A reforma do regulamento
e a expulsión de Beiras
exemplos da supeditación do
Parlamento ao Governo

Pax
Fraguiana
A maioria parlamentária do PP está a
server para conculcar os dereitos da oposición. Fraga impón unha reforma antitética á
que Aznar propugnaba en Madrid. Vitorino
Núñez ignora aos órganos parlamentários e
ameaza cos tribunais aos deputados da
oposición. Aparecen os defectos de forma.
PSOE e CG están en desacordo coas decisións da Presidéncia da Cámara e o BNG
contempla a denúncia por prevaricación. O
PP, pala sua banda, non dubida en abandoar as sesións para apoiar as medidas de
· forza.

A Celulosa de Pontevedra
contamina máis que antes da
sua reconversión ecolóxica
Despois de seis campañas coa idéntica promesa de deixar de
contaminar, a Celulosa de Pontevedra supera hoxe todas as
marcas anteriores de emisión de organo-clorados e mercúrio na
ria. Greenpeace súmase ás denúncias da Asociación Po/a Defensa da Ria e de Adega e inícia unha nova campaña para esixir
á Ence o cumprimento da lei. Ence deitou sobre a praia dos Praceres 6.750 toneladas de organo-clorados, pero no 93 a cifra subirá a 6.900 toneladas.
(páxina 5)
ANXO IGLESIAS

Xesus Muiños:

unitário,

Ligas
lombardas:

a proposta dun
sector do PSOE

rompe o Estado
italiano

estamos de
moda'

O PSOE pretende chegar a un
acordo con UG e EU para facerlle frente a Fraga nas próximas eleicións autonómicas.
Sectores do próprio partido pretenden propugnar a González
Laxe como candidato de consenso. Desde dentro de UG tamén se escoitaron xa voces favorábeis a estudar acordos cos
socialistas, mentres seguen a
discutir a confluéncia con EU.
Pola sua banda o PG decidiu
abandonar UG, afirmando que
esta formación queda disolta
coa sua marcha.
(páxina 7)

Con 36 dos 60 concelleiros de
Milan, a segunda cidade _de ltália, e uns bons resultados en toda a área septentrional do páis,
a Liga do Norte confirmouse como a trunfadora das eleicións
municipais. "Gaña o extremismo
de centro" afirmou o diário democristián La Stampa. A Liga
obten maiormente os seus votos
do descontento popular coa corrupción dos partidos e os seus
prantexamentos van na liña da
construción dun novo sistema
federal que rompa co Estadonación unitário.
(páxina 8)

"Os dereitos dos homosexuais
están de actualidade. É un
momento óptimo", sinala Xesús Muiños, portavoz do Colectivo Gai de Compostela
que está a conmemorar con
diversos actos o 28 de Xuño,
Día ·dos Gais e Lesbianas. Hai
uns meses esta organización
conseguiu, através dos Valedor do Povo, que a Xunta reti- ,
rase dun texto das oposicións
.a funcionários a definición da
homosexualidade como "anom alia" que era conveniente
"extinguir".
(páxina 14 e 15)

Laxe candidato
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O

Presidente do
Parlamento
converteuse en árbitro
das suas própias
decisións ao non
deixar pronunciar á
Mesa sobre o recurso
apresentado por
Bei ras contra a sua
expulsión por un mes.
A Comisión dos
Deputados tampouco
se reune, pois as suas
decisións teñen que
ser tomadas por
consenso. Durán
Casais, inabilitado por
seis anos polo
Tribunal superior de
Xustiza, segue
exercendo de
parlamentário mentres
a condea non sexa
firme. Núñez ameaza
á oposición cos
tribunais mentres a
vida parlamentária
esfaragúllase e o PP
teima en sacar
adiante a reforma do
regulamento
recorrendo a medidas
escepcionais ao non
poder ampliar o
periodo de sesións ao
mes de Xullo por un
defecto de forma.

Fraga seguirá adiante coa reforma do Regulamento
parlamentar recorrendo a medidas escepcionais

Vitorino Núñez impede que se
pronúncie a Mesa do Parlamento
sobre a expulsión de Beiras
ALFONSO EIRÉ

Xosé Manuel Beiras abandona a Sala de Plenos para non prexudicar o funcionamento das institucións.

Fraga lribarne monea no seu
escano cada vez que Vitorino
Núñez aceita entrar en diálogo
cos deputados da oposición, pero o Presidente da Cámara non
o mira. Se algunha vez volta a
vista cara o Patrón, engurrumita
os fuciños, vese outravolta de
Secretário de Axuntamento, dá
o salto a Presidente da Deputación , e decide cortar polo sano.
Fraga empeñouse en reformar o
Regulamento do Parlamento ao
considerar que se perde moito
tempo en discusións banais,
que a oposición fustiga continuamente ao Governo para sair
nos meios de comunicación e
que a Xunta non ten os resortes
necesários para levar adiante as
suas iniciativas con celeridade.
O consenso existente ante as
leis fundamentais que regulan o
funcionamento das principais
entidades da Comunidade Autónoma rechouse por considerar a
oposición que o proxecto do Governo restrinxe as liberdades democráticas. O PP, posta a vista
nas bandeiras ao vento, decidiu
realizar o trámite en solitário,
mentres a oposición entonaba o
non pasarán. Nestes momentos,
Vitorino Núñez tentou buscar

Por aqueles idus de
Marzo, Saltar
asentábase nas
posicións
ourensanas e
Vitori no tentou
asegurar o seu
asento no Pazo do
Hórreo

fórmulas de concórdia, tender
pontes que non racharan as
duas bandas parlamentárias, pero non só foi desautorizado por
Fraga, senón que comezou a
ser cuestionado dentro do própri o PP . Por aqueles idus de
Marzo, Saltar asentabase nas
posicións ourensanas e Vitorino
tentou asegurar o seu asento no
Pazo do Hórreo; deixaba de ser
árbitro e pasaba a ser executor
das directrices de Fraga, ao
tempo que anunciaba que gosta-

ria de repetir como Presidente
na próxima lexislatura.

Aumenta a tensión
Desde eses momentos nen o
PP soubo comprender as dificuldades que a sua actuación unilateral ia levar á institución parlamentária, nen Vitorino Núñez
foi quen de exercer a sua función arbitral, a máis importante
da presidéncia, entre un Governo empeñado en levar a reforma adiante, ao custe que sexa,
e unha oposición xuramentada
para impedilo.
A tensión foi aumentando gradualmente segundo ia avanzando a tramitación do proxecto de
lei. As eleicións botábanlle, se
for preciso, máis picante. Despois de negarse a oposición a
participar na redacción conxunta, a primeira pedra que lle puxeron á tramitación foi a apresentación de máis de 800
emendas. Trataban, deste xeito,
de alongar a discusión. Pero Vitorino pañería xornada intensiva
e habilitaria máis días para discutir. A resposta da oposición foi
abandonar a ponéncia e o PP
tramitou o proxecto en solitário.

A. IGLESIAS

Cando este pasou a Comisión ,
só coas firmas do PP, socialistas e nacionalistas afirmaron
que era ilegal. Aos poucos dias,
Vitorino Núñez recoñecia que a
ponéncia estaba incompleta e
mostrábase disposto a topar unha fórmula para subsanar esta
anomalía, para asi tratar de que
o PSOE abandonase a sua oposición ao proxecto.

plano que pretende dividirá oposición e apartar a vista do obxectivo fundamental : a reforma do
regulamento. Vitorino Núñez ten
notícias das ideas de Fraga e
colle a Beiras como chivo expiatório. O 15 de Xuño Beiras era
expulsado dunha comisión despois de impedirlle o Presidente
expoñer unha cuestión de orden.
A oposición criticaba unánimemente esta medida presidencial,

A proposta non tivo éxito. PP e
oposición seguían tan enfrontados como ao comezo da tramitación e Sánchez Presedo lanzaba unha idea que había meses rexeitara: "unha fronte antiFraga". Por parte do PP discutíase a estratéxia a seguir, con
dous grupos enfrontados : uns
pretendían que a própria dinámica parlamentária aparcase a tramitación de tan conflitivo proxecto. Outros, capitaneados por
Fraga, apostaron por seguir
adiante coa tramitación, custe o
que custe, confiados en que os
problemas da dinámica parlamentar non lle interesan á maioria dos cidadáns.

(Pasa á páxina seguinte)

Ao mesmo tempo, desde os gabinetes de comunicación da
Xunta poñíase en marcha un

A tensión
aumento u
gradualmente ao
avanzara
tramitación do
proxecto de lei.
As eleicións
botábanlle máis
picante
1
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Casus belli, Vitorino
Fraga ten deseñada unha estratéxia parlamentar que presupón que
os cidadáns están totalmente de costas ás institucións lexislativas.
Considera, ademais, que, tendo un Governo apoiado pala maioria
parlamentar, a única función que realizan os diferentes grupos da
oposición é dificultar o traballo do executivo: só pretenden sair nos
médios de comunicación, asi que, canto menos facilidades se lles
dea, millar, pensa o Presidente autonómico. Con esta presunción e
esta tese, que por benintencionadas que fosen, entrocan cunha
conceición medieval do poder que, nos tempos modernos, recibe o
nome de fascismo, encarou a Reforma do Regulamento do
Parlamento e tamén o conflito cos demais grupos políticos que se
opuxeron unánimemente a este recorte de liberdades.
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Seguindo con esa liña de pensamento, Fraga lribarne entende que
conculcar os dereitos parlamentários dos deputados, neste caso
Xosé Manuel Beiras, non ter~ nengunha repercusión eleitoral
negativa para a sua persoa. E suficiente manexar ferreamente os
resortes dos meios de comunicación públicos e chantaxear aos
privados para apresentar o grave precedente da expulsión dun
deputado, só por terlle retirado a palabra o Presidente da Cámara,
como unha algarada, unha protesta vácua, própria do afán de
protagonismo. A unidade de toda a oposición, tentará ser rachada
apelando aos distintos intereses eleitorais, aos que tan sensíbeis
son certos líderes.
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Fixadas para que podan ftJncíon~r os diversos gr-1:1pds
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O Aprobación de leis en Comisión
Decíd-eno dous tércios da Cámara

O Votocións
Ssmpre haí explicación de voto. Se non está
estabelecido, son sempre segredas se non háí acordo
entre os grupos.

A reforma do Regulamento pretendida por Fraga (en contrastada
oposición ao que propugna Aznar en Madrid) non é unha cuestión
formal, como tampouco o é a expulsión dun Deputado sen as
debidas garantias procesais. O que está en xogo son os
principios mismos da democrácia. Príncipios que neingunha
maioria, por moi absoluta que sexa, pode conculcar sen traspasar
o carreiro que leva ao totalitarismo. Por iso a sociedade non debe
estar allea a este debate deixándose engaiolar con versións que
situan o problema como anecdótico fronte aos chamados
"problemas reais do país". A Democrácia é un problema capital, o
cerne non só dun sistema político senón a angarilla coa que se
poderán elevar os demáis problemas á categoria de
solucionábeis.

O Debate 6 totolidclde
Cada emenda poderá ser debatida por separado.

O Debates finais
A sua duración depende da lei que se trate. O debate
pódese facer por emendas ou agrupalas, se asi o
estiman os emendantes.

o DebatH de presupostos

Non teñen límite de tempo. Poden defenderse emendas
por separado ou agrupadas

O Grupo Mixto
Son os seus membros quen estabelecen o seu
funcionamento interno.

Nen as inércias totalitárias de Fraga lribarne, nen as apeténcias
personais dun Vitorino que se resiste a regresará secretaria dun
concello, nen a tipoloxia dun PP que non se deu reciclado e
adaptado á nova situación, poden pór en perigo as conquistas
acadadas en anos escuras, en anos de loita e esperanza. Eís o
casus belli de Vitorino. +
ANOSA TERRA
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Faltábanlle tres firmas para ampliar o periodo de sesións

O PP recorrerá a medidas escepcionais para debater
a reforma do Regulamento en Xullo
A Deputación Permanente, órgano parlamentar extraordinário, convocará duas sesións no
mes de Xullo para que se poda
tramitar a reforma do Regulamento . Esta saida é a única
que lle queda ao PP para poder aprobar o Regulamento antes das eleicións ao non prosperar a sua proposta de prórroga do periodo de sesións un
mes máis, até o 30 de Xullo.

de Hernández Cachón , Garrido
Torrado e Varela Coello , non
estaban plasmadas . Bautista
Alvarez expuxo que mal podian
firmar estes deputados, pois as
parlamentárias do PP atopábanse na data sinalada en Bruxelas e Garrido Torrado en Chile , poñendo de manifesto tamén que algunhas outras firmas oferecian sérias dúbidas
sobre a sua autenticidade.

A Mesa do Parlamento tivo que
retirar este ponto do arde do
dia a petición do deputado do
BNG, Bautista Alvarez, que denunciou que só aparecian 35
sinaturas, polo que non chegan
á maioria absoluta requerida. O
PP facia a relación de 38 deputados firmantes, pero a rúbrica

O portavoz do PP , Vázquez
Portomeñe , xustificouse afirmando só era un "erro técnico"
e que o único que fixera a oposición con esta proposta era
"meterse un gol asi mesma",
porque ian recorrer a sesións
extraordinárias. Pala sua banda a oposición recordaba como

(Ven de páxina anterior)

considerada ilegal e desproporcionada, mentres Vitorino Núñez
afirmaba que "o incidente foi o
máis grave do parlamentarismo
español e vou facer que caia todo o peso da lei sobre Beiras". A
presidéncia do Parlamento aproveitaba a ocasión para suspender tres comisións e que os deputados se dedicasen só á reforma do Regulamento. A oposición abandona a sesión. O mesmo Oficial Maior da Cámara, ligado noutros tempos a policia,
confirmaria que o Presidente
non ten faculdade sen consultar
antes á Mesa e a Xunta de Por-

en periodos vacacionais anteriores o PP sempre se negara
a convocar plenos "mesmo téndollo solicitado por causas gra-

ves'', o que demostraria a sua
teimosia. Lembraron tamén
que, precisamente, "a próxima
lexislatura é a última de Fraga,

polo que non quer someterse
ao desgaste da oposición ao
non contar con nengun líder
que o sustituía".+

tavoces, ainda que declina pronunciarse publicamente sobre
outros aspectos.

Nova expulsión
Non pasaron 48 horas antes de
que Vitorino Núñez voltase expulsar a Beiras e, desta volta,
suspendelo por un mes. O Presidente xustificou a sua actuación
por terlle retirado o uso da palabra ao portavoz nacionalista ''por
ter esgotado o tempo". O BNG
denúncia que Vitorino saira da
sesión mentres estaba a falar
Beiras, voltando a entrar para retirarlle a palabra. Na mesma se-

O secretário da Mesa do Parlamento, lribarren, comunícalle a Beiras que non foi estudado o seu recurso

sión deputados como Conde
Roa tiñan falado máis de 5 minutos, sen que o Presidente os
advertise. Beiras levaba tan só
dous minutos no uso da palabra.
Ese dia a oposición pediria a di-

misión de Vitorino Núñez como
Presidente, considerando a decisión como "aberración xurídica".
Ese mesmo dia o PP pon en
marcha a segunda parte da es-

e debe deixar a sala.

tratéxia, criticando ao PSOE por
ser "seguidista do BNG'', achacándolle a Sánchez Presedo falta de liderazgo e apelando a que
"recupere a sua capacidade de
(Pasa á paxina seguinte)

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

(Ven de páxina anterior)

decisión". Vários comentaristas
políticos asumen as teses da dereita, fustigando a Sánchez Presedo. O deputado do PP, Conde
Roa e o Secretário de Comunicación, Pérez Varela, asisten a
todas as roldas de prensa de Vito ri no. O PP fai integramente
suas as palabras do Presidente
da Cámara nun comunicado. A
oposición critica a supeditación
do Parlamento ao governo.
O 18 de Xuño, un dia despois,
Beiras asiste á reunión da Comisión de Economia, presidida
por Ceferino Díaz. Os deputados do PP piden que Beiras
abandone a sá, pero o parlamentário socialista, despois de
consultar cos letrados, afirma
que el non recebeu nengunha
resolución por escrito na que lle
comunicasen a suspensión do
deputado nacionalista. Vitorino
Núñez, foi informado desta situación polo seu xefe de prensa,
Alfredo Cid, que entrou por tres
veces na comisión, e, segundo
palabras do próprio Presidente,
apresentouse no Parlamento
"rachando cos límites de velocidade". Xa ante os xornalistas,
ameazaria a Ceferino Diaz e
Beiras con levalos aos tribunais.
O PP dirixe agora as suas críticas contra Ceferino Diaz.
Pero os intereses políticos imed iatos, comezaron a xogar o
seu papel como preveia o PP.
Sánchez Presedo, que en dias
anteriores tentara xa aparecer á
marxe das desputas, "deixándolle facer" ao seu partido, ante as
críticas de connivéncia co BNG,
pretende desmarcarse e o dia
19, nunha rolda de prensa, calificou de deplorábel "o espectáculo que está a dar o PP e o

O BNG acusará a Núñez de prevaricación
O BNG prepara a apresentación dun recurso de amparo
pala expulsión do seu deputado Xosé Manuel Beiras ante o
Tribunal Constitucional. Se este recurso fose aceitado, os
nacionalista demandará que a
sanción quede en suspenso,
poñendo como exemplo o do
deputado do PP, Durán Casais, que condenado a 2 anos
de inabilitación polo máximo
órgano autonómico de Xustiza,
segue a conservar todos os
seus dereitos parlamentários
por ter recorrido.

no Núñez, por negarse a trasladarlle á Mesa do Parlamento
o recurso interposto por Beiras. Este recurso que o PP se
negou a debater na Mesa, está baseado principalmente no
feito de que o Presidente Núñez aplica o artigo 108 do regula mento que se refire a
"promover desorde grave coa
sua conducta de obra ou de
palabra". No recurso afírmase
que, como se recolle na rela-

ción dos feitos que aparece na
resolución da presidéncia, o
artigo a aplicar seria o 105.4
que fixa a atitude a seguir
"cando, retirada a palabra a
un orador, pretenda continuar
facendo uso dela".
Pala sua banda o portavoz do
PSOE, Rodríguez Pardo, afirmou no pleno que "houbo actos moito piores nesta lexislatura e non houbo este tipo de

Pero, ademais, os servícios
xurídicos do BNG estudan a
apresentación dunha querela
por prevaricación contra Vitori-

resolucións", pronunciándose
en que debía de ser a Mesa a
que estudase o recurso do parlamentário nacionalista.
No mesmo sentido se expresou o portavoz da CG, Oujo
Bello, quen pediu sentidiño,
instando á presidéncia a que
"non aumente máis os males
que ternos xa".
Camilo Nogueira, o único portavoz que non se pronunciu
na sesión sobre o tema, declarou a A Nosa Terra "nós
está claro que estivemos
sempre contra Vitorino, o noso siléncio que cada un o interprete políticamente como
queira". •

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

A presidéncia
do Parlamento
aproveitaba a
ocasión e
suspendia tres
comisións para que
os deputados
se dedicasen só
á reforma
do regulamento

Vitorino Núñez enfrontouse aos compoñentes socialistas da Mesa e decidiu
non estudar o recurso de Beiras.
A. IGLESIAS

fendeu ao seu compañeiro.
Tamén Camilo Nogueria, en
contradición co expresado por
Domingo Merino, _criticou ao PP
e ao BNG acusándooos de ter a
mesma estratéxia para "desprestixiar as institucións" e afirmando que Beiras o que facia
era montar o circo para sair nos
meios de comunicación. Aos

BNG", ainda que criticou a Fraga por tentar "silenciar e amordazará oposición", pero non de-

poucos dias, o seu compañeiro
de coalición, Anxo Guerreiro, realizaría idénticas acusación ao
afirmar que "PP e BNG son
cómplices da mesma estratéxia
de desprestíxio das institucións
democráticas''.
A expectación quedaba centrada no Martes 22 de Xuño no
que ia ter lugar un pleno. Bei-

ras apresentou un recurso e
pretendia que a Mesa do Parlamento fose quen se pronunciase, pero o PP, cos seus tres
votos, impoñeriase aos dous
representantes do PSOE , e a
Mesa non estudou o recurso.
Notificada a resolución a Beiras, que xa se atopaba no salón de Plenos, abandonaria o
hemiciclo "para non entorpecer
involuntáriamente o funcionamento das institucións". Os deputados do PP, que abandonaran tamén a sala ante a preséncia de Beiras, como presión
para apoiar a resolución de Vitori no , entraron de novo. As
portas do pazo do Hórreo, Vitorino Núñez , mandara reforzar a
preséncia policial, temeroso ,
segundo un ha fonte policial,
"de que os do Bloque entrasen
no Parlamento pala forza".•

~

SUSCREBASE

A

ANOSATERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

No me ................................ Apelidos ............................................................... ..
Enderezo ...................................................................Cod. Postal ................... .
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F.................... .
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
Gal iza/Estado/Portugal .... ....... 6.200 pta./ano ... ........... 3.200 pta./semestre
Europa ............................. ........ 7.800
América e resto do mundo ...... 9.600

__}. NOSA 'fERRA

a} Subscricións para o Estado español
1 Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

OíYenlode-••-~"-

A utopia do trabal
..........

b) Para o resto do mundo

ANOS

l Cheque bancário adxunto
l Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.
COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ................................. .
Titular da Canta ou Libreta ........................................................................................... .
Nº Sucursal ............... Povoación ............................... Província ................................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)

•

llll<eas-iogMa~;,"~

l

PAGO DOMICILIADO.

1

DATA

A información que paga a pena ter

- - - --

Nº575-24~E~~~~~~i;:

NESTA SEMANA

5

------------------

CELULOSAS ECONTAMINACIÓN

Despois de seis campañas nas que prometeron acabar coas molestias

A Celulosa de Lourizán contamina máis hoxe
ca ·antes do seu último plan de renovación
• G. LUCA DE TENA

Despois de seis
campañas coa idéntica
promesa de deixar de
contaminar, a Celulosa
de Pontevedra supera
hoxe todas as marcas
anteriores de emisión
de organo-clorados e
mercúrio na ria.
Greenpeace súmase ás
denúncias da
Asociación Po/a
Defensa da Ria e de
Adega e inícia unha
nova campaña para
esixir á Ence o
cumprimento da lei.
A Celulosa de Pontevedra ainda
contamina máis a ria despois de
completar o seu Plan de Mellora
Ambiental, orzamentado en
quince mil millóns e anunciado
nunha profusa campaña publicitária durante a primavera do 91.
No ano 1989, Ence deitou sobre
a praia dos Praceres 6. 750 toneladas de organo-clorados , pero no 93 a cifra subirá a 6.900
toneladas.

Greenpeace corroborou cos
seus próprios informes estas
cantidades, que xa foran denunciadas polos ecoloxistas galegas. A organización destacou ás
rias o seu barco polar Gondwana, que atracou en Vigo dentro
do seu programa de protestas
contra os verquidos no Atlántico
e o Cantábrico. Na mañá do
mércores 23, utilizando un helicóptero con base no barco ,
membros da organización ecolo~ista despregaron unha pancarta
~ obre a factoria de Lourizán coa
lenda: "verquido cero agora". A
dirección da factoría ordeou estorbar cunha grua o traballo de
colocación do letreiro.

Por terra, mar e aire
O cadro da contaminación por
terra, mar e aire que pinta a organización ecoloxista está elaborado a partir das cifras de
emisións facilitadas pola própria
empresa e o departamento de
meio ambiente da Xunta. O aumento dos verquidos de organoclorados (o grupo de sustáncias
máis tóxicas, persistentes e bioacum u lativas producidas polo
home), chega ao cabo dunha
campaña lanzada pola emp:-esa
en Abril de 1991 baixo o lema
de deixar de contaminar. En todos os diários galegas apareceu
un anúncio a dobre páxina coa
seguinte mensaxe: "quedan 295
dias para o dia CE: seguimos
comprometidos coa verdade;
comprometímonos na loita por
Pontevedra e loitamos; comprometímonos a culminar o plan o
9-2-92 e estamos a 295 dias de
conseguilo; seguimos comprometidos na loita coa verdade
por diante" ..
Pero en Xuño de 1993, tanto Elnosa, que fabrica o cloro para
branquear a pasta, como a fá-

A nova campaña de Greenpeace contra Ence argumenta que se pode prescindir do cloro. Na foto, os ecoloxistas encadeados á porta de Celulosas.

brica de celulosa de Ence, que
está á sua beira , lixan ainda
máis a ria. Ainda que as augas
receben outros verquidos industriais e urbanos, tanto o Instituto
Oceanográfico como as organizacións ecoloxistas coinciden
en que o 75 por cento da contaminación das augas procede do
complexo Ence Elnosa. De certo , o plan para reducir a agresión ambiental non contemplaba
medida nengunha sobre o mercúrio que produce E/nasa.
Desde hai 27 anos, E/nasa deita
sobre o banco marisqueiro de
Os Praceres, o resíduo do mercúrio que emprega como cátodo
para fabricar cloro. Ainda que o
conxunto de novo sistema de
depuración estivese en marcha,
Ence desprenderase ao cabo
deste ano de case sete mil toneladas de organo-clorados.

Greenpeace cita os estudos real izados na beira de Lourizán
pela Consellaria de Pesca e o
Instituto Oceanográfico. A actividade do fitoplancton vese reducida nun 43 por cento a resultas da influéncia dos verquidos sobre a transparéncia da
auga e a penetración da luz. Os
efeitos do mercúrio sobre os
moluscos, son un aumento de
densidade segundo se alonxan
do lugar do verquido. Intimas
cantidades de mercúrio poden
producir mortandades masivas
de larvas de moluscos e crustáceos. As mostras recollidas na
beira de Os Praceres indican
que o estado de contaminación
dos cultivos é de 0,602 partes

por millón, moi por riba das permitidas 0,5. As análises realizadas pola Universidade de Londres para determinar os níveis
de mercúrio, acaen con probas
doutros departamentos públicos
e privados ao determinar que a
concentración de mercúrio supera con moito o que establece
a directiva comunitária.

