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A revisión do Tratado pode prolongar dez anos o réxime
transitório da pesca

Coincidirá co peche
da campaña eleitoral
e o dia de reflexión

Convocada
unha nova
tractorada

2002, odisea da pesca

O Sindicato Labrego Galego
anunciou a convocatória dunha concentración de tractores
nas vilas e cidades de Galiza
que coincidirá co último dia
da campaña eleitoral das eleici óns autonómicas e co dia
de reflexión , previsibelmente
o 15 e 16 de Outubro. O
SLG-CCLL afirma que de
manterse a situación actual a
desfeita do agro está asegurada; situación que se caracteriza pola posta en marcha
dunha política de pánico para
que "nos autoapliquemos as
cuotas ", destacando neste
sentido a firma Nestle, á que
chaman a boicotear, e uns
pagos cada vez máis retardados, chegando en moitos casos a cobrarse o leite con
dous meses de retraso. A
maiores descende o prezo
até unha banda que se move
entre as 18 e as 38 pesetas.

Despois dun prazo de adesión duro, discriminatório e prolongado, o Governo central non fai nada
por abreviar a integración pesqueira na CE. Os barcos galegas terian acceso normal aos
caladoiros o ano 2002. Pola contra, agasalla á Comunidade cunha reducción sen contrapartida
da lista dos 300

Demandan a recollida de todo o leite producido ; a non
aplicación de nengunha sanción ou prima por cantidade,
mentres o governo non elabore unha política de prezos
mínimos garantidos para determinado volume de produción ; o pago do leite recollido
nos 20 primeiros dias do mes
seguinte á recollida; que a calidade sexa a esixida ás indústrias por sanidade para o
consumidor, estabelecendo
primas ou sancións a partires
desta; que o prezo mínimo
non baixe de 40 pta/litro e
que, ao final de cada periodo
de 6 meses, produtores e indústria revisen os prezos. O
seguimento destes acordes e
as regulacións interprofisionais serian garantidas pola
lnterprofisional Láctea de Galiza, cuxa constitución imediata demandan.•
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O PNVaspira
a lndústria,
mentres CIU
pretende
teledirixir
Economia
Felipe González xa mostrou a
fotocópia do que vai ser o seu
Governo: aposta decidida polo
liberalismo, supremacia do líder
sobre o partido, elevación dos
independentes á maxima categoría e pacto con cataláns e
bascas en detrimento de IU . Este cámbio do cámbio está a levar ao primeiro enfrontamento
público entre Sánchez Presedo
e Francisco Vázquez que pode
ter imediatas consecuéncias cara as próximas eleicións autonómicas.
(Páxina 5)

Nico Verhagen: JO modelo
agrário da CE é un fracaso'
"A calidade dos alimentos nos países máis ricos é a cada máis baixa.
Pero o problema non está só na calidade, no meio ambiente ou no paro que pode aumentar, o problema é que este modelo agrícola non
serve e Galiza non debe seguilo. A modernización que nós queremos
é doutro tipo, basease na calidade e non en producir a eito", sinala Nico Verhagen, holandes e coordenador da CPE (Coordenadora Labrega Europea), organización que celebrou estes dias unha reunión en
Santiago (ver páx. 7) dedicada ao estudo da agricultura nas zonas periféricas e á análise dun novo modelo de desenrolo. (Páxinas 14· 15)

Só un So/o das clases na
Universidade se imparten en galego
Un estudo realizado no Campus de Pontevedra en vários anos consecutivos revela a preocupante situación do uso do galego na Universidade. Só se dá un 8% das clases en galega e é língua na aula
de só un tres por cento dos alunas. Paradoxicamente a conciéncia
dos futuros mestres formados nas Escalas de Maxistério de Ourense e Pontevedra atravesa este ermo e até un 78% de estudantes
maniféstase nun grau maior ou menor dispostos a dar no futuro as
su as clases en galega.
(Páxinas 10· 11)
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A negociación do Tratado deixou á pesca galega en inferiores condicións ca do resto do Estado.
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As garantias pesqueiras que esixe Noruega deixan en evidéncia a
febleza negociadora de Madrid

O Governo central oferta a Bfuxelas
despezar 65 pesqueiros do Grande Sol
sen contrapartidas
G. LUCA DE TENA

Bruxelas quer mantero regulamento transitório para os pesqueiros do Gran Sol até o ano 2002. Despois de case oito
anos de durísima reconversión da frota, o ingreso pesqueiro na CE aprazariase por outros dez anos o que significaría o
prazo de transición máis longo da história da Comunidade. No remate desta interminábel alfándega, os barcos galegas
poderian deitar redes no Gran Sol igual que fixeron hai máis de cen anos.

Bruxelas é que estas díferéncias deberlan desaparecer paraacad~r un trato JgJáJJtárío """.
da PCP co resto das frotas comunitárias 1 pero tamén para eYitar qúe fututo$1ngºresos de
paises europeus críen situacións novas de agrávio comparativo.
Ao falar nestes termos, á Comisión parece valorar máís ca o Govemo central a parda
de pastos de traballo que acae precisamente a unha da rexións económicas
clasificadas como Obxectlvo 1. Bruxelas non se conmove polo estrago do sector
pesqueiro no país europeu que máis depende desta actividade pero non lle parece
congruente pagar en fondos de compensación os ladrillos dunha fábrica derrubada
polas sua próprias normas.
Cando os galegas lembraran nas negocíacións de ingreso que pesca e agricultura eran
pilares da sua vida económica, Madrid dixo que tiña que defender unha abstracción
chamada intereses do Estado, na que se dísolvian as importáncías relativas de cada
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Subcomisión de Pesca do
Parlamento Europeu {Bruxelas), Xuño. "A Comisión de
Traballo sobre as Listas Pedódicas informa que as empresas
deben elaboralas con dous ou
tres meses de antelación --ex pl ican os armadores galegos
nunha comparecéncia- e nelas ten que estabelecerse fixa
e inamovibelmente , os dias de
caladoi ro , singladuras e días
en porto , sen que permitan ter
en canta todas as incidéncias
que nunha actividade como a
pesqueira acontecen , ben se xan averias , accidentes , tem porais . Os axustes diários para
non sobardar os 145 barcos ti po/dia impiden axeitar as en tradas en porto dos barcos para facelos coincidir cos dias de
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Abordo do Nova Amelia en
S 1.11.25 N 8.14, 16 W,
Marzo. Mentres vira o aparello,
unha emisión pesqueira comer-

cial en español comenta que a
aplicación da Política Comun
Pesqueira tenderá a aumentar
o paro no sector agás que vaia
acompañada de medidas sociais. "Precisamente, paises
eminentemente pesqueiros coma Galiza, escasos de alternativas de emprego fóra do sector,
están a padecer moi agudamente os efectos negativos da integración en tanto non se producen avances na política social.
A relegación da frota do Gran
Sol a caladoiros marxinais e moi
alonxados de terra arrisca a cotio a vida das tripulacións. A isto
hai que engadir a obriga de pescar en datas fixas nas áreas de
pior tempo da costa atlántica
europea e os atrancos impostas
á renovación da frota, que están
a envellecela de máis. A CE está a contraer unha responsabilidade grave en matéria de seguridade do posta de traballo".
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J. R. Fuertes, Director-Xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, Abril. "O momento pódese considerar crítico
para o futuro da frota dos 300.
Dunha parte está a crise de actividade e rendabilidade e doutra
a situación das condicións de
pesca no marco do Tratado de
Adesíón, que se revista este
ano. Toda a frota do Gran Sol
non rende o que debera porque
as reservas pesqueiras están a
seren explotadas por riba das
suas posibilidades. A causa
principal desta situación é o crecemento excesivo das frotas de
certos Estados da CE. Pero sobretodo, o alto nível de activídade ilegal, por barcos non autorizados con artes de pesca non
permitidas".
Informe da Comisión para as
Relacións coa CE, do Oldes(Pasa á páxina seguinte)
PEPE CARREIRO

O momento pode
considerarse crítico
para a frota dos
300. Dunha parte
está a crise e
doutra as
condicións de
pesca.
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mercado . lsto provoca repetidas veces permanéncias dos
barcos en porto durante vários
dias , coas capturas a bordo".

... •·•

Non se retiren á actMdade da pésca ...7ipe1aciÓns igua 1tari~e so1idárias aai~Actá ;""',,;!'
Unica? En nome de que futuro .poden as norm~ comunitárias estragar esta actividac.fe
básica na que sempre tornos ricos? A.quen repfesen,l~J;;raga lribame cando Qi en <~,
Bruxelas que a Europa da Acta Unicafavorécenos en particular? Ga!iza, vaiedora da
coeréncia cultural do Continente con séculos de adianto sobre as institucións europeas e
o país que levantou as prímeiras carta&pesquefras desta beíta do Atlántico, podena .
padecer pertode 'transltórío máis longo da história comunitárfa''(até O 2002} para poder
pescar en termos de igu~!dade co resto dos sócíos da CE.+

de Kinsale (Irlanda),

Novembro. No derradeiro anaco de terra de Europa, un tem poral do Oeste con ventas de
45 nós ten recollidos desde hai
dous días dez pesqueiros galegos . A mar arborada rompe o
ritmo de pesca deste barcos
que teñen alugada unha licéncia
de pesca. No 77, alguns deles
pescaban libremente nestas augas do Gran Sol . Agora deben
darse de alta no porto de Ondárroa para poder alugar unha licéncia do Governo español durante dous meses. Se a patru1leira irlandesa os sorprende
nunha situación ou hora non
prevista no estricto calendário
da lista periódica, a multa pode
ser tan alta ou máis ca a cantidade que o armador pagou pola
licéncia.

r,

repiodúcese esté esquema: ·.·
r cfáS},Pr
as instítl!ci_
ó ns gal,egas refaciorwdas CO
sea.*

Barcos ao cemitério,
licéncias á lonxa
O Tratado de Adesión, celebrado por case todos os meios
de comunicación como un fito
da diplomácia española, deixaba á pesca nunha situación
claramente descriminada a
respeito das demais frotas comunitárias. Os armadores ga1egos propuxeron derogar a
Orde de 12 de Xuño do 81 que
permitía a acumulación de direitos de pesca.

desta operación, as empresas
proprietárias dun alto número
de direitos, sobre todo dos portas do Cantábrico e Pasaxes,
atopáronse con moitas máis
posibilidades de acceso aos
caladoiros. Esta suma de licéncias non representaba esforzo
nengun de investimento senón
que era resultado de elaborar o
primeiro censo con incorrecións de vulto.

Mais antes de facilitar a redistribución destas licéncias, o
Governo central adaptou a nova situación ás condicións sancionadas pala Orde. Os 460 direitos repartí ron se entre os 300
barcos da lista base do Tratado
de Adesión. Como resultado

A Orde de 12 de Xuño do 81
non permite traspasar direitos
de pesca pero si o seu uso por
outro barco se este pertence á
mesma asociación. A falla de
direitos, moitos armadores galegas inscriberon os seus barcos en asociacións bascas pa-

ra utilizaren cesións de licéncias a altos prezos.
As asociacións pesqueiras galegas denunciaron a acumulación de direitos e reclamaron
un límite máximo de acumulación por barco para evitaren o
comércio ilícito de dias de pesca. En Abril de 1991, o Governo central remitiulles un proxecto de rectificación da arde
polo que se permitiría sumar a
compra dun barco para obter
unha licéncia coa prima de
despece. Pero a posibilidade
de sumar a compra dun barco
para obter unha licéncia coa
prima de despece, permite calcular que uns 65 barcos da lista dos 300 desaparecerán do

Gran Sol. Tras ·sete anos de
reconversión no sector, impostas por as normas de integración máis duras de que se teña memória dentro da história
comunitária, o Governo de
Madrid agasalla á CE cun novo recorte da lista de barcos
sen ter negociado contrapartida nengunha.
Os armadores galegos entenden que non se pode avanzar
no ordeamento do seitor sen
rectificar a situación das empresas que cantan con maior
número de licéncias das que
poden utilizaren. A rectificación
da Orde do 81 favorece outravolta ás asociacións do Cantábrico que acumularan máis li-

céncias e prexudican gravemente a Galiza,
Tanto a Consellaria de Pesca
como as asociacións profisionais denúncian o contrasentido
de tentar de amañar un sector
en crise eliminando barcos e
entanden que deberían tentarse
antes outras medidas como a
eliminación do intrusismo e os
desequilíbrios causados pelas
importacións masivas de partidas de peixe a baixo prezo.
O 1 de Xullo do 92 publicouse
a modificación da Orde do 12
de Xu ño do 81 sen que esta
nova versión contemplase as
rectificacións recomendadas
desde Gal iza.•
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A1guns pesqueiros
galegos danse de
alta no porto de
Ondárroa para
poder alugar unha
licéncia.

concorréncia e á coesión".
Subcomisión de Pesca do
Parlamento Europeu, Bruxelas, Marzo. Estudo do regula-

A entrada de Noruega afecta especialmente á pesca galega.
(Ven de páxina anterior)

ting (Cámara Baixa), de No-ruega, Oslo, Xaneiro. A frota

pesqueira composta por 17.393
unidades a motor, para un total
de 275.000 unidades de tonelaxe terá que manter a sua capacidade de pesca. Noruega aumentou o ano pasado nun vinte
por cento as suas exportacións
de peixe, despois de ter unhas
capturas totais de dous mil millóns de toneladas. Nos caladoiros do Norte predomina a pescada, no Sur o arenque; na área
de Stavenger os barcos van
atrás da Clupea Sprattus, un

arenque pequeneiro que se exporta en lata e recibe en todo o
mundo o nome de anchoa noruega. 29.000 persoas viven da
pesca. O motivo principal de os
noruegos volveren a formular o
ingreso é a entrada en réxime libre do seu peixe no mercado
dos 12. Un dos obstáculos que
terá que superar a Comisión de
Pesca de Bruxelas será o de
respeitar o funcionamento desta
podente máquina de pesca desde o primero dia sen que paises
como Galiza que ainda atravesan a alfandega da integración,
para pescar nun caladoiro por
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eles inventado (o Gran Sol) denúncien agrávio comparativo.
Henrique C. López Veiga,
Conselleiro de Pesca, Compostela, Xuño. "O tratado de

