e casettes . Gran
oferta. Evencio Baños. Xoan XXIII,
13-711 Direita. Ourense. (988) 21 05 85.
Búscamos casa de pedra para restaurar, con terreo, perto do mar, que
non sob repase os 3 millón de pta .
Agradecemos toda infonnación. Digna
Hermo Vilas, R/ Menéndez PidaJ N11
18- 611 - 15007 A Coruña.
Véndese caravana en óptimo estado.
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod.
395 serie Europa. Chamar despois da
3 da tarde ao (988) 41 31 01 , preguntar por Berto.
Véndese semanário A Nosa Terra,
desde o NQ415 en <liante. Prezo 150
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27,
en horas de traballo. Adriám da-Cunha.
Particular vende piso en construción ,
praza de garaxe e trasteiro. É de protección oficial. Zona de San Roque en
Vigo. Para máis información chamen
(986) 47 17 03.

ªº

O Concello de Chantada pretende
facer unha recopilación de fotos antigas. Con este obxectivo chama a todos os chantadinos que teñan fotos
anteriores ao 1975 e que presenten
unha temática de interese xeral nun
estado de conservación aceitábel para
que, proporcionándoas temporalmente, o Concello poida reproducilas para
unha exposición e, de ser posíbel, unha publicación específica. Entregar na
Casa da Cultura xunto ca data de realización, referéncia ao motivo representado, nome do autor e nome da
persoa que a proporciona.
O Cineclube Lumiere-Vigo fai unha
chamada a todos os amantes do cine.
Pretendemos facer realidade a idea
dun cineclube coas persoas que teñen
unha paixoal afeizón polo cine. Atópasnos en: Lopez de Neira 22, 1º B,
Mercores de 7 a 1O da tarde, ou ben
chámanos ao teléfono (986) 43 67 73
de15al8h.+
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Festival das Letras

Xoves 27, ás 10 da noite, na NASA de Santiago; e Venres 28, ás
12 da noite, no Café Liceum do
Porriño. Unha das menores cantantes de folk do momento, relacionada coa Ooyster Band e con
Maddy Prior.

Venres 28 e Domingo 30, ás 9 da
noite, no Auditório de Galicia en
Compostela. Interpretan a ópera
Rigoletto de G. Verdi. Director:
Marco Arrnilato.

Sábado 29, ás 20,30 h., no campo
de futbol A Granxa de Domaio, a
Asociación Cultural e Folclórica
As Charaviscas organiza a oitava
edición do Festival das Letras,
que conta coas actuacións dos
grupos de danzas Sant Jordi
d 'Alcoi, Euzko Lorak, Xinglar,
As Charaviscas; os grupos de
folk A Roda e Taramela; e máis
o conxunto de gaitas Adomaina.
Para máis información (986) 23
23 25, centro Socio-cultural Daniel Castelao.

Teresa Berganza

III Festival Trash Death

Recital no Centro Cultural Caixavigo dia 28 de Maio. Intrepretará,
acompañada no piano por Juan
Alvarez Parejo, pezas de Guridi,
Halfter, Vivaldi, Haendel, Haynd,
Gluck, A. Thomas e B izet.

Sábado 29, ás 9 da noite no polideportivo de Ourense. Actuan Unnatural de Ourense; Repugnance
de Mieres; Metalitis de Burgos e
Human Waste de Tarragona. Organiza Ovella Negra.+

Teatro Arriaga de Bilbo
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Teatro
Xurxo S. Lobato expón a sua série Jalisia na Casa da Parra de Compostela.

Tatuaxe
Venres 28, á 11 da noite, Pífano
Teatro, apresenta Tatuaxe, unha
farsa sanguinolenta dunha situación límite entre duas mulleres.

Un refaixo
para Celestina
A obra de Blanco Amor, interpretada polo Centro Dramático Galego, no Auditório Municipal Gustavo Freire de Lugo, do 31 de Maio
ao 2 de Xuño, ás 1Oda noite.