Empresa Nacional de Celulosa
(Ence), na que ten participación
maioritária o Instituto Nacional
de lndústria (IN/), non cumpre o
convénio internacional asinado
polo Estado español para evitar
a contaminación mariña desde
terra. O artigo IV deste tratado

formalizado en París en Setembro de 1992 compromete á eliminación sobre prazos de toda
fonte de contaminación da beiramar. En Abril de 1992, a XIX
reunión do grupo técnico desta
conferéncia acordou reducir a
emisión de organoclorados sobre unha medida. A Cotop duplicou pola sua conta este límite
autorizado.

O lixo baixo a alfombra
A campaña da organización ecoloxista internacional serve para
lembrar que o emisário construido por Ence dentro do seu último plan de renovación, só ser-
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Pasta sen cloro
O abandono dos compostos
dorados solucionaria o problema dos organo-clorados. Coa
tecnoloxia actual e a partir da
madeira de piñeiro , lógrase
pasta da mesma calidade que
se empregásemos cloro ou
compostos clorados para blanqueo. Ence anunciou en 1990
que acadara unha pasta de
papel de eucalipto branqueada
sen compostos de cloro. Segundo o director de investigación da empresa, E. Reinoso
Suárez, o vinte por cento da
producción de Lourizán está a
facerse sen cloro e Ence ten
capacidade para xeralizar o
sistema. O dilema é que nun
momento crítico do mercado
de pasta, a competéncia dos

productos branqueados por
tecnoloxias obsoletas, como
os que saen de Lourizán, é
abando superior.
A política da Xunta foi despreciar esta via realizábel para
eliminar a contaminación de
Ence-Elnosa e forzar ao IN/,
pola via das ameazas de peche da factoria de Pontevedra, a completar o ciclo fabril
da pasta cunha fábrica anexa
de papel. A via elexida non
contaba cunha previsíbel baixa da cotización da pasta de
papel nen coa reacción brutal
do !NI de negarse sacrificar
os seus benefícios a noves investi me ntos en limpeza do
proceso.•
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ANXO IGLESIAS

verá para distanciar os verquidos contaminantes, non para
evitalos. Endebén, o tubo que
arranca de Lourizán e verque no
Suleste da illa de Tambo, sobre
o veril dos 15 metros, poderia
danar gravemente (se a Xunta
autoriza a sua conexión, como
ten prometido) a área de cultivos
mariños de Combarro, Marín e a
zona ostreira de Tambo. Amais
do mercúrio e os organo-clorados sair no meio da ria, a coloración dos efluintes dificultará a fotosíntese, necesária para a vida
do mar. Esta solución equivaleria a deitar o lixo debaixo da alfombra (o centro da Ria, menos
visíbel) no canto de verquelo
como desde hai 27 anos sobre o
banco dos Praceres, á vista da
auto-via Pontevedra-Marin. O
catedrático Francisco Bermejo,
falecido hai un ano, ironizaba sobre a falsa solución do emisário
para dispar dos efluintes tóxicos
de Ence-Elnosa: "se os verquidos non contaminan como pretende o director da fábrica, por
que esa teima de mandalos ao
meio da Ria?".
A vista da reticéncia dos biólogos e da própria Consellar-ia de
Pesca a autorizar a posta en
marcha do emisário, a Celulosa
de Lourizán pretende extender o
tubo deica a boca da ria. Maria
Teresa Esteban Bolea, ex-directora xeral do Meio Ambiente do
Governo central meio ambiente
calificou o emisário de barbaridade e a sua prolongación de
ameaza para os bancos de pesca do litoral.•

DIAS
XOSE LOIS

•Ao PSOE

complícanselle os
pactos coa direita
Jordi Pujol puxo un alto prezo
a participar nun governo de
coalición co PSOE no Estado.
Pujol quer que os socialistas
asuman todo o programa
eleitoral converxente.
Contado, non hai unanimidade
no seo dos nacionalistas
cataláns. O Secretário xeral
de Convergéncia, Miquel
Roca, manifestou a sua
disposición participar no
governo e sinalou que
quedarse fóra pode ser un
erro do seu partido. Os
empresários cataláns están a
presionar para que participen
no governo de Madrid.

•AONU pede
diálogo Londres·
Sinn Féin
A Comisión Internacional
Independiente, presidida polo
xurista Torkel Opsahl,
concelleiro diante a ONU,
desafiou a aproximación ao
conflito de Irlanda do Norte que
postula Londres, ao asegurar
que un acordo político tendente
a lograr a pacificación do
território baixo ocupación
británica debe incluir ao Sinn
Féin, brazo político o IRA.
O informe dado a coñecer en
Belfast recoméndase ao
Governo británico que abra
"canles informais de
comunicación ca Sinn Féin co
obxectivo de constatar o seu
compromiso ca proceso
constitucional". Majar boicoteou
até a data de hoxe a
participación dos republicáns
nas conversas sobre o futuro de
Irlanda, criticando abertamente
as entrevistas dos republicanos
con membros do governo de
Eire.+

•Pacto secreto
USA-Alemaña
contra a CE
Unha guerra comercial entre a
CE e os Estados Unidos,
derivada da proteción de ambas
poténcias para evitar o acceso
da outra aos mercados de
servizos públicos, está a ser
burlada por Alemaña, que botou
man dun acordo anterior á
existéncia da CE para abrir as
suas fronteiras ás ofertas
públicas dos Estados Unidos.
Oeste xeito Alemaña, contra a
decisión da CE, evita que a
guerra comercial lle afecte a ela.
Ao feito cómpre engadirlle que
Alemaña nada comunicou sobre
o pacto aos seus sócios
comunitários. +

• Diferéncias no
governo francés
pola lei de
,
1m1grac1on

. .

.

J Governo francés está a
~oñecer a sua primeira crise
iebido a que os ministros de
\suntos Sociais e de Xustiza,
imbos centristas, consideran
lUe a leí de imigración que a
>asada semana aprobou a
\semblea Nacional vai
lemasiado lonxe. Pola contra, o
ninistro do Interior, gaullista,
1poia unha lei segundo a cal a
1olicia, nos controis que realiza,
1oderá presumir a condición de
!Stranxeiro das persoas que
3an un periódico noutra língua
•U vaian ataviados con
eterminadas prendas de vestir.
) Primeiro Ministro, o centrista
:duoard Balladur, terá que
3construir a fenda criada, na
ua auséncia, no interior do
¡averno de coalición das
1

Mentres na Catalunya hai
receo á incorporación ao
governo, no País Basco o
PNV matizou que para entrar
o seu partido no governo ten
que ser negociado un
programa.
Izquierda Unida, tras a
reunión esculcatória mantida
con Felipe González non está
a negociar co PSOE. No
interior da coalición foron
limados aspectos referentes
ao Tratado de Maastricht,
para evitar que serva de
excusa a Felipe González.

direitas francesas.•

•A CE aceita catro
SOCIOS ma1s pero
Maastricht non
avanza
,

•

#.

Non houbo grandes avances no
cúmio semestral da CE, nesta
ocasión celebrado en
Copenhague. A aprobación
pendente, por parte do Reino

Unido, do Tratado de Maastricht,
impediu abordar a Unión
Europea. Contra isto, os Doce
acordaron, despois de moitas
negociacións, unha ampliación
da comunidade a dezaseis
membros en 1995. Os catro
novas integrantes serán Austria,
Finlandia, Noruega e Suécia.
Polo demais constataron que a
crise é moi fonda, que a maioria
dos paises terán crecimento
negativo e que é preciso baixar
os tipos de interese.•

Felipe González pretende
unha coalición con PNV e
CiU, pero os sectores máis
avanzados do PSOE
coinciden na necesidade de
chegar a acordes con IU. O
Presidente asegurou que
governará en mi noria de non
poder incorporar a
nacionalistas cataláns e
bascos ao próximo governo, e
o que si se dá por seguro é
que no próximo gabinete
sentaranse independentes,
alguns deles ligados as forzas
que suscriban os acordos de
lexislatura. +

• Primeiro xuízo a un insubmiso en Ourense
A celebración da vista da causa contra Duarte
Crestar Pena por negativa expresa á realización
do servizo militar causou expectación en Ourense o Martes 22. Vários xuíces da cidade asistiron
ao acto na sáa primeira do xulgado do Penal da
Audiéncia Provincial de Ourense, e ali, Duarte
Crestar continuou a manifestar a sua negativa á
realización da mili por conculcar esta os direitos
fundamentais. O insubmiso ourensán engadiu
que non quixo declararse obxector de conciéncia
porque é unha alternativa á mili e porque existe
para xustificar a conscripción, de modo que a declaración de obxeccción ven a lexitimar a mili.
Duarte Crestar deu unha lección política aos pre-

sentes, e situou nun plano de recorte dos direitos
ao servizo militar, convertindo o xuízo nun proceso contra a mili. O fiscal demostrou ter escaso
coñecimento sobre a cuestión porque tivo que
reducir a petición de pena de dous anos, catro
meses e un dia de prisión a dezaoito meses porque Duarte Crestar negouse a facer a mili cando
rexia unha lei distinta á que o fiscal quería que lle
fose aplicada. A defensa pediu a libre absolución
ao concerrer eximentes de estado de necesidade e exercício dos direitos fundamentais.
Antes e durante a vista un grupo de obxectores
manifestaronse diante do pazo de Xustiza de
Ourense.+

•O PP vigués
rebelase contra a
Xunta pola
instalación de
Continente
O Partido Popular rachou coa sua habitual atitude favorábel á instalación
de grandes superfícies e votou en
contra de que Continente construa un
hipermercado no Norte de Vigo. Os
votos do PP, 13, sumáronse ao do
BNG, que tradicionalmente móstrase
contra estas instalación, para derrotar
a PSOE e UG, que contaron con 13
votos no pleno que recusou á nova
grande superfície. •

• Dous mozos galegos
mortos en Bósnia
Un acidente de tránsito acorrido o pasado Sábado 19 en Bósnia segou a
vida de dous mozos galegas que viaxaban no convoi que caeu con catro
cascos azuis , desde unha ponte, ao
ria Neretva. Os carpos sen vida tardaron vários dias en ser localizados . As
autoridades militares españolas non
aclararon até o momento as causas
do acidente. •

• Viño galego
premiado na
Vinexpo
O viña galega, Abadía de San
Cámpio, de Adega das Eiras, recibiu a
medalla de curo na Vinexpo, celebrada esta semana en Burdeos. Na mesma cata receberon outros prémios
menores diversos viños galegas o que
confirma a calidade dos nasos caldos ,
pois estas catas son as máis prestixiosas do mundo. Outro viño galega, o
Condes de Albarei xa recibira idéntico
galardou hai anos. Adega das Eiras
non apresenta a concurso a sua marca estrela o Terras Gaudas.+

•ETA condiciona
a negociación
Despois de cinco meses de trégua
ETA voltaba a atentar en Madrid . A
acción costoulle a vida a seis militares
e ao seu chofer civil ao ser alcanzado
por un coche bomba o automóvil camuflado no que viaxaban. Tamén resultaron feridas outras 15 persoas, en tre elas vários rapaces que agardaban
polo bus escolar. Nun segundo aten tado , realizado unha hora despois ,
non houbo vítimas.
ETA tenta mostrar que segue a contar
ainda con suficiente capacidade lóxistica, sobre todo de infraestrutura e planificación, para obligar ao novo Governo
a negociar, tentando que o PNV incluía
a negociación entre as suas propostas,
pero sen que a própria organización armada quede marxinada. +

• Fenda no Partido
Andalucista
Os resultados eleitorais do Partido Andalucista nos pasados comícios xerais
provocaron que o seu presidente, Alejandro Rojas Marcos, tomara a decisión de demitir. Todo indica que o cabeza de lista por Cádiz, e deputado
andalucista na pasada lexislatura e alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, pasará a ocupar o pasto de
maior responsabilidade no seo desta
forza poi ítica. •

GALIZA E M NDO
ELEICIÓNS AUTONÓMICAS
O PSOE pretende chegar a un
acorde con UG e EU para facerlle
frente a Fraga nas próximas
eleicións autonómicas.
Sectores do próprio partido

pretenden propugnar a González
Laxe como candidato de consenso.
Desde dentro de UG tamén se
escoitaron xa voces favorábeis a
estudar acordes cos socialistas,

mentres seguen a discutir a
confluéncia con EU. Pala sua banda
o PG decidiu abandonar UG,
afirmando que esta formación queda
disolta coa sua marcha.

O PG afirma que UG quedou disolta coa sua marcha

Un sector do PSOE propugna a Laxe como candidato
de consenso para conseguir a incorporación de UG e EU
do Galeguista afirman
tamén que en UG xa
queda menos da metade dos conselleiros que
foron nomeados na
asemblea fundacional
ante o abandono da corre nte galeguista e da
maioria dos de Galicia
Vive, o portavoz de UG,
Carlos Vázquez, acusan ao PG de "pretenderen abandonar xa UG
en tres ocasións" , afirmando que o carácter
galeguista de UG "non
descansa no PG, senón
na própria ideoloxia",
emitindo axiña unha nota dirixida aos meios de
comunicación na que
se afirma que o abandono do PG "non significa a disolución de
UG", ao tempo que se
declaran abertos a "toda incorporación galegu ista e democrática".
Pala sua banda a
CXTG pediu tamén nun
comunicado a unidade
dos nacionalistas de esquerdas.

•A.EIRÉ

Semellaba que as eleicións xerais deixaban
medianamente clarificado
o panorama político galego, pero non foi asi. A
vez que as cúpulas das
distintas formacións analisaban os resultados, comezaron a xurdir propostas de reorganización do
panorama político. O primeiro partido que decidiu
variar a estratéxia foi o
PSOE. O seu Secretário
Xeral na Galiza, Sánchez
Presedo, realizou un cham amento público para
que todos aqueles "que
non sexan comunistas e
antieuropeus" (fórmula
empregada para excluir
ao BNG) se agrupasen
ao carón dos socialistas
para non ciscar os votos
e poder desbancar a Man u e I Fraga, pondo o
exemplo de Euskadi. Meses antes, o próprio Sánchez Presedo rexeitara
enerxicamente as pro postas do BNG para un
pacto post-eleitoral co fin
de desbancar á direita de
Raxoi.

O BNG prepara
o Día da Pátria
ANXO IGLESIAS

Desde Madrid apoian a inclusión de Laxe e Nogueíra nunha mesma candidatura.

A idea dun PSOE galega
que aglutine tamén a Unidade
Galega e Esquerda Unida cara
as próximas eleicións autonómicas levou a que dentro do próprio PSOE se estexan producindo diversos movimentos. O mesmo acorre en UG e EU. Asi, despois de que a pasada semana
alguns dirixentes de UG en Vigo
recoñecesen a posibilidade de
chegar a un acorde co PSOE cara as autonómicas, propugnando
un candidato galeguista, no próprio PSOE comezou a tomar carpo a idea de preconizar ao ex
presidente González Laxe como
candidato de consenso. Esta
operación estarla apadriñada polo mesmísimo Francisco Vázquez, contando co apoio de várias das personalidades que asinaron o manifesto Galicia Vive.
Ao mesmo tempo outros dirixentes do PSOE tentan fichar a

militantes destacados do UG e
EU. En Vigo, Carlos Príncipe e
Dores Villarino oferecéronlle integrarse no PSOE ao concelleiro Xesus Costas, que se ten negado reiteradamente. Ainda asi
o mesmo voceiro de UG no concello olívico manifestou na recente asemblea local do seu
partido estar disposto a "estudar
acordes máis amplos", referíndose ao PSOE pero sen citalo.
"A nosa proposta política", continuou a sua intervención, "debe
de ser aberta, sobretodo ante as
expectativas de voto que ten
Fraga". Nesta asemblea aprobouse manter os acordes aos
que se chegou con E U nas eleicións autonómicas.

A marcha
do Partido Galeguista
Estas asembleas prodúcense
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despois dun acorde do Consello
de Unidade Galega para ratificar
no prazo de 15 dias a continuación da coalición eleitoral con
EU, que xa lle deu o visto e pracet á mesma proposta. Pero nesa mesma reunión Camilo Nogueira apresentou outra proposta que ia máis alá, pois tenta
que UG e EU camiñen cara unha única formación política (unha das exixéncias de Anxo Guerreiro para chegar a pactos), optando, de momento, por unha
fórmula semellante á escollida
pola INTG e a CXTG para formaren a CIG.
O Partido Galeguista anunciou,
ante o rumbo que tomaba UG,
que esta coalición quedaba disolta e que eles abandonábana.
Os dirixentes do PG, entre os
que se atopa o próprio presidente do partido político, declaran

que "non existiu congreso constitu inte, senón unha coalición
entre tres tendéncias, cuxas decisións se tomarian por consenso, segundo se acordou na
asemblea fundacional. Non se
pode utilizar unha sigla e unhas
persoas para lavar a imaxe e lago seguir a facer unha política
na que o único que importan
son as apeténcias persoais de
Camilo Nogueira". O PG, que
afirma que van seguir "o longo
camiño no deserto, perseguindo
unha alternativa de governo sen
poder alleo", considera que nas
xerais aceitaron a coalición con
EU, "porque era unha solución
conxuntural, co único fin de superar decorosamente o envite
eleitoral", pero o que non poden
aceitar agora é a "dependéncia
centralista". Mentres os dirixentes do Parti -

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

O Consello Nacional do
BNG acordou que as listas cara
as eleicións autonómicas estexan confeccionadas antes do
25 de Xullo. O BNG dalle á
campaña do Dia da Pátria este
ano unha especial importáncia
por ser Ano Santo e por coincidir en plena ¡:;recampaña eleitoral, e decidiu facer mitins en todas as localidades nos que estivo presente nas pasadas eleicións, para explicar os resultados e a dimensión do Dia da
Pátria-93.
O BNG apresentarase como a
"auténtica alternativa de governo a Fraga", asi como a forza
capaz de nuclear a oposición
ao actual presidente, "como veu
demostrando estes últimos catro anos ao ser a oposición real
que tivo Fraga e única opción
cun programa nidiamente nacionalista".+
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ACRISE DO ESTADO-NACIÓN

Umberto Bossi, líder da liga do Norte.

Marco Formentini foi eleito alcalde de Milán con máis do 50% dos votos.

As últimas eleicións déronlle o 40°/o dos votos nalgunhas das principais cidades

A Liga do Norte propón o federalismo para ltália
•MANUEL VEIGA

Con 36 dos 60
concelleiros de Milan, a
segunda cidade de ltália,
e uns bons resultados en
toda a área septentrional
do país, a Liga do Norte
confirmouse como a
trunfadora das eleícións
municipais. "Gaña o
extremismo de centro"
afirmou o diário
democristián La Stampa.
A Liga obtén os seus
votos do descontento
popular coa corrupción
dos partidos e propón a
construcíón dun novo
sistema federal que rompa
co Estado-nación unitário.
ltália é, con Alemaña, o estado
de máis recente formación de
Europa. A língua italiana é uniforme e intelixibel para todos os
italianos só desde os anos coarenta por influéncia da televisión. O fenómeno das ligas comenzou hai dez anos. A Liga
Lombarda, fundada en 1982,
pasou de ter un 2,5% dos votos
nas eleicións rexionais de 1985
a un 19% en 1991. A Liga do
Norte supera, na actualidade, o
40% dos votos en várias cidades. A sua base social está entre os pequenos e medianos
empresários, ainda que a sua
extensa organización nútrese
sobretodo de cidadáns sen militáncia política anterior.

Contra a corrupción,
autodeterminación
O éxito inicial da Liga débese á
sua crítica da corrupción política
e da ineficácia dos servícios públicos. Transporte, correos, sanidade, teléfono e oficinas municipais funcionan con graves deficiéncias en ltália, mentres que
a corrupción política dos parti-

dos e os seus vínculos coa máfia son abondo coñecidos. A
Democrácia Cristiana , que governou através de coalicións,
ininterrumpidamente nos últimos
coarenta e cinco anos, parece a
máis negativamente afectada,
xunto cos socialistas, pola revolución política que vive ltália. A
DC xa non debe cumplir, por outra parte, a sua tradicional función de muralla frente aos comunistas.
A Liga Lombarda comezou identificándose coa defensa étnica
da Lombardia, empregando na
sua propaganda os diferentes
dialectos da zona. Outras ligas
naceron por todo o norte de ltálía, conformando o que hoxe se
denomina Liga do Norte. Entre
os seus postulados figura a de-

tensa da autodeterminación cultural, económica e política. Segundo o sociólogo Cario E. Ruzza "o reto planteado pola Liga
forma parte dunha tendéncia
descentralizadora de maior alcance. Os movimentos rexiona-

Partidos tradicionais
e meios de
comunicación
opuxéronse desde
un princípio ás
ligas.

listas deste tipo deben ser analizados no contexto do declive do
Estado-nación".

traballador e estaba inmerecidamente a subvencionar a un su l
menos emprendedor.

Acusacións de racismo

Umberto Bossi, o lider indiscutido
da Liga, rexeita as acusacións
de racismo. "Contra o que realmente loitamos, afirma, é contra
o Estado, o autoritarismo e o domínio dos centros de poder" .
Bossi critica o sistema de partidos e de méios de comunicación: "ltália está repartida a médias pola OC e Agnelli (proprietário da Fiat e de vários xornais) e
polo PDS e Cario De Benedetti
(poderoso patrón industrial , tamén proprietário de vários médios de comunicación) . Bossi
afirma que o capo da Máfia opera desde dentro do Partido Demócrata-Cristiano e acusa aos
sectores industriais e políticos de
favorecer a inmigración por razóns eleitorais e especulativas.

Pero o seu crecemento, mália
ser espectacular non foi doado.
As acusacións de racismo, autoritarismo e outras son empregadas diariamente contra a Liga
polos médios de comunicación.
Tamén as de insolidaridade e
"egoísmo rexional". A Lombardia
é, a nível financeiro, a rexión
máis rica de ltália. En 1985 o
valor engadido bruto da Lombardia era de 107,500 mil millóns de ECUs, frente aos 40,8
mil millóns de Puglia, Basilicata
e Calabria en conxunto. Alguns
membros da Liga difundiron a
idea de que o norte era máis

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

Democrácia Cristiá derrotada,
socialistas desaparecidos
Coas eleicións municipais, celebradas en segunda volta o Domingo
20 de Xuño, inaugúrase
un novo sistema eleitoral
que trata de evitar a
fragmentación existente
en ltália desde a 11 Guerra Mundial. Os principais perxudicados resultaron ser paradoxicamente a Democrácia
Cristiá e, sobre todo, o
Partito Socialista, dous
dos pilares do sistema.
O PS 1 non obten, por
exemplo, nen un só concelleiro en Milan e queda
na maior parte das cidades como forza minoritária, por baixo do 2% de
votos.

Non á solidariedade,
si ao desenvolvimento
endóxeno

sión do PDS unha vez
que deixou de ser PCI)
supera ao partido de Occhetto en várias cidades,
caso de Milán, onde encabeza a oposición á
Liga con seis concelleiros. O MSI (neofascista)
consegue alguns éxitos
no sul do país.

A maiores do fenómeno
da Liga, a DC parece a
máis afectada polos escandalas de corrupción
e as vinculacións coa
máfia e a camorra. O
mesmo lle sucede aos
socialistas, cuxo líder
Bettino Craxi está pendente de xuício. Pola
sua parte, La Rete ( A
,.:..._ '-''- ·.
Rede), organización
~ ..:_~~ .
O PDS (ex comunista) e
anti-máfia nacida en PaLA REPussucA
lermo, acada un- bon núRifondazione Comunista
logran manterse. O PDS é
obten altas porcentaxes tamén
mero de votos, pero sen chegar
maioritário no centro do país e
no Sul. Rifondazione (a esciaos resultapos agardados. •
._.A. ·
'.-
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A teoría económica da Liga é
crítica tanto cos sindicatos confederais como coa gran empresa privada. Acusa a ambos de
drenar en exceso os recursos
do Estado e aos partidos tradicionais de practicar un "solidarismo irresponsabel". O subdesenvolvimento meridional non
seria culpa dos seus habitantes
senón da política errónea e corrupta de Roma. A descentralización e federalización radical
do actual Estado unitário permitiría que as povoacións, tanto
do sul como do norte, puxeran
orde nas suas próprias casas.
Só despois de facer iso estarian
todas as macro-rexións dispostas a unirse na nova Europa
sen cargar cos inconvenientes
do Estado. De feito un dos lemas da Liga é máis perto de
Europa e máis lonxe de Roma.
O seu plan é extenderse tamén
polo sur, ainda que polo de
agora as ligas teñen ali menos
peso.•
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ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
DE CAIXA GALICIA

ANOS
IMPULSANDO
O FUTURO
Coa creación de Caixa Galicia, hai xa quince anos, culminábase
un proceso integrador singular en España e único en Galicia
que, co paso do tempo, converteríase nunha experiencia
piloto e punto de referencia abrigado no sector nacional
do aforro.
2Jesde aquela, Caixa Galicia converteuse en poucos anos na
primeira empresa financeira de Galicia, ocupando agora unha posición de
privilexio entre as primeiras Caixas de Aforro españolas, e situándose como unha
das Caixas máis rendíbeis de Europa.

832.378 MILLÓNS EN RECURSOS DE CLIENTES
A fins de ano, os recursos de clientes ascendían a 832.378 millóns de pesetas.
O crecernento do vo1ume de negocio foi de l 02.147 mi11óns o que significa un
14,03% en termos relativos, notabelmente superior ao rexistrado o pasado ano.

479.139 MILLÓNS EN INVESTIMENTO CREDITICIO NETO

(}_,aixa Galicia prestou, desde aquela, unha grande contribución á tarefa de facer
realidade opresente e impulsar o futuro, para a transformación económica, social
e cultural da Comunidade Galega.