Adesión di expresamente que o
único fin de establecer ese réxime transitório para a pesca, era
o de axeitar os contidos do Regulamento 170/83. Non é certo,
porque nengunha desas normas
ten relación co contido nese regulamento. Ainda máis: o regulamento 170/83 foi derogado e
sustituido por outro que estabelece un réxime completamente

distinto para a pesca e a acuicultura. Xa que logo, pódese facer a interpretación de que o devandito réxime transitório quedou valeiro d~ contido e derogado de feito. E pura léxica interpretar que a Comunidade non
pode ter armas legais, e menos
ainda morais, para ter sometida
á pesca española durante dez
anos máis a un réxime derogado hai un ano. O sector está
plenamente integrado e mantelo
en periodo transitório ainda até
o ano 2002, amais de producir
custes adicionais, viola as normas comunitárias respeito á

mento de sancións específico
aplicado a España. Os barcos
con pavillón español que segundo a aplicación específica do
Regulamento (CE) 3781 /85 sexa declarado culpábel de cometer infracción , poderá receber
sanción doble e ser retirado durante vários meses (sic) das listas periódicas ainda que teña
pagado sanción pola infracción
cometida ao Estado membro
que corresponda . Este réxime
específico non é de aplicación
para os pescadores doutros Estados membros. Dada a importáncia da frota pesqueira española, a sua magnitude, tonelaxe
e amplo rexisto de actividades,
o periodo transitório previase
como unha ruptura do equilíbrio
pesqueiro da Europa dos Dez
asi como un reto para a Política
Comun Pesqueira, tanto a nível
comunitário como externo . O
que se pretendía con este sistema de sancións era dar seguridade ao restos dos sócios comunitários fronte á pantasma de
Armada Española. Estes temores non só non se cumpriron ,
senón que a Delegación Pesqueira española inicia as con versas de revisión da Politica
Comun Pesqueira co oferecemento de rebaixar 65 barcos da
lista dos 300 do Gran Sol.
Roda de Prensa de loannis
Paleocrassas, novo Comisá·
rio de Pesca da CE, Bruxelas,
Xaneiro. "A adaptación do réxi -

me de adesión de Portugal e
España é asunto capital da Política Comun Pesqueira. Espero
poder apresentar a proposta
dentro do segundo semestre
deste ano. O meu propósito é
trazar unha Política Mediterrá nea de Pesca (PPM) que comezará pola harmonización das
medidas técnicas. A Comisión
fará un estarzo por estabelecer
un réxime comun de pesca con
paises terceiros mediterráneos,
comezando polos da banda occidental ". Perguntado sobre se
seria tan inaccesíbel e maleducado coma o seu predecesor
Manuel Marín, o grego Paleocrassas prometeu "estar en contacto cos pescadores de cada
país membro e coas organizacións profisionais". +

Un dos obstáculos
do ingreso de
Noruega é que os
galegas denúncien
agrávio
comparativo.
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NEGOCIACIÓNS EN MADRID

Forte división no PSOE galego con enfrentamento Vázquez-Presedo

Felipe González
aposta decididamente polo liberalismo
•A. EIRÉ

Felipe González xa
mostrou a fotocópia do
que vai ser o seu
Governo: aposta
decidida polo
liberalismo, supremacia
do líder sobre o partido,
elevación dos
independentes á
maxima categoria e
pacto con cataláns e
bascas en detrimento
de 1U. Este cámbio do
cámbio está a levar ao
primeiro enfrontamento
público entre Sánchez
Presedo e Francisco
Vázquez que pode ter
imediatas
consecuéncias cara as
próximas eleicións
autonómicas.
Eduardo Mantín Toval , o ex portavoz socialista no congreso ,
colleu o teléfono na noite do
luns e chamou a Julio Anguita.
"Estes liberais carregáronse o
acordo", díxolle. Unhas horas
antes IU e o PSOE rubricaran
un pacto para que a terceira forza política española tivese un
representante na Mesa do Parlamento . Carlos Solchaga, recén eleito portavoz en sustitución de Toval desautorízaria
aos seus compañeiros de partido, a instáncias de Felipe González, e racharía o acordo. Gónzalez atreverlase mesmo a facer un avionciño co papel no
que Toval asinara o acordo.
Foi o penúltimo sinal que amosa
como entendeu Felipe González
o cámbio do cámbio: aposta claramente polo liberalismo económico e, en consecuéncia, por un
pacto, de lexislatura ou de governo , con CiU e PNV. Até agora González tratara de arrastrar

a todo o PSOE por
ese camiño. Pero imbuido da investidura
de lider carismático,
pois seria el e non o
partido o que gañou
as eleicións, decidiuse a realizar a sua
política en solitário.
"O interlocutor son
eu, non é o partido",
diríalle ao representante de 1U, Francesc Frutos, durante
a entrevista.

CiU e o PNV como
se evidenciou na
eleición das Mesa
do Parlamento e
Senado ao darlle
entrada e membros
destes dous grupos. González pretende un pacto de
governo que atopa
reticéncias sobre
todo en Jordi Pujo!.

A sua primeira decisión no eido partidário está en perfeita
consonáncia coas
razóns que lle fixeron adiantar as eleici ó ns : o control do
próprio grupo parlamentário. Para logra- Felipe Gonz_~lez que~ "desprenderse" do partido para
lo non dubidou en mente a poht1ca neohberal.
rachar a mecánica de consenso
parlamentários a outras duas
que viña até de agora operando
persoas caracterizadas por uná hora de tomar as decisións na ha política contrária aos prínciExecutiva. A proposta de Carlos
pies socialdemócratas. José Mª
Solchaga, máximo expoñente
Mohedano foi o ponente da chada política neoliberal que caracmada Lei Corcuera e López Riaterizou aos últimos anos do goño o encarregado de defender
verno socialista e do sector chaa inclusión do delito de difamación no Código Penal.
mado renovador, ten a doble
marca de apostar decididamente por esta política ("un cámbio
Cun enfrontamento total dereitaesq ue rda, conceptos que afirá dereita", diria Anguita) e, ao
mesmo tempo, pola persoa
man morreron, e os programas
máis denostada polo aparato
intercambiábeis, o que facia que
partidário. Solchaga non só se
os poderes económicos asistiran
opuxo teimudamente á Lei de
confiados á pelexa televisiva, o
Folga, unha das promesas eleiPSOE voltou a gañar as eleitorais, senón, que dias antes de
cións prometendo unha alternatisair eleito para o poste, preconiva de esquerdas. Os seus eleitozaba abertamente máis flexibilires agora, segundo as sondaxes,
dade no despido.
demandan nun 60 por cento que
se pacte con IU, pero González
pretende non só desfacerse do
Plantarlle cara
partido, que sempre estorba aos
líderes carísmáticos, senón facer
a González
a renovación con xente de fóra,
O sector socialdemócrata tenelevando aos independentes á
máxima categoria, porque o intou demostrarlle a González na
dependente non molesta nen lle
Executiva que se ian opoñer ás
fai sombra ao lider, ao mesmo
suas pretensións de líder único
e se non o derrotaron, coa abstempo que descalifica á clase potención de Garcia Bloise , foi
lítica, personificada nos destacados militantes partidários. Gonporque quedaria desautorizado
zález pretende abandonar a polípara formar Governo.
tica e centrarse na xestión.
Xuntamente con Solchaga os
parlamentários socialistas elexiPara levar a cabo a sua estratéron tamén como responsábeis
xia, aposta decididamente pola

Catro son as razóns básicas que
arrecian aos catalán s. En primeiro
lugar Pujo! xoga
tanto ao presidencialismo como o
pode facer González. Unha entrada
no Governo madrileño suporia a perabrazar clarada dese papel saindo favorecido Roca. Por se fose pouco, Jordi Puj ol sabe das dificuldades nas
que se atopa o Estado e ten medo a queimarse dun xeito semellante ao que lle pasou a Cambó,
por máis que a postura de Cambó fose moito máis próxima á
que defende Roca. Pujol pensa
que é máis rendíbel criar un grupo de presión catalán potente en
Madrid e influir no Governo para
non suscitar o rechazo noutras
comunidades. CiU, que á hora
de defender os intereses cataláns conta coa apoio dos deputados do Partido Socialista de
Catalunya, -a mostra máis notábel foi o acorde das Olimpiadas-, considera, ademáis, que
pode ser máis beneficioso ir
conseguindo demandas que
pactalas en conxunto , polo rechazo de moitos sectores , por
exemplo a cesión do 15 por cento do IRPF foi unha proposta
dos socialistas cataláns, asumida polo PSOE , pero aparcada
en agarda de millores tempos.
Fuentes Quintana, vinculado á
banca catalana poderia ser o Ministro de Economia.
A situación do PNV, máis propenso ao pacto, é sustancialmente
diferente. Vinculado unha das
suas ponlas á indústria basca,
nestes momentos en declive, esta demanda a preséncia en Ma-
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drid para conseguir apoio económico e por iso reclaman o Ministério de lndústria . O PNV está
disposto a sacrificarse. Hai, ademáis outro motivo. PSOE e PNV
teñen acordado un plano segredo
de pacificación de Euskadi elaborado por un PNV que contempla
nunha primeira fase o reagrupamento dos presos de ETA. Medida que iría arroupada por un pacto autonómico que aumentaria as
competéncias de Euskadi e a Refroma da Constitución coa disculpa de reformar o Senado. O PNV
tenta capitalizar, desde o Governo , estas actuacións, en contra
dun sector de HB.

Repercusión na Galiza
A dirección na que impulsa Felipe González a sua política vai ter
unhas claras repercusións na
Galiza. Por unha banda atapámonos sen unha forza própria no
Parlamento e con un Governo
autonómico que se aliará cun PP
que estará fronte aos acordos
con bascas e cataláns. Os cantos de serea de galeguizar minimamente o PP, quedou claro
non Monte do Faro que só foron
alalás de Guiña nun dia de festa.
Por outra banda, os enfrontamentos dentro do PSOE fan que,
por primeira vez nos últimos
anos, san publicamente á luz as
diferéncias entre Francisco Vázquez, que defendeu a Martin Toval , e un Sánchez Presedo que,
un dia antes, realizou un chamamento para que todos os parlamentários galegos apoiasen a
Solchaga. Ao final sete deputados seguiron ao alcalde coruñés
e só 4 so Secretário Xeral , os cuneros impostos por González, e
Xerardo Estévez.
Este enfrontamento, ao ter que
posicionarse claramente Presedo, pode impulsar ainda con máis
forza a operación auspiciada por
Francisco Vázquez tendente a
que González Laxe sexa o candidato á presidéncia da Xunta.
Pero Sánchez Presedo xa comez o u a recibir publicamente o
apoio dos seus, neste caso das
Xuventudes Socialistas nunha
rolda de prensa convocada, teoricamente, para talar das sectas.•

CONSELLO
DA CULTURA
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DIAS
XOSE LOIS

•O transporte
público seguirá a
ser privado en

Clinton

recuoefa .

POPUlilllfld!

• Peclen constáncia
nos programas
de educación
ambiental
Os 1Encontros Galegas de
Educación Ambiental,
celebrados en Chantada,
remataron o pasado Luns 28,
concluindo cunha série de
reivindicacións por parte dos
asistentes que van desde a
denúncia da política de
Educación Ambiental que
desenvolve a Xunta e os
impedimentos a que calquer
iniciativa vaia adiante, até a
necesidade de que esa
educación sexa obxectivo
fundamental do ecoloxismo.
Pero ademais, outras
reivindicacións formularon
cuestións como a necesidade de
que as campañas de educación
ambiental, como recollida de
papel, reciclaxe, programas de
potenciamento do bosco
autóctono, etc, sexan abordadas
con continuidade, asi como que
estas sexan realistas e que
nelas estea implicada a
administración de modo activo.+

•Os funcionários
en práticas
elexirán praza
antes que os
PNNs
O conselleiro de Educación
ditou unha arde pala que os
funcionários en práticas elixirán,
en Setembro, as prazas para o
vindeiro curso antes que os
profesores non numerários,
tamén integrantes da función
pública. A decisión xa foi
denunciada polos PNNs, que
consideran que o seu colectivo
pode verse prexudicado, e
mesmo que alguns dos seus
membros poderian quedar sen
posta de traballo.
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axudantes de veículos
motobombas, 600 vixiantes, 90
emisoristas e 60 técnicos
especializados en prevención e
extinción de lumes forestais,
constituen o groso das persoas
e forzas que serán mobilizadas
na campaña de verán que
organiza a Conselleria de
Agricultura para prevención e
sobre todo- extinción de lumes.
Nos seis primeiros meses do ano
queimouse un total de 456
hectáreas de superficie arborada
e 2.167 de superficie rasa. A
cantidade de terreo queimado é
moi inferior á mesma etapa da
dos anos anteriores. Contado, e
salvando que os incéncios son
menores, a superfície rasa
queimada é, estabelecendo
comparación con proporcións de
anos anteriores, moi superior ao
que viña sendo a média.+

•EU e UG
continuarán
xuntos tras as
autonómicas
Os responsábeis de UG e EU
acordaron manter a coalición
que lles une unha vez se
celebren as eleicións
autonómicas do 17 de Outubro.
EU-UG xa é un proxecto
estratéxico e tamén
concorrerán xuntos aos
comícios municipais do 95,
ainda que descoñecen se a sua
coalición terá vixéncia durante
un proceso intermédio: as
europeas do 94. Na rolda de
prensa conxunta non
informaron nada do debate
habido en UG a respeito de
confluir logo nunha mesma
organización. +

Vigo
Nun pleno do Concello de
Vigo, celebrado o Luns 28, o
PSOE e o PP votaron a
favor da constitución dun
consórcio de transporte en
Vigo. O acordo plenário,
contra o que estiveron UG e
BNG, ainda que con distinta
proposta, significa que o
transporte colectivo, até
agora xestionado pola
empresa Vitrasa, seguirá a
ser privado. Un contrato
programa, asinado entre o
Concello e a empresa que
reuna as mellares condicións
na licitación pública, rexerá o
transporte en Vigo. Oeste
xeito , a empresa privada
continuará a xestionar este
servicio público. •

•Condena ou saida
para Sito Miñanco?
A condena a 20 anos por
narcotráfego dictada contra
Prado Bugallo, coñecido
como Sito Miñancos, que o
poderia deixar en liberdade
nuns sete anos, rexistou todo
tipo de reaccións. Por unha
banda as organizacións da
loita anti-droga criticaron a
benevoléncia da senténcia,
por outra os maxistrados que
dictaron o fallo criticaron a
instrución do sumário. Pola
sua banda, o ex-maxistrado
Baltasar Garzón, que foi o
que instruiu o proceso
mostrouse complacido coa
senténcia "a primeira en
firme a un gran capo" . En
fontes próximas ás
organizacións de
narcotraficantes tampouco os
deixou indiferentes, citan
penas da mesma cuantia a
moitos pequenos camellos e
pergúntanse até que ponto
nestes trámites procesais
desde a mesma detención,
Sito Miñanco non paso u a .
ser un arrepentido que
propiciou a caida doutra
xente e recordan as
entrevistas de Sito con
membros da Garda Civil en
várias ocasións. A
desconfianza apoderouse de
Arousa.•