Teatro no Porto
A Cámara Municipal do Porto patrocina unha série de actuacións
para os vindeiros días no Porto.
Sábado 29 e Domingo 30: Na Cooperativa do Povo Portuense, o
grupo Seiva Trupe, interpreta a
obra, Para tao longo amor, de
Maria Adelaida Amaral; no Ateneu, a compañia peruana Edgrad
Guillén, apresenta Una mirada

desde el jardin de las cerezas, e
Alta vigiláncia de Jean Genet, poJa compañia Cascais, no Auditório Nacional Carlos Alberto. Domingo 30 e Luns 31 , no Teatro Rivoli , Cristóbal Colon de Michel
Ghelderade, po ta en cena polo
Teatro Estable de Barcelona
(Venezuela). Días 31 e J: El Emperador Gint, polo grupo Franklin Caicedo, na Cooperativa do
Povo Portuen e; A ilha, do grupo
Serpente, no Ateneu; e Crónica,
polo T.E. Cali no auditório nacio-

nal Carlos Alberto. Días 1 e 2:
Capitáes da areia por Movimento
Carioca, no Teatro Rivoli. Dias 2
e 3: Descendentes de Kennedy,
polo Centro Dramático Almeida
Garret na Cooperativa Portuense;
Martin Bresler por Rio Vivo, no
Ateneu; e História do soldado polo Centro Dramático Galego no
auditório Carlos Alberto. Máis información no Teatro Rivoli: (07351-2) 200 37 82 ou 200 59 32.

História do Soldado

Sábado 29, en Butaca Especial da
TVG. Dirixida en 1977, por Woody Allen, recrea a história dun
matrimónio en crise interpretado
por E. G. Marshall e Geraldine
Page. Diane Keaton, Marybeth

A obra do pintor coruñés,
Jorge Peteiro, na galería
Severo Pardo de Vigo.

Santiago
e América

González
Collado

Big Bang

O Centro Dramático Nacional,
representa a obra de W. Shak:espeare, no Centro Cultural Caixavigo,
do 3 ao 5 de Xuño.

A Porta do Paraíso
Día 2 de Xuño, ás 22,30 h. , no
Centro Cultural Caixavigo, o grupo Teatro Keyzán estrea a obra A
Porta do Paraíso de Miguel Cobaleda. +

Hurt e Kristin Griffith, representan os papeis dos tres irmáns que
receben do pai a nova da sua separación para viver con outra muller, Maureen Stapleton. A película reflexa unha preocupación polas relacións humanas e a sua influéncia na parella.+

Monstra colectiva con obra
Laxeiro, Colmeiro, Maruja Mallo, M. Pailós, Isaac
Díaz Pardo e M. Torres,
entre outros. Museo Provincial de Lugo.

Maria Giráldez

Pintura na Casa das Artes
de Vigo.

Debuxos, acuarelas e óleos
na Aula de Cultura de Caixa Ourense.

Arte

contemporánea
A colección de arte contemporánea da Fundación
la Caixa, está repartida por
tres locais en Santiago, até
o 30 de Xuño: Auditório de
Galicia, Museo do Povo
Galego e Igrexa de San Domingos de Bonaval.

Expón no pub Musaraña de
Vilagarcia de Arousa.

Xardin Botánico
da Galiza

Diego
de Giráldez

A Casa da Conga en Santiago, expón os proxectos
que participaron no concurso para o Xardin Botánico
de Galiza.

Realismo na Casa da Cultura de Salvaterra.

António Pedrosa
Unha colección de óleos de
liña impresionista na que retrata a vida no mar e no
agro. No Ateneo Sta. Cecilia
de Marin, de 7 a 9 da noite 9
(de 12 a 14 h., Domingos e
festivos) , até 31 de Maio .

Escala Inzar
As pinturas dos alunos da

Rafael
R. Baixeras
Unha selección de obras do
pintor galego Rafael R . Baixeras no Centro Cultural
Caixavigo, até 30 de Xuño.