Aínda a pesar da desactivación económica que experimentaron as economías
española e galega, o saldo do investimento crediticio neto aurnentou en 40.505
mil1óns, situándose nun total de 479.139 millóns.

64.676 MILLÓNS EN RECURSOS PROPIOS

CIFR.-\S BASIC.-\S

Ata finais de 1992 Caixa Galicia tiña uns recursos propios de 64.676 mil1óns. Os
recursos computables a efectos do coeficiente de solvencia mostran un exceso de
cobertura de 9.732 mil1óns sobre a cuantía mínima esixida polo Banco de España.

MÁIS DE DOCE MILLÓNS E MEDIO DE OPERACIÓ NS CON TARXETAS
Os clientes de Caixa Galicia dispoñen na actualidade de 554.226 tarxetas activas,
42.350 máis que en decembro de 1991 , mediante as cales realizaron 12.546.572
operacións nos 321 caixeiros automáticos existentes e nos 8.653 Terminais Punto
de Venda instalados en establecimentos comerciais de toda a xeografía galega.

AREDE DE OFICINAS MÁIS EXTENSA DE GALICIA
Coa inauguración de 5 novas oficinas en 1992, a rede de Caixa Galicia estaba
formada a finais de ano por 482 Oficinas, das que 416 se ubican en Galicia, 46 en
León, 12 no resto de España e 8 no extranxeiro. Na actualidade, Caixa Galicia
dispón de 21 Oficinas con área automatizada, 10 delas con horario de mañá e
tarde, onde, ademais de transaccións bancarias, pódese contratar unha gama de
servicios complementarios.

PROPOSTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
Beneficios antes de Impostes .............................................................................................15.058 millóns
Imposto si sociedades ...........................................................................................................4.982 millóns
Excedente neto do exerclclo ...............................................................................................10.076 millóns
Distribución excedente neto:
A Reservas ............................................................................................9.076 millóns
A Fondo Obra Social ............................................................................1.000 millóns

INTEGRACIÓN DA CAIXA RURAL DE LEÓN
Un feito especialmente significativo neste ano foi a integración en Caixa Galicia
da Caixa Rural de León, o que representa un paso decisivo no proceso de
expansión extrarrexiona1 da Entidade.
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NORMAS URBANÍSTICAS

En Cangas proliferan as infraccións urbanísticas, pero non todas se perseguen do mesmo xeito

Construción á carta
• HORÁCIO VIXANDE

As Normas Subsidiárias
de Planeamento
Urbanístico que rexen a
nível provincial -Cangas
non ten planeamento
próprio- impeden unha
edificación superior a
dous andares, mais o
aproveitamento baixo
cuberta. Pero no casco
urbano hai construcións
que están por riba das
sete plantas. A edificación
ilegal abonda en todo o
Concello, ainda que son
as zonas de praias as que
máis padecen este
problema.
"En Cangas é total a inibición na
persecución das infracións urbanísticas desde hai moitos anos",
confesa un tuncionário deste ·
Concello. "E cando a houbo -engade-, a persecución toi caprichosa e sometida a intereses
eleitorais e amiguismo". A permisividade das autoridades municipais foi absoluta mesmo coa
proliferación de chabolismo, casas prefabricadas, galpóns e carromatos procedentes de desguaces de camións .
"O tuncionário encarregado da
inspección das obras levanta
acta das infracións urbanísticas,
pero isto choca coa auséncia de
decisión política para castigar e
correxir o quebrantamento das
Normas", asegura o traballador
do concello antes citado.
Aparte da edificación especulativa, que agroma no casco urbano, e sobre a que nalgun caso
aparece a sospeita de lavado de
diñeiro negro procedente do con-

trabando -como denúncian portavoces da oposición-, Cangas ten
especial problema coas vivencias
unifamiliares da zona das praias.
As construcións, sobre parcelas
de mínimas dimensións, sen servizos nen condicións hixiénicas,
son preocupantes.
"Na prática parece haber colaboración coas intracións por parte
das empresas de subministración eléctrica e de gas", observa
un funcionário. Efectivamente,

para estas empresas serviren
electricidade ou butano, os proprietários, ao formalizar o contrato de subministración, deben
apresentar a correspondente licéncia de edificación e as cédulas de habitabilidade. É responsabilidade das empresas esixir a
documentación mencionada. "E
por outra banda, o Concello ten
a taculdade de sancionar ás empresas de servizos que incumpren a normativa, pero non o
tai", asegura o tuncionário.

En Cangas só se produciron demolicións en tempos da Xestora
que substituiu a Lois Pena, tras
o contlitos derivados do pagamento da contribución territorial
urbana. Mariano ·Abalo, presidente da Xestora, recoñece dific uId ades nas demolicións: "A
experiéncia foi moi negativa,
non tiñamos apoios, os infractores estaban integrados no sistema e si estaban auxiliados".
Abalo recoñece que algunhas
"aberracións urbanísticas" foron

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

O chalé do responsábel da Comisión
Provincial de Urbanismo é irregular
Frente ao control ao que foi sometida a edificación da família
Ballesteros, contrasta como pasou desapercebida unha construción que co tempo pode resultar moito máis polémica; trátase da casa que está a erixir o
responsábel da Comisión Provincial de Urbanismo de Ponte.vedra, Xosé Rodríguez Cadarso, no Couso, Hio. Rodríguez
Cadarso mercou recentemente
a propriedade a Carolina Requejo. A tinca, sita nunha ubanización en Punta Causo, ao pé
da Costa da Vela, tiña unha licéncia de construción, outorgada no ano 86.
A oposición municipal de Cangas está a estudar se pode ser
declarada caducada a licéncia
de construción, de feito a FPG
vai apresentar unha moción no
Pleno do Concello para que se
inícien os trámites neste sentido.
Rodríguez Cadarso, como responsábel da Comsión Provincial de Urbanismo, participou
na elaboración das normas locais de urbanismo, que van en-

A oposición municipal vai solicitar o início dos trámites para declarar caducada
a licéncia de Rodríguez Cadarso.

trar en vigor de aqui a pouco.
Estas normas, aprobadas inicialmente en Novembro do 92,
declaran á zona na que está a
contruir espácio a protexer, e
impeden a edificación. Namentres non son aprobadas definitivamente existe dúbida de se é
legal contruir, a razón é que

non se sabe se a licéncia está
caducada, pero Rodríguez Cadarso comezou a obrar sabendo que as normas ian a aprobar impedirian a construción.
Con isto adiantabase e facíase
cunha casa nun lugar que, ademais, vaise ver libre de novas
construcións. +

irreversíbeis co PSOE e que seria difícil abordar unha política
de demolicións.

Demolición dunha
vivenda modesta
A piqueta non toi detida a tempo. A demolición prevista para o
Mércores 9 toi suspensa a última hora, pero a edificación propriedade das irmás Ballesteros
fícou convertida nunha marea
de cascallos duas semanas
despois. O derrube tóra decretado polo Tribunal Superior de
Xustiza, e o Concello deu o visto bon á orde. A peserveráncia
dun viciño empeñado en facer
desaparecer esta casa, convertiu en significativo este caso en
Cangas. Agás un par de demolicións menores, levadas a cabo
namentras governaba a Xestora, en dez anos nengunha casa
coñeceu a piqueta nesta vila.
Centos de casas foron edificadas ilegalmente durante estes
últimos dez anos en Cangas. A
desídia do governo municipal
permitiuno e as chabolas proliferan desde entón .
Cando adquiriron a tinca , a fí nais dos setenta, as irmás Ballestros levaban anos acampando nela. "Tivemos unha opción
de compra e aproveitámola ",
comenta Loli Ballesteros . Várias tamílias pasaban o verán
en tendas de campaña. "Ao
princípio pedimos para facer un
galponciño para gardar as causas, 30 metros. Non nos deron
permiso pésia a dicer que era
para aperos de labranza. Máis
que negativa, non houbo resposta", asegura Loli. Contado,
as tres irmás continuaron coa
construción, que finalmente rematou por ser unha edificación
con tres vivencias de trinta metros: unha para cada unha das
irmás.+

OESENVOLVIMENTO RURAL

O concello de Allariz inaugura o primeiro servizo de comunicación rural

Romper a dicotomia urbe-aldea
• XABIER F. MATEO

Desde o 14 de Xuño o
Concello de Allariz
comunica ás suas catorce
parróquias e case á
totalidade das aldeas coa
vila. Esta iniciativa lévase
a cabo através da criación
dunha empresa municipal
de transporte interurbano
e mais coa sinatura dun
convénio coa empresa
"Villalón".
Dous microbuses de fabricación
alemá, mercados pala empresa
municipal "Allarbús, S.A.", percorren as estradas do município
de Allariz realizando oito rotas
co fin de achegar aos viciños
das parróquias á vila alaricana.
Asemade, un autobus da empresa Villalón realiza tres rotas
que complementan esta iniciativa única na Galiza.
"Allarbús, S.A." é unha empresa

mixta de transporte que dispón
de capital público e privado.
Cun capital inicial de dez millóns
de pesetas, do que o 52% ven
aportado polo Concello de Allariz e o resto por dous particulares, inícia a sua andaina co investimento de oito millóns na
merca destes dous veículos de
20 prazas cada un. Os billetes
custarán entre as 100 pesetas e
as 40 en caso de non facer o
traxecto completo.

no meio urbano.
Nos sitios onde governamos ternos que polo en prática. Unha
das maneiras, á parte de dotar
de servizos ás parróquias, é intentar achegar os servizos da administración, comércio, sanidade,
cultura, etc., a todos os viciños, e
para isto o que tacemos é facilitar que a xente se poda achegar
á vila. Este é o verdadeiro sentid o do transporte interurbano".

Á parte do servizo público interurbano, Allarbús realizará outros
que dependan do concello, como
efectuar o transporte das escalas
deportivas, as excursións, etc.

Necesidade do transporte
A realidade demográfica da Galiza no meio rural é dunha povoación envellecida e dispersa. No
caso concreto de Allariz son 92
núcleos de povoación nos que
habita praticamente o 70% da
povoación do município, só o
30% habita na vila; mais os servizos sanitários, administrativos,

culturais, etc. están todos na
vila, polo que os viciños non veñen á vila por turismo senón por
necesidade.
Segundo o alcalde Anxo Quintana: "esta realidade é comun
para todos os concellos da Gali-

za, comentada en múltiples ocasións, mais semente para laiarse e desde as instítucións públicas non se fai nada para solucionalo. Como forza política, loitamos para que o mundo rural
teña un nível de prestacións
igual ao que se pode disfrutar

O Concello de Allariz bota a andar o transporte interurbano entendido como un servizo público.
Utiliza unha potestade legal que
ten e cria un servizo interurbano
de transporte. Amais diso cria a
empresa encarregada de xestionar o servizo para atender unha
necesidade social, "en calquer
caso -comenta Quintana- o
que debe ter a empresa é unha
boa xestión para que non dé perdas. Os estudos económicos realizados aseguran que se sufragarán os gastos de mantimento,
e que dará para ir paulatinamente mellorando o servizo". •

'JIAXE DE XOAN PAULO 11

Non visitou Galiza en castigo á paganización do Ano Santo

O Papa asumiu a doutrina do Opus
nunha viaxe en clave de espectáculo
Opus estivo por todas partes, a
abella de Rumasa que sobrevoou anteriores viaxes non estivo
presente desta volta. Sen embargo a Conferéncia Episcopal
fixo coincidir a chegada do pontífice co chamamento a ceder o
0,5% do Imposto da Renda á
lgrexa Católica. O documento da
Renda inclue só duas alternativas: Ministério de Asuntos Sociais ou lgrexa Católica. Por ese
conceito recadaron no 1992,
12.000 millóns de pesetas.

• XAN CARBALLA

A viaxe de cinco dias de
Xoán Paulo 11, con etapas
en Sevilla, Huelva e
Madrid, puxo de manifesto
que a neutralidade do
Estado fica entre
paréntese cando atinxe á
lgrexa católica. O governo
puxo a disposición do
espectáculo de masas
que move o actual
Pontífice todo o aparato
da televisión estatal e a
monarquía fixo pública
profisión de té católica
presidindo unha chea de
actos, uti !izando
previléxios obsoletos por exemplo que ante o
Papa só a Raiña pode ir
con mantilla branca-, e
despedindo ao pé do
avión a Karol Woytila cun
"as portas de España
están sempre abertas ao
vigário de Cristo".
A viaxe, que moitos esperaban
para o 1992, retrasouse un ano
porque , segundo a versión oficial , "queríase separar a Conquista da evanxelización de
América". Mesmo asi serviu para
que, unha semana despois dunhas eleicións que levantaron paixóns e mobilizaron o sentimento
antifranquista, a lgrexa, arroupada desde as instáncias máis reacci onári as (Opus Dei , Comu nión e Liberación , ... ) a visita,
lanzase toda a batería de mensaxes nacional-católicos que o
próprio PP camuflara para gañar
un eleitorado instalado nun centro máis liberal que non gasta de
soflamas sobre o aborto como
crime ou o divórcio como dexeneración. Moitos dos discursos
papais estaban feítos en clave
dunha vitória do PP nas eleicións, e xa se pode imaxinar en
que resultaria o trunfalismo da
noite eleitoral adubiada co baño
de masas de Xoan Paulo 11, que,

O Xacobeo
para Julio Iglesias

Xoán Paulo 11 con Monseñor Rouco na última viaxe á Galiza do Papa. Desta volta non veu, amosando o descontento da xeraquia coa mercantilización do Ano Santo.
A. IGLESIAS

insolitamente, tratou a Aznar co
mesmo rango que a González.

direito de asento á catedral onde
se celebraban os actos.

A monarquia
asistiu aos actos
principais
rompendo coa
neutralidade
relixiosa do estado

Unha viaxe
de seis mil millóns

O motivo que se escolleu para
realizar esta viaxe de apostolado
foi a clausura do Congreso Eucarístico, o terceiro que se celebra no Estado no que vai de século (Madrid -1911 ; Barcelona1952; Sevilla-1993). Este tipo de
eventos, que se conceden desde Roma cun mecanismo moi
semellante ao duns Xogos Olímpicos, teñen a sua orixe no século XIX e representan unha
manifestación de forza, de conquista de espácio social, da lgrexa católica. Poden ir precedidos,
como no caso sevillano, dalgun
congreso teologal, de rango menor, e prima sobre o aspecto de
integración o cultual. No caso
sevillano, en paradóxica contraposición coas mensaxes anti-capitalistas que prodigou Woytila,
Banesto patrocinaba o evento e
entragaba aos asistentes, coas
7 .500 pesetas de cuota de asisténcia, unha mochila coa anagrama do banco que incluía libros de cánticos relixiosos, información turística e un billete con

Todos os intentos de erguer unha alternativa democristiana teñen frcasado no Estado español,
quizais porque chove sobre o
mallado de cuarenta anos de
identificación nacional católica,
cun dictador que amparou o seu
golpe militar no amplo manto
dunha lgrexa que coincidia coa
sua mensaxe de considerar a
Península unha verdadeira reserva espiritual. Foron as congregacións e as xerarquias cunha mensaxe máis reaccionária
as que estiveron en primeira fila
da organización. Desde un monseñor Suquia integrista, até agrupacións como o Opus Dei ou Comunión e Liberación, deixaron a
sua pegada nos discursos do
Papa, que culminou a sua visita
cunha misa na Praza de Colón
madrileña, seguida por vários
centos de miles de persoas, que
soportaron con dificuldade o rigor
de tortura do calor e as horas de

espera. A praza escolleuse pala
amplitude, pero renunciárase
dias antes a facelo na Praza de
Castilla, "porque as torres de Kio
representan a corrupción".

O Xacobeo quedou desta volta
sen Papa e terá que contentarse a Xunta con que o Monte do
Gozo o ocupe Julio Iglesias. Xoan Paulo 11, que se despediu
cun "Até pronto" habitual nas
suas viaxes, dixo por boca do
seu portavoz Navarro Valls
(Opus Dei) que nengunha diócese tiña que se sentir marxinada por non tela visitado, nunha
mensaxe dirixida claramente a
Compostela. O Ano Santo que
máis fastos_despertou coa comercialización do Xacobeo 93
non receberá a visita de Woytila, amasando un soterrado enfrentamento entre a xerarquia e
o poder civil. Xa houbera incomodo cando se insinuou a posibilidade de adiantar as celebracións ao 92 para facela coincidir
cos Xogos e a Expo, o que topou coa negativa da cúria. Tamén non gostou moito que a invitación a visitar Galiza partise
de Fraga nunha visita a Roma,
tendo en canta que o arcebispo
de Compostela Rauco Varela
tense manifestado várias veces
contra a paganización do Ano
Santo, que choca tamén co discurso antimercantilista do Vaticano, unaha mensaxe crítica
que non sentou nada ben aos
romeiros do Rocio sevillano.

O poder do Opus na Xunta tivo
que se conformar con ver de lonCoa mesma escuridade coa que
xe o evento e cubrilo como prias finanzas romanas funcionan
meira notícia de todos os telexor-non hai orzamentos públicos e
nais pero perdeu unha ocasión
ainda está fresca lembranza do
de afianzarse a poucos meses
das eleicións. De Galiza o Vaticabispo Marcinkus-, desta volta
non se fixo público quen finanno, desta volta, só recibirá o agaciou aos 6.000 millóns da viaxe . sallo da monarquia: as Cantigas
Papal, e ainda que a presión do
en galega de Afonso X o Sábio. +
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Abrente lesbiano
en Washington

As lesións causadas pola malleira recebida obrigarán a Manuel Riobó a levar colarin ortopédico durante dous meses.

Vários viciños de Domaio levan catro anos reclamando
os seus terreas, ocupados por un campo de golf
1

0s de Golfdomaio son uns okupas'

• HORÁCIO VIXANDE

Manuel Riobó Pasteriza
leva un colariño
ortopédico desque o dia
da inauguración do campo
de Golfdomaio uns gardas
de seguridade mallaron
nel até deixalo
inconsciente. Terá que
continuar con el até
dentro de dous meses.
Riobó estaba no que a
própria empresa
promotora do campo
recoñeceu como terreas
seus. El, como outros
vinte viciños da parróquia
de Domaio, en Moaña,
leva tres anos reclamando
a propriedade de 52
fincas, entre 16 e 20 mil
metros cadrados. O
siléncio na prensa
escandaliza aos
afectados.
"Cando Golfdomaio comezou a
mercar terreas -explica Manuel
Riobó-, como non tiña títulos de
propriedade, quixo 1,e ga 1izalos
mediante un expediente de domínio, unha forma fácil de roubarnos. Ouen quer facerse cuns
terreas pode iniciar un destes
expedientes nun xulgado, aí, e
no Boletin Oficial da Província,
publícase que se inícia o proceso, e os que estiman que son os
lexítimos proprietários teñe111 un
prazo de un mes para se persoaren no expediente, se non quedan sen os terreas. A min cadroume inteirarme e fun ao xulgado, pero outros quedaron sen
as suas fincas".
1

Van tres anos longos desque
comezou o expediente de domín i o, e ainda non foi resalto.
"Non entendo como hai prazos
tan curtos para se persoar e,
posteriormente, neste caso -que
non noutros-, demórase tanto a
solución", pergúntase Riobó.
Aparentemente un exorto por
unha finca de oito varas paralisa

o expediente de domínio no xulgado número 1 de Cangas. "Un
mero pretexto, está claro que
son uns okupas, só que aos verdadeiros desafiúzanos mentres
a estes non", asegura Riobó.
Mália non estar clara a propriedade dos terreas, a licéncia de
obras foi concedida (lago de rematar as obras), esta circunstáncia non é ilegal, xa que o
Concello ten a faculdade de facelo. Neste sentido , nos casos
similares , tal como se produciu
neste, a comisión de governo
concede a licéncia "sen prexuízo a tercei ros'".

Alto valor dos terrees
"Golfdomaio reco1ñeceu os meus
direito,s sobre sete das doce fin cas. Sobl'e as outras cinco está
pendente unha resoluci:ón xudidal expl i1ca Manuel Riobó. Son
moi listos, estes de Gol'fdomaio.
Sabemos ,qu e han vend er por
rn áis de cincuenta mil pesetas o
metrn, pero o máis que nos ofereoeron foir,on v1inteseis mili, ecomo pediamos máis e sobre todas as fincas, dixeron que ian
expropri'a r. Queren enganarnos
e que pensemos que poden facelo, e, iso que, 1nunca nos negamos a vender, mai s por un prezo xusto''.
1

1

1

A maiores do litíxio que a Xunta
de montes mantén con Golfdo-

maio por outros terreas ocupados por esta, e polos camiños
viciñais invadidos, os lexítimos
proprietários dos 16 ou 20 metros cadrados que ainda non adquiriu poden ser un sério problema para o clube de golf. "Polo
resto do millón de metros cadrados de extensión do campo desembolsa ron catrocentos millóns de pesetas. Mentiron e
mercaron a prezos ridículos dicendo que era para kiwis e uvas
albariñas, acadaron unha recalificación e os terreas teñen un
valor moi superior ao prezo que
pagaron por eles. Pois ben, pagarnos a nós significaría un desembolso superior. Cremas que
teñen en mente unha operación
para vender todo por tres mil millóns e deixar o calote do noso
aos novas proprietários do campo", indica Riobó.

recoñeceu os
meus direitos
sobre sete das
doce fincas.
As outras están
pendentes de
resolución xudicial'.

A cultura da destrución do emprego
Os resultados da destrución sistemática do emprego só producen
máis paro e destrucción de salários, por moito que os defensores
desta política contra a crise digan o contrário. lsto é o que di José
Veganzones Calvo, directivo da Confederación Española de
Caixas de Aforro nun artigo publicado en ExPANSION do 19 de
Xuño. "Desde o início do cámbio de ciclo económico foise
manifestando un movemento apadriñado por gurus da economia,
que acompañados dun amplo séquito de aduladores e expertos
criaron unha verdadeira corrente de pensamento.( ... ) Moven un
conxunto de termos económicos e financeiros como inflación, tipo
de cámbio, crédito interno, mercado único, sistema monetário
europeo, converxéncia, nível de desenvolvemento? custes de
transformación etc. Pero até agora, os resultados son negativos:
medra o desemprego cada dia con meirande intensidade". O autor
do artigo di que non mellara a economía coas fórmulas de
Solchaga: " O óbvio é que a flexibilización laboral se traduza nun
potente factor de destrucción do emprego que se suma aos
inevitábeis procesos de despidos, de non renovación de contratos
temporais, pre-xubilacións e regulacións".

Acceso ás fincas
As fincas cuxa propriedade é
dos viciños e mesmo foi recoñecida por Golfdomaio, teñen asignados uns camiños de acceso.
En repetidas ocasións Riobó e
outros viciños dirixíronse ao
Governo Civil para que garantise o seu direito a iren ás suas
fincas. Até o momento isto non
sucedeu. É habitual que a Guarda Civil actue contra os viciños
cando tentan acceder aos seus
terreas para protestar publicamente, coincidindo con algun
acto celebrado en Golfdomaio,
aseguran os prexudicados.
Nunha ocasión unha viciña foi
mallada pala Guarda Civil. O
guarda, un tenente, resultou
condenado.

' Golfdomaio

"Tira da manta/ igual atopas I unha aboa marimanta", cantaban
as lesbianas na manifestación que organizaron en Washington
polos seus direitos. Sete xornalistas asinan unha extensa
crónica sobre a marcha no número de 21 de Xuño do semanário
NEWSWEEK. "Na procesión, que ocupaba a avenida Connecticut,
habia ben de aboas de par de mozas vestidas con batas de
mucama ecos peitos espidos, militantes dos sesenta de calcetin
e marimantas da costa Oeste coa cabeza rapada e en bicicleta
(... )As lesbianas son a faciana agachada da homosexualidade.
Nos Estados Unidos hai de dous a tres millóns delas, moito
menos ca o cinco por cento da povoación que representan os
homes homosexuais. As lesbianas militantes coidan que a
meirande parte das lesbianas agachan a sua condición. Agora,
no abrente dos Gay 90 están a dar a cara. (... ) Por que agora?
Tal como acusan os conservadores, a eleición de Clinton ten
que ver con este aire limpo. Ainda que moitos homosexuais
critican ao presidente por abandonalos no asunto do ingreso no
exército, recoñecen que foi o primeiro presidente que recoñeceu
a lesbianas e maricas, amais de promovelos a cargos públicos.
A fiscal de San Francisco Roberta Achtenberg foi nomeada
subdirectora xeral da vivenda polo Senado, nun acto sen
precedente na história dos Estados Unidos."

Na inauguración oficial, o 30 de
Maio, Manuel Riobó foi agredido
polos guardas xurados que vixian o campo. "Cando me pegaban había unha parella da Guarda Civil presenciando o incidente. Os viciños, que non podian
chegar a onde estaba eu porque
outros gardas o impedían, solicitaron que fosen no meu auxílio
e non lles fixeron caso, senón
que marcharon. Eran as 12.45,
nese mesmo momento Fraga lia
un discurso no pavillón".•

Moncho Borrajo.