Ademais dunha infraestrutura
aérea composta por maís de
quince inxénios, uns 1.500
integrantes de cuadrillas de
terra, 80 cuadrillas de
helicópteros, 600 conductores e

O affaire do Parlamento galega, e a
expulsión, durante un mes, do deputado do BNG, Xosé Manuel Beiras, foron
abordados polo escritor e prémio Nobel .de Literatura, o colombiano Gabriel
García Marquez , en México. Gabo
dixo: "non debo entrometerme nos
asuntos de governo dun país que non
é o meu, ainda que o queira tanto
como se o for. E máis á Galiza, de
onde descendian os meus avós. Pero
veño de ser testemuña das emocionantes eleicións do seis de Xuño en
España, e paréceme que a imensa
maioria votou precisamente para que
non volveran a ocorrir causas como a
suspensión de Xosé Manuel Beiras. É
que foi todo inútil?".
Por outra banda Beiras denunciou
ante a Mesa do Parlamento a actuación protagonizada por Hernández Cachón , do PP, quen chegau a dicer, referíndose a el "rojos , que sois unos
rojos; tenia que volver 1936 para acabar con todos vosotros".•

•Clinton recupérase
nos inquéritos
apoiándose nas
cabezas dos
iraquianos
Cada mísil norteamericano que peta
contra o chan iraquino sube un ponto a
imaxe de Clinton nos inquéritos . A
aceitación do presidente, a máis baixa
da história dun mandatário que andaba ao carón do 33 por cento, remontou
a máis do 65 por cento despois do segundo castigo a Bagdad . A propaganda nortamericana, desinformación , é
tan sofisticada que os cidadanos están
inertes totalmente . Puco importa que
nunca antes o Pentágono fose tan lento de reflexos . O Domingo 27 a aviación USA bombardeaba Bagdad porque a sua intelixéncia detectou que no
Abril pasado , durante unha viaxe a Ku wait do daquela presidente, George
Bush , un complot intentou acabar coa
vida do ilustre visitante. O ataque sig n ificou a marte de seis civiles . Catro
dias despois repetiase un ataque con tra un radar, considerado hostil por vi xiar os movimentos dos avións USA.•

•Os viciños das
Encrobas contra a
ampliación arbitrária
deMeirama

Os PNNs recordan que unha
senténcia do Tribunal Supremo,
que está a piques de ser fallada,
provocará que os funcionários
en práticas abandonen esta
condición e pasen a ser PNNs,
de modo que estarán incluidos
no mesmo colectivo. Asi, a
eleición de praza por parte dos
primeiros pode constituir unha
discriminación que afecte aos
segundos. Por esta razón os
profesores non numerários
impugnarán o proceso de
eleición de praza tan lago como
saia a senténcia. +

• Redución dos
incéndios
foresta is

•García Márquez
apoia a Beiras

A empresa Lignitos de Meirama, S.A.
(Limeisa) incoou , através da Delegación da Conselleria de lndústria, un expediente de expropriación forzosa e
urxente tanto de parcelas como de edi ficacións do entorno da explotación actual. Limeisa aduce perseguir "a integral explotación do depósito de
Meirama e os estabelecemento dunha
franxa de seguridade para persoas e
bens na zona".

•Faro via Madrid

ANXO IGLESIAS

Os avións que saen de Compostela, vía Madrid, sobrevoan o Monte do Faro, en Chantada. Na
festa que realizou o PP este ano no cúmio deste monte tamén se miraba a Madrid, e non só pola
preséncia de Aznar e demáis comitiva. Se na primeira edición houbo carnés diferentes para os
pepes galegas e discursos que talaban dun PPG e, mesmo, dun grupo parlamentário próprio,
nesta Aznar foi o protagonista, máis que Fraga, mesmo a nível popular. Houbo quen xustificou o
cámbio afirmando q!Je "nos últimos tempos saiu máis na televisión". O outro protagonista voltou a
ser Guiña Crespo. E a sua festa, aproveitar para sair en todas as fotos, darse un baño de xente,
aparecer como o sucesor de Fraga ... até que o patrón cámbie de idea, claro.+

Vários núcleos de povoamento están
afectados polo expedente. En quince
dias os viciños terán que apresentar
as alegacións oportunas. Estes non se
opoñen á ampliación da explotación,
pero discrepan dos métodos empregados pala empresa. A cuestión foi levada a pleno o Mércores 30 de Xuño, e a
proposta dos viciños incluía a oposición á declaración de utilidade pública
porque . consideran irregular o procedimento de declaración, que precisaría
da prévia modificación da normativa
urbanística.+

GALIZA E M NDO
AAGRICULTURA NA CE
Sindicatos de sete países debaten en Santiago o futuro da agricultura

O modelo que se pretende aplicar
no campo galego está a ser abandonado en Europa
de excedentes dos países supra-desenvolvidos é financiando
integramente pala Comunidade.
lsto leva, como expuxo o representante portugués, a que moitos proxectos que non se poden
co-financiar nos países pobres,
precisamente por seren pobres,
non se levan a cabo, mentres
que os estados ricos non teñen
esa dificuldade. E por riba, os
excedentes provocados pola sobre-produción destes países teñenos que financiar tamén os
países pobres.

• X.C. GARRIDO

Do 26 ao 29 de Xuño tivo
lugar en Santiago un
seminário sobre o
desenvolvimento das
zonas deprimidas e
subdesenroladas de
Europa, no que estiveron
presentes representantes
de sindicatos agrários da
Franza, Bélxica, Alemaña,
Suíza, Portugal e do
Estado Español (Galiza e
Euskadi) . A organización
estivo a cargo da CPE
(Coordenadora Labrega
Europea) , e mais do
Sindicato Labrego
Galega, membro de dita
coordenadora.
Os distintos poñentes puxeron
en cuestión o actual modelo de
crecimento económico á hora
de resolver os problemas de deterioro económico , ecolóxico ,
demográfico, e cultural que sofre o meio rural , e sobretodo o
das áreas subdesenvolvidas da
Europa.

Proxectos para
pequenas comunidades
O representante basco sinalou
que en países como Galiza nos
que existe tan elevada porcentaxe de povoación no meio ru ral , e a actividade agrária ocupa
case un tércio dos activos, o desenvolvimento integrado ten necesariamente que tomar como
base o sector agrário. Non se
pode desenvolver a partir do
exótico, do conxuntural , senón a
partir das potencialidades existentes e que xa serven de base
para o mantimento da povoación na actualidade.
No debate sinalou a posibilidade de elaborar proxectos concretos en pequenas comunidades pois a pequena escala
(mercados locais, circuítos curtos de distribución, venda directa, etc.) existen unhas posibilidades que se están a desaproveitar. O problema aparece cando se pretenden intensificar e
desenrolar a grande escala, co
cal éntrase noutros circuítos nos
que xa non dan competido ou
ben son esmagados por normativas que exixen unha série de
requisitos hixiénicos, fiscais,

Por outra banda, a reforma da
PAC, por canto orienta as axudas cara o abandono de produción (conxelación de terras, xubilacións, abandonos, sacrifício
de gado, etc ... ), é calificada de
modelo sen futuro, pois a única
maneira de desenvolverse é
producindo. Co subsídio só se
~ pode viver mentres haxa unha
ffi masa de produtores suficiente
Q que coas suas cotizacións ao
o estado permita financiar dita
Os sindicatos presentes en Santiago representan o sector de pequenas explotacións e agricultura familiar.

'Os labregos
galegas son
invitados a visitar
granxas-modelo
centroeuropeas,
indícaselle que
teñen que producir
de xeito intensivo;
ao tempo que se
lles proibe aumentar
a produción'.
técnicos, etc. que deixan tora da
lei dita actividade. Véxase o caso da aguardente, queixos, horta, etc. nos que a lexislación comunitária obriga a contar cunha
produción de tipo industrial, perseguindo e sancionando a produción artesanal.

A modernidade,
mito contraditório
O como reálizar o desenvolvimento foi a cuestión que máis
centrou os debates. Resultaba
paradóxico para os participantes
que as institucións apoien nas
zonas de alta produtividade a
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redución dos produtores leva
necesariamente á quebra.

Organización
amortiguadoras
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A administración adoita a sinalar
a falta de iniciativas de desenro1o rural que partan da base.
Contodo, é a administraci® a
que dun xeito dirixista, seguido
sinalan os sindicalistas, impón o
camiño que deben seguir estas
iniciativas; encauzándoas, e unha vez que están en marcha, de
súpeto, desmontandoas para
lanzar outra orientación.

g As iniciativas de base, sinala os

agricultura ecolóxica e biolóxica,
para evitar a quebra progresiva
do meio ambiente e o deterioro
da calidade dos alimentos; mentres, aos que producen de xeito
ecolóxico -caso de Galiza- se
lles califique de "non modernos",
que deben aspirar ao modelo
super-produtivista.
O segundo paradoxo deriva desta mensaxe. Os labregos galegos son invitados a visitar granxas-modelo centroeuropeas, indícaselle que teñen que producir
de xeito intensivo; ao tempo que
se lles proibe aumentar a produción (sistema de cuotas).

oX sindicatos, deben rachar co
a:
::> modelo, se queren ter futuro.
X
Realizouse tamén unha crítica
a algunhas ONG, e a certos
O terceiro paradoxo é que as
animadores rurais que ultimaaxudas para o desenrolo van
mente proliferan aproveitando
unidas á extensión ou produción
as axudas estruturais, cursos,
de xeito que os países e rexións
etc. alguns destes grupos de
máis desenvolvidas son os que
carácter conservador (Opus),
máis ax udas reciben.
teñen unha vontade amortiguadora da conflitividade, asulaFinanciar aos ricos
gando as alternativas reivindicativas. Outro dos seus perigos
A financiación do desenvolveradicaria en que non se semenmento, foi o tema que despertou
ten a eleicións e administran
máis críticas por parte dos sindifundos públicos sen control
catos agrários europeos, por
nengun. As iniciativas de decanto o FEDER exixe cofinansenrolo, apóntase, deberian ser
ciación das axudas estruturais
asumidas palas distintas admipor parte da rexión ou país subnistracións locais, comarcais e
desenvolvido, mentres o FEOrexionais.+
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AAGRICULTURA NA CE

O Informe Coren traza un panorama pesimista da converxéncia coa CE

O campo non debe producir máis
senón comercializar mellor
•G.L.T.

Só a mellara da
comercialización pode
axudar de inmediato ao
campo galega, que ten
unha alta rendabilidade
meia por hectárea. No
proceso de converxéncia
coa Europa, o autor do
Informe Coren sobre a
Economía Agrária fai
fincapé neste obxectivo,
ainda que recomende
unha série de cámbios,
tanto na distribución do
emprego como na
estrutura da produción.
"Galiza ainda non sabe
ben na que se meteu ao
ingresar coas condicións
nas que ingresou na CE",
comentou o economista
Gonzalo Fernández, autor
do estudo.
Tres aspectos distintos serviron
ao redactor do informe para facer unha análise pesimista da
situación da economía galega
no xa tradicional estudo patrocinado por Coren. Fernández situa na converxéncia con Europa
o ponto de mira da economia
agrária galega, estabelecendo
unha hipótese para o desenvolvemento cara esa converxéncia
que abriga a duros axustes.

mento, é dicer, a coesión mediante as subvencións e axudas.

Desde o ponto de vista do próprio sector agrário, o proceso de
converxéncia abriga a mudar o
modelo agrário en consoáncia
cun novo patrón no rural que
pasaria por criar un sistema própio de comercialización e o
axuste da produción ás demandas do mercado e as suas tendéncias.

Se os dous aspectos anteriores
perfilan un futuro escuro para o
naso agro e para a economia galega en xeral , as receitas do terceiro son máis difíciles de acadar, e constituen un reto adicional. Referímonos ás hipóteses de
desenvolvemento converxente.

Pero na análise sobre a configuración do complexo agro-alimentário, o informe Coren estima que a actividade comercializadora é a única que pode incrementar os ingresos do sector, por canto non está previsto
un aumento da produción agrária, e daquela das rendas.

"Para acadar a converxéncia no
producto interior bruto da Galiza
e de España requírese un crecimento adicional do PIS total da
Galiza cifrado no 40,4 por cen",
indica o estudo de Coren . E
para iso, o naso país precisa coñecer unha total transformación
nas suas estruturas sectorais ,
de producción e de distribución
do emprego. Oeste xeito debe
diminuir o emprego agrário no
62,8 por cen e do 10,6 por cen
da pesca e sendos incrementos
do 15 por cen na indústria e do
28,6 por cen nos servizos.

Reducir o emprego
Os obxectivos que formula para
o sector parten dunha análise
das explotacións caracterizadas
polo seu reducido tamaño e exceso de emprego. Neste sentido,
para Coren é preciso reducir o
nível de emprego no 64 por cen,
aumentar o tamaño medio das
explotacións no 45 por cen e mellorar a selección de actividades.
Un segundo aspecto estudado é
a converxéncia e diverxéncia na
economia galega. Para acadar a
converxéncia real, sempre co
resto de Europa, é preciso acadar taxas de crecimento económico superiores á media da CE.
Mais frente a este obxectivo,
pesa a diverxéncia do producto
interior bruto total.

O nivel da indústria agropecuária galega é alto pero os sistemas de comercialización son moi deficientes, segundo o Informe Coren.

Na cuestión da converxéncia do
PIB o informe Coren apunta
como elementos favorábeis o
saldo migratório, que terá que
continuar, o menor crecimento
vexetativo da povoación e os incrementos en gastos sociais; e,
pola contra, a diverxéncia no
producto bruto débese ao feito
de haber máis paro na Galiza.