Aparellos
antigos da aldea
Monstra de aparellos antigos usados na aldea, até 31

de Maio, de 9 a 14 e de 18
a 20 h. (Sábados de 18 a 20
h., Domingos pechado), no
Colexio Monteporreiro-I de
Pontevedra.

Oleiros, está aberta a exposición dos artistas cubanos Otto Treta e Pablo L. Díaz, unha crítica reflexiva do fin de
século.

A Gran Espiral

Lugo .
Abre a muralla

O pintor galego Manuel R.
Moldes, expón o seu traballo sobor da orixe e desenrolo da Gran Espiral no
camiño que leva a unha estrela, feito en 1991 por encarrego da Xu nta para a
Expo'92, na sá de exposicións de Caja Madrid en
Pontevedra.

Juan
de la Colina Bejar
Pintura no Café Pepa a foba
de Santiago. Até o 15 de
X uño.

Amir Ljubovic
Cerámicas de man do bósnio Amir Ljubovic, na Galería Sargadelos de Ferro!.

Os sons
do Pórtico
U nha representación dos
instrumentos do Pórtico da
Glória, no Museo do Pobo
Galego. Santiago.

Usa
Monstra da pintora Benjamina de Río Usa, até o 7
de Xuño, na sa de arte Caixavigo.

Luciano Couselo
Pintura na nova sá de exposicións Caixavigo, até o 7
de Xuño.

Otto Treto e ·
Pablo L. Díaz
Nas Torres de Sta. Cruz de

Máis de 3.000 familias galegas retoman
anualmente á Galicia. Amaioría deles
proveñen de Iberoamérica.
Eveñen con moita necesidade
de que lle boten unha man.
Onte eles construían escotas, enviaban os
seus aforras, e mantiveron en alto a
digrúdade cultural da Galicia.
Hoxe requiren de toda a nosa solidariedade.

x e: Film , Vídeo/Apropiación, Reciclaxe. O ciclo com-

1

1

1

1

San Salvador 5 Tell. (966) 26 06 24
V 1G O

'

Jalisia
O fotógrafo Xurxo S. Lobato, amosa a sua série Ja lisia na Casa da Parra de
Compostela.

Viana Zulaica
Escultura na Galería Sargadelos de Vigo, até 29 de
Maio.

P. Álvarez Pablos
e Carmen Hermo
Duas pintoras internacionais no Café Liceum do
Porriño.

Galiza:
nas orixes
dunha cultura
Unha visión da história da
cultura galega na Biblioteca Pública de Lugo. +

prezo de 150 pta. (100 pta., con
carné xoven).

Cine Clube
Pontevedra

O Centro galego de Artes da Imaxe oferece un
ciclo de cine, que vai do
27 de Maio ao 8 de Xuño, titulado Desmonta-

A D EG

Até o 8 deXuño, de 19,30 a
21,30 h. (Sábados de 12,30
a 14 h.; Domingos pechado)
na Galería Pardo Bazán da
Coruña. Monstra de pintura
e escultura na que participan
os artistas Santiago Catalán, Joaquin garcia Gesto,
Roberto González Fernández, Antonio murado, Jesus Otero, Antón Patiño,
Paco Pestana e Jose Vázquez Cereijo; todos relacionados con Lugo e a sua muralla nalgun momento das
suas vidas, tentan de expresar a sua repulsa ao illamento lugués.

Cme
Desmontaxe:
Film,
Vídeo/ Apropiación,
Reciclaxe

Os Emigrantes necesitan da túa axuda.

A tÚa axuda pódela depositar no Banco Pastor Suc.
Mercado Progreso Vigo-Ax. 13 Ng con1a 100466 a nome da Asociación polos Dereitos do Emigrante Galego.

Escola Inzar, expostos no
Edifício do Arquivo de
Betanzos.

O cómic
na Galiza

Trazos
e camiños

O Mercader de Venecia

IAGO LUCA

António Camilla
Vázquez

A Casa da cultura Salvador
de Madariaga da Coruña,
acolle esta monstra sobor da
história do cómic na Galiza.