ANXO IGLESIAS

O Xacobeo, trangallada para parvos
"Non se pode ter postergada a Galiza en infraestrutura agrária;
non se pode ter esquecida á xente do mar e á indústria e
despois montar o número do Xacobeo para sermos coma
cataláns e andaluces", di Mancho Borrajo a pouco de receber o
Grelo de Ouro. Nunha entrevista con Salvador Rodríguez no
FARO DE VIGO de 20 de Xuño, o humorista de Baños de Molgas.
"A min chegáronme a explicar que non me contrataban (dentro
do programa do Xacobeo) porque quedaran sen cartas despois
do del (Julio Iglesias). Claro que se lles preguntan quen é Celso
Emílio Ferreiro igual che din que un dianteiro do Deportivo.
Opino como sempre. E ben se sabe que nunca eu votei por
Fraga. Coido que o Xacobeo é unha trangallada e o que non
quera velo é parvo do cú. ( ... )A verdade é que se Santiago
Apóstol vise todo isto mexaria coa risa. ( ... ) Estes do Xacobeo
seica procuran as perdas seguras para xustificaren gastos".
Moncho Borrajo di que "parece mentira pero senda celtas como
somos e tendo tanto sentido do humor e tanta ironía, estean a
pasarnos cousas coma aos mediterráneos. O Parlamento galega
deberia ser o de maior finura, elegáncia e sentido do humor de
España. Pero cando un mira o que Manuel Fraga pretende facer
na Xunta, danlle gana de pensar que este señor quer voltar ao
nacional-sindicalismo (sic) de Hitler". •
•
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HOMENAXE POPULAR

Homenaxe ao líder nacionalista na ermida de San Cosme
1

Xa sabemos onde anda
o Moncho Valcárcel ••• '

•B. LAXE

O 20 de Xuño tiveron lugar
diversos actos de
homenaxe ao
recentemente finado líder
nacionalista Ramón
Valcárcel, coñecido
popularmente como o
Crego das Encrobas.
Nesta localidade
descobriuse unha placa na
sua lembranza. En
Sésamo, onde foi crego,
púxose a primeira pedra
dunha biblioteca que
levará o seu nome e á que
regalou os seus libros. No
concello de Cerdeda
anunciaron que lle van
adicar unha rua. Na ermida
de San Cosme déronse
cita centos de persoas
nunha festa popular.

Pero, sobretodo, quen estaban
ali eran os viciños e os das Comisións Labregas, os pioneiros
do sindicalismo agrário. E subiu
O Milucho ao palco. Falou. Falou como só el sabe. As bágoas
humedeceron moitas meixelas
cortidas en vinte loitas e outras
tantas e Emílio López Pérez,
Milucho, O das Labregas, non
só explicou que O Mancho dera
exemplo até que fixo mútis cobrí ndose coa bandeira pátria,
senón que nos ilustrou en que

comenéncias agora andaba.
"Anda alá por riba. Cando chegou, sen agardar sequer a acomodarse, foi xunto a Deus e díxolle: ou lles sacas a Cuota empresarial aos meus labregos ou che
monto aquí no ceu, ou se fai falta
no interno, unha tractorada. Aos
poucos dias a causa foi feita.
Quen vos di que ese ruído que
ouvimos agora alá ao lonxe non é
O Mancho cos tractores protestando polo da Cuota Láctea ..."+

Emilio López Pérez, representante das Comisións Labregas diríxese aos asistentes, entre os que se atopa Farruco, un dos históricos de Baldaio.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
MONTE DO GOZO

(SANT'I AGO DE COMPOST·E LA) 22.00

HRS.

Por Baldaio , pelas Enchousas,
por Ordes e Compostela , por
Curtis e por Xanceda, andaba
Pedro cos zocos grandes, ferrados de novo, arrastando as brochas polo teito de chumbo. E facia pingueiras , e botaba chispas. En Sésamo, na ermida de
San Cosme , escoitábase o trebón en toda a redonda, mentres
ian rubindo uns romeiros moi
particulares. Chegaban os de
Portodemouros, aqueles que loitaron contra o encaro , e os de
Baldaio ; os que despois de 20
anos de loita, feridos, manifestaci6ns, detidos, asembleas e xuízos se fixeron coa titularidade
da sua praia. Estaba ali Farruco,
cos seus 84 anos , sentado nunha silla. A Oliva non pudo vir,
ten uns cantos achaques , pero
ainda ten a vontade tan rexa como cando lle sacou o mosquetón ao garda civil e lle rompeu a
garrota a outro nas costas.
Chegaron os de Gorgullos e non
podian faltar os das Encrobas.
No nome deles falou Manolo , O
Costiñán, que mália transitar por
andurriais políticos lonxe do nacionalismo, recoñecia que a loita se gañara "grácias a Mancho,
á unidade e ás Comisións Labregas ". Despois de facer un
canto a unidade, afirmou que "o
día que morreu O Mancho aos
labregos caiulles algo enriba".
Chegaron romeiros das Pontes;
os parroquianos, do instituto que
leva o seu neme, os ecoloxistas ... Os das Enchousas mandaron recado. Tamén o mandou o
Mouzo, o alcalde de Corcubión.
E chegaron os do Bloque, con
Paco e a Encarna, e os amigos,
os viciños, a sua irmá, o alcalde
de Culleredo. E gaiteiros, os do
Son da Terra, e os troveiros, os
da Quenlla. E subiu tamén o Xosé de Salvaterra, e a Carmiña e
o Xico de Cariño, que está en todas. E andaba Pilar Pallarés cos
seus versos e os de Lugo, moitos de Lugo, a comer no churrasco. E os da sua conrrobla, O
Gino, O Muñiz, O Xácome e o
Gumersindo Campaña, que foi
quen dixo a misa; mentres tanto
cairon unhas pingueiras para regar o campo.
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ANXO IGLESIAS

"Os dereitos dos
homosexuais están
de actualidade. É un
momento óptimo",
sinala Xesús
Muiños, portavoz do
Colectivo Gai de
Compostela que
está a conmemorar
con diversos actos o
28 de Xuño, Día dos
Gais e Lesbianas.
Hai uns meses esta
organización
conseguiu, através
dos Valedor do
Povo, que a Xunta
retirase dun texto
das oposicións a
definición da
homosexualidade
como "anomalía" que
era conveniente
"extinguir".
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se r
mini
timE
nen

"A homosexualidade está máis de moda ca nunca'

Ami

• MANUEL VEIGA

A homosexualidade comezou a
ser un tema social nos anos
sesenta. Que papel ten hoxe?
Ultimamente e a raiz de alguns
acontecementos ocurridos en
América, como a campaña de
Clinton a pral da entrada de homosexuais no exército ou a manifestación de máis de un millón de
persoas celebrada en Washington o pasado 25 de Abril en defensa dos dereitos de gais e lesbianas, está a aumentar o debate
na sociedade. Tamén influiu a recente legalización do matrimónio
homosexual en Dinamarca, o que
levou a outros paises como Fráncia e Alemaña a tomar medidas
ao respeito, tocante a convivéncia por exemplo. No Brasil estase
a debater unha nova constitución
e os grupos gais de alí tratan de
defender como opción o matrimón io homosexual. Hai un movimento en cadea moi positivo.

Os avances legais teñen correspondéncia na realidade diária?
Nas novas xeneracións hai cám-

bias, pero poderiase facer moito
máis. Desde a escala deberiase
preparará xente para non ter perxuizos o dia de mañá. Os cámbios que está a haber veñen influidos por películas, cancións e
alguns actos públicos.

A dobre moral
dos políticos
Ainda hai quen fala de enfermi-

dade e mesmo de extinción da
homosexualidade?
Si. Na Facultade de Psicoloxia
estúdase baixo o epígrafe de
"trastornos sexuais". Para o ano
que ven trataremos de que isa
se modifique. Existen ainda profesionais da psicoloxia que teñen
o seu próprio critério independentemente de calquer tipo de
recomendación, caso da Organi-

Est

zación Mundial da Saude que xa
non a considera unha enfermidade. Segundo a OMS a homosexualidade é unha "orientación
sexual" como a heterosexualidad e. Manuais modernos como
OMS3 seguen esta liña e, desde
lago, non a tratan como "trastorno sexual".

Alguns dirixentes poUticos
conservadores son homose-
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Hai moito gai
que asume a sua dobre vida'
1

Hai gais que se pronuncian en
contra dos movimentos de defensa dos dereitos homosexuais?
Dadas as dificultades existentes
nesta sociedade para o establecemento de relacións entre homosexuais crianse ghettos como
poden ser os pub gais, discotecas etc. dos que que Vigo ten
cada dia máis surtido, non tanto
Compostela. Chega un momento

no que a adaptación por parte
de certa xente é total, asisten o
fin de semana a determinados
lugares, aliméntanse do que necesitan de sexo e amistade. En
realidade teñen unha dobre vida.
Esa xente moitas veces non se
plantea o problema da sua discriminación. Asume a circunstáncia de que na sua vida 9otián
ten que finxir ou non sacar determinados temas e xa non se· para
a matinar en máis. Eu pasei por

esa etaRa e resulta bastante cómoda. E ademais o que a sociedade che pon en bandexa. Permíteche uns lugares de respiro.
Ainda que ás veces mesmo neses lugares danse casos de intoleráncia. Hai persoas que por
darse un bico en locais recoñecidos do ambiente son expulsadas
de alí. Mesmo neses establecimentos, os danos tratan de levalo con moita sutileza, como nun
reflexo da sociedade de fara.•
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~ias

homosexuais seria unha sor-

'Hai persoas que,
~e que todos fosen artistas.
senda homosexuais, \A Sida non é un
problema específico
dirixen partidos de
dos gais'
ideoloxía
Que vínculos manteñen comomanifestamente
vimento feminista?
contraria'
Ternos boas relacións coa Aso-

non se tala de grupos de risco,
senón de prácticas de risco. Facemos ás veces un labor de información, pero non nos centramos niso.

Unha hipótese sobre a orixe da
. Sida, fala dunha criación intencionada para eliminar a colectivos considerados marxinais.
Seria unha espécie de /impeza
ciación Galega da Muller, pero taxenética. Haro Tecglen escrebiu
mén con outros movimentos cohai pouco que esta enfermidade
mo os antimilitaristas, de loita
se estaba a levar á xente máis
contra a Sida etc.
valiosa. Cal é a sua opinión?

Cal é a postura do Colectivo a
respeito da Sida?

xuais, ao tempo que defenden
unha ideoloxia da intoleráncia.
Hai que distinguir dous grupos.
En primeiro lugar aqueles políticos que pertencendo a partidos
que defenden a legalización através do matrimónio das relacións
homosexuais, como nalgun momento dixo o Bloque, non dan a
cara, supoño que por marqueting.
Tampouco penso que haxa que
mostrarse publicamente como gai
necesariamente, posto que é unha opción persoal, ainda que seria interesante facelo . Por outra
parte están as persoas que, senda homosexuais, dirixen partidos
de ideoloxia manifestamente contrária, dando un exemplo clásico
de doble moral. Hai casos sobradamente coñecidos.

Non é o momento de acabar
cos eufemismos e expoñer a
homosexualidade ás claras?
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Estamos a pasar por un momento
óptimo, polo menos, en relación
con outras épocas. E a oportunidade de abrir camiños e de ir introducindo os dereitos dos homosexuais na sociedade, como anteriormente se foi introducindo o
feminismo . Hai moita xente indiferente a isto. O feíto de que se incluía nun programa político , por
exemplo , pode levar a que as
persoas tomen máis conciéncia e
empecen a definir o lugar onde
se posicionan. As veces a discriminación ten criado tales compartimentos sociais que o debate
nen sequer se produce.

Estamos no ano de Blanco
Amor, escritor, nacionalista, republicano e maricon. Un tópico
frecuente di que a homosexualidade é máis habitual entre os
artistas?
Coñezo a homosexuais que se
dedican a asfaltar ruas, outros
son fontaneiros . O que parece é
que a xente que está relacionada
coa arte ten unha espécie de inm u nidade. A sociedade perdoa
máis ao artista, porque o relaciona coa sensibilidade. Se din que
o 1 % da povoación ten tendén-
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'Na Facultade de
Psicoloxía a
homosexualidade
estúdase baixo o
epígrafe de

transtornos sexuais'

Nós non o tratamos tanto como
outros grupos. Hoxendia a Sida é
un problema de toda a sociedade. Calquera persoa pode ser
portadora, independentemente
da sua opción sexual. Por iso xa

Non ternos coñecementos abond o para saber se esa teoría é
certa ou ben se trata dos monos
da Africa, como tamén se ten dita. Mesmo resulta banal esta discusión porque o problema está
na rua.

Que diferéncias teñen co Moví-

ESTAMOS DE SORTE
XEsus MUIÑOS
Estamos de sorte. De un ano a esta parte, o mundo inteiro preocúpase
de nós. Seica é moda ou que as causas empezan a cambiar para as
persoas de gastos sexuais alternativos.
Empezamos a agramar aos poucos, pero con forza. Mesmo o BlancoAmor, liberado post-mortem da represión heterosexista grácias á atención da Real Académia. Outros tratamos de saír á luz nesta vida, ainda
que ás veces nos sexa necesário ter un tanto de paciéncia. Ainda ternos que aturar, por exemplo , que no Novembro pasado, nunha intervención na Aula Magna de Bioloxia en Compostela, o catedrático Marco Bach asegurase que "a única forma eficaz para previrmos a sida é
erradicarmos a homosexuais e drogadictos". Ou ben opositar, tamén
por exemplo , co DOGA do
26 de Agosto na man , levando moi ben preparado o
tema 26 , alusivo á "extinción" da anomalía "homosexualidade". (O Colectivo Gai
de Compostela logrou modifícalo recentemente , através do Valedor do Povo e
co apoio do Coléxio Oficial
de Psicólogos da Galiza).

'A deficiente

educación sexual
marxina aos que xa
empezan a ter gastos
diferentes'

Pero ainda queda moito por
andar. Están no camiño a
Franza, a Alemaña, a Holanda e, alá ao lonxe, a xente da Dinamarca, que mesmo chega a poder casar
cando as gañas e a vontade
o permiten. Xibraltar e a lila
de Man xa deixaron de nos
tratar como criminais , só a Irlanda, a lugoslávia, a isolada Chipre e a
Roménia seguen coa teima. Neste último país as penas poden chegar
até os cinco anos de cárcere. Na Rúsia anularon este mes o artigo 121
que penalizaba a homosexualidade: xa se lle adiantaran as repúblicas
ex soviéticas.
Sen embargo ainda continua a haber no mundo quen opte pola marcha atrás. Chamorro aproba o novo código penal nicaraguano e envia
á cadea a todo/a aquel/a que mesmo se atreva a facer propaganda homosexual. Agardemos que, tras os últimos movimentos dos gais e lesbianas dos USA, Violeta, que tanto lle debe ao viciño do Norte, se pase ao rosa.
O cámbio ha partir desde as mesmas aulas primárias. A deficiente
educación sexual impartida nas escalas ainda hoxe alimenta, entre outros asuntos, o sentimento homofóbico medrado á sombra de todo o
que non sexa óvulo-fecundado-pro-esperma. Marxjna e afasta ás/os
que xa por entón empezan a ter gastos diferentes. E ese outro dos temas que debe afrontar unha asociación reivindicativa homosexual. Para a nosa desgrácia tan só o Colectivo Gai de Compostela traballa no
campo da loita gai no noso país. A tentativa da Coordenadora Gai-Lesbiana en Cedeira fracasou, e o CHE (Comité Homosexual Español),
con sede en Vigo, redúcese ao seu presidente e membro por antonomásia, que non ousa organizar nen unha simples reunión "por medo
ao escándalo".
A liberación lesbiana, asumida nos seus postulados polo feminismo, ten
na Asociación Galega da Muller, nas Mulleres Nacionalistas Galegas e
nos Grupos de Mulleres da Universidade (Compostela) as suas principais organizacións activistas.
De todos modos a loita avanza. Quizá só sexa a moda, pero paga a pena apostar no momento que nos toca. Trátase das nasas vidas, nen
máis nen menos.+

A NOSA TERRA
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'Se din que o 1º/o da
povoación ten
tendéncias
homosexuais sería
unha serte que
todos fosen artistas'
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CONEZA

TODAS
mento de Lesbianas?
As lesbianas están sometidas a
unha doble discriminación, a da
sua opción sexual e máis a de
seren mulleres. Deben enfrentarse tamén a un descoñecimento maior por parte da sociedade
que está máis concienciada da
existéncia de gais que de lesbianas. Desde ese ponto de vista os
problemas son distintos, pero tamén ternos moito en comun , pasto que o fundamental é que a sociedad e non recoñece e non
aceita alternativas sexuais distintas á norma.

A mentalidade dominante considera á muller pasiva e sempre disponibel sexualmente
para o home. Inversamente ere
que o gai está sempre activo
é polo tanto ameazante para o
varón. A que se debe esta visión?
No fondo subxace a idea de que
a actividade sexual está ligada
necesariamente ao pene. Moitas
persoas son incapaces de imaxinar que duas mulleres poidan levar unha vida sexual armónica
entre e las, porque non teñen
saintes. E resulta que nen a penetración é tan habitual como se
ere na actividade sexual entre homes, nen as mulleres necesitan
de pene para disfroitar. Supoño
que de aí se deriva esa idea tan
extendida.

Contradicións
na esquerda
Os filmes norteamericanos, especialmente os militaristas,
mostran unha obsesión pola
homosexualidade.

AS PRAIAS DE
PONTEVEDRA
Onde están situadas

•
•
Lonxitude
•
Entorno
• cercano
Camping máis
• máis
Núcleo de poboación
próximo
•
Servicios
Como se chega

Clasificada por Concellos,
dende Tui a Vilagarcía

•

Un mapa de cada Concello para situa-las praias e para ver
as vías de acceso

•

Unha foto a cor de cada praia
coa súa correspondente
descrición
TODO CANTO QUEIRA SABER DE CADA PRAIA

GtÍA
das
.Pl{ALAS de PONTEHI HlA

Ali é complexo porque cada estado ten as suas leis. Nalguns está
penalizada a relación homosexual. Neutros está absolutamente
permitida. Esa variedade dá lugar amáis discusións. Tamén influe que as películas buscan o
morbo.

A URSS e Cuba proiben a homosexualidade. E leltsin quen
a legaliza. En Nicarágua en
cámbio a revolución permite a
homosexualidade e é agora
Violeta Chamorro quen a proibe. Parece que a esquerda non
ten moi claro o tema?
A leí soviética tora instaurada en
1936 en pleno apoxeo estalinista,
o cal é un matiz importante. En
Cuba a intoleráncia é bastante
grande. É difícil de comprender
que un Estado que se propon a
mellara social vaia por ese camiño. Os movimentos progresistas
deron moitas voltas. Se cadra
non se pode talar de progresismo
a nível xeral, porque alguns eran
progresistas en temas económicos pero non neutros. •

EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 1!! D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

cu mio
Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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~~l~A~A~L~D~E~A~G-=-=-L~O~B~A~L=--~~~~~~~~~~~~~~Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GONZALO

ENERXIA NEGATNA
XOSÉ Cm CABIDO

Agora que mesmo a Primeira de TVE aposta -como din con
frecuencia os que deciden- polas sesións dun 'vidente' hortera , ultrakitsch, con cegador manto faraónico e as gafas do revés, os televidentes empápanse de enerxía positiva, e libé ranse
da enerxía negativa, se os implacable consellos publicitariosnon o impiden, claro.

É unha leituga.
Envolta en plástico fino.
Non é da harta. Non é
daqui. Chegou pola
autovia do mercado
único. Está en Alcampo
• (Auchamp) e ten unha
etiqueta: Made in
Holland.

Moi pola contra, á hora de presentar a declaración da renda todo dios prefire -como se di no argot taleguero- estar en negativa, aínda que sexa só por seguir unha das persistentes e
imaxinativas consignas dos tecnócratas para a reactivación da
economía: aforrar. En realidade, cando fal an de estimular o
aforro , deben estar pensando máis nos bancos e no seu beneficios inconmesurables, e nos seu negocio insond ables,
que nas raquíticas economías do sectores sociais menos favorecidos --como lle chaman agora os antimarxistas ó traballadores, ós parados, ós marxinado e ó explotado n x ral.
No hospital do Meixoeiro, que seica ten fa ma d fu ncionar ben
- sobre todo se o comparamos co Ho pital X ral d Vigo- o
pacientes hibernan tres a catro me es na li ta de e pera. ¡Pura normalidade! Pero veñe n as vacacións ó p ar cer a administración non ten previsto contrata r pe r oal que at nda a ·
consultas. Será por falta de fondos.

O mapa de conflitos
mundiais é moi preciso.
Tayikistán,
Turkmenistán,
Afganistán, Azerbaián,
Arménia, Alxéria,
Somália, Sudán.
Guerras, conflitos e
liortas várias. Pero
Irlanda do Norte, que
leva vintecinco anos en
estado de sítio,
patrullada palas tropas
de elite inglesas, coas
ruas separadas unhas
das outras con arámios
de espiño, con
francotiradores nas
azoteas e controles
militares cada vinte
metros, nunca aparece
no mapa.

A primeira ministra
da Irlanda (a do Sul)
entrevístase con Gerry
Adams, deputado do
Sinn Feinn (nacionalista
de Irlanda do Norte) no
parlamento inglés. A
prensa de Londres
alporízase, sube a
tensión na illa grande.

Mentres tanto, os pacientes libéranse da súa enerxía negativa en
forma de cancro, poño por caso, a través da Primeira de TVE.+

Nós
non somos eles
(a Víctor F. Freixanes)
Esa noite as cantas que botamos eran se saían ou non os
deputados; non nos preocupaba
outra causa. Logo, por pasar o
rato e o disgusto, dedícaste a
facer todo tipo de comparacións: que sacou aqui Ruiz Mateas?, e ali Camilo?, etc. Pero
son divertimentos.
Nen vivimos cercados no Medúlio -que corremos xa a campo
aberto-, nen hai perigo de naufráxio -que navega a nave con
ventas favorábeis.
Para acadar o porto é preciso
non trabucar o rumbo. Nós irnos
cara alá e non a outro lado nengun. Desde sempre o nacionalismo esforzouse (contra vento e
maré) por manter organizacións
próprias e independentes. O demai s son proxectos absolutamente lexítimos, pero non se trata da nosa nave, non somos nós.

É o perigo das sereas, que te
confunden e vas aos cons. Con-

tinuar con semellante caos de
identidade é pura esquizofrénia
ou intento van de nadar e gardar a roupa, porque está visto
que o compromiso transformador non resulta
cómodo.
Pero fóra disto, Esta visto que
se se elixe a coeréncia, hai moi o compromiso
pouco. Fóra do transformador
nacionalismo
non hai outro non é
nacionalismo cómodo.
nen outras esquerdas, senón
unha retirada
vergoñenta cara á confortábel casa comun da socialdemocrácia
española.
Non é unha novidade inventada
por Carrillo-Bandrés, que vá!
Nen farian falta as pedestres
ideoloxizacións academicistas
en que alguns malgastan os
miolos. Xa sabiamos algo sobre
isto, porque hai moito tempo que
Casares Quiroga demostrou o
verdadeiro talante "autonomista"
da sua ORGA, regalándolle o
Partido á Izquierda Republicana
de Azaña; vaia papelón!+
ANSEIMO loPEZ CARREIRA

(CANGAS)

Parabéns ao
Tribunal
Superior de
Justi~a de Galiza
O Tribunal Superior de Justiga
da Galiza acordou que era válida urna emenda aprovada polo
Claustro da Universidade de Vigo polo qual se dava liberdade
de normativa (e digo liberdade,
palavra que para muita gente
aínda significa algo) para as publicagoes da dita Universidade.
A Conselharia de Educagom já
recorreu a sentenga. O Conselho da Cultura Galega (mas existe?) já protestou. Os de sempre
já se botarom as maos a cabega
e comegarom a maquinar para
atalhar este excesso de liberdade ... nom vaia ser ...
Estas gentes escudam-se no argumento de sempre : o seu reseso argumento de que há urnas
regras convencionais que forom
estabelecidas palas autoridades
competentes como a Real Academia Gallega (o que nom dim

é como se realizou este processo quase clandestino) e sancionadas polo Parlamento galega
(na altura com maioria da exA. P. que sempre se significou
polo seu pouco amor pola Língua deste País) "gaste ou nom
nos gaste", como disse alguma
pessoa alpori9ada da Universidade de Vigo , e isto há que
aceitá-lo e já está arranjado o
País ... o demais é por em fun cionamento a máquina repressiva para exterminar toda possível dissidencia
linguística e in toxicar ao Pavo
Galega dizendo Tem que haver
que os reinte g r a c ¡o n ¡s tas , igualdade de
por outro nome oportunidades
também alcu mados como para ambas as
lusistas polos duas op~oes.
que antes para
descalificar
chamavam a
alguém vermelho ou separatista
ou massom ou judeu, ponhem
em perigo o nosso idioma polo
simples feito de ter outra opc;om
(a científica , a histórica) das
normas ortográficas ...
Pois bem , este argumento é
muito velho e já nom val . As ga-
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Centro cultural "Electo Carballo"
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A
legas e galegas tenhem que decidir livremente as normé;ls gráficas do seu idioma: tem que escolher entre urna normativa castelhanista, a "oficial", (que nos
levaría
absorc;om do nosso
idioma polo espanhol) e a normativa reintegracionista (quer dizer reintegrada na nossa área
linguística: a Lusofonia). E para
chegar a isto tem que haver liberdade e igualdade de oportunidades para ambas as duas
opc;oes. E a isto é ao que tenhe m medo os castelhanistas
porque estám seguros de que o
Povo (sempre que haja igualdade na mostra de ambas normativas) escolherá a que é própria
do nosso idioma que nom é outra que a reintegracionista. Organ izac;oes como o Conselho d
Cultura Galega tenhem que se
proteger mediante mecanismos
repressivos (comparáveis aos da
lnquisic;om medieval, e falo com
conhecimento de causa) e mediante a difama9om, a mistifica9om e a falsifica9om da teoria
reintegracionista. Lá eles, sabem
que o tempo nos dará a razom.

a

Por isso felicito ao Tribunal Superior de Justi9a de Galiza por
mostrar-nos que o régimem político desta velha Europa é a democracia, cousa que já comec;avamos a duvidar muita gente ... •
P.D. Dedico estas linhas ao Mestre de
Latins que me ensinou que o derrotismo
nom está feito para Nós e a minha amiga
amada Míriam, com a que comparto esperan~ados dias de Amor e Liberdade.