E se a converxéncia con Europa
é un obxectivo desexábel, dacordo con esta análise, a acentuación dos desequilíbros rexionais, e que a própria CE, na sua
meta, admite que a implantación
do mercado único agrave estes
desequilíbrios, as posibilidades
reais de desenvolvimento pasan
palas políticas de acompaña-

A mobilidade aparece, tamén ,
como elemento converxente.
Neste sentido o informe indica
que o movimento migratório
continuará a producirse e o trasvase sectoral de emprego seguirá unha tendéncia frecuente.
Por último, unha cuestión indica
a dificuldade de acadar a converxéncia nos términos formulados pola CE: cun punto de crecimento adicional, o periodo de
converxéncia seria de 35 anos,
con dous puntos de 18 anos.•

AEXPULSIÓN DE BEIRAS
/

INDIFERENCIA
FRANCISCO
A Xosé Manuel Beiras, cunha aperta solidária

A indiferéncia, esa impúdica roupaxe de
misérias, que apaga o alento, aniquila a
esperanza e conduce irremisibelmente ao
suicídio colectivo, é, sen dúbida, a doenza que maiores estragos provoca no espírito dos pavos. Por iso, todas as infámias
da história son produto dese letargo colectivo que posibilita o desembarco dos
canallas nas luminosas praias da utopía.
Levamos xa demasiado tempo instalados
na indiferéncia, na resignación e no conformismo sen que se albisquen, ainda,
eses síntomas de esperenzadora recuperación que elevan o ser humano por cima
desa patética "podredume en poténcia"
da que talaba, hai xa moitos anos, no umbral do nacismo concretamente, un famoso novelista francés.
Actos que, en boa lóxica, deberian merecer o unánime rechazo social, son contemplados con cínica indiferéncia por aqueles
que afirman, sen miga de pudor, estar a vi-

·-·STNEON
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ver no mellar dos mundos posíbeis. Abondaria citar como elocuentes exemplos destas delícias finiseculares, servidas por recalcitrantes babosos, o bloqueo de Cuba,
a situación do Terceiro Mundo, os sucesos
de Somália, as misérias de lugoslávia, o
programado xenocidio do povo iraquiano, o anunciado pacto do 4º Reich ou o
progresivo retroceso
das conquistas sociais nos países máis
desenvolvidos.

colectivo que prelúdia o proceso de robotización que estamos a viver. Criar escravos
resulta perigoso porque, máis tarde ou
máis cedo, os escravos sempre se rebelan.
Criar robots resulta, polo contrário, moito
máis beneficioso e
produtivo porque os
robots nunca se rebelan e, nen sequer, cusan sindicarse.

'O máis preocupante
é a indiferéncia da
imensa maioria dos
cidadáns, sen
apenas voces
discrepantes'

O conformismo de
sectores sociais, out rora dinámicos e
combativos, o desarmamento ideolóxico deses intelectuais e
políticos que non dubidan en botar ao cubo
do lixo todo o que hai de progresista, lúcido, brillante, revolucionário e anovador no
pensamento da esquerda tradicional, poténcian ese estado de indiferéncia e letargo

As causas neste
país noso teñen
unahs características moi concretas e
determinadas pois,
non o esquezamos ,
o governo galego
está presidido por
Manuel Fraga lribarne, un eficiente ministro franquista, que,
talvez, por deformación profisional ou vocacional, pretende implantar aqui aqueles métodos, outrora por el venerados,
recollidos nos "Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional" e concebidos,

que diría Larra, para deleite dos asnos.
Sen embargo, a ninguén que non sexa
parvo confeso, deberia estrañar que Manuel Fraga lribarne pretenda facer do
Parlamento galego un vulgar remedo daquelas vetustas institucións franquistas
de tan triste como grotesco recordo.
O máis preocupante en toda esta cuestión é a indiferéncia con que estes feítos
son contemplados pola imensa maioria
dos cidadáns deste país , sen que haxa
apenas voces discrepantes de sectores
que , pola sua responsabilidade social,
deberían ter o valor de tomar público partido a respeito dunha cuestión tan decisiva para o futuro da Galiza.
Por iso, aplaudo e manifesto a miña total
solidariedade coa postura adoptada polo
deputado nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado xa que en definitiva, esa postura me reconcília coa vida, coa intelixéncia, coa dignidade, ca pudor, coa ética e,
mesmo, coa estética.+

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA
Está en todas as partes, destaca pota sua cafidade e sobretodo vese.
Como os nasos rótulos en aceíro, latón, metacrifato, gravado, neón e marquesiñas.
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GRAND ES SUPERFÍCIES COMERCIAIS

O PP ten critérios distintos segundo a cidade da que se trate

Continente divide á corporación viguesa
• HORÁCIO VIXANDE

A diferéncia en torno a
cal debe ser a
orientación da política
comercial que debe ter
a Galiza provocou a
pasada semana a
división no seo do
governo municipal de
Vigo. Daquela o pleno
do Concello debateu a
instalación dunha
grande superfície nesta
cidade . O BNG e o PP,
con catorce votos ,
impediron a aprobación
da abertura de
Continente, pola que
estaban PSOE e UG,
con trece
representantes.
Hai unha coincidéncia entre os
tres grupos que compoñen o govemo, PSOE, UG e BNG, en torno á necesidade da modernización do comércio en Vigo, pero
un importante matiz distingue os
obxectivos que se han perseguir.
Para o PSOE a modernización
pasa pola instalación de grandes
superfícies, ainda que sexan estranxei ras e supoñan un duro
golpe para a economia local, asi
o demostrou apoiando a instalación doutros dous hipermercados, ambos da mesma cadea,
anos atrás. UG non está pala
instalación de hipermercados ,
pero non se opón se o planeamento urbanístico non o impede.
lso non é obstáculo para que
apoie, "sempre a cámbio de con traprestacións para a cidade".
BNG está decididamente en con tra, a sua postura expHcase por-

A respeito da política que o PP
leva neutras cidades, Pérez negou que a Xunta tiver pactado
acorde nengun con Continente,
"só sucede que o Presidente estivo presente na inauguración
da planta que instalou en Lugo,
pero por razóns persoais. En
canto ao apoio do PP en Lugo e
Pontevedra á abertura de grandes áreas, nós somos o PP de
Vigo e só respondemos diso. En
todo caso, aquí xa había tres
grandes superficies".
Outro concelleiro do PP. Manuel
Martínez Herrera, que é accionista e ten responsabilidades
nunha axéncia de publicidade
que ten en carteira á outra grande superfície en Vigo , negou
que o seu vencellamento condicionase o seu voto. "Ao contrário , na Coruña A/campo factura
o duplo de Vigo porque ali hai
~ un Continente. A min un Conti~ nente aqui beneficiaríame".
_J
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Que compren
aprezodemercado

O PP apoia a instalación de novos hipermercados en Lugo e Pontevedra, pero é contrário en Vigo.

que está polo fortalecimento e
modernización do comércio próprio, para que as plusvalías xeradas queden en Vigo e na Galiza.

Ambigüidade do PP
Non tan clara é a posición que
sostén o PP. Hai uns meses a
Xunta da Galiza asinaba un contrato cunha grande superfície,
precisamente a mesma que está
a resultar polémica en Vigo, para a instalación de seis hipermercados na Galiza. Xunto coa
determinación coa que daquela
actuaba o governo, o PP en Vigo era nesta ocasión igualmente
tallante, pero o sentido da sua
decisión era, destas, contraditória coa anterior. Contado, a Xunta da Galiza apresurouse a desmentir que "teña adquirido nengun compromiso formal, nen escrito nen verbal, con empresas

dedicadas á explotación, planificación ou construción de grandes áreas comerciais".
O desmentido da Xunta tamén
contrasta coa política de apoio
ao estabelecimento destas superfícies que demostran ter concellos da mesma liña política,
como Pontevedra ou Lugo.
"O PP mantén unha postura demagóxica porque non apoia a
renovación do pequeno comércio, senón que ten un ponto de
vista conservador. Réxese pola
máxima virxenciña, que quede
como estou, e se non hai renovación a estrutura comercial desaparece", indicaba o concelleiro do Bloque, Lois Castrillo, que
está contra Continente.
Un convénio entre Continente e
Fenosa permite a cesión da par-

cela que a empresa eléctrica ten
no Troncal, para a construción
do hiper. Pero para que se prod uza o acorde inclue que o Concello aceite o cámbio e invasión
dunha zona verde e aprobe as
licéncias correspondentes. En
contrapartida ao Concello oferécenselle uns douscentos millóns
e un espazo verde. O valor da
zona verde estímase maior por
parte da oposición.
Manuel Pérez, portavoz do PP
en Vigo, manifestou a sua oposición ao convénio entre o Concello, Continente e Fenosa "porque unicamente é beneficioso
para a empresa eléctrica e a
grande superfície, parécenos un
mal convénio que significa a
perda de numerosos pastos de
traballo e pola falta de estudos
sobre a repercusión económica
e na estrutura do bairro".

O ex conselleiro de Sanidade, e
representante do pequeno comércio local, Pablo Padín, recordou que a maioria dos sectores sociais implicados coincide
na oposición ao novo hipermercado. "No Plano estratéxico de
Vigo decidiuse que nesta cidade
non debe instalarse outra destas plantas e deseñouse un modelo comercial baseado nas peq uenas superficies coa potenciación de determinados centros
nos que se agrupe o comércio.
Non estamos contra unha instalación semellante se se cumpre
a lei, pero neste caso hai un trato de favor cara a Continente e
Fenosa. Se queren instalarse,
que compren a prezo de mercado, e non co apoio do Concello,
como ternos que facer os pequenos empresários. Se non é
asi, con custos de instalación
moi baixos, poden facer dumping e tirar cos prezos". •

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

O pior dos hipermercados é que son todos franceses
A primeira critica que adoitan a
receber os hipermercados é a
de incurrir en dumping, o que
significa vender máis barato para arruinar á competéncia. Poden facelo porque o seu elevado volume de vendas permítelle
presionar aos fornecedores de
produtos. A segunda, derivada
en parte da anterior, é a de
centrar os seus obxetivos nos
benefícios financeiros: pagan a
noventa dias. Os cartas, vários
miles de millóns cada mes, son
ingresados directamente en
bancos franceses como a Banque Nationale de París (BNP)
que para iso instalaron oficinas
nas principais cidades galegas.
Como dixo unha vez Julio Ang uita, "os . cartas non durmen
nen unha noite en España".
Pero os directivos das grandes
cadeas de hipermercados, habitualmente herméticos e silenciosos, veñen de iniciar unha campaña de réplica a estas críticas.
O dumping, afirman, benefícia
ao consumidor, porque canse-

gue prezos máis baratos. Por
outra parte non somos nós os
que apretamos aos fornecedores, son eles os que nos veñen
oferecer produtos a baixo prezo,
debido a forte competéncia que
teñen entre si. Si é certo que pagamos a noventa dias, o que
non sucede no resto de Europa,
tamén o é que a nasa marxe de
benefício é menor. En terceiro lugar, é falso que obteñamos tantos benefícios financeiros como
se di, posta que só o 45% dos
nasos investimentos é sufragado
cos benefícios de orixe financeira. Por último, remitímonos aos
princípios do mercado libre e da
soberania do consumidor.
Para alguns economistas neutrais os hipermercados non son
negativos en sí e obedecen a
un critério de rentabilidade demostrábel. Se o pequeno comércio non pode competir é
porque resulta anticuado e excesivo en número. Os efectos
son certos; o número de pequenos comércios pode verse
reducido moi pronto á metade

dos existentes hai cinco anos.
Para unha economía, entendida en sentido global, non é rentábel unha estrutura comercial
minifundista que ocupa excesivos recursos, locais e médios,
en relación coas suas vendas.

marcación de Estradas do Estado (como lembra Xan Cancelas,
presidente da Federación de Comerciantes do Morrazo e secretário da Federación de Comércio
de Pontevedra).

Con todo, alguns destes argumentos encerran a sua trampa.
O pago dos hipermercados aos
seus suministradores a noventa
dias e a marxe de beneficio baixa, como eles mesmos recoñecen, é un bon modo de reducir,
por via forzosa, o pequeno comércio, algo que non sucede en
Europa, quizá porque alí xa se
reduciu antes ou, secadra, porque alí o comércio minorista
aguantou, caso de ltália.

É significativa a abondosa preséncia de autoridades públicas
nas inauguracións dos hiper,
tanto como a inexisténcia dunh a regulación do sector. Esta
desregulación benefícia ao
máis forte, igual que sucede
coa permisibilidade para abrir
Domingos e festivos, asumida
pala Xunta de Galiza nunha Lei
de Comércio, protestada por
sindicatos e pequenos comerciantes e só avalada palas
grandes superfícies.