Unha visión en clave de humor do
nascemento do universo da man do
grupo teatral Chevere. Teatro Principal de Santiago, 29 e 30 de Maio.

Páxinas coordenadas por

Un reflexo da introducción
do culto ao apóstolo Santiago, na América Latina. Até
o 31 de Maio, en San Martiño Pinário. Compostela.

A coproducción do CDG e maila
Xoven Orquestra de Galicia, sobor da obra de Charles Ferdinand
Ramuz e lgor Stravinsky, posta en
cena dias 28 e 29, ás 9 da noite na
Casa da Cultura de Vilagarcia.

TeleviS ÍÓil
Interiores

Peteiro

prende máís de 70 obras de diversos autores en cine ou vídeo, unidos pola característica común de
estar baseadas en materiais alleos;
imaxes, textos e sons atopados,
apropiados ou legalmente adquirí-

dos de arquivos ou outras fontes,
para o seu reciclaxe noutro propósito alleo á sua mensaxe orixinal.
As proxeccións son ás 20,15 h.,
tódolos días, agás fin de semana,
até 8 de Xuño, na sá do CGAI
(R/Durán loriga l O. A Coruña), ao

O Cine Clube Pontevedra, organiza a proxección dunha escolleita
de traballos dos alunos da Escola
de Imaxe e Son, amais da producción de Antón Reixa Ringo Rango,
para o 31 de Maio, ás 20,30 h., nos
locais de Caixa Galicia en Pontevedra. O dia . 1 de Xuño, á mesma
hora, pasan catro cortos: 365, de
Manuel Abad; A Costa da Morte ,
de Francisco Ramón Santiago; e
Ninfografia e Carne Viva, de Ignacio Pardo. Máis información no
(986) 85 95 84 .•
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Un curioso efeito
físico no campo de
golf de Domaio,
Moaña, está a
provocar un sério
problema de saúde
animal nas
proximidades do
lugar: as coellas
dunha granxa que
está debaixo están a
sofrer directamente
os embates das
pelotas perdidas,
causando numerosos
abortos.

De eleicións
e solucións
• CARLOS MELLA

V

isto o que se viu na precampaña e na campaña eleitoral,
os políticos van ter que dicerme se
pensan que os eleitores somos deficientes mentais. E non lle vou discutir
o seu xuízo. Só quera que mo digan.
Que eu saíba están aí para explicarnos o que pensan facer, e como facelo, para arranxar esta desfeita; pois
non, eles pensan que con insultarse
xa chega.
Carlos Villar non imaxinaba que a instalación do campo de golf ía provocar semellante desaxuste nas coellas que cria.

Os pelotazos causa de stress

Abortos de coellas
por mor dun campo de golf
• HORÁCIO VIXANDE

A

l

Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo).
Tel.: Administración, Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30* .
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 .
Fax (986) 22 31 01 .

caída libre desde cuarenta ou
cincuenta metros provoca que
as pelotas peten con violéncia
sobre o teito de fibra de cemento da
granxa e penetren no interior causando o
aborto das coellas preñadas. Incidentes
como estes prodúcense constantemente,
cando Manuel Fraga vai ser nomeado
Presidente de Honra deste clube de golf.
A isto súmanse os problemas e protestas
viciñais que xerou a abertura do campo.
A falta de perícia dos xogadores neófitos
nada ten a ver co desvio das pelotas,
contra o que inicialmente sospeitaron alguns. Para acceder a un campo de golf é
preciso ser capacitado por un profesor, a
razón é que con un só torpe abonda para
destrozar todo o céspede. Algunha forza
estraña ten que desviar os envios.

Fins de semana
"As perdas son inumerábeis -protesta
Carlos Villar, proprietário da granxa de
300 coellas sita en Viduído, xusto a carón do rio que limita co campo-, non pararon de cair pelotas desque abriron Golfdomaio, sobretodo os fins de semana,
cando hai máis domingueiros". Os abortos de coellas están a provocar a ruína
deste cunicultor.