RICARDO LoUREN<;O

s1cfente da Xunta inaugura o
Castelo de Santa Cruz acompañado de García Seoane,
quen por certo foi quen lle regalou á Xunta o citado Castelo.
Pero como pode ninguén que
se diga de esquerdas participar
nunha manobra descaradamente eleitoralista do Partido Popular? Pero se até eu, que vivo en
Sada, seí que ese castelo leva
anos e anos paralisado e que
ademaís as obras non están
ainda rematadas. A manobra é
escandalosa por parte do PP,
pero é que a participación do
señor García Seoane é sinxelamente aberrante .
Se ainda todo este conxunto de
desfeitas rematase aqui ! Pero e
que o pior é
que isto non remata así: parece que todas as Como pode
lícións de fraguismo impartí- ninguén que
das polo señor se diga de
García ao pobo
de Oleiros tive- esquerdas
ron o seu efeito, participar
e o Partido Popular
gañou nunha
neste municí- manobra
pío. E non só
íso, senón que eleitoralista do
o Bloque Nacía- PP?
nalista Galega,
que se supón
representado
no g ove r no deste concello,
quedou como cuarta forza política, mentres na maioria da Galíza subia con creces o seu número de votantes.

(VlIA-GARCIA DA AROUSA)

Cando a
esquerda non é
tal esquerda
É incríbel pero en Oleiros non
se tala doutra cousa.
Non pode ser, dicia eu que vivo
nun concello desgraciadamente
governado pola direita (PP), e
miraba con envexa aos meus
conviciños de Oleiros.
Mais resultou que o que a xente
andaba a cometer eran algo
máis que simples faladurias: teño chegado á conclusión de que
o pretendido idílio enre Ánxel
García Seoane e Manuel Fraga
realmente existe.
As miñas desconfianzas comezaron cando lin un artigo escrito
por un tal Urimare Quindimil en
A Nasa Terra. Lembrei entón as
veces e veces que o Alcalde de
Oleiros, nomea e renomea, alude, aplaude, destaca, a xestión
do Presidente da Xunta de Galiza. Supoño que até ese momento, como moitos outros, non me
tiña decatado de que era xa
abusivo o uso que da palabra
"Fraga" o señor García Seoane
facia (e non precisamente por
motivacións de tipo ecolóxico).
E claro, estando xa en alerta,
chega o día 4 e vexo que o Pre-

Polo menos, cando a esquerda
non é tal esquerda, deberíamos
sabela, porque é moita a xente
gue está enganada e ve en
Anxel García Seoane a un, como di el , "comunista e ateo" ,
cando non é máis que un pobre
esbirro de Fraga, un lambepandei ros. Sirva esta carta para
desvelar este seg redo.+
ANTONIO PousAS FERNANDEZ

(SADA)

Relatório
daAGAL
Tendo aparecido nos últimos
números informac;ons que nom
se ajustam verdade e atentam
contra o bom
nome da Associac;om Galega
da Língua, em Ogalego
nome do conselho da AGAL SOb a
desejo esclare- denomina~om
cer:

a

de portugués
é desde há
as leitoras de A
Nasa Terra que anos língua
desejarem con- oficial.
1.- Os leítores e

hecer com fidelidade o texto enviado por esta
Assocíac;om Mesa de Petíc;ons
do ParJamento, devem consultar
o número 31 da revista Agália,
onde em páginas 416-423 se reproduz o relatório. Este número

a

corresponde a Outana de

t 992.

2.- Como é óbvío esta Associac;om em nengum caso podía
solicitar algo já existente na comu nidade, pois o galega sob a
denominac;om de protugues é
desde há anos língua oficial.

ALDEA

GLOBALl - 1

.

3.- Esta Assocíac;om continuará
a publicar no seu órgao de expressom, a revista Agália os novos escritos enviados.+
PEDRO FERNANDEZ-VELHO

(MEMBRO DO CONSELHO DE

AGAL)
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Tanta xenreira po1a
conversa entre dous
líderes políticos ele!tos.
Ocidente é máis
veterano, rnáis experto,
nos costumes da
intoleráncia. Ainda
teñen moito que
aprender 0s bósnios.

"'

28DEXUNO
NANINA SANTOS

Presedo despertou

Os colectivos homosexuais están a pór galas para celebrar o 28,
efeméride que lembra a decisión dos gais e lésbicas estadounidenses de non se achicar perante a policía que os bota do local
onde estaban, con arde de clausura do estabelecimento. Era
1969 e a batalla comezou no ghetto gai de Greenwich Village.

o sete de Xuño,
poderoso, como un
deportista con
anabolizantes. "Compre
que os partidos e
partidiños da esquerda
se agrupen ao redor
dunha alternativa de
progreso, ou seña ao
redor miña", veu dicer.
Todos os militantes do
partido quedaron
abraiados e orgullosos.
"Pero se sabe talar! E
mesmo ten iniciativas!"
Pero velaí que só
pasaron cinco dias e no
parlamento galega
, houbo polémica. Entón
Presedo engurriñouse.
Que saia Ceferino! Que
saia Rodríguez Pardo! O
secretário xeral non
quee luxarse. Inda por
riba, Paco Vázquez
pensa nun novo
candidato. Alguns talan
de Laxe. Antolin en
Betanzos le a Lenin:
"Que facer?'

Aquela decisión de sair á rua e de dar a cara ten ido abríndose
paso lenta, paseniña, irrevocabelmente.
En Estados Unidos seguen á cabeza: a recente manifestación
requerindo da presidéncia os direitos civis e do conxunto social nengunha discriminación, ou o traballo verdadeiramente
meritório contra a SIDA, criando redes de solidariedade, información e apoio, loitando contra as fóbias que querían responsabilizalos da vírus SIDA e da sua propagación.
As sociedades latinas son menos puritanas, que fará menos difícil librar esta batalla.
Ademais, non foi nesta cultura o exemplo dos primeiros cristiáns
saindo das catacumbas decididos a predicaren co exemplo?
A liberdade do ser humano pede a berros a aceitación soci4l
da diversidade sexual, porque como escrebera Luis Cernuda:
"... o desexo é unha pergunta cuxa resposta ninguén sabe".+

REPLICANTES
X.X.

PIÑEIRO

Aterrarán no BOE con cargo de ministros, ou de subsecretários, ou de directores xerais de quen sabe que emperequitada
comenéncia. E parecerán ser xente como a outra. Pero non.
Non terán berce, nen ideoloxia en lusco-fusco; han chegar de
nengures ainda que leven moitos anos de militáncia partidista.
E se figuran ser independentes, terán un mesto currículum que
os presente como a mellar solución posíbel. Pero tampouco.
Impasíbeis a todo, como Indurain subindo os Dolomitas; terqueantes na solfa, como Rosa Conde emendando un erro próprio, consumarán a denegréncia dun Estado-refugallo que ven
ser como a comida-lixo pero por decreto. Porque eles governarán asi, como foi sempre. E nen con esas.

Durante a
transición os titulares

, eran do estilo: Teniente
coronel asesinado.
Cinco militares mortos,
etc. Agora pódese ler:
catro persoas martas, un
Botarán man da crise con papel de fumar e, con asépsia de
quirófano de pago, chuzarán bisturís no carto alleo para acabar
neno ferido. Hai que
certificando por triplicado ese estado catatónico, irreversíbel da
mirar a letra pequena
peseta-botón e bosteirada. E logo, con submisión de comparpara inteirarse que os
sas ben adestrados, proclamarán a sua incondicional adesión ·
martas no atentado son
ao líder, que por algo lles é dios, para entendernos. E aí si.
militares de alta
graduación. Acaso
Porque nunca un carisma achegou tanto comenenciudo servicial, robotizado. Porque nunca tanta fidelidade mecánica, pertemen que a xente non
soal e intransferíbel, poderá empoleirarse só por iso no cúmio
se enfade tanto se din
dun poder tan acotado. Vai ser coma un clube de replicantes,
que os asasinados son
como anxos sebosos e pelotas dese dios reenganchado e cortimiUtares?+
coide. E sen un demo de "Blade Runner" que os humanice a
forza de retíralos.+

••••••••••••••
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" TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ...
SEDENTA COMO UN MAR
E NO SEU MAR, AFOGADA."
POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE

'
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Propoñen subvencionar a exibición de producións galegas
e aumentar o orzamento adicado ao sector audiovisual
As empresas privadas, que controlan o 80% da produción própria non asistiron ao Congreso Audiovisual
aguda crise da exibición na Galiza: hai vilas de máis de 15.000 habitantes que carecen actualmente
dunha sala activa. O número delas
nas províncias de Lugo e Ourense,
sen contar as capitais é de seis e
sete, vindo a ser a exígua proporción en toda a Galiza de case unha
sala por cada 30.000 habitantes .

• GONZALO VILAS

A semana pasada
celebrouse en Santiago
o I Congreso do
Audiovisual Galego, un
evento de traballada
.organización que tivo
lugar no Instituto
Galego da Información
e que contemplou unha
certa división de
opinións final. Nunha
clausura na que a mesa
da organización optou
por non subscreber
nengunha conclusión
final, a voces máis
críticas falaron dunha
auséncia dun auténtico
debate e da polémica.
Outros a pontaron que a
finalidade de calquer
congre o difícilmente
era a de tirar solucións
ao problemas tratados.
Tanto foi o empeño de Paz Lamela, encarregada de pechar as xornadas, en desexar que estas coñecesen unha segunda edición, que
coas présas declarou clausurado
"este segundo congreso", un lápsus que non pasou desapercebido
e deu lugar a máis de un comentário mordaz entre corredores. Ninguén criticou, porén, a esforzada
organización por parte do CGAI,
dependente da Con ellaria de Cultura, coa axuda de coñecidos profi ionai relacionado co cine ou o
video na suas distinta facetas.
Un congreso que xuntou á maioria
da xente relacionada co audioviual galego, así coma profi ionais
europeu e doutra nación da penín ula, repre entante da administración e da televisión galega.
Abordáron e en apertada e ións
todos o campos significativos no
eido da imaxe. Houbo de de propostas concretas até exposicións
do xa coñecido, declaracións de
boa intencións, explicación deta11ada de cifras e meteduras de pata
con iderábeis. Desta maneira tentaron cumprirse as premisas coas
que foi ideado este congreso: coñecer a realidade do sector da
imaxe na Galiza, analisar modelos
doutros ámbitos, coma os do programa europeo MEDIA, e facer
unha reflexión sobre o futuro do
citado sector audiovisual.

Axudar á exibición
galega
No eido da formación audiovisual
nos distintos ámbitos educativos,
deuse un comprido repaso aos
cámbios que atinxen a esas matérias no ensino médio e no universitário, así como á formación de
profisionais levada a termo na Escala de Imaxe e Son. Haberia que
salientar que este labor, asi como
as producións dali saídas, algunhas das cales transcenden o mero
exercícío e poderian acadar unha
maior difusión, apenas saen dos
círculos restrinxidos dos achega-

En Indústria
non se inteiran
As relacións do mundo audiovisual galega coa administración foron contempladas desde diversas
perspectivas. O director do CGAI,
Xosé Coira, tentou botar luz sobre
as confusas relacións e transferéncias do estado ás autonomías na
matéria, unha enleada badana de
leis e práticas contraditórias que
até agora determinaron para os
poderes autonómicos, dependendo
das políticas dos distintos ministros e directores xerais unha dificuldade engadida na xestión das
axudas ao mundo audiovisual.

A asisténcia ao Congreso foi importante pero notouse a auséncia das produtoras dos xornais galegas.

XOÁN A. SOLER

, .••..•....•...............................................................................•......•... ,

A TVG e os critérios de programación
Unha das cuestións a priori interesantes no apartado televisivo era coñecer de boca dos seus
responsábeis os critérios de
programación da TVG e as ideas que desde dentro da casa se
podan ter sobre a composición
da audiéncia, os seus gastos e a
función que compete a un meio
público de televisión. A comunicación oficial que daba canta
destas consideracións non ofereceu nengunha nov idade ou
dados concretos alén dos que
calquera pode supor, das declaracións retóricas de princípios
que non explican, por exemplo,
por que un programa concurso
é como é "Supermartes" ou
deixa de selo. O argumento ou
máis ben queixa dos responsábeis televisivos galegas foi, de
maneira trapalleira e repetitiva,
a contradición radical entre o

servizo público ao que se ve
abrigado a atender o ente e a
loita pola audiéncia, na que as
teles privadas "desembarcadas"
(segundo próprias palabras) na
Galiza levan case todas as de
gañar. O ponto de vista da
TVG, tan insistente neste ponto, semellou por momentos un
escudamento un tanto reiterativo, e máis que discutíbel, na
presenza das privadas para xustificar baixas de audiéncia ou
de aceitación, e unha contínua
referéncia ao servizo público
como cortapisa para dar a batalla en condicións. Como dicendo "se nos deixasen, pero claro,
ternos as mans atadas".
Unha indefinición ainda máis
acusada ofereceu unha representante da área de programación
da TVG, perguntada no remate

do Congreso pola existéncia ou
non de critérios da programación. Veu dicendo, en castellano
por certo, que seria moi longo
explicalos pero que si, que habelos habíaos "supoño eu que os
ten que haber", chegou a dicer,
con esa retórica de executivo
que ás veces traiciona o que se
quer dicer. Referiu tamén que os
responsábeis de programación
da FORTA (Federación de Televisións Autonómicas) xuntábanse cada mes "só para pensar unha e outra vez sobre a programación". Pero non clarexou moito
máis, e recordoulle a un a sua
explicación ás de Aznar nos famosos debates, cando era perguntado palas solucións concretas aos problemas. Os critérios
de programación tamén, "habelos hainos, se lo puedo asegurar". Mire vosté. +

•...•.................................................................................................•
dos ao meio. Ao igual que todo o
congreso non mereceu maiores espazos informativos na prensa galega, o mesmo que moitas estreas
de curtametraxes ou outro tipo de
producións pasan case desapercibidas para o grande público.

tralizar máis a sua actividade, centrada na sua sede da Coruña, ainda
que recentemente asinasen un
convénio coa Universidade de
Santiago e xa teñen feíto un ciclo

O problema da difusión cultural,
referida ás producións galegas
tanto como a todo tipo de ciclos e
a divulgación de arquivos, foi tratada desde o campo do cineclubismo, cuxos poñentes expuxeron un
decálogo de medidas concretas
destinadas a promover o consumo
popular do material audiovisual.
Tamén o próprio CGAI, na sua
condición de filmoteca galega,
oferec~u dados e cifras do seu labor difusor, ampliado á edición de
libros sobre o património fotográfico ou sobre matérias específicamente cinematográficas. O labor
do CGAI, sen embargo, vese restrinxido polo orzamento, que non
lle permite de momento deseen-

'A Consellaria
de Indústria
xustificou o
escaso
investimento no
e ido
audiovisual
polos
investimentos
feitos no sector
naval'.

itinerante palas principais cidades
galegas.
O campo da exibición e distribución cinematográfica, ás veces
contemplado como secundário a
respeüo da problemática audiovisual, tivo no congreso un papel
importante. Asinada polos tres
principais exibidores independentes da Galiza, contrapostos principalmente ao ainda monopólio da
empresa Fraga, a ponéncia de Baños, Miguel Anxo Fernández e
Ucieda proporcionou cifras e dados sobre o número de salas na
Galiza e movimento das distintas empresas distribuidoras e exibidoras no estado, propondo tamén medidas pormenorizadas de
axudas económicas ás salas que
exiban material cinematográfico
ou videográfico galega, de xeito
que se estabelecesen subvencións
que substituisen ás raquíticas actuais, favorecedoras da picaresca
na taquilla. Fálase no informe da

o

Moito máis inconcreta se ben do
máis pitoresca resultou a intervención do representante da consellaria de Indústria, realmente á
deriva nun congreso ao que chegou cuns dados que soltou sen
maior reparo, coma os que xustificaban o escaso investimento no
eido audiovisual polos investimentos, que pormenorizou, no
sector naval, antes de enfrascarse
nunha discusión cun asistente por
se este lle puxera ou non ben a
póliza ao seu pedimento de subvención, diante da perplexidade
ou o bocexo xerais.
Outras intervencións chamaron algo a atención nalgun ponto, coma
a de Manuel Abad, quen despois
de dar unha visión do modelo televisivo da TVG, entre o dado técnico e a declaración de intencións,
avogou pola criación dunha linguaxe própria que a TVG ainda
non acadara, apesar "de ter integrado a plástica, o deseño e a moda galega" á sua imaxe de continuidade. Esta linguaxe própria debería ser, nas suas palabras, "unha
aprendizaxe da escrita visual da
comunidade autónoma", termo
que surprendeu e exasperou a algun dos congresistas.
As aportacións a este primeiro
· congreso do audiovisual galega
foron moi diversas. As da administración autonómica cairon coa
frecuéncia na retórica e nas declaracións de boas intencións, póndolle remate Paz Lamela, quen veu
situando a pelota do incremento
do orzamento público cara o sector audiovisual no tellado dos profisionais. "De vostedes e do que
sexan capaces de facer dependerá
que nós fagamos toda a presión e
tiremos o máis posíbel das dotacións", veu dicendo a direicora
xeral de Cultura, antes de clausurar un congreso ao que, por exemplo, non asistiron representantes
das produtoras privadas galegas
de televisión, ligadas aos principais xomais "rexionais". Ninguén
as asociaría moito coa idea do audiovisual galega, pero moven perta do 80% da produción própria
(a.través do cobrimento de notícias) da TVG, cos movimentos de
cartas imaxinábeis. +

•
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DIAS
edición desta nova xeira, entre o
20 e o 27 de Xuño. Desta volta
adícase tematicamente ao Camiño
Portugués de Santiago con
conferéncias de Filgueira
Valverde, Xesus Alonso Montero,
Xosé Manuel González Reboredo,
Carlos Valle e Victor V.
Portomeñe. Haberá teatro, mesas
redondas, concertos da Banda de
Gaitas da Depuración de Ourense
e da Banda de Música de Tui, e o
venres, ás 21,30 na Alameda de
Santo Domingo, celebrarase un
festival de poesia con
intervención dos premiados no
concurso convocado e
prestixiosos poetas galegos, para
seguir cun concerto de música
folk: .•

• Colaboración
entre Ollomol e
Tranvía

• Xogos Florais
en Tui
Despois que no 1991, co gallo do
seu centenário, se recuperase a
celebración literária dos Xogos
Florais, Tui convócaos na segunda

• Leituras do
Dragón

•Postais no
Arquivo do
Reino

•Pintura galega
contemporánea
en exposición

Dous congresos internacionais
centran o debate histórico en Compostela

A televisión educativa eixo

A históría a debate do 7 ao 11 de Xullo e As migracións na Jdade Moderna en Setembro

Celébrase do 5 ao 9 de Xullo na Escola de Imaxe e Son

•VÍTOR MÍGUEZ

A asociación
pedagóxica Nova
Escola Galega convoca
para os dias 5 a 9 de
Xullo o II Congreso
Internacional de
Pedagoxia da Imaxe
"Pé de Imaxe". As
actividades do
Congreso
desenvolveranse na
Escola de Imaxe e son
de Someso, A Coruña,
que colabora tamén na
organización.

municación, falarán os profesores
Peter Greenaway, da Deakin University, en Clayton (Austrália);
Costas Críticos, da Universidade de
Natal, en Durban (Suláfrica)· e
Douglas Morgenstem, da Universidade de Harvard e membro do
M.I.T. (Instituto Tecnolóxico de
Massachussets, USA) . A chilena
María Elena Hermosfllo, explicará
o método de receición activa da televisión que promove o grupo CENECA , do que ela forma parte. A
mesma profesora Hermosillo dirixirá un obradoiro obre a análi e
do s contidos da s telenovelas ou
"culebróns". A participación de te
profesores é posíbel grácias á colaboración da UNED e a coodenación do profesor Roberto Aparici.

O programa deste ano conserva a
estrutura do I Congreso, con lixeiras rnodificacións. As sesións das
mañás adícaranse á apresentación
das ponéncias e comunicacións,
mentres as das tardes dividíranse
entre obradoiros e comunicacións.
O número dos obradoiros increméntase notabelmente, modifiación
introducida a pedimento de moitos
dos asistentes ao 1 Congreso.

As restante ponéncia correran a
cargo de Xosé Coira, director do
Centro Galego das Artes da Imaxe
(CGAI), quen resumirá o ano de
vida que leva esta institución, Elena Veiguela, directora do Programa de Novas Tecnoloxias do
MEC, e António Castelao, coordenador da área de N ovos Meios do
Gabinete para a Reforma Educativa da Consellaria de Educación,
quen falarán das previsións que a
Reforma Educativa ten a respeito
da introdución dos novos rneios
(informáticos e audiovisuais).

A problemática actual
da história mália a sua
redefinición temática,
metodolóxica e teórica
serán abordadas
profundamente en dous
grandes congresos a
celebrar en Compostela
este verán. A históría a
debate e As migracións
na Jdade Moderna son
os títulos baixo os cales
importantes
especialistas de todo o
mundo debaterán a
crítica realidade desta
ciéncia social.
O congreso máis cercano no tempo será "A história a debate", que
se celebrará dos dias 7 ao 11 de
Xullo, dirixido polo medievalista
Carlos Barros, autor do libro
"Mentalidade Xusticieira dos Irmandiños".

fl)

Duas compañías galegas de teatro
están a preparar en conxunto duas
montaxes de estrea imediata. A
primeira obra será de Carlo
Goldoni, Commedia, dirixida por
Cándido Pazó, e que quer servir
de homenaxe ao comediógrafo
veneciano que neste 1993 cumpre
o douscentos aniversário da sua
morte. A estrea está prevista para
o mes de Xullo no curso do
Festival de Ribadávia.

fototipistas,
casas de
fotografia,
editores e
distribuidores.
As postais
distribúense
por províncias
e concellos, e
acompáñanse
de textos
explicativos,
coetáneos, de
Carré Aldao,
Amor Meilán,
Vicente Risco
e Xerardo
Procurando un formato non
Alvarez
convencional, as Edicións
Arsenal do Ferrol na primeira metade do século XX
Limeses,
Dragón veñen de editar unha
tirados da
nova carpeta de poemas, "8 e
"Xeografia do Reino de Galicia"
médio", con participación de Chus
dirixida por Francisco Carreras e
Pato, Carme Lobón, Rita
publicada no 1936. •
Carvalho, Ana Romaní, Maria
Xesus Nogueira, Marta Dacosta,
Isolda Santiago e lolanda Aldrei.
O Arquivo do Reino de GaHcia,
Cada unha delas aporta cinco
con sede na Coruña (Xardins de
poemas e unha autopoética
San Carlos) abre até o 22 de Xullo
manuscrita.
unha exposición de postais
escolmadas entre os fondos
As Edicións do Dragón naceron
Até o 1Ode Xullo permanecerá
fotográficos das coleccións que
no inverno do 87, como proxecto
aberta na "Casa Charry" de
garda, de ámbito galego e
corporativo de 27 poetas e os
Oleiros unha exposición de
provincial. Paralelamente a
deseñadores Kukas e Sabela
pintura galega contemporánea con
exposición permite coñecer cales
Vázquez. Odia 25 apresentarán a
obras de Maria Antónia Dans,
eran os fotógrafos que traballaron
carpeta na Galaria Sargadelos de
Eugénio F. Granen, Laxeiro, Luis
en Galiza a prirneiros do século
Ourense ás 20,30 horas, con
Seoane, Manuel Colmeiro, Diaz
XX e a actividade económica que
intervención de Pura Vázquez e
Pardo, Maside, Laxeiro, Sucasas e
se desenvolveron a carón desta
Carme Carballo, Chus Pato,
Virxílio.+
indústria artística: imprentas,
Carme Lobón e Rita Carvalho. +
Para máis adiante está
prevista a representación de
Raiñas de Pedra, a obra de
Cándido Pazó, finalista do
Prémio Cunqueiro 1991, que
estará dirixida por Hélder
Costa; e posteriormente un
espectáculo infantil,
adaptación do conto de
Osear Wilde, O xigante
egoísta.•

O congreso apreséntase apaixonante, habida conta do actual panorama de indefinición que padece a história, e despois da crise do
Socialismo. Este panorama de incertidume agudizouse ainda máis
cando incluso unha das tendéncias
menos ideoloxizadas a representada pola Erutífera corrente dos Annales perdeu pulo de <liante da reactivación da história de corte político-narrativo.
Polo extenso e profundo da crise
"A história a debate" apostou decididamente por unha equipa de
colaboradores de alto nível internacional e con especialización nos

O muro de Berlin foi un cenário no que as migracións resultaron máis dramáticas.

campos da história social e das
mentalidades . António Manuel
Hespanha (Universidade de Lisboa), Jacques Le Goff (École des
Hautes Études en Sciences Sociales), Giovanni Levi (Universidade
de Venezia) ou Jügen Kocka (Universidade Libre de Berlin), son alguns dos especialistas que debaterán catro seccións temáticas (Teoría/metodol o xia/hi s tori ografia;
História-Ciéncias Sociais; A história social desde o suxeito; Os retornos: novas enfoques) e nas trece mesas redondas.