Tampouco se debe mencionar
tanto o libre mercado cando se
receben terreas gratuitos a cargo
do concello (caso de Continente
na Coruña hai alguns anos) ou
cando o hiper de San Bias (Salcedo) vai contar cun enlace directo coa Autopista do Atlántico,
a pesares dos informes de De-

Pero hai ainda un argumento
máis importante que todos os
empregados até aquí. Os hiper
non son maos porque señan
grandes ou porque oferezan
prezos determinados. O pior é
que son franceses e que os prod uto res galegas non contan
cunha rede própria de distribu-

ción. Aí están as leitugas holandesas de A/campo ou o leite
francés. Sen rede comercial non
ten sentido producir e ademais
os benefícios xerados polo consumidor galega emigran para
Fráncia. Hai que mentar o deme
do protecionismo? Pois si, igual
que os Estados Unidos protexen as suas oleaxinosas ou os
europeus o seu mercado automovilístico, ameazado polos xaponeses. Como sinalaba hai
pouco neste periódico, Xavier
Vence, economista e director do
Instituto de Desenvolvimento de
Galiza (IDEGA), no Xapón tardan até dez anos para conceder
as licéncias de instalación de hipermercados extranxeiros. Fanno non tanto para defender aos
seus pequenos comerciantes,
senón sobretodo para defender
os seus produtos. Moito máis
perta, en Catalunya, tamén
existe unha Lei de · Regulación
de Grandes Superfícies pola
que a Generalitat se reserva o
direito de denegar a instalación
cando "a zona está dabondo dotada comercialmente".•
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Segundo un estudo realizado en Pontev ec
Dignidade heroica da Crida
Oriol Pi de Cabanyes, na sua sección Apunts Dominicals do Nou
DIARI de Barcelona comenta no número de 27 de Xuño que o
xesto dos responsábeis da Crida de disolver a organización é unha
grandeza que os honra. "Amb la mateixa dignitat amb que els
herois grecs sabien assumir la mort, els actuals dirigents del
moviment han demostrat saber estar a !'altura de les
circumstancies. Porque no hi ha res més trist que unes sigles
carregades de significació histórica circulant pels país com un
cadaver vivent".
A decisión merece segundo o comentarista todas as felicitacións.
"Ho die perqué en un pais de continu"ltats tan fragils com el nostre,
una decisió d'aquestes caracteristiques rarament s'ha pogut
prendre amb tanta naturalitat. 1aixó sol ja és indici que comencem
a ser un pais normal. (... ) Durant tants anys de d'indigencia forgosa,
el catalanisme ha segregat una mena de pensament magic: el nom
és la cosa i láparenga és la realitat. Si teniem la paraula ja teníem
l'objecte. Si invocavem un eslogan es como si ja s'hagués
materializat. Ens hem enganyat molt. El catalanisme lingüisticocultural , el catalanisme politic ha hagut d'expressar-se sovint en tan
males condicions ambientals que ha projectat un excés d'idealisme
damunt !'estricta realitat social. L'obstinació a fer passar el clau per
la cabota és possiblement el pitjor deis mals que ens ha encomanat
aquesta situació". •

O PSOE como via posíbel

do nacionalismo
Fóra do PSOE "A Galiza cómprelle un cámbio de persoas pero
tamén de rumo e eu teño un proxecto ben máis ambicioso ca o do
Bloque, que só ten política contra Fraga", di Antolín Sánchez
Presedo, secretário xeral do PSOE, entrevistado por J. Sánchez de
Dios no FARO DE VIGO de 27 de Xuño. "Nós o que queremos é un
avanzo eleitoral que nos permita governarmos con hipotecas [sic],
sabendo que Fraga só poderá facelo en maioria. Falo de ter respaldo
eleitoral abando. Mentres o BNG manteña as suas posicións actuais,
non é partido de governo, ·
nen na Galiza nen en
Europa. Pero olio: pode
acontecer que se Fraga
non ten maioria absoluta,
quen teña que tomar a
decisión de se me apoia
ou non será o Bloque. Eu
non vou oferecer nunca
unha hipoteca para este
país, nen penso asumir
compromisos contra dos
intereses de Galiza".
Sánchez Presedo di que
o PSOE representa a via
posíbel do ideário
nacionalista. "quen
podemos facer a sua
política de xeito máis
positivo somos os
socialistas. Xa
traballáramos xuntos no
governo tripartito e
Antolin Sánchez Presedo.
DELMI ÁLVAREZ
desde lago o socialismo
ten unha tradición
histórica de colaboración co galeguismo que se remonta á 11
República con Castelao e Bóveda. lsto non o entendeu certo seitor
galeguista que está a viver de costas á realidade galega". Sobre a
proposta de Unidade Galega, o Secretário Xeral di que "son
políticas de campanário, de auto-gratificación, persoalmente
respetábeis pero políticamente miopes. Desde lago non favorecen
aos intereses da Galiza. O que estamos a ver con toda claridade é
que neutros pontos do Estado, sectores que di representar Camilo
Nogueira, están arredor do PSOE. Polo tanto eu coido que o
problema non é deses sectores senón de Nogueira que a cada
eleición ven cunhas siglas diferentes".+

Balbín renega da Antena 3
O xornalista José Luis Balbín, que anunciara coas palabras voume
para a libardade o seu cámbio do programa La Clave da televisión
pública á emisora Antena 3, di nunha entrevista publicada por
ANTENA TV de 27 de Xuño que a emisora privada practica a
censura, minte e manipula. "O que está claro é que ninguén
confesará ser un manipulador e un censor. Se alguén decide que o
teu programa non debe sair, buscará toda caste de excusa para
silencialo. (.. .) Fun un santo, pero as razóns que me dan para a
suspensión de La Clave, acabaron coa miña paciéncia. As cifras
que están a dar son falsas. La Clave non estaba programada para
ter un grande nível de audiéncia e, con todo, chegaron a ter entre o
25 e o 46 por cento de clasificación. Non é doado vender un
produto se se emite a altas horas da noite". +

O ensino universitário in ci
•

negativamente na norma li
• XAN CARBALLA

Un estudo realizado no
Campus de Pontevedra
en vários anos
consecutivos revela a
preocupante situación do
uso do galega na
Universidade. Só se dá
un 8% das clases en
galega e é língua na aula
de só un tres por cento
dos alunas.
Paradoxicamente a
conciéncia dos futu ros
mestres formados nas
Escalas de Maxistéri o de
Ourense e Pontevedra
atravesa este ermo e até
un 78% de estudantes
maniféstase nun grau
maior ou menor
disposto a dar no futuro
as suas clases en
galega.
Desde hai vários anos consecuti-

vos Henrique Costas , profesor de
galega na Escala de Maxistério
de Pontevedra, ven realizando inquéritos sobre a atitude dos alunas respeito ao galega . Vários
deses estudos teñen sido apresentados en diferentes sem inários de normalización e encontros
de mestres de EXB. O estudo de
Costas confirma as pautas dos informes realizados pola División
de Bilinguismo do ICE, ocultados
pola Xunta durant e dous a nos,
que analisaban o estancam ento
e mesmo retroceso producido na
normalización do galega nos ensinos básico e secundário (ver A
Nasa Terra nº 548).
O estudo sobre o galega no Campus de Pontevedra foi realizado a
meio de enquisas á práctica totalidade do alunado, e acadou uns
resultados que difiren dos máis
optimistas do Servizo de Normalización da Universidade de Vigo
(ver recadro). No estudo de Vigo
revelábase que un 19,4% das clases do Campus de Pontevedra se
dan en galega, obténdose neste
informe a pé de obra un resultado
do 8%. Se ben é importante analisar cal é a situación dos usos do
galega nos alunas que chegan á
Universidade (do 30% é língua familiar e do 24% extrafamiliar)

Atitude do profesorado
O informe de H. Costas é claro
sobre a influéncia no uso do galega da atitude do profesorado "os
alunas pensan que os profesores
manteñen unha atitude pasiva ,
cando non solapadamente belixerante, a respeito do idioma. A língua do profesor condiciona-determina-predispón-coacciona a língua que van usar os alunas unicamente se é castelanófono. Se o
profesor é galegófono non hai

O idioma e os futuros mestres
En nengun caso utilizarian o galega
En todo caso
da lf ngua dos rapaces
Depende
da zona xeográfica
do ambiente do centro

1

22
14
18
35 ,... 64
11

Cantidades expresadas en %. Dados conxuntos da Escola de
Maxistério de Pontevedra e Ourense.

nengunha coacción senón predisposición . Os alu nas reco ñecen
que tanto os prof eso res co m o
eles arrastran unha inércia escolar históri ca en castelán moi difícil
de superar, unha inércia apática e
permisiva coa degradación da língua e cultura próprias".
O asunto ven de atrás. No estudo
da EXB -confirmado globalmente
polo do ICE antes mencionado-,
conclúese que a atitude do profesorado é definitiva. Só o 26% dos
mestres en activo teñen pensado

Os alunas
de Maxistério
pensan que un plus
de normalización
no salário
axudaria no avance
do galega

dispensar clases en galega no fu turo frente a un 38% que seguirán
facéndoo en castelán; pero até un
46 ,46 % dos profesores da EXB
avogan por un ensino monolíngüe
en castelán con matéria de galega. Este dado ten o contraste esperanzador de que até un 78%
dos alunas de Maxistério en Pontevedra e Ourense estarian dispostos en maior ou menor grao
de compromiso a dar as suas aulas en galega (ver recadro)
A escasa utilidade dos cursiños
da Dirección de Política Lingüística (DXPL) ten sido posta de manifesto até polos inspectores do
ensino . Apesar de que case un
80% do profesorado ten realizados os devanditos cursiños nalgun nfvel (iniciación, perfeizoamento ou especialidade) , o certo
é que non se traduce nunha
maior preséncía da língua galega
no ensino ainda que si sirve de
disculpa para explicacións ofi ciais. Henrique Costas analísao
nun dos informes "a verdade é
que a competéncia é cuestionábel. A DXPL regala diplomas para
asollar que fai algo, pero os cursiños son impartidos en moitos casos por persoal incompetente que
queda sempre ben dando ap robado xeral".

Catálogo
de xustificacións
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A vantaxe do inquérito na universidade é que se dan respostas de
alunas cun grao meirande de madurez e poden estabalecerse
comparacións coas opinións do
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Uso do galego no alunado do Campus Universitário de Pontevedra
FORESTAI S

ENFERM ERIA

MAXISTÉRIO

BELAS ARTES

MÉDIA

Língua familiar ............ .. 26
Extra-familiar ... ... .. .. ..... .. 19
OJ
No centro ..... ...... ......... ..15
O
Na aula .. ............... ..... ... 10
Clases en galego .................. 1O
O profesor anima a
usar o galego ..... ............... .... 42
Alumnos que poden falalo ....94

........ ...... ... 33
...... .. .. .... ... 18
......... ....... .10
....... ............ 0
...... .. ........ ...0

................ 36
.. .............. 33
.. .. .... .. ...... 12
.......... ....... .2
... .... ..... .15,5

.... ........ ...... 25
..... ............. 25
..... .. ....... .... 12
.................... 1
.... ....... ... ...... 6

....... .30
........ 24
........ 12
.... .... ..3
.......... 8
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Cantidades expresadas en %

..... ... ..... .. ..26 ... ...... ... .... 39 ................ ..21 ........ 32
........ .. ....... 73 .......... .. ....78 .. .... .... .... .... 80 ........ 81
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na aula
profesor
castelán-talante

-Porque levo moitos anos dando
en castelán.
-Porque careza de léxico e preparación apropriados.
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O informe mesmo constata como
matérias que na teoria, son no
ensino da EXB de abrigada docéncia en galego, impártense en
castelán.

/

-2- -

Propostas do alunado

No conxunto dos dados obtidos a
nível galega polo Programa de
'- 1.
m Normalización Lingüística da Uní!;2 versidade de Santiago, a maioria
.___ ____,,,__
__,,~._
1 _-_ _ _ _ _ ___,< dos alunos , mesmo procedentes
de sectores castelanófonos , sínprofesor que tamén se recabaron .
tese capaz de usar o galega, teO informe constata que aínda hai
ñen certo grao de seguridade no
distáncia entre as intencións que
idioma e eren que non existe dismanifestan os profesores e a aticulpa nengunha para non o saber
tude do dia a dia nas aulas. Na
ou alomenos non o entender
Escala de Maxistério de Pontevedra as disculpas utilizadas polos
A unha parte dos alunes de Maprofesores que non dan as clases
xistério gostaríalles ter cando meen galega é un catálogo tipo:
nos a metade das matérias en
galega (os que teñen a matéria
-Porque os alunes non !lelo pide Ciéncias Sociais esixen que
den .
sexa só en galega), o que coinci-Porque non hai bibliografia míde co perfil médio do aluno galenima en galega.
go universitário . Perguntados so- Porq ue os al unas talan todos
bre como ven o xeito de facelo
en castel án.
viábel as respostas maioritárias
-Porque non quera que identififoron de tres tipos :
quen galega con suspenso [un
cateador profisiona~
a) Que os profesores que levan
~
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TODAS

profesor
galego-falante

AS PRAIAS DE
PONTEVEDRA

anos dando clase os retiren da
docéncia até que non dominen o
idioma.

Onde están situadas

•
•
Lonxitude
•
Entorno
• cercano
Camping máis
• máis
Núcleo de poboación
próximo
•
Servicios

b) Que aos profesores no vos se
lles esixan coñecementos de galega para entrar a dar clase.

Como se chega

e) Que se lles pague máis aos
que dean as clases en galega.
Se a primeira resposta dos alunas non parece razonábel e chocari a con moitos razonamentos
legais e éticos, a segunda teoricamente debia estar xa lograda
despois de dez anos de Leí de
Normalización Lingüística, planteando a terceira opción un dos temas que ninguén se atreve a tocar pero que revolucionaria a situación do galega no ensino a todos os níveis . Para Henrique
Costa é unha posibilidade importante: "non seria discriminación,
seria, por dicilo dalgun xeito, un
Plus de Normalización que deberian acordar entre os sindicatos e
a Universidade. Estamos certos
de que este ponto provocaría unha esgrévia polémica e dividiría
ao profesorado, ou máis ben, clarificaría posturas; pero a situación
do galega non está para median ias , compadrees nen compangueiradas, hai que ser radicais se
queremos conservar o idioma e
facelo hexemónico no país". +

Clasificada por Concellos,
dende Tui a Vilagarcia

•

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
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A polémica dos estatutos da Universidade de Vigo
desvia a atención sobre a normalización
Nengunha normativa ortográfica
do galego escrebe Unibersidade nen Biga, pero nengun problema sobre a situación do galega na Universidade ten levantado máis polémica e inzado os
meios de artigas de opinión,
que o artigo 254 dos Estatutos
da Universidade de Vigo. A admisión da legalidade por parte
do Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza do artigo, que autoriza ao Servizo de Publicacións
imprentar e difundir estudos e
traballos que empreguen unha
opción ortográfica distinta á oficial, foi quen de provocar o pronunciamento do Conselleiro de
Educación e do Consello da
Cultura, que durante vários
anos non se ten pronunciado
sobre a moi preocupante situación do galego no ensino, apesar da vixéncia dunha década
da Lei de Normalización Lingüística.
A senténcia foi recorrida pola
Xunta ao Tribunal Supremo, un
organismo que, ignorando olimpicamente o artigo 1O da Lei de
Normalización que afirma que a

única forma dos topónimos de
Galiza é a galega, ven de sen tenciar hai poucos meses en favor da legalidade de utilizar a
expresión Puenteareas cando
se fala de Ayuntamiento e de
Ponteareas cando se trata do
concello .