"As coellas son animais moi delicados asegura Xoán Toxeiro, veterinário que
atende a granxa de Carlos Villar-, calquer
rotura da ratina asústaas, e todo o que
lles cause angúria ou susto provócalles
abortos e mesmo a morte". Xoán Toxeiro
non dubida en relacionar os abortos producidos na granxa de Villar cos impactos
das pelotas de golf no teito do cortello.
Esta argumentación é contestada pala
proprietária dunha tenda de golf de Vigo,
que recorda que no campo do Aereoclube vigués viven moreas de coellos en liberdade sen sofrer stress nengun.
Pero, de onde proceden as bolas?, con
toda probabilidade da saída da primeira
rua, distáncia suficiente como para que a
bálata ou o lítio de que están compostas
as pelotas, lanzadas cun pau demasiado
longo, fure a uralita do teito da granxa.

Contra o aborto:
, métodos barreira
"Apresentei unha denúncia no xulgado de
Cangas na Páscoa -afirma Villar-, e hai
uns vinte dias púxenme en contacto persoalmente cos directivos de Golfdomaio
para demandar deles unha solución. p73
Recebin palabras moi amábeis e pola
resposta ainda estou agardando".
Para as coellas non teren que chegar a
abortar, Carlos Villar suxire que se em-

preguen métodos de barreira: "coido que
tiñan que pór unha rede entre o campo e
a granxa para que as bolas queden detidas ali".
Xosé António Porro, directivo de Golfdomaio, asegurou que esta sociedade xa
ten tratado o problema nalgunha reunión,
e que traballa arreo para dar cumprida
solución á orixe das interrupcións accidentadas do embarazo das coellas.

O paso das pelotas perdidas
"Estamos dispostos a pór unha rede que
impida o paso das pelotas perdidas asegura Xosé António Porro-, mália ser
esta unha cuestión que compete en ex clusiva aos próprios golfistas, xa que
coa licéncia teñen a abriga de subscreber unha póliza de seguro que cobra
calquer incidente".
A solución ten que vir en moi poucos
dias, xa que o 29 de Maio Fraga visitará
Domaio para presidir a inauguración oficial do campo, entregando os prémios do
trofeo Manuel Fraga, xogado o pasado
dia 23 de Maio, e sendo investido Presidente de Honra.
No entanto, Villar refuga facer negócio
coas pelotas que chegan á sua propriedade, "son demasiado baratas para vendelas": custan entre 100 e 400 pesetas.•

Os do PSOE anda a dicer que os do
PP son moi maos e non teñen solucións . Escollendo no floriléxio de necidade que se escoitaron, atopámonos
co Barranco que por todo argumento
acláranos que Ruiz Gallardón "me parece un poco joseantoniano". Todo un
acerto digno de figurar no Guinness da
imbecilidade. O señor Abel Caballero,
posibelmente con duas copas, afirma
que o AVE chegará á Galiza na próxima lexislatura. E con inegábel poténcia intelectual disculpa que os trens
anden lentos na Galiza porque paran
moito xa que , explica aclarando as
causas , "los viajeros tienen que subir y
bajar". Os populares andan a predicar
a desfeita que fixeron os socialistas ,
as filesas , os cazos e os déficits.
Señores políticos: que os socialistas
son uns senvergoñas segundo os populares e que os populares son uns
fascistas segundo os socialistas, xa o
sabe toda a cidadania e chegado o
dia das eleicións xa se proverá. Pero
o que lle pagamos non é para que digan que os outros son maos , senón
para que aporten solucións . Quer dicer, para que fagan mútis polo foro se
non as teñen. Porque se non as din é
que non as teñen: e apresentarse a
governar sen ter solucións é unha
irresponsabilidade e os que se apresentan, uns irresponsábeis.
E os galegas, tan avisados eles, quizá
non se teñan decatado de que os únicos que talan dos problemas reais da
Gal iza son os bloqueiros ... pero claro,
coño , que queres que che diga... ademais agora Fraga é moi nacionalista,
que até pede un banco público galega; en fin, haberá que votar aos de
sempre. Coma sempre. •