As migracións europeas
Cun carácter menos teórico que o
anterior pero cun nível e temática
igualmente elevado, do 22 ao 25
de Setembro Compostela será a
sede da 1 Conferéncia Europea da
Comisión Internacional de Demografia Histórica, que versará sobre as migracións internas e de
média distáncia na Europa entre
1500 e 1900. A xuntanza está aus-

piciada polo Departamento de
História Moderna da Universidade de Santiago e a coordenación e
dirección corren a cargo dos profesores António Eiras Ro el e Ofélia Rey Castelao.
A temática do congreso resulta
atractiva, pois do grande aprezo
que o estudo do fenómeno migratório tivo en rnoitos científicos
únese a paradóxica falta de atención aos movimentos deste tipo realizados desde a média distáncia,
frente a unha meirande atención
dos movimentos inter-continentais
ou cidade-carnpo. Dous pontos
mais merecen ser destacados, o
abano cronolóxico do debate, que
chega até o 1900, consolidando a
progresiva ampliación temporal
dos lindes da História Moderna; e
o tratamento das derivacións da
demografía cara a história social,
como acontece coa mesa redonda
moderada por Jacques Dupaquier
verbo da mobilidade xeográficosocial na Franza do XIX.+

do Congreso Pé de Imaxe

As ponéncias xirarán maioritariamente arredor do terna da televisión educativa, que será tamén o
obxecto da táboa redonda que pechará o Congreso. Sobre a influéncia da televisión nos nenos falará
Lolo Rico, autora dun recente libro sobre o tema, e ex directora de
programas infantis en TVE. Roberto Aparici, profesor da UNED,
falará das experiéncias en Televisión educativa habidas en España,
mentres Agustín García Matilla
apresentará unha experiéncia concreta: o programa "Ponte verde",
que emite Telemadrid.
Sobre modelos de educación nos
meios audiovisuais e meios de co-

En canto aos obradoiros, ademais
do xa citado dirixido pola profesora Hermosillo, os asistentes ao II
Congreso poderán optar por asistir
ao de Cine e História, que sera dirixido polo grupo catalán Drac
Magic, o de Comic, que volverá
impartir Agustín Fernández Paz,
ou os de Guión, Fotografía, Diaporama ·e Percepción, a cargo de
profesores da Escala de Imaxe e
Son. Completan a oferte\., os obr,adoiros de Debuxos Animad ~s,
Leitura de Irnaxes, Televisión e
Cine e Literatura.•
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Nas portas
da novela
Carpo Canso de

Riveiro Loureiro
As novelas de Manoel Riveiro
Loureiro, son novelas? A pergunta
pode parecer de perogrullo, pero
compre facela. Despois de ler a
sua última entrega, Cmpo canso0 i,
IV Prémio de Novela Manuel
García Barros, dá a impresión de
se encontrar máis <liante dunha
crónica novelada do que dunha
novela.
A obra de Manole Riveiro Loureiro está guiada por un elemento
principal: gañas de se mergullar
na actualidade máis cercana (e
máis candente). Hai , tamén, un
desexo de verdade. Non de verdade literária, senón de verdade verdadeira. Quer dicer, de vida verdadeira, de acontecer diário - o
que comeza a levar por rotas perigosas, a rozar un xénero do que o
autor non soubo ainda fuxir: o folletín.
Corpo canso canta a vida dun eivado, Alexandro Chousas. No
momento do início da novela,
encóntrase nunha manifestación,
loitando polos seus direitos. Direi to s que consisten en poder
vender cupóns de Prodiecu<2>, cupóns que o governo declarou ilegal. Cupóns cuxos beneficios son
para repartir entre os eivados. A
carón de Alexandre hai outros
compañeiros. Encóntranse arrodeados pola policía enviada palas autoridades governativas.
Alexandre mira para os seus
compañeiros, e o autor lévanos a
dous momentos diferentes: a) o
momento en que Alexandre coñece a dous dos seus compañeiros -explícase que eran atnes
do(s) accidente(s) que os deixaron no estado físico actual; e b) a
un momento moito máis atrás

cando unha empresa toma unha
praia da Coruña para o seu beneficio, co beneprácito das autoridades. Nesta praia, Alexandre
atopaba un momento de descanso ao seu desacougo. O seu pai,
Serafín, intenta parar o desastre,
movéndose acó e aló, falando
cos viciños, para rematar todo
nunha farsa montada por un concelleiro do concello franquista.
Concelleiro que, segundo se deixa ver, será un neo-demócrata.
Riveiro Loureiro intenta coa sua
obra íntervir nos problemas actuais, petando na conciéncia do
seu leítor. Trata temas actuais e
puxintes. Os eivados, o desamparo en que se encontran, as suas
desgrácias, a sau marxinación, a
sua loita e a sua soedade. Salfire
aqui e acolá a sua narración con
temas como o do paro ou a problemática urbanística das cídades. Indígnase, denúncia aos políticos franquistas e/ou neo-demócratas. Chama á solidariedade
entre cegos e eivados (capítulo
ilustrado sentimentalmente por
Castelao). Narra o sentimento de
rebeldía de Alexandre que, desgraciadamente, intelectualiza para descobr ilo poeta e amigo de
poetas actuais. Quer dicer, para
apontelar a imaxe realista da sua
narración, o autor mete polo
meio todo o qu lle ven ao maxin,
sen xerarquizar os materiais, sen
distinguir o que é material narrativo do que é pura palla.
Por outra parte, Riveiro Loureiro
continua a narrar a base de arquetipos. Os capitalistas e o poder,
que en todo caso son malvados. E
os que a eles se enfrenan, que en
calquer situación son bons. Se tal
antítese pode ser certa na vida cotiá, en literatura é abominábel, xa
que o leitor remata por simpatizar
cos maos e odiando aos bons, que
loitan polos seus direitos. Continua coa característica que atravesa
toda a sua obra narrativa: ferroz
até a indignación e ínxenuidade
que non se acerta explicar (sempre
aparece o patrón bon; aquí o que

Por que non
Magritte?
Magritte x 3,

de vários autores

Manuel Riveiro Loureiro.

lle dá traballo ao pai de Alexandre ). Compre non esquecer, tampouco, a énfase berrona e mal dominada que recobre cunha boa fe
que desarma a calquer ("Os crimes, cando xorden de abaíxo, son
sempre perseguíblef', páx. 65).
Enfase berrona que fai que
a novela estexa pragada de
Querendo
efectismos
fuxir de
dramáticos
convencións reiterativos,
literárias
de trornetazos
retóricos que
Riveiro cai
se perden na
nos
vacuidade, de
subprodutos retratos con
técnicas de
baratos
gran
guiñol,
des as
de língua premesmas
tendidarnente
convendóns, nua e populista, quer dicer,
eo
o máis caduresultado é
co da novela
algo
contemporáhibrido.
nea.
Querendo fuxir de convencións líterárias que poden converter a novela nun mero xogo de palabras, Riveiro Loureiro cai nos
subprodutos baratos desas mesmas
convencións, e o resultado é algo
híbrido, informe, barrullento, que
di moitas máis cousas das que que-

reria dicer porque non sabe como
dicelas.
O mellar que hai en Carpo canso
é, sen dúbida, o seu entusiasmo.
O que o autor sente e non sabe
como dícer -porque usou dun
realismo a rente de chan e non
botou man dunha miga de imaxinación. Unha novela é algo máis
do que retallos de realidade, de
"vida verdadeira'', ensamblados
para que den unha continuidade.'
Unha novela é algo máis que pór
no papel personaxes a discursear,
por moito que ese discurso poda
parecer progresista. Unha novela
necesita un tratamento dos materi ais narrativos e lingüísticos.
Non o fixo así Manuel Riveiro
Loureiro, por iso o seu texto quedou nas portas da novela para resolverse en folletín.+

X.G.G.
(1) Narrativa n2 10. lr Indo. Vigo, 1993. 128
páxinas.
(2) Prodiecu era unha empresa de venda de
cupóns parecida á ONCE. Non estaba legalizada Ao restarlle venda á ONCE, foi fechada Non entraremos en legalidades ou ilegalidades de tal empresa, só lembrar que cando
foi fechada, os seus responsábeis, cos beneficios que !les produciran os cupóns, estaban
dispostos a sacar un periódico. Periódico que
contaba co apoio da tendéncia maioritária
dun partido político español. O director de
tal xomal ia ser Luís Mariñas. A história de
Prodiecu é un asunto nada claro, o autor fai
un panexírico absoluto de tal empresa.

E

BieitQ Bieito
%
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Primeira incursión do autor na narrativa de ficción, logo dos seus anteriores éxitos:
"Non somos inocentes" e "A Gaficia posible". Humor e intensa capacidade de
observación. Unha historia de amor e desencantos onde o protagonista viaxa
dende a aldea galega ós máis altos cumes do mundo das finanzas, as grandes
empresas e os consellos de administración.

NA MESW\A COlfCCIÓN

BIEITO BIEITO

Carlos Mella

XERAIS

~"
~~

A CIDADE DOS CÉSARES
Víctor Fernández Freixanes

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS
Marilar Jiménez Alexandre

Premio Torrente Ballester

Finalista do Premio Xerais

Francisco Sampedro, filósofo, Alberto González-Alegre, crítico de
arte, e Xosé María Álvarez Cáccamo, poeta, unen as súas voces
para falar da pintura de René Magritte ¿Por que Magritte? Nunha
primeira apreciación superficial,
podería parecer que, nestes tempos nos que algúns proclaman xa
a fin da pintura (senón da arte), o
pictorialismo case tosco e provoc adoram en te convencional do
pintor belga resulta particularmente anacrónico. E, sen embargo, como proba especialmente o
revelador traballo de GonzálezAlegre, posiblemente sexa Magritte, xunto a Ducharnp (sobre
este non hai dúbidas, e así é constantemente reivindicado), o máis
actual dos surrealistas. En certo
modo, cabería dicir que as obras
dun e outro, desde opcións creativas case antagónicas, converxen
nun mesmo punto e nunha mesma
consecuencia: constata-lo esgotarnento, a imposibilidade, da utopía subxacente na pretensión da
pintura de encerra-lo real. Unha
pretensión paradóxica que Duchamp evidencia sustituíndo a representación pala presencia mesma do obxecto (os ready made).
Magritte, pola súa parte, como salienta González-Alegre, "con armas exclusivas do feíto pictórico
clásico, destrue a visión clara da
pintura, dinamita as concepcións
perceptivas e nese estalido situa o
núcleo do gozo estético"
(p. 39).

O lector

Cada un dos non
autores deste comprenderá
singular libro, mellor a
que conta con
reproduccións pintura de
de seis cadros Magritte,
especialmente pero, con
represen ta ti,.
vos da obra certeza, tera
de Magritte, aprendido a
fala desde o ollala doutro
ámbito propio xeito.
do seu discurso. Da man de
Sampedro,
descubrimos
que Magritte mantivo un prolongado interés palas lecturas filosóficas a partir dos anos 50. Un inte.rés que, como tantas causas en
Magritte, ten un reflexo paradóxico non só na súa obra, senón en
particular no que el di da súa
obra. Porque, por unha banda,
afirmará que "para min non se trata de pintura, senón de pensamento ", pero por outra advirte contra
todo acto de interpretación. O cadro só é o que mostra. ¿Sobre que
se exerce, logo, o pensamento?
Sobre a imposibilidade mesma do
sentido, porque o sentido "ofrécese (...) como o pensamento do imposíbel" (Magritte, p. 30). Por iso,
para Sampedro, novo paradoxo, a
obra de Magritte que, na vontade
do autor, non pretende significar
nada, ábrese de feíto a unha "recepción pluri-referencial" (pax.
33) inesgotable.
O traballo de González-Alegre
adopta un modo máis analítico e
quizais por iso é o que ofrece ó
(continua na páxina seguinte)
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Álvarez Cáccamo, pola súa parte,
toma esas mesmas obras como referente para uns exercicios de creación literaria, que en ocasións
adoptan unha forma máis narrativa, e outras poética. Particularmente suxeridor é o texto que lle
inspira La condition humaine: non
sabemos se o pintor quería simplemente copia-la realidade física
ou, máis alá, apreixa-lo e.;pírito da
natureza, pero, fose unha ou outra
a intención, só logrou crear un
"xoguete imitativo" condeado a se
perder na indiferenciación co obxecto da representación. ¿Non é
ese o cumprimento (fallido) e, a
un tempo, a morte mesma da pintura, da arte?
Trala lectura de Magritte x 3 o
lector con certeza non comprenderá me11or a pi.1tura de Magritte.
Pero, con certeza, terá aprendido a
ollala doutro xeito . Que é todo
canto se pode pedir a un libro que
se atreve a falar sobre a materia
inefable dos cadros. +
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

Para que caia
o telón
da míli
Festa do Teatro
antimilitarista
Cun apertado programa de actuazóns trancorreu a segunda entrega
da Festa do Teatro Antimilitarista
organizada por Rompamfilas e o
Colectivo de Estudantes Antimili cun fin de festa especial a cargo
de Korosi Dansas e a forza do
seu rock de contrabando.
En programa, os Quinquilláns co
esquech "Sr. Presidente"; Bluf esta vez sen Urgu, seu mimado
compañeiro- apresentava "Bluf
nun médio hostil"; Quico e Goldi,
puxeron a mítica cena do non menos mítico "Gali Matias" dos Moucho Clerck, "A guerra dos pallasos"; Mofa e Befa con "Mili kk";
Carlos Sante con "Dezde Boznia
con amor" e a seczón feminina perdón- A Compañia de Maria,
o cocktail "Sucedeu en Roma".
A apresentazón correu ·diante de
Carlos Blanco -que non acudiu e

actividade de resistente
antifascista na Queixa entre
1941e1968, ano no que
marcha a Fráncia. En tempos
de desmemória, o libro sobre
Mario Rodríguez Losada,
axuda a dignificar aquel
periodo de máis de trinta anos
de rebeldía e de
sublevación . •

dos concellos de Cerdedo,
Forcarei, A Estrada, Cuntis e
Silleda, e entre as conclusións
r~clámase maior coordenación
e aumento dos recursos
actualmente con importantes
caréncias agravadas polos
problemas das deficientes
comunicacións. Pódese
solicitar ao Servizo de
Publicacións da
Deputación. •

(ven da páxina anterior)

lector as informacións máis instrumentais, no sentido de axudar,
senón a "comprender" mellor a
pintura de Magritte (o espírito de
pintor seguramente rebelaríase
contra tal pretensión), si a disfrutar mellor, máis intelixentemente,
da súa obra. Despois de situalo no
contexto do movemento surrealista, González-Alegre preséntanos
as claves do procedemento creativo do pintor belga: preferencia
polos temas absolutos, escolla
dunha técnica pictórica que opta
voluntariamente por unha pobreza
formal de estilo, a presencia evidenciada do proceso nos cadros, o
cadro dentro do cadro, o uso de
metamorfcses e arte combinatoria.
Tras iso, aplica este repertorio
analítico 6 comentario dos seis cadros reproducidos no libro.

História
do Cartelismo
Maria Luisa Sobrino publica
en Ediciós do Castro un
traballo de recuperación
histórica do deseño gráfico
galega, en matéria de carteis,
finalizando na dramática
fronteira imposta pola guerra.
O cartelismo en Galicia
desde as suas orixes ata
1936, é o título do traballo,
que inclue a reproducción, a
branca e preto e cór de 112
carteis, onde están obras de
Castelao, Diaz Baliño,
Federico Ribas, Cebreiro,
Maside, Cándido Femández
Mazas, etc ... +

Unha visión
da TV pública

Manuais
de cociña
da Galiza

Dous destacados xomalistas
Arturo Maneiro (xefe de
informativos da TVG) e
Alfonso Cabaleiro (redactor
xefe), publican a sua particular
visión sobre o que debe ser un
meio de comunicación público:
A TVG. Unha institución
pública imprescindible en
Galicia. Está publicado por
Edicións Lea, que adica os
seus títulos á comunicación e
pode contrastarse o seu
contido co clia a día da emisora
de televisión de Gal iza.•

Seguindo a pauta das suas
guias naturais, Xerais inícia
unha colección de libros sobre
gastronomía, e pon
simultaneamente á venda tres
títulos, que ademais de
recuperación cultural
contri buen de maneira útil a
preparara máis de trescentos .
pratos distintos. O libro da
empanada, escrito por Fina
Casalderrey e Mariano Garcia
(107 receitas); A cociña dos
Vitas de Xosé Cenneño (176
receitas) e a recuperación dos
textos do Picadillo, A cociña
popular galega. E algunhas
receitas para Cuaresma, con
prólogo tamén de Xosé
Cermeño.+

Normalización
da língua
Mª Pilar García Negro
recolle no volume Sempre

Maril1 Piit1r
G1m•laNt>p-.W

empre
en
Gale<ro
t)

-

en galego, de Edjcións
Laiovento os ensaios e
artigos de prensa, que ten
publicado nos últimos catro
anos sobre a restauración e
normalización do naso
idioma. A profesora da
Universidade da Coruña e
deputada no Parlamento
autonómico abonda no que
ven senda un dos seu
principais traballo de
investigación e divulgación ,
que xa dera como froito a sua
tese O galego e as leí , obre
o marco legal (constitucional
e estatutário) en que se
desenvolve a
normalización.•

Mário de Langullo, O derradeiro fuxido, de X. Domínguez.

Recursos
psiquiátricos
O psiquiatra Cipriano Luis
Jiménez Casas, ven de
editar da man da
Deputación de
Pontevedra, un estudo
sobre Recursos e
prioridades no campo
das minusvalias
psíquicas na comarca
da Estrada. O traballo
é un extenso informe,
con datos actualizados
a fins do 1991, no
que se recollen os dados

foi suplantado polo Sr. Pacoque estivo fresco, ameno e cheio
de ironia eleitoral.
Os Chévere, anfitrións do cotarro
ameazavan con incursións selvaxes
que, aos postres, viron-se reflexadas nunha axil ironía acerca das
guerras e dos médios de comunicazón. Metendo-lle man ao recorrente Clark Quen? xa presente no Supersónic, organizaron unha montaxen paratelevis i va que tiña
un algo da
guerra do Gol- Non se
fo, un chisco pode negar
de violazóns
sérbio-españo- a habilidade
las -non du- dos Chévere
bidaron a hora á hora de
de aproveitar o subir a
morbo criado
polo asasinato actualidade
das tres rapari- ás tábuas,
valen- desfiañá-la·
g as
ciás- e leme traduci-la
brava
por
ao
gosto.
aproximazón
ao "holocausto" de Cheauchescu. Non se
pode negar, desde Iogo, a habilidade dos Chévere a hora de subir a
actualidade as tábuas, desfiañá-la e
traduci-la ao gosto.
Os Quinquilláns organizaron un

Memória
da guerrilla
Sotelo Blanco, edita o traballo
do xomalista Xosé
Domínguez González, sobre
Mario de LanguUo, o
derradeiro fuxido. O traballo
do xomalista ourensán, tenta
reconstruir a biografía deste
home que desenvolveu a sua

desfile <liante do pelotón de fusilamento que, como é de recibo, non
acadou os seus obxectivos aniquiladores.
Un algo deslucido ficou o pase de
"Bluf nun médio hostil" tal vez
non só pola falla de Urgu, senón
que tambén influiu negativamente
o espazo e a luz -pensamos que
é un espectáculo para ver de cerca- e aínda o ritmo, tan cadencioso a respeito dos demais espectáculos. Nós, desde logo, preferimos o que lles vimos na pasada
feira compostelá.
"A guerra dos pallasos" contou

cun actor de excepzón: César Martínez, mais coñecido por "Goldi",
que está pendente de xuízo por insubmisión, asi que o seu compromiso é doble. Xa na apresentazón
falamos da mítica e non irnos insistir aqui, só engadirei que tive o
prazer de ver "A guerra dos pallasos" con diferentes actores: Quico
Cadaval , "Pico", Xabier Lourido,
Vítor Lourenzo quizais, agora
"Goldi", e sempre, sempre gostei.
Quer esto confirmar que se ben os
actores aportan a definitiva glória
ou desgrácia dunha montaxen, o
texto, mellor a dramturxia, é peza
imprescindível da maquinária teatral. Quico, malia autoconsiderarse mal actor, estivo como sempre a
altura do seu paiaso. E "Goldi"
non ficou atrás.
Poderiamos repetir epígrafe no caso de "Mili kk'', sen falarmos de
misticismos nen de clasicismos,
apontaremos a validez da proposta
de Mofa e Befa -nesta entrega Vitar Lourenzo e o tamén Ollomol,
Evaristo Calvo -que recrian nunha "fermosa" hipérbole a vida cuartelaría. Por moitas vezes que vexamos o espectáculo non poderemos
reprimir un aquel de noxo ao ver
saborear ao Vítor a suculenta cea!
"Dezde Boznia con amor" pareceu-nos o mais frouxo dos cortos
apresentados e apenas nos atreve-

mos a valorá-lo. Un atrevido ferido vestiario o de Carlos Sante e
uns "magníficos" pasos de ballet
da sua mu11er barbuda. Non e coitamos apenas o texto do Manolo
Lourenzo.
A Compañia de Maria deu, como
é de rigor, a nota frívola e tornaron a contar-nos as suas peripécia
cos amantes --esta vez militare
en grau sumo--. Un final de potente directo adubiado polos músicos da casa, para dar paso a escena definitiva onde a integral dos
participantes -comandados polo
cabo Xepe e versionando aos
Monti Piton- tentaron mostrarnos e demostrar-nos cal deve ser a
atitude correcta ante un enemigo
que nos ataca con froita fresca.

Só nos resta despedirmo-no s non
sen antes anotar que se é tarde para
a crónica teatral, estamos ben a tempo de charnarvos a apoiar a insubmisión e, en concreto, aos insubmisos que van ser xulgados en breve e
que, como lembravan Susana Dans
e Vicente Montoto, tres pertencen
ao mundo da farándula. Non esqueceremos pois acudir aos próximos
xuízos e participar en canto acto a
favor da Obxeczón e da Insubmisión que se celebre no país. Cando
Caerá o telón da mili?•
FRANCISCO SOUTO
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A dificuldade

do
contemporáneo
Nobilissima
Visione lle
Cadencias e
Interludios
de E.X. Macías
O nome de Enrique X. Macías, co
conseguinte mito que acompaña o
seu prestíxio coma compositor, é
hoxe en dia máis divulgado no noso país que a sua própria obra; circunstáncia comprensíbel tendo en
conta o nada gratificante, entre
nós , panorama da música contemporánea, no que e emarca a sua
identidade artí tica. O compositore de vangarda a duras penas son
programado no auditório galega , e meno mal que as Xomadas
que anualmente se veñen celebrando en Compostela van paliando esta deficiéncia. Esta realidade, ademais do desinterese dos meios de
comunicación no particular, fan do
compositor vigués un senlleiro
personaxe, obxecto dos máis contraditórios comentários.
Non podemos obviar que, nun contexto coma o galega, a música de
Macías, por minoritária, suscita o
interese de reducidos núcleos de
:i.feizoados, ávidos de algo claranente diferenciado dentro dos cá1ones da música de concerto, nos
~ue a fin de cantas se desenrola a
Jbra do noso paisano. Por que non
jicilo? hai un público snob, que
;aporta se ión musicai de difícil
lixe tión pala imple precaución
le cumprir cunha fal a por non

23

asumida, modemidade; algunha
vez pudemos observar espectadores que permanecen sentados na
sua butaca, mesmo aplaudindo, temerosos de manifestar co seu desinterese a nota discordante da velada. Pola contra, os conservad ores do
clásico que No
non disimulan contexto
a sua reticéngalega, a
cia ao novidoso, refugan a música de
música con- Macías, por
temporánea, minoritária,
eludindo o que
suscita o
de risco debe
ter calquer interese de
criación artís- reducidos
tica que se núcleos de
précie de tal.

afeizoados,
ávidos de
algo
claramente
diferenciado.

Crear é, ao
meu ver, subverter o sistema, manifesta
o próprio Enrique X. Macías na entrevista incluída no
completo folleto que acompaña a
edición dun CD monográfico sobre o autor; estas declaracións, realizadas ao crítico musical Guillermo García-Alcalde, asi como os
próprios comentários do entrevistador, clarexan ao afeizoado as
claves palas que discorre a composición do autor galega.
O Ensemble Antidogma de Turin,

dirixido por Paolo Ferrara, interpreta a primeira das composicións, co próprio Macías á frente
do son electroacústico, e Roberto
Bollea ó piano. Nobilissima Visione 1/ /Postludios comeza cun
martelante tecleo pianístico, emitindo notas di spersas que anticipan un amplo espazo sonoro no
que cada instrumento é autónomo, independente no conxunto
do Ensemble; o mérito tanto do

-GALI

autor coma do director da formación é evitar en todo momento as
interferéncias en aras dun discurso instrumental harmónico, mesmo compatível coa función distorsionadora da electroacústica,
que adquire ao longo da gravación unha funcionalidade própria,
difícilmente sustituíbel pala de
calquer instrumento, causa que
pode surprender aos músicos que
recorren á tecnoloxia para encobrir as suas próprias deficiéncias;
no caso do Ensemble un mesmo
músico é quen de sacar do seu
instrumento os máis variados matices , que van desde o son máis
grave ao máis agudo. Neste caos
organizado, a presenza pertinaz
do paiano serve de guia ao longo

das duas obras; sintomaticamente, ambas composicións inícianse
con idénticas notas, expresión
dunha linguaxe musical omnipresente, que desenvolve unha sucesión anovada de contidos musicais . Cada novo son é replicado
nun diálogo musical continuamente contraposto . Asi, na primeira obra, no seu primeiro movimento - Preludi- os instru mentos de corda aparecen nun
primeiro plano xunto ao piano,
coa banda magnética soando de
fondo; no segundo -Ludi- son
os instrumentos de vento os
acompañantes; no terceiro, Postludios- a corda cobra protagonismo nos prirneiros compases,
mostrándose desta vez o tempera-

do pulso dos instrumentistas.
Na segunda obra - Cadencias e
Interlúdios / Percurso 1- novamente o piano devanea polas distintas notas do teclado para concluir no que é, ao meu ver, o momento máis brillante da gravación;
a densidade da música devén nunha sensación de acougo coa que
conclue o concerto; apesar de soar
un só instrumento, semella que o
piano dialoga consigo mesmo ,
confirmando unha das teorias posíbeis da música, sucesión de son e
siléncio. Unha nota en suspenso
parece indicar o último sinal, non
necesariamente o derradeiro. +
XOÁN M. ESTÉVEZ
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ANXO IGLESIAS

O ro.ck con saxo triunfou sobre o blues

no Pop-Rock Xacobeo 93
Só Os Rastreros de Chantada levaron o galega á final
• ÓSCAR LOSADA

Hai· unha boa canteira
no rock do país?
Despois de escoitar
aos grupos finalistas
no certame Pop-Rock
Xacobeo 93, que
teoricamente deben de
ser do mellar,
podemos considerar
qúe hai causas
interesantes, mais
nengunha
extraordinária. Tras
ollar aos grupos
finalistas, non había
un gañador claro,
unha banda que
sobresaise por riba
dos demais e o xurado
tamén opinou do
mesmo xeito, tendo
unhas longas parolas
nas suas deliberacións
para conceder os
prémios sobretodo
entre os catro
primeiros clasificados,
xa que o outro 50%
quedou algo distante
nas pontuacións.