Un precedente
que obsesiona
A senténcia do alto tribunal galega é moi pormenorizada na
sua argumentación, lembrando
que a aprobación dese artigo
254 non debe facer esquecer
que no Artigo 4 do mesmo articulado se fixa como princípio
programático o uso do galego
na Universidade de Vigo segundo as Normas asumidas oficialmente. Di o TXSG "parece encomiábel a finalidade perseguida polo artigo de non producir
discriminación por causa do emprego de determinada opción
ortográfica do ifdioma galega"
engadindo máis adiante que o
artigo 254 "responde á finalidade lexítima de posibilitar a publi-

cacíón de traballos que empregan outras regras ortográficas
do idioma galego asumidas e
practicadas en eidos intelectuais
e por capas sociais que atopan
o seu fundamento e lexitimidade
en razóns históricas, consuetudinárias, xeográficas e do polimorfismo próprio das falas, e
non lonxe de certo baseamento
científico-lingüístico, que se está
a debater precisamente no lugar
onde corresponde, a Universidade, foro de debate científico e
cultural".
O Consello da Cultura no seu
xuício á senténcia tala de "precedente potencialmente moi perigoso para o xa de seu problemático
futuro do galego" e coida que levar o debate sobre o modelo de
língua correcta "que pode ser
moi arrequentador entre lingüistas, escritores e intelectuais no
ámbito académico e cultural" fóra dese terreo apuxaria ao "caos
normativo e a anarquía ortográfica". O Consello de Cultura insiste no uso obrigatório por parte
das institucións públicas da normativa oficial -que o artigo 4 se-

GLÍA
rla~

PIUlA8 M PONTEVEURA
gundo o rector vigués Luis Espada afirma sen dúbidas-, pero recoñece que "nas publicacións e
escritos de indivíduos particulares ou de empresas privadas a
decisión de guiarse ou non polas
Normas é libre". Segundo estes
razonamentos a universidade
non debe publicar -en nengun
caso- un traballo polo seu valor
científico senón poi¡:¡. escolla ortográfica que realice.
A Mesa pala Normalización Lingüística fixo público un chamamento ao diálogo, "porque a polémica repercute negativamente
no proceso de recuperación do
idioma galega, e sempre consideramos que a confrontación
dura e a descalificación non
serven para chegar a nengun
arranxo", chamando ao Con sello da Cultura a contribuir ao início do diálogo e o consenso antes que a chamar "á inútil polémica pública" ( ... ) porque seria
nefasto entrar ao trapo das moi
minoritárias voces que sempre
poden ter interese en provocar
a división entre os defensores
da língua galega".+

EDICIÓN$ DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 12 D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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QDESACORDO NO GATT

COMO ACABAR DUNHA VEZ POR TODAS CO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
FERNANDO CARBALLA

A ronda do Uruguay do GATT (Acordo
Xeral sobre Aranceis e Comércio, nas
suas siglas inglesas) está senda interminábel. Non hai maneira de pór de acordo
aos EEUU co Xapón, nen á CEE con todos os demais, nen todos os demais países do mundo conseguen colocar unha
mercancia sen teren que pagar aos estados importadores direitos de entrada en
divisas fortes. Os aranceis son máis ou
menos grandes segundo interese protexer o sector económico ao que afecta o
ben ou o servizo importados. Onde queda a teoria das vantaxes comparativas?
Onde están as especializacións complementárias, as harmonias eufónicas da teoría económica clásica? Existiu algunha
vez o libre comércio?
No bloco económico no que nos toca viver, ou sexa no pólo europeu do trespés
dominante, é un tópico recorrente dicer
que o grande inimigo económico é o Xapón, coa sua economia pechada aos investimentos estranxeiros, un superávit
comercial que non baixa nunca, nen co
ien baixo nen alto -nas listas de cotización de moedas seguen pondo o billete
de 100, como o escudo ou a lira, pero un
ien xa val máis que unha peseta. Afirmar
o evidente forma parte da propaganda e
non da análise, e o Xapón é tamén o primeiro importador mundial de produtos
agrícolas e o segundo de produtos manufacturados norte-americanos.
Se un informe calquera dun organismo como, por exemplo, a OCDE, un informe modesto, un estudo sen verificación, di que
cunha redución do 30% nos direitos aduaneiros (un dos obxectivos da ronda do Uru-

guay do GATT) obteranse a partir do ano
2002 uns benefícios anuais de 200.000 millóns de dólares, xa ternos unha cifra máxica. Falaron os expertos e as seccións de
finanzas dos periódicos sérios, os fragmentos de telediário que se ocupan da
doutrina, quer dicer, un ministro d.e Facenda talando solenemente perante, poñamos
por caso, cento cincuenta xornalistas do papel
salmón , pontifican que o
mundo vai no bon camiño se desbloqueamos
calquer freo á libre comp e té nc i a. Sen unha
sombra de dúbida, sen
reservas. Para que queremos a crítica se os
modelos econométricos,
as simulacións informatizad as, son oráculo,
xi
ciéncia? Non é verdade
que todos os prémios
Nobel dos últimos anos
son neo-liberais ou econometristas?

va na ronda do Uruguay, o comércio
mundial medrou o ano pasado un 4,5%
en volume e un 5,5% en valor para as
mercancias e un 8% para os servizos.
Para todos os que eren a cegas que o
comércio é o motor do crecimento , unha
píldora en forma de comunicado de prensa do próprio GATT (22.03.93): "o crecimento do comércio foi
[en 1992], en relación
coas normas históricas,
excepcionalmente forte
a comparanza do da
produción". Un tal Alain
Gómez, que agora debe ser xa ex presidente
da empresa (des) nacionalizada de electrónica francesa Thomson, calificaba de "argumento terrorista: desaco rdo no GATT ;:;
guerra comercial ;:; recesión", nun artigo titulado O GA TT debe morrer. Os dados demostran que xustapor porcentaxes de aumento
do comércio e do crecimento ten pouca lóxica.

'A mundialización
dos fluxos de
mercancias e o
poder das
empresas
gantes
constituen un
perigo para a
democrácia'.

1988. A Comisión Europea encarrega un traballo sobre o futuro do continente sen fronteiras. O resultado , coñecido por informe
Cecchini, é impresionante . Por si só, a
criación do Mercado único -lembremos, o
primeiro de Xaneiro próximo pasado- ia
representar a emerxéncia de nada menos
que 5 millóns de novas postas de traballo.
ECONOMIA E DEMOCRÁCIA

Que mellaras representa un acordo no
GATT? Sen nengunha conclusión positi-

O discurso librecambista diríxese ao consumidor antes que ao cidadán. Naturalmente, todos queremos mercar calzado
barato do Terceiro mundo ainda que sexa fabricado con salários de fame, alfombras tecidas por cativos indues, ou comer
cereixas en Decembro, ainda que os cultivadores deixen de producir alimentos
para eles no hemisfério Sul porque é
máis rendábel vendernos a nós. Pero

sendo cada dia máis pobres os nosos
fornecedores, a quen lle irnos colocar os
produtos de alto valor engadido que fabrican:ios? Quen pagará os nasos salários se cerran as nosas fábricas, faltas de
mercados solventes? O catecismo liberal
é mudo sobre estas cuestións.
A democrácia, en tanto que modo de organización da vida pública, é a condición
da cidadania. Por que a economia, xa
que afecta a mesma existéncia física de
cada indivíduo, ten que ser independente
doutras racionalidades, políticas, sociais,
culturais. Desde este ponto de vista, a
mundialización dos fluxos de mercancias,
de servizos e de capitais, a deslocalización das producións, o poder das empresas xigantes, cuxo centro está á vez en
todas e en nengunha parte, en resumo,
todas as declinacións do librecambismo,
constituen un perigo para a democrácia,
porque substraen á ollada dos cidadáns
factores decisivos que afectan á sua vida.
Estas teses, a cada máis presentes nos
discursos de esquerda, concluen coa necesidade de modificar ou suprimir estru turas caducas como o GA TT, en todo caso inxectando nelas enfoques sociais ,
cláusulas ecolóxicas, feministas , culturais
ou sobre o necesário re-equilíbrio NorteSul. Como textos de referéncia sobre todo isto xa existen, e redactados durante
anos por organizacións ben máis lexítimas que o GATT, como son as da familia
ONU (Unesco, Conferéncia do Rio) , só
resta incorporalas aos programas de governo . A eleición é politicamente arriscada, mais nunha era de transición , los
amores cobardes no llegan a amores.•

pACTO SOCIAL EPRECARIZACIÓN LABORAL
/

CCOO-UGT E UN PACTO SEN CONDICIONS
Todo indica que estamos un ha vez máis
ante os pasos prévios a un Pacto Social
a nível do Estado entre CCOO-UGT por
unha parte e o Governo Central e a CEOE por outra. O ponto de partida non é
hoxe o mesmo que antes das eleicións,
xa que estas incidiron negativamente na
reticéncia que se mantiña na cúpula da
UGT, tanto polo temor a un maior reforzamento social da oposición conservadora como, aparentemente nalguns casos,
polo puro oportunismo que implica manterse nas beiras do poder. Non se pode
entender a modificación de postura de
Nicolás Redondo que en apenas 15 dias
pasa dunha oposición frontal a calquer
Pacto a estar disposto a negociar "sen
condicións prévias" se non é como produto das presións que polos motivos antes expostos se están dando desde dentro do seu sindicato, porque nos últimos
15 dias, nen en todo o ano, houbo modificacións na política económica e laboral
ou na atitude do governo cara os sindicatos que xustificasen un cámbio táctico
nas centrais sindicais!
Os Pactos Sociais, os da Moncloa, o ANE
ou o AES, foron negativos para os traballadores, e asi o recoñecian aquelas centrais que os asinaron cando xustificaban a
sua recente oposición, dándonos tardiamente a razón a aqueles que xa no seu
dia nos opuxemos a este tipo de acordos.
Hoxe non é o mellar momento para un
Acordo global. Máxime cando hai unha
forte crise económica criada por unha política social e económica conservadora na
Comunidade Europea, seguida con toda
eufória polo Governo PSOE mesmo a
costa de desmantelar sectores básicos da
economia, e que debilitou ou desmantelou
ramas il)teiras do sector industrial, cua-

sando miles de novas parados e pasos
atrás nas condicións laborais. Non é precisamente agora o mellar momento para os
traballadores poderen impar através dunha negociación global, sen mobilizacións
sociais detrás e desde os cómodos despachos da Moncloa, condicións sociais
máis avanzadas para frear a precarización
na contratación e criar emprego.
Todo indica que este proceso negociador
vaise dar no marco dunha maior profundización conservadora no político como
produto das alianzas de Governo. Pero,
mesmo antes de iniciarse o proceso eleitoral, xa o PSOE, con maioria absoluta
naquel intre, propuxo ante o Consello
Económico e Social un proxecto que pretendia flexibilizar a contratación laboral e
aumentar a mobilidade xeográfica e funcional (precarizando ainda máis as condicións laborais). Cos mesmos interlocutores e nestas condicións
políticas e económicas,
resulta difícil pensar nun
Pacto Social progresista.
E non é moi explicábel a
nova postura dos sindictos máis representativos
de ámbito estatal.
Resumindo, estamos ante unhas novas conversas que, de frutificar, van
ser un aval por parte das
centrais sindicais españolas a un novo axuste
social e laboral. Un Pacto
que vai ter incidéncias
negativas na loita que dia
a dia se está dando através de mobilizacións a
favor do emprego na Ga-

liza e que, en maior ou menor medida, vai
desacreditar ós sindicatos asinantes frente aos traballadoras. Pero que tamén vai
provocar a perda de peso e incidéncia social a todos , asi como deteriorar a necesária unidade de acción entre as centrais
por mor da diverxéncia e tensión sindical
que isto vai provocar.
Non hai dúbida de que compre que todo o
mundo apoie a saída da crise . Pero, para
que esta intención sexa críbel compren
xa medidas por parte do Governo que
signifiquen un maior reparto do traballo e
da riqueza, tanto entre clases sociais como entre as distintas nacións que forman
o Estado evitando asi comunidades de
primeira, segunda e terceira. Compre que
por parte do PSOE se recoñezan realmente os feítos nacionais, que se faga
unha política a favor dos traballadores, na
que se contemplen medidas especiais para os sectores máis desfavorecidos. Se por parte
do Governo se levasen
adiante estas medidas,
gañaria a confianza dos
sindicatos e asalariados,
das nacións marxinadas
constantemente dos Presupostos do Estado e
abandonadas frente aos
intereses económicos
das multinacionais da
Comunidade Europea.
Asi contaria o Pacto con
apoio social e estariamos
frente ao cámbio real.
Hoxe, non é asi.

'O pacto pode

provocar perda
de incidéncia
social e
deterioro da
unidade entre
as centrais'.

O xeito óptimo, na actualidade, de con.seguir mellorar as condicións labo-

rais dos asalariados e criar máis emprego
pasa polo apoio en cada nación e rexión
do Estado español a novas iniciativas empresariais non especulativas, polo fortalecimento do sector social da economia, polo melloramento das infraestruturas, pala
defensa intransixente dos postas de traballo , por unha distribución xusta entre as
comunidades dos investimentos, por unha oposición frontal a acordos como os
de Maastricht que hipotecan o naso futuro, etc. O fortalecimento dos sindicatos e
organizacións sociais de base, da mobilización e participación social, da democratización da sociedade, a negociación a nível de base (pegada ao chan e portanto á
realidade de cada empresa, zona e sector), etc., son os mellares mecanismos
para conseguir hoxe estes obxectivos, como o demostran a capacidade de convocatória e o aumento da afiliación e consideración social dos sindicatos durante os
últimos anos na Galiza.
Vemos asemade como, máis unha vez ,
as negociacións vanse realizar en Madrid
entre os sindicatos máis representativos
a nível do Estado e a Administración , evitando a participación dos sindicatos nacionalistas máis representativos, mália o
naso direito a estarmos na Mesa defendendo os direitos nacionais da Galiza e
de termos un tratamento distinto. Ternos
ese direito, ainda opóndonos en princípio
aos Pactos. De todos xeitos, sabemos
por experiéncia que neste tipo de acordos, cando non son positivos para os traballadores ou a Galiza como país, para
os que os asinan sempren sobran os ouvidos e as voces discordantes.•
MAf\L:EL MERA SA l\CI IEZ Í'
SECRETAIHO XEllAI. DA INTG-CIG
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INSUBMISIÓN EANTIMILITARISMO
Desde hai un ano estanse a
acelerar os xuízos a insubmisos.
Pasaron de estar dosificados a
seren trepidantes, sobretodo
naqueles territórios do Estado
nos que o movimento de
obxección está máis

consolidado. É o caso de lruña,
onde nos últimos dous meses
teñense rexistrado máis de
sesenta procesos. As
estratéxias comezan a diferir,
segundo o lugar no que se
desenvolvan.