Se hai futuras edicións <leste PopRock Xacobeo 93 eremos que seria bon ampliar cando menos a
tres o número de pezas a interpretar polas bandas participantes, para que o xuízo tivese máis alicerces nos que asentar. Na noite viguesa do 19 de Xuño vimos a actuación dos oito grupos finalistas.
Abraiante pode considerarse a derradeira praza acadada polos homes de La Rosa, unha banda con
experiéncia no mundo da música,
con disco xa no mercado e un certo prestíxio entre certos sectores
da crítica. Após da actuación, de
seguir este camiño a sua costa
abaixo pode estar a chegar. A pretendida sorna do cantente e o seu
discurso na cena deixou indiferentes aos afeizoados e penso que
amolou ao xurado talvez por un
certo arume a suficiéncia, pensando que o millón de pesetas de prémio estaba xa nos seus petos.
"O Blues do Emigrante" non é,
está claro, un mal tema, que se
pode destrozar cunha parolada
que non ven a conto nun concurso
destas características, que si pode
ter moita razón de ser unha actuación normal da banda. Hai que ter
o suficiente "sentidiño" para saber
cando, como e onde se debe facer
determinado tipo de cousas. Ademais non hai que esquecer que o
primeiro tema do grupo non deixa
de ser moi normaliño.
A sétima posición foi acadada polo grupo monfortino Valmon, o
único representante do rock duro

nesta final e que non estiveron a
un grande nivel na sua interpretación, iso si, dando un mínimo digno no que atinxe á calidade. Eles
foron a banda seguida por un espazo "24 horas", da canle de TV
codificado, que axexou todo o que
aconteceu no festival desde os
prolegomenos até as ledícias e desilusións finais dos participantes.
A sexta praza foi para Doctor Helio do Porriño, onde hai que salientar o traballo do harmónica
que lle dá vida a unha formación
encadrada no rythm and blues e
que pudo aparecer algun posto
máis enriba na clasificación, dada
a igualdade existente entre as bandas deste estilo musical.
Outros que se mergullaban nos
sons do blues foron os ferroláns de
Acceso Norte (quintos ao final), a
banda que contou coa mellar voz,
con diferéncia, da velada. A cantante da formación, unha canadiana con forza e poderío nas suas
cordas vogais, non foi ben arroupada por un grupo demasiado plano nas composicións, carentes de
forza. Toda a enerxia da actuación
desprendíase da cantante, que apesar de nacer nunha cidade portuária do Canadá, debe levar ben tempo entre nós, pois fixo a apresentación nun galega mellor do que se
escoita por moitos lares, o cal é de
agradecer enormemente. As cancións pola contra estaban en castellano e inglés, porén non resta méritos e quitámonos o cahpeu <liante
dela, polo seu valor artístico e polo
respeito á nosa língua.

Presentando en galega
Máis blues-rock trouxeron os
cuartos clasificados Miki Nervio
and the Bluesmakers. É curioso
que se este concurso se celebrase
hai uns anos é case seguro que a
metade das bandas "bluseira "
non aparecerían en favor doutras
de estilos musicais máis de moda
naquelas épocas. Miki, o cantante,
con intelixéncia, apontouse ao carro do espectáculo e o descenso da
cena á erva de Castrelos onde debullou a letra da sua canción (en
inglés, ainda que a presentación
fíxoa en galego) de xoellos no
chan, o que aportou espectacularidade, que tamén val para subir a
nota dos xurados. O "boogie" con
moita marcha interpretado polo
grupo tivo unha chata co son de
guitarra e ainda que recucaron, á
segunda ocorreu o mesmo.
Os membros do xurado deberon
aplicar un factor "corrector", como nas competicións de vela neste caso, para non perxudicar aos
hercúlinos.
No terceiro pasto situáronse Trastones de Fene, outra formación
que tiraba notas do blues, ainda
que máis centrada no rock que outras das comentadas. Un bon traballo rítmico foi o que lles fixo
acadar esa posición final, cunha
guitarra con acordes que entraban
doadamente ao seren ouvidos,
dando unha maior consisténcia
aos temas e facendo lembrar as
suas melodias antes que as doutros participantes.

A segunda po ición conqueriuna
o único grupo que cantou en galega. Os Rastreros de Chantada
son como Os Diplomáticos de
Monte Alto (están a criar escala?)
co troco do acordeón pola gaita.
O instrumento mu ical galego
por exceléncia é parte importante
nas cancións dos lucen es e pouco cotián no ámbito no que e
achan. Cun cantante e léctrico,
dos que e moven en parar, e
posición privilexiada acadada pode indicarno que o futuro da
canción de tres pe eta (definición da música dos Diplomático
feita polo seu líder, Xurxo Souto)
tende a ser de acadar máis cartas
que os reseñados.
Chegamos aos gañadores, os coruñeses de Ritmanmuchos. Un
grupo de pop-rock potente por
mor do emprego do saxofón. Este
instrumento e a forza característica que dá cando entra no meio
dunha canción pudo ser a clave
para a sua vitória. Ademais, ao ser
o único grupo que emprega o saxo, sa1ientou entre os participantes e cando algo se fai notar dabondo e para ben nun concurso,
pode ser totalmente decisório.
Após da actuación <lestes grupos,
Vigo viveu unha noite de rock coa
presenza de Cómplices, Os Resentidos, Luz Casal e los Suaves como invitados sobranceiros. Foron
precisamente estes últimos os que
tiñan máis siareiros entre os aproximadamente 15 mil afeizoados
que asistiron á festa final do PopRock Xacobeo 93 . +
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U niversidade de Vigo
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR PRAZAS DE PERSOAL DOCENTE INTERINO E CONTRATADO

PRIMEIRO CONCURSO 93-94
Resolución pola cal se·convoca concurso público de méritos -para cubri-las seguintes prazas de profesores Interinos ou Contratados e Axudantes:
Categoóa: Asociado T3-P6. Prazas: 1 (COI)
PROFESORES INTERINOS
Departamento: Fundamentos da Análise Económica e Historia e
Docencia: Máquinas e Motores Térmicos (ETSEl-V)
- Reí.: 03-573 - IOI
lnstitucións Económicas
- Ref.: 20-590-C02,C03,C04
Area de Coñecemento: Lingüistica Aplicada á Traducción e Interpretación
Categoría: Asociado T3-P6. Prazas: l (COI)
Area de Coñecemento: Máquinas e Motores Térmicos
Departamento: Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüistica Xeral Docencia: Teoóa Económica (Micro e Macro) (EUEE-V)
Departamento: Enxeñería Mecanica
Categoría: Titular Universidade. Prazas: l (101)
- Ref.: 08-415 -C02
Categoóa: Axudante de Escola Universitaóa. Prazas: 3 (C02, C03, C04)
Docencia: Traducción Xeral Inglés-Español (FH-V)
Area de Coñecemento: Fundamentos da Análise Económica
Título: Lic.{Enx. Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
- Reí.: 18-220 - 101
Departamento: Fundamentos da Análise Económica e Historia e
- Ref.: 20-600-Cül
Area de Coñecemento: Ecoloxía
lnstitucións Económicas
Area de Coñecemento: Mecánica de Fluidos
Departamento: Recursos Naturais e Medio Ambiente
Categoría: Asociad!> T3-P3. Prazas 1 (C02)
Departamento: Enxeñería Mecánica
Categoría: Titular Universidade. Prazas: 1 (101)
Docencia: Teoría Económica (Introducción) (EUEE-V)
Categoóa: Axudante de Escota Universitaóa. Pram: l(COI)
- Ref. : 18-280 - IOI , 102
- Ref.: 09-650 - COI
Area de Coñecemento: Estratigrafia
Area de Coñecemento: Organización de Empresas
- Ref.: 21-520-Cül
Departamento: Recursos Naturais e Medio Ambiente
Departamento: Organización de Empresas
Area de Coñecemento: Enxeñería de Sistemas e Automática
Categoría: Titular Universidade. Pra.za.s: 2 (101,102)
Categoría: Axudante de Escola Universitaria (Campus Pontevedra).
Departamento: Enxeñería de Sistemas de Linguaxes e Sistemas Informáticos
- Ref.: 20-500 - IOI, 102
Praw: 1 (COI)
Categoría: Axudante de Escola Universitaóa. Prazas: 1 (COI)
Area de Coñecemento: Enxeñeria Agroforestal
- Ref.: 10--015 - COI
- Ref.: 21-570-COI
Departamento: Enxeñería Mecánica
Area de Coñecemento: Análise Matemática
Area de Coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Categoría: Titular Universidade (Campus Pontevedra). Prazas: 2 (101,102)
Departamento: Matemáticas e Didáctica da Matemática
Departamento: EID'lñería de Sistemas e de Linguaxes e Sistemas Informáticos
- Ref.: 22-295 - IOI
Categoría: Asociado T3-P6. Prazas: 1 (COI)
Categoría: Asociado T3-P6 (Campus Ourense). Praz.as: 1 (COI)
Area de Coñecemento: Explotación de Minas
Docencia: Análise Matemática (EUEE-V)
Docencia: Lab. Programación l, Sistemas en Tempo Real e Planif. o Explot.
de Sistemas (EUETIX-0)
Departamento: Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construcción- Ref.: 12-230 - C03
Categoría: Titular Universidade. Praw: 1 (IOI)
Area de Coñecemento: Economía Financieira e Contabilidade
- Reí.: 21-570-C02-C03
- Ref.: 29-380 - 101
Departamento: Economía Financieira e Contabilidade
Area de Coñecemento: Linguaxes e Sistema Informáticos
Area de Coñecemento: Fisolofia de Dereito Moral e Política
Categoría: Asociado T3-P3. Prazas: 1 (COI)
Departamento: Enxeñeóa de Sistemas e de Linguaxes e Sistemas Informáticos
Departamento: Análise e Intervención Psicooocioeducativa
Docencia: Revisión e Censura de Contas e Planificación Contable (EUEE-V)
Categoría: Axudante de Escota Universitaóa (Campus Ourense).
Categoría: Titular Universídade (Campus Ourense). Praz.as: 1 (101)
- Reí.: 12-230 - C02
Prazas: 2 (CO 2, 003)
PROFESORES CONTRATADOS
Area de Coñecemento: Economía Financieira e Contabilidade
- Ref.: 21-720-Cül
- Ref.: 00-175 - COI
Departamento: Economía Financieira e Contabilidade
Area de Coñecemento: Proxectos de Enxeñe~
Area de Coñecemento: Dereito Procesal
Categoría: Asociado T3-P3 (Campus Ourense). Prazas: 1 (C02)
Departamento: Enxeñería de Sistemas e de Linguaxes e Sistemas Informáticos
Departamento: En constitución
Docencia: Contabilidade de Custos e Integración e Análise
Categoóa: Asociado T3-P3 (Campus Pontevedra). Prazas: 1 (COI)
Categoría: Asociado T3-P3 (Campus Oureose). Prazas: 1 (COI)
de Balances (EUEE-0)
Docencia: Proxectm (EUETIF-P)
Docencia: Dereito Procesal 1 (FD-0)
- Ref.: 12-230 - C03, C04, C05
- Ref.; 22-605-COI
- Ref.: 00-565 - COI
Area de Coñecemento: Economía Financieira e Contabilidade
Area de Coñecemento: Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Area de Coñecemento: Enxeñería Textil e Papeleira
Departamento: Economía Financieira e Contabilidade
Departamento: Enxeñeóa dos Materiais. Mecánica Aplicada e Construcción
Departamento: En constitución
Categoría: Axudante de Escola Universitaria. Prazas: 3 (C03, C04, C05)
Categoóa: Asociado T3-P3 (Campus Pontevedra). Prazas: 1 (COI)
Categoría: Asociado '.1'3-P3 (Campus Pontevedra). Praz.as: I (COI)
Titulo: Lic.{Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Docencia: Resistencia de Materiais e Construcción (EUETIF-P)
Docencia: Celulosa, Pasta e Papel (EUETIF-P)
- Ref.: 13-420 - COI
- Ref.: 25-ISO-COI
- Ref.: 01-560 - COI, C02 .
Area de Coiiecetilento: Xenética
Area de Coñecemento: Dereito Finacieiro e Tributario
Area de Coñecemento: Enxeñería Telemática
Departamento: Bioloxía Fundamental
Departamento: Economía Aplicada
Departamento; Tecnolona das Comunicación
Categoría: Axudante de Universidade. Prazas: 1 (COI)
Categoría: Asociado T3-P3 (Campus Ourense). Prazas: 1 (COI)
Categoría: Axudante de l;scola Univ~. Prazas: 2 (COI, C02)
- Ref.: 14-370 - COI
Docencia: Dereito Finacieiro e Tributario (FD-0)
Título: Lic.{Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Area de Coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa
Ref.: 26-595-COI, C02
- Ref.: 01-800 - COI
Departamento: Filoloxía Galega
Area de Coñec:emento: Matemática Aplicada
Area de Coñecemento: Teoría-do Sinal e Comunicacións
Categoóa: Asociado T3-P6. Prazas: 1 (COI)
Departamento: Matemática Aplicada
Departamento: Tecnoloxía das Comunicacións
Docencia: Lingua Galega (FH-V)
Categoóa: Asociado T3-P6. Praw: 2 (COI, C02)
Categoría: ~te de Unive.rsidade. Praz.as: 1 (COI).
- Ref.: 14-370 - C02
Docencia: Cálculo Infinitemnal (EUETl-V)
- Ref.: 01-800 - C02, C03, C04
Area de Coñecemento: Filoloxía Galega e Portuguesa
- Ref.; 27-750-Cüf
Area de Coñecemento: Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento: Filoloxía Galega
Area de Coñecemento: Química Analítica
Departamento: Tecnoloxía das Comunicacións
Categoría: Axudinte de Universidade. Praz.as: 1 (C02)
Departamento: Química Pura e Aplicada
Categoría: Axudante de Escola Universitaóa. Prazas: 3 (C02, C03, C04)
Docencia: Portugués (FH-V)
Categoóa: Axudante de Universidade. Prazas: 1 (CO 1)
Titulo: Lic.{Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
- Ref.: 17-125 - COI
- Ref.: 27-765-COl (dende 01-10-93 ata 31-12-93)
- Reí.: 02-305 - COI, C02
Area de Coñecemento: Dereito Administrativo
Area de Coñecemento: Química Orgánica
Area de Coñecemento: Expresión Gráfica na Enxeñería
Departamento: Ciencias Xuridicas
Departamento: Química Pura e Aplicada
Departamento: Deseño na Enxeñería
Categoóa: Axudante de Escola Universitaóa (Campus Ourense). •
Categoría: Axudante de Universidad (Campus Ourense). Prazas: 1 (COI)
Categoría: Axudante de Escola Universitaria. Prazas: 2 (COI, C02)
Praz.as: 1 (COI)
- Ref.: 30-265-COI
Titulo: Lic.{Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Titulo: Lic./Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Area de Coñecemento: Estadística e Investigación Operativa
- Reí.: 02-305 - COJ
- Ref.: 17-130 - COI
Departamento: Estadistica e Investigación operativa
Area de Coñecemento: Expresión Gráfica na Enxeñería
Area de Coñecemento: Dereito Civil
Categoría: Axudante de BcOla Universitaóa (Campus Ourense).
Departamento: Deseño na Enxeilería
Departamento: Ciencias Xuridicas
Prazas: l (CO 1)
Categoría: Axudante de Escola Universitaria (Campus Pontevedra).
Categoría: Axudante de Universidade (Campus Ourense). Prazas: 1 (COI)
- Ref.: 31-185-COI
Pra.w: 1 (C03)
- Ref.: 17-135 - COI
Area de Coñecemento: Debuxo
- Ref.: 03-573 - COI
Area de Coñecemento: Dereito Constitucional
Departamento: Expresión Artística
Area de Coñecemento: Lingüística Aplicada á Traducción e Interpretación
Departamento: Ciencias X1trídicas
Categoría: Asociado T3-P6 (Campos Pontevedra). Prazas: l (COI)
Departamento: Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüistica Xeral Categoría: Axudante de Escola Universitaria (Campus Ourense)
Categoría: Asociado T3-T. Prazas: 1 (COI)
Praz.as: 1 (COI}
Docencia: Grabado e Estampación 11 (FBA-P)
Docencia: Teoría da Traducción e Traducción Inversa Español-Inglés (FH-VJ
Título: Lic.{Enx. Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
- Ref.: 31-185-C02-C03
- Ref.: 03-573 - C02
- Ref.: 17-140 - COI
Area de Coñecemento: Debuxo
Area de Coñecem_ento: _Lingüis_tica Apli~da á 1:raducción e ~te_r_p~tación
Area de Coñecemento: Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Departamento: Expresión Artística
Departa!11ento: Fdoloua Bpan~la, Teona da Ltteratura e Lmgutsltca Xeral Departamento: Ciencias Xurídicas
Categoría: Asociado T3-P6 (Campus Pontevedra). Praz.as: 2 (C02, C03)
Categona: Axudaote de Umverstdade. Praz.as: 1 (C02)
Categoría: Axudante de Escola Universitaria (Campus Oureose)
Docencia: Deseño e Audiovisuais (FBA-P)
Docencia: Traducción Xeral Francés-Galego (FH-V)
Prazas: 1 (COI)
·
- Ref.: 31-185 - C04, C05, C06, C07
- Ref.: 03-573 - COJ
Título: Lic.{Enx.Sup./Arq. (Docencia en Facultade ou ET S)
Area de Coñecemento: Debuxo
Area de Coñecem~nto: .Lingüis!ica Apli~da á 1:raducción e !nt~ry~tación _ Ref.: 17-145-COI
· ..
Departamento: Expresión Artística
Departa?Jento: Fliolox1a Espan~la, Teona da Literatura e Lmgmst1ca Xeral Area de Coñecemento: Dereito Eclesiástico do Estado
Categoóa: Axudante de Universidade (Campus Pontevedra).
Catego~1a : Axuda~t~ de Umverstdade. ~: 1 (C03)
Departamento: Ciencias Xurídicas
Prazas: 4 (C04, COS, C06, C07)
Docencia: Traducc1on Inversa Galego-Ingles (FH-V)
Categon'a· •-udante d Escol
·tan· (Ca
Ou
)
- Ref.: 31-260 - COI
_ Ref.: 03-573 _ C04
. . tu
e
a mverst a
mpus rense .
Area de Coñecemento: Escultura
L. ... . A ¡·1 d 'T d "
1
..
Praw. I (COI)
Area de Conecem~nto:.
mguts!tca P ~ a a _ra uccion e . nte_r_pr~tacton .
Titulo: Lic./Enx. Sup. Arq. (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Departamento: Expresión Artística
Departa!11ento: Ftlolox1a Bpan~la, leona da Literatura e L10gu1st1ca Xera!._ Re[ . 17 4 70-CO 1
Categoría: Asociado T3-P6 (Campus Pontevedra). Praz.as: 1 (CO 1)
Categona: Axudante de Umvers1dade. Prazas: 1 (C04)
A .. d C ff
· d De · das 1 · · ·
Docencia: Arte Ambiental (FBA-P)
Docencia: Traducción Xeral Inglés-Español (FH-V)
rea e ooece~nt~: isto?~ o re1to
ntttuc1ons
- Ref.: 31-260 - C02, C03, C04, C05
- Ref. : 04-320 - COI (dende 01-10-93 ata 28-02-94)
Departa!'lento: ~1enc1as Xundtcas
Area de Coñecemento: Escultura
Area de Coñecemento: Filoloxía Alemana
Catego~ta: ~soctado T3-P6_(Campus Ourense). Prazas: 1 (COI)
Departamento: Expresión Artística
Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemana
~neta: Htstona do Dere1to (FD-0)
Categoría: Axudante de Universidade (Campus Pontevedra).
Categoría: Axudante de Escota Universitaria. Praw: 1 (COI)
- Reí.. 18-220-COI
Prazas: 4 (C02, C03, C04, C05)
_ Ref.: 04-345 _COI
Area de Coñecemento: Ecoloxía
Departamento: Recursos Naturais e Medio Ambiente
- Ref.: 31-690 - COI
Area de Coñecemento: Filoloxía Inglesa
Categoría: Axudante de Universidade. Prazas: 1 (COI)
Area de Coñecemento: Pintura
Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemana
Departamento: Expresión Artística
- Ref.: 20.515-COI
Categoría: Axudante de &cola Universitaria. Prazas: 1 (COI)
Categoría: Asociado T3-P6 (Campus Pontevedra). Praz.as: 1 (COI)
Area de Coñecemento: Enxeñeria dos Procesos de Fabricación
- Ref.: 05-785 - COI
Docencia: Fotografia (FBA-P)
Departamento: Enxeñer-ía Mecánica
Area de Coñecemento: Tecnoloxía Electrónica
Categoría: Axudante de Escola Universitaria. Prazas : 1 (COI)
- Ref.: Jl-690 - C02
Departamento: Tecnoloxía Electrónica
Título: Lic./Enx. Sup./Arq. (Docencia en racultade ou E.T.S.)
Area de Coñecemeoto: Pintura
Categoría: Axudante de Escota Universitaria. Prazas: 1 (COI)
Departamento: Expresión Artística
- Ref.: 20.545-COI
Título: Lic./Enx.Sup./Arq . (Docencia en Facultade ou E.T.S.)
Categoría: Asociado T3-P6 (Campus Pontevedra). Prazas: 1 (C02)
Area de Coñecemento: Enxeñería Mecánica
- Ref.: 06-555- COI
Docencia: Crítica e Análise (FBA-P)
Departamento: Enxeñería Mecánica
Area de Coñecemento: Enxeñería Química
Categoría; Asociado T3-P6. praz.as: 1 (CO 1)
- Ref.: 31-690 - COJ, C04. ros. C06
Departamento: Enxeñería Química
Docencia: Ferrocarriles e Automóbiles (ETSEl-V)
Area de Coñecemeoto: Pintura
Categoría: Axudante de Escota Universitaria (Campus Pontevedra).
Departamento: Expresión Artística
- ReL 20-590-COI
Prazas: 1 (CO 1)
C.ategoría: Axudante de Universidade (CamplL~ Pontevedra).
Area de Coñecemento: Máquinas e Motores Térmicos
- Ref.: 08-415 - COI
Praz.as: 4 (C03. C04. C05, C06)
Departamento: Enxeileria Mecanica
Area de Coñecemento: Fundamentos da Análise Económica

u·

A información sobre as condicións xerais dos concursos (requisitos, baremos, prazos, ... ), atópa-se para consulta no taboleiro do Rectorado (Rúa Oporto. 1 - Tfoo. : Rl.35.95).
As solicitudes presentaran-se antes das 14 horas do día 2 de Xullo de 1993 (Venres), no Rexistro Xeral da Universidade (Rúa Oporto, 1 - Tfno: 81.36.10) .
As prazas que figuran sen indicación de Campus, corresponden ao de Vigo.
Vigo. a 21 de Xuño de 1993
O RECTOR. por delegación R R 24-09-92. O VICERRECTOR DE PROFESORADO E ORGANIZACION ACADEMICA. Carlos Ganido Suarez
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O trinque

Festas

Discos

nada", de Caetano Veloso.

O canto da cidade, de Daniela
Mercury, a rainha do sambareggae, é un disco que leva
vendidos 1.000.000 de exemplares no Brasil. Publícase agora
no Estado español, como magnífica alternativa ao baile hiphop, e ademais no noso país
entendemos o que canta. Moi
boa a versión sincopada, á xamaicana, de "Vm;,é nao entende

Xa no Trinque recomendáramos o ano pasado unha gravación do pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Agora co mesmo conxunto, tamén co músico
estadounidense Charlie Haden,
sai Suite 4 y 20. Rubalcaba toca
aqui o piano acústico, de sonido maxestuoso. A destacar o
clásico "Perfidia", do maestro
Domínguez.+

e romarias
Durante este semana son numerosas as verbenas e celebracións, das
que entresacamos as que seguen:
Sábado 26, festas en San Paio (A
Estrada). Domingo 27, III Festa
da Langosta na Guarda. Mércores 29, festas de San Pedro, en
Leiro, Muiños (Ourense), San Pedro de Benquerencia, Barreiros
(Lugo ), Ramallosa, Golada (Pontevedra), Canabal (Lugo), San Pedro (Santiago) ... •

Convocatórias
VI Xornadas Galegas
de Psicopedagoxia
A Asociación Galega de Psicopedagoxia organiza as VI Xornadas Galegas de Psicopedagoxia, que comprenden dous cursos especializados de 30
horas; un de modificación de conducta
na aula e orientación educativa e outro
sobre as dificultades de aprendizaxe e
intervención psicopedagóxica. Ambos
e dous cursos están homologados pola
Conselleria de Educación e Ordenación Universitária. O profesorado dos
cursos e das xomadas provén das Universidades de Roma, A Coruña, Baleares, Santiago, Central e Autónoma de
Barcelona, Uviéu, e outras. Máis información e inscripcións na Asociación
Galega de Psicopedagoxia. Apdo 1334.
A Coruña. Teléfono (981) 20 84 49.

Aula da natureza.
Papaventos '93
Do 1 ao 8 de Agosto en Garabelos
(Mariz), na Comarca de Chantada entre a Serra do Faro e do Miño, o colectivo Papa ventos organiza unha aula da
natureza para mozos e mozas de 6 a 16
anos. Nun entorno rural, en tendas de
campaña, (c unha casa de pedra con
instalacións adecuadas por se chove),
téntase desenvolver por cuarto ano,
unha escola aberta, que através de numerosas actividades, fomente atitudes
positivas e participativas ante o meio
ambiente. Entre as actividades propostas atópanse: Educación ambiental,
cultura popular, obradoiros de reciclaxe de papel, teatro ecolóxico, mimo e
guiñol, alimentación natural, construcción de bonecos de pasta de papel,
horta, excursión e baño no río, elaboración dunha revista ecolóxica, e estudo e investigación sobre o entorno ambiental. O número de participantes é
de 15 por tumo. Os monitores son psicólogos, educadores e especialistas en
ecoloxia. O prezo dun tumo ascende a
10.000 pta., e inclue seguro de responsabi lidade civil, pensión completa e
agasallos. Inscripción até o 15 de Xullo, en Papaventos. Apartado 35. Chanatda. Teléfono de contacto (982) 44
03 68 Anxo; e (82) 44 17 52 Marina.

Vacacións oxixenadas
O Colectivo de Educación Madioambiental (CEM), propón 3 campamentos e 2 roteiros ecoloxico-culturais. Os
campamentos desenvolveranse no

Concello de Muxia, nun entorno natural privilexiado con rapaces e rapazas
de 7 a 13 anos; en tres tumos; Do 5 ao
11 de Xullo, do 16 ao 30 de Xullo e do
2 ao 8 de Agosto. O primeiro roteiro ao
longo da Serra da Capela, será para
persoas maiores de 16 anos, os dia 18,
19 e 20 de Agosto. A Serra da Capela
está unida ao mar polos cantís máis outos de Europa, elexida pola cultura megalítica para enterrar aos seus mortos;
a sua importáncia natural maniféstase
nas suas formacións xeolóxicas e na
sua variada vexetación. O último roteiro é para rapaces e rapazas de 9 a 16
anos, e levarase a cabo o 6 e 7 de Setembro por Baldaio, unha das lagoas litorais máis importantes da Galiza; lugar de cria, invernada· e descanso no
paso migratório dunha grande cantidade de aves, cuxas dunas e entorno en
xeral están ameazados por numerosas
agresións. Máis información no CEM:
(981) 26 56 40 de 9 a 14 h.

Prémio de poesía
Esquio
A Fundación Caixa Galicia e a Sociedade Cultural Valle-Inclán de Ferro], organizan a 13º edición do prémio de poesía Esquío. Poden participar todos os que o desexen ao enviaren os orixinais baixo plica e por correo certificado a Obras Sociais da
Caixa de Aforros de Galicia en calquer
cidade galega, antes do 31 de Agosto.
O prémio ascende ao millón de pesetas. Máis información na fundación
Caixa Galicia de calquer cidade, por
exemplo na de Vigo: (986) 81 50 OO.

Vacacións alternativas
Aperta, educación ambiental, organiza unhas vacacións alternativas, para
rapaces de 6 a 14 anos, nas que poderán
realizar distintas actividades nunha casa
de pedra da comarca da Ulloa a carón
do rio Ulla, e rodeada de soutos e car-
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Evie 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
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balleiras. As actividades a realizar van
desde traballos na horta a traballos con
animais, pasando pola apicultura e vários obradoiros adicados á: transformación de alimentos (pan, queixo, manteiga, mermelada); natureza (papel reciclado, caixas niño, etc); artesanía (madeira, coiro, cerámica, fios, etc); amais
de paseos en balsa ou a cabalo, xogos
cooperativos, etc. Pódese acceder ao
campamento da casa da terra nalgún
dos catro tumos, ainda que os dous primeiros están reservados para rapaces
dos concellos do Miño e Ortigueira: 1Q
tumo do 1 ao 8 de Xullo; 2º do 8 ao 1S
de Xullo; 3º do 18 ao 27 de Xullo, para
xente de 6 a 10 anos; e 3º, do 17 ao 31
de Agosto para mozos de entre 11 e 14
anos. O prezo, que vai de 24.000 a
35.000 pta. segundo a idade, comprende seguro de reponsabilidade civil e accidentes, un monitor por cada 5 nenos,
os materiais dos obradoiros, morada e
pensión completa. O prazo para inscribirse remata o 30 de Xuño, as prazas
están limitadas a 30 por tumo. Máis información: Aperta Educación Ambiental. Xuncal 9, 2º direita. 15.172 Oleiros.
Teléfono: (981) 24 69 95.

1 Prémio Nacional
de Xornalismo
sobre Ecoloxia
A Asociación Cultural Penas de Rodas, de Gaioso (Outeiro de Reí. Lugo),
convoca o 1 Prémio Nacional de Xornalismo Sobre Ecoloxía, ao que poden
participar todas as persoas que publiquen os seus traballos, en galego ou
castellano, en xornais ou revistas do
Estado español. Os artigos hanse referir
a temas vencellados á ecoloxia en xeral, ainda que receberán especial valoración os adicados á defensa do património natural, e ao lugar das Penas de
Rodas e os seus arredores forestais. O
modo de abordar os traballos e a extensión queda da man dos autores. O xurado outorgará un primeiro prémio de
100.000 pta., e trofeo; e un segundo de
50.000 pta., e trofeo. Os traballos, que
deberán ser publicados con data posterior ao 1 de Xaneiro de 1993, remitiranse ao Centro Cultural Penas de Rodas,
de Gaioso (Outeiro de Reí. Lugo), até
15 de Xullo. O xurado poderá incluir
como candidatos aqueles artigos que
estimen de interese, ainda que non fosen apresentados. Maior información
ou aclaracións no (982) 39 07 62. •

Anúncios de balde
O Grupo Ecoloxista O Brote, vende
árbores de espécies autóctonas a particulares e asociacións. Teléfono (988)
23 06 63, de 2 a 4.
Oferécese traductora e intérprete de
alemán. Teléfono (981) 52 30 23.
Cursiño de encaixe ruso. A Asociación Maximo Gorki vai impartir no
mes de Xullo un curso de encaixe ruso
a dous níveis: iniciación e perfeccionamento. Máis información no (986) 22
44 57, todos os días de 5 a 9.
Véndese, alúgase ou traspásase A
Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62,
perguntar por Rubem .
Maquetación gráfica por ordenador
Macintosh. Búscase traballo, xomada
completa ou por horas. Experiéncia no
sector. Acéptase calquer outro tipo de
trabal lo. Telf. 30 30 88.
Oferécese presentador a asociacións,
discotecas, pubs, etc. Para espectáculos
de todo tipo, desfiles actuacións, etc.
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48.
Autocaravana pequena, 3 prazas,
ITV, bon estado. 700.000 negociabeis.
(981) 22 33 78 a partir das 20 h.
Véndese finca de 2.000 m 2 aproximadamente, no centro do Calvário.
Alta densidade. Oportunidade. Teléfonos (986) 25 05 25 e 49 13 Ol · perguntar por Mercedes e Xullo respectivamente.
Alúgase ou véndese piso amoblado,
moi grande e en boa zona (Avda. Samil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37.
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.
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 LPs editados. Enderezo:
Manoel. R/ San Vicente 43, 4º 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~óns a particulares
de obra em barro (pequenas esculturas, alfarería, etc). Bairro do Polvorim
14, lº dta. Ourense. (988) 23 54 25.
Cándido Ventim.
Teléfono Verde. Servício de información instantánea e gratuita sobre meio
ambiente, medicinas alternativas, alimentación natural, produtos ecolóxicos, turismo alternativo; e calidade de
vida. (988) 23 86 86.
Véndese órgao Hammond. Perguntar
por Javi no (981) 57 55 17.
O grupo ZAUM está a r ealizar o
vello proxecto da Bibliografía da

Contracultura. Contamos con medio
milleiro de exemplares de publicacións marxinais comentadas e analisadas. Solicitamos no mandedc un
listado de direccións para poñemos
en contacto. Ternos a intención de
abranguer outros campos: maquetas
musicais, 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 direita. As Pontes. A Coruña.
Búscamos casa de pedra para restaurar, con terreo, perto do mar, que
non sobrepase os 3 millóns de pta.
Agradecemos toda información. Digna
Herrno Vilas, R/ Menéndez Pida! Nº
18- 6º - 15007 A Coruña.
Véndese caravana en óptimo estado.
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod.
395 serie Europa. Chamar despois das
3 da tarde ao (988) 41 31 O1 , preguntar por Berto.
Véndese semanário A Nosa Terra ,
desde o N11 415 en <liante. Prezo ISO
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27,
en horas de traballo. Adriám da-Cunha.
O Concello de Chantada pretende facer unha recopilación de foto
antigas. Con e te obxectivo chama a todos os chantadinos que leñan foto anleriore ao 1975 e que presenten unha temática de intere e xeraJ nun e tado de
con ervación aceitábel para que, proporcionándoa temporalmente, o Concello
poida reproducila para unha cxpo ición
e, de er posíbel, unha publicación específica. Entregar na Ca a da Cultura xunto ca data de realización, referéncia ao
motivo repre entado, nome do autor e
nome da persoa que a proporciona.
Desde hai unha longa década veño
recollendo e arquivando toda clase
de publicacións en galego e agora tamén en portugués. Para min seria un
pracer que quen queira e poda me fixera chegar un exemplar polo meno da
sua publicación , co gallo de engadila a
esta Hemeroteca Galega. Asemade a
quen lle interese podo remitirlle material repetido en galego, catalán e inglés. Hemeroteca Galega. In Memoriam Ramiro Couñago. c/o Pere Barrufet-Cou ñago. Dammweg, 31. CH5.000 Arau . Suiza.
Busco pegatinas políticas, sindicais e
ecoloxistas da Galiza, desde a transición até os nosos días. Contestarei todas as cartas. Chorche Paniello. Centro
de Recuperación de Pegatinas. Aptdo.
de Correos 139. 22.400 Monzón.
Huesca.
Clases individuais de: harmonia
(tradicional, analítica), formas musicais, solfexo, piano (grao elemental).
Preparación de exames de Xuño e Septembro. Profesor titulado. Dirixirse a:
Eduardo de 14 a 16 h. R/ Torrecedeira
13, 6º B. Vigo. Ou deixar recado no

(986) 43 58 93 . •

axenda
Música
Orquestra e Coros
do Grande Teatro
de Córdoba
O 24 ás 9 da noite, no Auditorio
de Galicia en Compostela, interpretan 11 Trovatore de G. Verdi,
dirixida por Javier Pérez Batista.

Emilio Cao
Dia 24, na Porta Faxeira de Santiago. Emilio Cao dentro do ciclo
Raices musicais europeas.

No FX e Off Spring
Xoves no Iguana Clube de Vigo
concerto dos No FX de Los Angeles e dos Off Spring de San
Francisco.

Javier Bergia
Veme 25, ás 11,30 da noite no
Café Liceum do Porriño.

Orqu tra Filarmónica
de Ki v
O 25 no Centro Cultural Caixavigo. Dirixida por Ce ar Gentili.
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Exposicións
gués Trisque! e folk ruso con V.
Kalyazin e S. Vashchenco, Sábado
26, ás 11,30 da noite no Café Liceum do Porriño.

Guarda, Xesús González Alvarez, expón o sua obra na que retrata a paisaxe
rural galega.

Jorge Sobral

Até o 30 de Xuño, debuxos sobre a
paisaxe galega na sá de exposicións do
Círculo Mercantil (Vigo).

Guillermo M. Lourido

En homenaxe a Carlos Gardel, o
26, no Centro Cultural Caixavigo.

Enfoto

Los 4 Fantásticos

Até o 30 de Xuño, no Ateneo Sta. Cecilia de Marin pódese ver a segunda parte
de Erifoto, do fotógrafo alemán Otto A.
Wolfgang Schulze Wols; nunha monstra do Instituto Goethe de Munich.

Presentación da nova banda de
Germán Coppini, Sábado 26, no
Iguana Clube de Vigo.

Ruggero Raimondi

Rafael Romero Masiá

Sábado 26, ás 9 da .noite no Auditorio de Galicia, Ruggero Raimond i (baixo) e Edelmiro Amaltes
(piano), interpretan un programa de
Caldara, Beethoven, Bellini, Gounond, Liszt, Duparc, Faure e Verdi.

Óleos do pintor compostelán e profesor numerário da Escola de Artes e
Oficios Mestre Mateo, no Café-bar
Pepa a Loba de Santiago.

VI Mostra

de Arte Infantil

Miskatones e
Almorranas

Obra de roáis de 140 nenos e nenas de
6 a 16 anos, do 25 <leste mes ao 9 de
Xullo no Instituto de Municipal de
Educación de Vigo.

Presentación <lestes dous novos
grupos, o Domingo 27 ás 7 datarde, na NASA de Santiago.

India
Francisca Femández expón as fotografias da sua viaxe á India na Casa da
Xuventude de Santiago.

Folk galego na ASA de Santiago, Sábado 26 á l Oda noite.

Orquestra de Cámara
de Israel
Dia 28, no Centro Cultural Caixavigo. Dirixe: Slomo Mintz.

San Petersburgo

Tri quel e
Kalyazin-S. Vashchenco

Ray Charles

Matto Congrio

Folk galego da man do grupo lu-

Fotografias do proxecto Património
2001 no Museu Provincial de Lugo .

Ray Charles & The Raeletts, Luns
28, ás 23,30 h, no Obradoiro. •

António Palacios
A Biblioteca do Carballiño recolle unha monstra sobre o arquitecto Antonio
Palacios.

T eatro
En Vigo, Guillermo Martínez expón os seus debuxos na sala do Mercantil.

Mare Nostrum
Días 24 e 25, polas ruas de Santiago, actuación de Els Comedians.

peare, A. Manzanero, todo misturado neste espectáculo.

A porta pechada
Leonor Agudelo e
Chévere
Venres 25, ás 10 da noite na NASA. Abre o e pectáculo a bailarina
colombiana, Leonor Agudelo, co
eu último traballo; para dar paso
a Toca o piano borracho como un
instrumento de percusión ata que
os dedos empecen a sangrar un
pouco, recreación cénica e leitura
do poema de Charles Bukowski, polo grupo Chévere.

Rin Rin
Unha par diada alienación da peroa pola publicidade, da man do
Teatro A vento, dia 25 á 22,30 e
dia 26 á 20 30 h., no auditório do
Centro Cultural Caixavigo.

Dir ctam nt Paco II
Domingo 27, á 9 da noite no Café Liceum do Porriño. Retomo do
Sr. Paco, estrela da rádio e da televi ión, para pre entar a uper-vedette informática Lucita. Realidade virtual, participación do público, humor, Pucho Boedo, Shakes-

Luns 28, ás 23 h., no Teatro Principal de Santiago; representación
da porta pechada de Jean Paul
Sartre, por Teatro Strion. Director Miguel Narros. Intérpretes: Aitana Sánchez Gijón, M. Sampietro e F. Guillén.

História do Soldado
A produción do Centro Dramático Galego, sobre a obra de Stravinsky e Charles Ferdinand Ramuz, no Casa da Cultura de Vilagarcia de Arou a, á 9 da noite,
do 27 ao 29 de Xuño.

Camiño de estrelas

A programación do Cineclube Lumiere- Vigo para o mes de Xuño
recol1e as seguintes películas.
Martes 29, Noite na terra, de Jim
Jarm usch. Os pases son en versión
orixinal, ás 20,30 h, no Auditório
do Conce11o de Vigo. Máis información e aclaracións no (986) 43
67 73 de 14,30 a 17 h.

Sesión especiais
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, oferece un ciclo titulado
Sesións especiais, no que inclue
as películas: Nouvelle vague, de
Jean-Luc Godard, o día 24; unha ese lma de cortos, os días 25
e 28, b ixo o lema Propaganda e
contr propaganda que com-

A Casa Charry de Oleiros acolle, até
10 de Xullo, unha roonstra de pintura
conremporánea galega que recolle
obra de vintecatro artistas: M. A.
Dans, Eugenio F. Granell, Rogelio
Puente, José Frau, Luis Seoane, Jorge Castillo, etc.

Galiza a primeiros
do século XX

Roberto Bustelo

Debuxos e cerámicas no Edificio Liceo de Betanzos.

Até o 5 de Xullo, na Nueva Sala de
Exposiciones Caixavigo, o pintor da

Celebración
de Gais e Lesbianas

Sábado 26, en Butaca Especial da
TVG. EEUU 1957. Dirixe Sidney
Lumet. Intérpretes : Henry Fonda,
Lee J. Cobb, Ed Begley, Martín
Balsam e Jack Klugman. •

Manuel Suárez

G. Álvarez

prende Russian Rhapsody, O
triunfo da vontade, Schikelgruber e Dia de liberdade; e Até o
fin do mundo de Win Wenders
para 1 e 2 de Xullo. O pases empezan as 20, 15 h., na sá do
CGAI, Rua Durán Loriga 10. A
Coruña. Máis información no
(981) 20 34 99.•

Doce homes
sen piedade

O espácio que non cesa

Pinturas e esculturas de todo o Morrazo na Casa da Cultura de Bueu.

Os viciños de San Xurxo de Sacos
(Cotobade), están a organizar a terceira
edición da Festa do San Xoán, que
quedou emprazada para o Domingo
27. Non faltará a sardiñada e a fogueira ás doce da noite, así como diversas
actuacións na mesma liña que noutras
edicións. Esta celebración que se celebrará na Carballeira ten carácter reivindicativo ao non ter rematado o conflito que enfronta os viciños de Sacos
coa Igrexa Católica pola titularidade
da carballeira e do Monte de Lixó.

Venres 25, a partir das 12 da noite,
Festa da Liberación na Discoteca
Mayear de Santiago. Luns 28, ás 20 h.,
Recital poético, na Casa das Crechas
(embaixo), Santiago.

Homenaxe a Os Barrios
Sábado 26, ás 19,30 h., na Casa da
Cu ltura de Chantada abrese a homenaxe ca conferéncia A música tradicional de Pepe Ferreirós. O Domingo ás 12 da mañá Concerto da Banda
Municipal na Casa do Concello; para
pasar ao xantar popular, e a festa na
que participan: Escola de Música e
Danza de Chantada, Rondalla Carballo Vello, Banda de Gaitas Val de
Asma, Grupo de Gaitas Treixadura; Aceviño, o grupo folk Cempes e
Os Barrios. •

A Casa das Artes de Vigo, acolle a
monstra fotográfica fillos da area, de
Adolfo Cuesta.

A pintora viguesa Rosa Castro Vázquez, presenta a suas obras roáis recentes na Casa da Cultura de Chantada, até 30 de Xuño, de 6 a 9 do serán.

Arte no Morrazo

Actos

Pillos da area

Rosa Castro Vázquez

Até o 5 de Xullo, na Sala de Arte Caixavigo, unha série de óleos de Roberto
Bustelo.

Festa do San Xoán en
San Xurxo de Sacos

Televisión

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

O sá de exposicións do Arquivo do
Reino de Galicia abre esta monstra
fundamentada nos fundos do arquivo.

A montaxe Camiño de estrelas,
conxunto e cultórico de pedra, ferro e madeíra; do artista alemán
Helmut Lutz, fica instalada no
parque Mús;ca en Compostela, até
o vindeiro 9 de Agosto. A montaxe ten carácter de exposición permanente, para converterse nos Xoves, nun espectáculo de luz e son
sobre o renacemento do home na
fin de século. A música débese ao
compositor Cristobal Halffter. •

Cine
Cineclube Lumiere-Vigo

Pintura Contemporánea

Obra de Chelín e Santiago Caneda,
na Sá Dársena da Coruña.

Retratos en I + D
Máis de 40 fotografias para plasmar
diferentes persoeiros galegas. Manuel
P. Rúa, amasa o seu traballo no Ateneo Sta. Cecilia de Marin, até o 20 de
Xuño (Sábados pechado). t
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De papas
e abraios
•CARLOS MELLA

/

A

s veces un fica coma se lle
dese un pasmo. Non por nada, senón porque non entende ren do
que está a pasar. Un mirou unhas
eleicións nas que non se dixo causa
nengunha que interesase aos cida dáns e, ainda menos , aos galegas :
pois aí tendes a maior participación
eleitoral. Un escoitou berros de que
voltaba a direita e que habia que votar
esquerda para facer un governo de
progreso: pois aí tendes as esquerdas
gañadoras invitando a bailar á direita
para formar ese governo de progreso.
A. IGLESIAS

Julio Iglesias co seu amigo o coñecido restaurador Manuel Cores, Chocolate.

Julio ven direitiño desde Miami ao Monte do Gozo

Recetário para cantar de moca
por trescentos quilos, Hei!
• G. LUCA DE TENA

Portomeñe canta polo baixo o
nome de Xan Pardo. A Fraga
non lle parece internacional
abando. Prefire a Camilo Cela
de embaixador pero o
padronés pagaría por non se
mover da casa, ainda que a
gran tallada do Nobel lle veña
dos libros de viaxe. Romay
pensaba que Perales era
apelido galego e amais non
aparece anunciando guias de
Repsol nen diccionários
eróticos. Cuiña aproveita un
siléncio para meter o nome
preciso no intre indicado: Julio.

I

so dixen: Julito, Yulio, Hei. Discretamente pinochetista, campaña con
Nancy Reagan, tépedo fraguista, patriota de matriochka de madeira, a meirande para Miami, a penúltima para o Real
Madrid, a peineta da miniña para Moaña, Malpica, qué nécoras, e un vocabulário de ferrocarriles para talar do Obradeiro e do Santo dos Cornos. Dos cornos non, corrixe Portomeñe, o dos cornos é o da consellaria do interno, un supoñer; dos croques. Ah, dos berberechos, di Hei encantado.
O Xefe quer saber canto cobra. Son trescentos, un précio de risa, unha ganga por
favor. Levará unha pegata do Pelengrín

no Mystere e unha camiseta co boneco
nas rodas de prensa. E gorra? Non podia
pór unha gorra? Poder tamén podia ir de
pelegrín total en triciclo, pero élle moi exquisito.
E agora que ven aí Xullo, non poderia o
exquisito ter un detalle?
O Xefe leva vários dias perguntando e os
teléfonos ferven. Que veña a Compostela
e anúncie un concerto de gorra. De gorra
non lle deixa o dermatólogo, que está a
tratamento. Pero de que lle pagamos os
trescentos, se se pode perguntar, unha
curiosidade?

cago, lago Eire, todo fica entre celtas ; eu
non gasto camiseta que me fai hortera.
Os reporteiros levan catro horas agardando e non os levan á sua casa senón
ao estudo. Na espera conténtanse cuns
sandes de presunto e prebe de Worcestershire en cristal. Paga a Xunta, menos
mal.

De balde?, pergunta Romay Becaria un
algo resentido polo de Perales. E canto
van cobrar os músicos, os técnicos, a intendéncia, os perruqueiros? Caberán todos no Mystere de Hei, que só ten seis
prazas? Portomeñe tira de calculadora
solar pero non lle caben os números. PoHei di que ten o calendário ateigadiño.
demos alugar os sintetizadores nunha
Pode dar unha roda
empresa de Madrid
de prensa en Miami
pero están a 200.000
para un pool de reporpor día. O da megafonía si que é unha renteiros, a palabra que
da. Podémoslla pedir
máis lle gusta a Pérez
prestada a Xan ParVarela, Pool (comando, que é de confiando, destacamento, deza. Non sei como,
legación) non reporporque está encabroteiros. Que invite aos
nado, di Dositeo Roxornalistas á sua
dríguez. Só lle pagamansión e anúncie
mos trescentas mil
que ven de moca, de
polo hino. Mancho
langueta, de balde tíBorrajo poderia salran 11 e pedras aos De. balde, perguntan
varnos, rosma Guiña.
cans, de auxílio soos plumas, e os
cial, de matute, de xuRomai convirte o doce
relo seco, de clocló.
trescentos?
sabor da vinganza
nun laio finxido: se
De balde, perguntan
Ah, ri Hei,
acaba de botar contra
os plumas, e os treso Xefe por nacionalcentos? Ah, ri Hei,
esa nugalla.
sindicalista e hitleriaesa nugalla. Xa falei
Xa falei do marisco
no. Polo Beato de
do marisco na televiBarbastro: non sairia
sión China e en Brisna televisión chinesa máis
barato se cantabane dixen pelengrín
se
uns
motetes con
duas veces. A pegata
e en Brisbane dixen
do avión caiunos sochirimías na misa
pelengrin duas veces maior do Apóstolo?+
bre a vertical de Chi-

Un entendeu que habia que ser solidários e repartir os sacríficios da crise
con xustiza, e aí tendes a flexibilidade
do emprego e a moderación salarial : a
moderación en prezos , dividendos ,
pelotazos e filesas fica para outro día
que hai que darlle tempo ao tempo ,
non se nos vaian cabrear os nasos
votantes.
E nestas, chega o Papa á terra do millón de parados, dos dous millóns de
pobres, do millón e médio de analfabetos e tala de causas profundas ;
abortos , divórcios , concepción artificial. Do PER, do paro , da humillación
da esmola oficial non tivo tempo .
Non dixo nada. Agás que sexa algo
dicer; "Sevilla es una maravilla". Veu
polo aire e vaise polo vento despois
de inaugurar unha catedral chea de
xentes moi principais e agradecidas
polos prudentes siléncios.
Pouco antes de finar o Franco ceibara: "queda todo atado y bien atado". E
todos nos botamos a rir, coidando
que o vello xa chocheaba. Foder ca
xeneral!+

VOLVER AO REGO

N

ada de rixideces. Nada de
sindicatos. Contratos por horas, por días, por obra, por tarefa. O
traballador debe ser flexibel como un
bímbio e ter os- reflexos de Maradona. Debe reciclarse. Debe estar sempre disposto, como as brigadas de intervención rápida, agardando ao pe
do teléfono a chamada do empresário. En calquera momento pode soar
un timbrazo, o mercado é así de imprevisibel: sube e baixa.
Se non fose polo aluguer, o butano, a
gasolina, os nenas ... Isa non hai
quen o flexibilice.+