A represión aconsella a unidade do movimento

lnsubmisos e
•
•
prestac1on1stas,
xuntos contra a mili
• HORÁCIO VIXANDE

Todo ven da aprobación da lei
de reforma do Servizo Militar e
da actuación do Fiscal Xeneral
do Estado, Eligio Hernández,
que ao tomar posesión a primeira instrución que deu aos fiscais
foi que nos xuízos a insubmisos
non solicitaran penas inferiores
aos dezaoito meses de prisión",
explica Duarte Crestar, o último
insubmiso galego en ser xulgado, contra o que se pediu unha
pena de dous anos, catro meses e un dia de prisión. O seguinte que será xulgado é Rubem Centeno Paradela, de 20
anos, que non se incorporou a
filas en Marzo do 91 e que remitiu ao xuíz togado militar unha
carta coa negativa expresa ao
cumprimento do servizo militar.
Será xulgado na sala segunda
do penal dos xulgados novos da
sua cidade natal , A Coruña, o
vindeiro seis de Xullo. Peden
para el 18 meses de prisión.
Apesar da dureza, comezan a
aparecer senténcias que condenan a penas moi por baixo das
instrucións do Fiscal Xeneral.
"Estamos diante dunha tremenda inseguridade xurfdica pola
disparidade de penas que se
aplican aos insubmisos -explica
Duarte Crestar. Non houbo, até
o momento, nengunha senténcia que sexa igual a outra, ainda

que moitas coincidan na cuantia
da mesma. lsto está a levamos
a formular a posibilidade de
apresentar un recurso diante
das autoridades xudiciais".
A reforma do Código Penal, interrompida pola convocatória de
eleicións xerais, incorpora novos dados á situación do movimento de insubmisión. No seo
do PSOE comezan a aparecer
voces que expresan ideas distintas á política que está a desenvolver o Governo González,
indican fontes do movimento de
obxección de conciéncia.
"A nosa estratéxia era inverter o
sentido dos xuízos e convertelos
en causas contra a míli, pero estamos diante dun proceso de
desmobilización social -reflexiona Crestar. Na Galiza non ternos
vivido o gordo deste conflito, que
son os ingresos en prisión, entón
veremos que é o que sucede".
"Hai un perigo de rotinización na
loita pola insubmisión, por iso
nos convén introducir novidades
para que as causas non se repitan", recoñece Crestar.

Situación específica
Pero o movimento de obxección
de conciéncia coñece na Galiza
circunstánicas ben distintas ás
doutros lugares no resto do Es-

CONSUMA

CARLOS PUGA

A cada son máis os insubmisos xulgados.

tado. En Euskadi ou ·Nafarroa a
tares que non se corresponden
influénica social é moito maior,
coa existéncia das nacións e as
o cal permite abordar estratéComunidades autónomas nas
xias máis avanzadas. Ali estúque está dividido o Estado".
dase comezar a rexeitar os in- ·
dultos ou renunciar á remisión
Pero.a oposición á míli por parte
condicional da pena, aindc;i que
dos mozos nacionalistas, adenas mans dos xuíces está ardemais de ter ese ·matiz referido á
nar ou non o ingreso en prisión.
adscrición nacional das forzas
armadas, coincide, polo xeral,
Galiza só até agora rexistrou seis
coa preocupación pola paz que
xuízos contra insubmisos algun · · manifesta o resto da mocidade.
deles celebrado fóra do país. Hai
"Opómonos á míli porque soaspectos, como o enfoque a dar
mos pacifistas -indica Canosa-,
ao movimento desde o ponto de
ainda que non entendemos que
vista da cuestión nacional, que
a paz sexa auséncia de guerras.
O exercício dos direitos fundadistinguen a amplos sectores
dos obxectores galegos. Xa non
mentais son indispensábeis pase trata só de non querer facer a
ra que haxa paz, neste sentido
mili, senón tamén non querer ina autodeterminación é esencial".
corporarse a un exército que non
é próprio do país. Este ponto de · ·Galiza ten características próvista ten pouco o nada a ver co
prias. "Aqui ainda hai moita xenmovimento pacifista, pero aporita · te que non sabe que é iso da
unha razón máis vencellada ~
obxección de conciéncia, e moiobxección de conciéncia.
to menos a insubmisión. Hai rapaces que mesmo descoñecen
"Desde o problema lingüístico se a obxección é delito -asegura
indica Xabier Canosa, de Galiza
Canosa-, por iso un labor de inNova-, o exército é un elemento
formación pode resultar positiva.
de españolización. Houbo casos
Neste sentido nós estamos a
esforzarnos para que en moitas
de persecución polo uso do galego durante o xervizo militar e
vilas haxa unha oficina de información sobre estas cuestións".
hai cuarteis, ubicados na Galiza,
onde non está permitido sintonizar a Televisión da Galiza porObxectores
que non é a língua nacional.
ou prestacionistas
Desde o ponto de vista de organización territorial, o exército ten
Coa Lei de reforma do Servizo
unhas divisións en rexións miliMilitar estase trasladar a crítica ás

PRODUTOS

organizaciófl que solicitan prestacionistas. "E unha trampa do Estado -asegura Xabier Canosa-, a
xente agora xa non ten amílicomo problema imediato, de modo
que se dedica a criticar ao sistema de funcionamento da obxección de conciéncia, non o sistema
de recrutamento forzoso. Oeste
xeito críase unha distinción entre
obxectores prestacionistas e obxectores insumisos. Moitos insubmisos acusan aos prestacionistas
de zapar o seu labor. Pero non
debemos cair nese discurso porque iso divide o movimento".
Se algunhas asociacións, como
a Cruz Vermella ou a ONCE, botan man dos obxectores para ter
man de obra barata, outras, como alguns Concellos solicitan
prestacionistas para que os mozos da vila non teñan que sair
dela para cumprir a prestación
social substitutória. Esta opción,
que foi moi criticada, comeza a
ser entendida na Galiza. "Moita
xente que obxecta non quer
agardar vários anos para facer a
PSS. Non é que sexa boí}, pero
non hai outra saída legal. E certo
que se ninguén solicitase obxectores non haberia onde facer a
PSS, pero a xente estaría moito
tempo en lista de espera. Noutras partes do Estado xa hai andado un camiño que permite esa
opción, pero aqui de momento
non chegamos tan lonxe". •

GALEGOS.

OS NOSOS DISTRIBUIDORES EN GALICIA:
Santiago:
EX. SAAVEDRA BOADO, S.l. ·Tel.: 981 ·58 44 65
ACoruña:
EX. LIMIA ·Tel.: 981 ·66 2712
lugo:
BODEGAS ALVAREZ- Tel.: 982·24 35 38
Ourense:
DISMYN ·Tel.: 988·451088
Pontevedra:
DITAFER ·Tel.: 986·29 35 81
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"A calidade dos
alimentos nos
países máis ricos
é a cada máis
baixa. Pero o
problema non
está só na
calidade , no
médio ambiente
ou no paro que
pode aumentar, o
problema é que
este modelo
agrícola non
serve e Galiza
non debe seguilo.
A modernización
que nós
queremos é
doutro tipo,
basease na
calidade e non en
producir a eito",
sinala Nico
Verhagen,
holandes e
coordenador da
CPE
(Coordinadora
Labrega
Europea),
organización que
celebrou estes
dias unha reunión
en Santiago (ver
páxina 7)
dedicada ao
estudo da
agricultura nas
zonas periféricas
e á análise dun
novo modelo de
desenrolo.

Galiza non deberia
ter cuotas
Da agricultura galega dise que

é atrasada, pero ao mesmo
tempo impóñenselle cuotas,
porque, ao parecer, produce
demasiado.
Non se pode dicer que Galiza
produce en exceso , porque até
agora mesmo sempre puic;:lo ven der os seus produtos. E certo
que habia sobre-produción a escala europea e por iso se idearon as cuotas . Pero o problema
é o sistema escollido que fixo
abandonar cada ano en Holanda
a un 5 ou 6% dos produtores de
leite. A cuota marcouse tomando
a produción histórica anterior como referéncia, o resultado foi
que os grandes perderon un
pouco e aguantaron, pero os pequenos que xa antes producían
pouco, ao imporselle un límite
máis baixo , foron á ruina. Ademais deixaron que se criara un
mercado de cuotas que foron
compradas polos grandes. A produción concéntrase deste xeito a
cada máis.
É un círculo vicioso. A quen
máis tiña, maior cuota se lle dá.
Si, pero ademais sucede o mesmo coas subvencións. O 20% das
explotacións agrícolas europeas
concentran o 50% da produción.
Como as subvencións teñen como baremo a produción, resulta
que ese mesmo 20% é o que recebe tamén a metade das axudas
do Feoga e do Fondo de Garantia. Os produtores galegas que teñen catre ou seis vacas e unha
cuota de 20 mil litros que non
abonda para vivir vense abrigados a deixar a produción. Non
son eles os responsábeis de que
en Europa haxa sobreprodución ,
pero resultan os máis perxudicados por esta política.
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tade dos fondos estruturais da
CE. Agora ven aí unha crise ...

O rr

Os fondos estruturais necesitan o
cofinanciamento, é dicer a partí cipación da CE, xunto co do Estado ou rexión correspondente .
Ainda que formalmente están
pensados para apoiar ás zonas
máis deprimidas, moitos destes
governos non teñen capacidade
para poñer a sua parte, enton
son os paises máis ricos os que
se acaban quedando coa maioria
dos fondos. Con eses cartas lévanse adiante proxectos xigantescos de agro-indústria ou turismo, seguindo o modelo da PAC,
que pouco teñen que ver coa
agricultura real.
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A batalla das ideas
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A PAC ( Polftica Agrária Común)
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Nico Verhagen
'O que en Galiza chaman modernizaré un atraso'
•MANUEL VEIGA

Que opina da Política Agrária
Comun?
Até agora foi nefasta para os labregos. Semente os máis grandes e a agro-indústria sairon ben
parados . En Galiza, por exemplo, agárdase un abandono altísimo de explotacións agrárias en
poucos anos. O problema está
no modelo de agricultura vixente
que é o mesmo para toda Europa: produtivismo, intensificación
e concentración de produción,
ainda que teña consecuéncias
distintas, segundo se trate, por
exemplo, de Holanda ou de Galiza. Hai que cambiar este modelo
por outro que asegure o pasto
de traballo dos agricultores, uns

ingresos xustos e que ademais
teña unha visión máis ampla que
comprenda o médio ambiente e
a calidade dos produtos. As esixéncias da agro-indústria obrígannos a baixar continuamente a
calidade. Por exemplo, a carne
de porcino que ternos en Holanda é moi mala. A produción intensiva animal é causa de importante contaminación. En Galiza,
doutra parte, os eucaliptos invaden terras cultivábeis, cando este país é xa porcentualmente a
segunda rexión europea en superfície forestal , só precedido
por Grécia. Aquí non hai que
plantar máis árbores, senón simplesmente cuidar os que existen
e non suprimir terras produtivas,
para que a xente poida vivir da
agricultura. Outro problema é o

benestar dos animais, pois a
tendéncia actual é a de que haxa transportes a cada máis longos. Lévanse becerros de Galiza
ou do País Basca deica Fráncia,
alí engórdanos e despois de ano
e médio vólvenos traguer para
matar. Seria mellar engordalos
na mesma rexión. A produción
animal intensiva que non está ligada á terra produce tamén
efectos negativos nos animais.
Estamos debatendo moito coas
asociacións de consumidores e
de médio ambiente estes problemas.
En Galiza a agricultura vese como un problema e un síntoma
de atraso.
Si, esa idea é moi corrente por

aquí. Modernizar a agricultura ,
como di o governo, significa expulsar do campo á metade dos
agricultores , pero iso si que é un
atraso. Co paro que hai , o que
compre é modernizar a agricultura neutro sentido: queremos desenrolo, pero de calidade. lso tamén significa que se debe equilibrar a produción en Europa, non
concentrala nalgunhas rexións,
quitándolle a outras a posibilidade de vender os seus produtos.
Holanda produce demasiado leite. Hai que afortalar a produción
nas áreas deprimidas, se de Galiza desaparece a agricultura,
desaparece todo. Este debate .
hai que levalo ao Consello de
Ministros da CE, non poden botar á xente do agro e non darlle
alternativa.

Hai posibilidades políticas de
que o modelo actual se modifique?
As posturas dos governos nacionais son moi ríxidas e sempre insisten no mesmo modelo produtivista. Tamén o Consello de Ministros da CE segue esa liña .
Coa reforma da PAC cambiaron
os instrumentos pero non os obxetivos. Tamén se incluiu un limiar con moi boas palabras que
a CPE apoiou, pero despois as
propostas seguiron sendo as
mesmas de sempre. Cada país
segue buscando a sua tallada,
sen cuestionar o modelo, os gastos aumentan e máis nada. Pero
dentro da Comisión Europea hai
persoas interesadas polas nasas
propostas e mantemos un con-
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tacto regular con moitos técni cos , co Parlamento e con algun
dos comisários . O Consello de
Ministros teme abrir o debate sobre o futuro da agricultura. Sabe
que ese debate existe na sociedade. Nós ternos contactos con
todo tipo de movementos e criamos plataformas de debate nas
que se discute este modelo alternativo . O debate acabará chegando , tarde ou cedo , á Comi sión Europea.

Mália tratarse ainda de organiza cións minoritárias, parece
q ue a batalla das ideas est á
sendo gañada?
Si, a proba é que ninguén rebate
as nosas propostas. Non se contestan endexamais. Nen tampouco nos chaman tolos. Hai pouco
vários funcionários pediron 2 mil
boletíns para coñecer a nosa
postura e difundila nos distintos
ministérios.

A agricultura é unha alternativa
ao paro?
Nas cidades non colle máis xente
e xa non hai onde emigrar. Antes
os galegas ian a Arxentina ou a
outros países de Europa, pero
agora a CE ten 17 millóns de parados. Hai que darlle á xente saida no méio agrícola e alternativas
na comercialización. Se se manten a produción , mantéñense as
tendas, as escalas e o médio ambie Ate pódese protexer. Se se
abandona todo é imposibel.

Regular o comércio
internacional
O consumidor europeo rico
merca froitos de tora de temporada que veñen do terceiro
mundo. Asi arruina aos agricultores do seu próprio país e fai
que os da periféria teñen que
producir para exportar en vez
de para consumir. O comércio
internacional pode resultar negativo?
O modelo do que vimos talando
está vixente en todo o mundo.
O dereíto que ten Galiza, vale
para Nicarágua ou Brasil : producir para dar de comer aos
seus habitantes e exportar o
que sobre. Tamén pode haber
outro comércio de produtos de
calidade , pero non o que aproveita as malas condicións de vida para vender máis barato. O
comércio e os précios debe ser
controlados, segundo critérios
de calidade e xustiza, non deix ando t o d o en mans du nhas
poucas multinacionais como está ag ora. Igual que no tránsito,
compre n re g las que prot exa n
aos máis febles. +

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

Duas
pro postas

da CPE
"Estamos en contra, sinala Nico Verhagen, do apoio público
ás exportacións de cerais ou
leite ao mercado mundial. Os
produtores que queren exportar a précios moi baixos deben
financiarse a si mesmos".
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"Estamos en contra tamén da
hormona leiteira. Estas transformacións xenéticas perxÚdican á calidade e son causa de
sobreprodución". +
-----------------------~

Jürgen Bernhardt
'Se o único que importa é a produción,

a agricultura desaparecerá de Europa'
•M.V.

Cal é a situación dos
pequenos agricultores
alemáns?

É a mesma que a das rexi óns da periféria. Deben
enfrentarse , d ado que
están no mesmo mercado, á competéncia de expl otació ns que usando
unha tecn oloxia, chamada moderna, conseguen
un custo de p rod uci ón
reducido. Pa sto que o
mercado non ten en canta critérios sociais ou
ecolóxicos, senón simplemente economicistas,
resulta que os pequenos
campesiños están senda
expulsados do sistema.

"A masificación das cidades, o
paro e outros problemas, son
tamén consecuéncia dunha
filosofia que entendeu a
agricultura como meramente

produtora, pero non como
sistema social", sinala Jürgen
Bernhardt, dirixente do ABL,
sindicato aleman de pequenos
e medianos agricultores.

O futuro
As peq uenas exp lot acións teñen futuro ?

Que proporción representan as pequenas explotacións?
Non se poden dar cifras,
porque influen moitos
factores e a sua cantidade modificase segundo
os critérios escollidos. O
que hoxe se denomina
pequeno ou mediano
agricultor non ten que ver
co que significaba hai
vinte anos. O volume de
produción aumentou moito, deixando a un grande
número de labregos na
ruina. Os campesiños
medianos tratan de modernizarse, pero cústalles
seguir o ritmo marcado
polos grandes e alguns
quedan polo camiño.

A doctrina económica
imperante equipara peq ueno campesiño con
atraso. Enténdese que
un país progresa cando
este sector queda eliminado.
Non o din abertamente.
Os poi íticos sempre declaran o seu apoio ás explotacións familiares, pero resulta
que as máis grandes em presas
agro-ind ustriais son t amé n de
proprie dade fa mili ar, como é o
caso da multi nacional Flick. Xa
que logo este termo explica moi
pouco . A política real perxudica
aos pequenos.

'A

función da
agricultura non é só
producir tomates,
senón manter un
sistema social '

Existen mecanismos de apoio
a este pequeno produtor?
Na Alemaña a agricultura aporta
ao Produto Interior Bruto total un
1, 11 % e os agricultores son o
3,4%. Trátase logo dun sector
marxinal. Nas negociacións do
Gatt os campesiños non queren a
apertura das fronteiras , pero a indústria e os servicios xermanos
teñen o interés contrário , porque
exportan o 30% do que facturan .
De feíto a agricultura está senda
sacrificada. O único país da CE
que defende ao sector agrícola é
Fráncia.

Os efectos
da integración alemana
Como afectou á agricultura a
unificación alemana?

ñancia queda na roda do
tractor. Ao mesmo tempo
non se volvía o esterco
ao lugar de onde procedía a forraxe, senón que
se deixaba no sítio e iso
deu lugar a unha progresiva contaminación do
chan. Tamén houbo un
uso desproporcionado de
produtos químicos que
deteriorou o médio.

Vou ampliar a pergunta. Houbo
un intento dalguns labregos da
CE de criar un mercado específico para a agricultura biolóxica,
despegándose do control de précios da Comunidade , através da
venta directa. A parte Leste da
Alemaña reactualiza este debate.
Alí hai explotacións moi grandes ,
de até 20 mil hectáreas e 2 mil
vacas , que se enfrentan aos pequenos agricultores. Algunhas foro n partidas ou vendidas , pero
ainda asi resultan moi grandes.
As explotacións biolóxicas da ve11 a Alemaña Federal eran de 24
hectáreas , mentres nas dos novos lander do Leste a média é de
170 hectáreas. lso provocou un-

ha baixada de précios no sector
dos produtos biolóxicos e deu lugar a unha confrontación .

Se en Europa, a Alemaña incluida, se promoven as grandes explotacións, como se xustifica que as da antiga ROA sexan partidas?
Cando o Estado español entrou
na CE quedou moi contento porque integrou unha estrutura agrária de grandes propriedades e altamente produtiva, como era a de
Andalucía e Levante, a Ca/ifórnia
europea. Pero cando entrou a
ROA houbo unha espécia de venganza. Non se estableceu unha
condición xurídica para as grandes explotacións do Leste. Cando
pedían un crédito ou asinaban un
contrato como non eran propried ade de ninguén non lle era
aceitado. A maiores había problemas económicos e ecolóxicos. As
empresas do Leste eran tan grandes que superaban o ponto óptimo de produción. Se a forraxe
para o gando hai que traguela de
cincuenta quilómetros de distáncia, o transporte consume todo o
benefício. Nós decimos que a ga-

A agricultura xa no n é
necesá ri a en Europa
porque todo se pode
comp ra r no mercado
mundial. lso se talamos
de prod utos , pero h a i
máis factores. O médio
ambiente, po r exemplo ,
non se pode adqu irir no
ext ranxeiro . A función
histórica da agricu ltura
foi producir e, como func ión secu ndári a , c ri ar
unha paisaxe. Hoxe non
se quere fin anciar a agricu lt ura, senón , en todo
caso , financia r directamente un gardabosques.
Pero iso sae moi caro .
Por outra parte, co paro
que hai n on podemos
perm itir que a ag ricu ltura
e x pu lse má is man de
obra ao mercado de traba l! o . Nas c idades xa
non cabe máis xente. E
todos os problemas que
hai son co n sec u éncia
dun ha f ilosofía que se
veu aplicando. O aporte
da agricultura é múltiple,
non se trata só de produt os . Necesi t amos d a
agricu ltura para manter o
mundo rural vivo . Falar
de desenvolvemento rexional é talar tamén antes que nada de agricu ltura . A Alemaña están
chegando a cotio xentes
de Polónia , Ruman i a ,
Bulgária ... e estamos nos comenzos dunha onde de seres humanos que se desprazan cara os
centros económicos onde esperan vivir mellor. É importante que
todas as rexións, incluido o Estado español, manteñan unha estrutura que permita o seu próprio
desenrolo e un futuro digno na
sua terra. Ademais, cada povoación coñece o lugar onde vive ,
ten unha sabiduría acumulada
que debe ser aproveitada. Non
se pode arreciar a economía dos
factores sociais e políticos. +

'Co paro que hai
non podemos
permitir que o agro
expulse máis man
de obra'

.,
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rexar o motivo e circunscrebéndose esta aos cinco directores dos coléxios públicos do
Concello de Oleiros coa intención de lanzar unha campaña
de animación á leitura en galega, para a cal lles pedíamos o
seu apoio.

Res posta
a duas críticas

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Que non queda
polbo?, di unha señora
de cincuenta anos,
suando e con fame no
curuto do Faro (festa do
PP). Pois mira, toda a
família che somos de
Fraga, pero tanto
entramos como saimos.

José Luis Balbín e
José Luis Merino falan co
director da rede galega
de Antena 3 Bieito
Rubido, na tertúlia de
Hora Cero. Requiren de
Bieito que os ilumine
sobre o debate no
Parlamento. "O problema
é que Beiras é un tirano
en poténcia, un notábel
desequilibrado", di o
galega. Balbín pergunta
pola falta concreta que
cometeu Beiras. "Non é
só Beiras, que ás ve-ces
é brillante; o caso son os
do Bloque que defenden
a raza", explica Rubido.
"A raza?", salta Sánchez
Ferlosio que tamén
participa no debate.

Dias pasados lia en A Nosa Terra un par de panfletos que me
fixeron dubidar de se tiña nas
miñas mans un semanário de
esquerdas ou un semanário
fascista, como moitos dos que
proliferan polo estado das autonom ias. Pero a miña fe en A
Nosa Terra e na meirande parte das persoas que a dirixen levo u me a centrar as miñas
sospeitas no
s e u d ó n i m o Resúltanlle
francotirador
quintacolunista imcompren"Urinario Quin- síbeis as
dimil" e o seu
leitor de histó- mi ñas
rias noxentas manifestacións
António Pousas
Fernández. arespeito do
Dous perfectos presidente
sopragaitaslimpamerdas, da Xunta,
como diria Isa- non tendo en
ac Díaz Pardo
aos cales non conta cando,
quera deixar de onde, por que,
contestar dados os oscuros ecomo estas
intereses que se teñen
peseguen.

O tal "Urinario Q." escoitou
campás sen saber de onde viña o son, nen o sentido do
mesmo. Confundiu a chamada
de arrebato (usada para convocar o pavo por un tema de urxéncia), ca repiniqueo que se
fai para a festividade do patrón; recoméndolle que aprenda a distinguir o son para non
se queimar no futuro en caso
de incéndio.
Respeito ao sopragaitas A.P.
de Sada, que miraba aos oleirenses con envexa, até que
"Urinario Q." lle abriu os olios
co seu intento de "carta"; un
chega a entender o porqué alg un s partidos non saen da
marxinación en determinados
Concellos. Galiza, con este tipo de nacionalistas con "orelleiras de burro", nunca despertará do seu sano, menos mal
que para ben da nasa terra, e
debido ao estarzo de moitos
homes e mulleres loitadores da
esquerda e nacionalistas galegas, o futuro apreséntase esperanzador a curto prazo.

producido.

Ao tal "Urinario
Q." resúltanlle
incomprensíbeis as miñas manifestacións a
respeito da persoa do presidente da Xunta, non tendo en
canta cando, onde, por que, e
como estas se teñen producido. Asimesmo, centra o contido
do seu panfleto nunha suposta
reunión con numerosas persoas ligadas ao ensino, sen cla-

Galiza non se cámbia con calúmnias nen demagóxias, o naso povo está necesitado de feítos, os galegas están fartos de
charlatáns e embaucadores, impidámoslles entre todos seguir
avante.+
ÁNxEL GARCIA SEOANE

(.Al.CALDE DE ÜLEIROS)

BANDEIRAS ENFESTAS
XOSE

Cm CABIDO

Julio Igle ias, consid rado un cantante por mill ' n d p r ·oas, podería ixir ós sacrosantos organizador s do Xacomeu,
cando menos un capricho irrealizable qu faría p rigar a c 1 zo. En f bración dos u previsto con rt no Mont d
to, de facerlle caso ós mentideiros ficiais compost lan , Igl sias tería reclamado como candi ión sin qua non para a úa
estancia na capital galega, un taxi vigués ó u rvizo a · 24
horas. Sen embargo, Julio non vería on moi bos olla que a
súa afición tomase a iniciativa de lle chamar Taxi driver. n bo
alcume, tendo en conta a sen ibilidade crematí tica do cantante, pero non tan levadeiro coma o de Bruc Sprino teen.
o mesmo eido de cou as segundo font
interesado en reorientar o s u branqu
sector do transporte pri ado n ig
Tamén no m mo eido p ro noutr quiñón d
o anuncio da suba da bah:ada de bandeira p r p rt d a utopatronos do taxi en igo a comisión p rman nt da PEP
decide e tudiar un po ibl aum nto d pr zo do crudo n
vista do que e chega a cobrar n Europ p r qu imal
Finalmente a Federación de A o iación
iñai el
zai reciba unha propo ta para l ar ó Con llo,
sancionar a calquera taxi ta que lle impoña ó eu cli nt
monólogos contra Fidel Castro, contra o partido de e querda
e contra o uso do galega. •

A desilusión dos

nenos no zoo
Agora que tanto falan os nosos
governantes da Europa, digo
eu se nos seus ires e vires non
lles quedaría tempo para coñecer os Museus de História Natural, Centros de Arte Moderna,
a "Cidade das Ciéncias e da lndústria'', todos eles con salas
deseñadas para os nenas poderen participar en actividades
didácticas e lúdicas ; parques
zoolóxicos coma o de Lisboa
con 25 hectáreas e 3.500 animais, ou mesmo outros bosques e xardins nada sofisticados, nos que as árbores e os

segredos mistúranse cos pónis
e coas marionetas.
Saber saberán, e se alguén lles
perguntar seguirán a falar das
maravillas da CEE , que o prometer non ten cancelas.
O naso problema non ven de
hoxe. Coñecin o Zoo da Madroa hai nove anos, e xa daquela pareceume o tal para facer un estudo de como a privación absoluta de liberdade e as
pésimas condicións de "vida",
poden influir nos comportamentos dos animais. Se cadra , habendo cartas , haberia tamén
quen puder estudar as influéncias no psiquismo inconsciente
dos rapaces, das intervencións

GONZALO

Exposición de productos agroalimentarios galegos con indicativo de calidade
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A
desacertadas por parte nosa mestras entusiastas-, que calquer dia acordamos ir aló. O
caso é que a auséncia de alternativas para os máis pequenos,
ese entusiasmo, e talvez a esperanza de que a situación me1lorase, fixo que nos decidísemos a voltar. Alá tomos cun autobus cheo de cativos, e máis
nos valeria ter quedado do outro lado da ria e non lles oferecer ese espectáculo sinistro,
mostra da nosa
cruel realidade,
que ás veces
non fai se non Unha rapaza
abanear a sua
que pasiño a de catro anos
pasiño están a
di ante
construir.

da gaiola
dosleóns
pergunta:
están mortos?

Cómpre dicer
que na Madroa
non viven os
animais que os
nenso e as nen as van buscar . Recoñecerán talvez ás monas das que
falaba Gianni Rodari , que lago
de lle dar moitas voltas ao
(seu) mundo chegaron ao convencimento de que era aborrido por sempre veren elas as
mesmas causas : unha gaiola
máis unha foxa ; e quizá o tigre
de Violeta Figueirido que corria
para un lado e cazaba o rabo .
As xirafas sen gafa? de Jaime
Siles estarán na Africa , e o
moucho ... Mellar varrelo da
memória !
Como era de esperar, as causas
non foron a mellar: uns animais
foron morrendo, outros afixéronse a durmir todo o dia, algun anda a peteirar segu ido no chan
como quen quer fuxido polo outro lado do mundo, hai os mesmos cheiros, o mesmo abandono, os mesmos carteis en castellano , a mesma barbáríe .. . nen
para ver chorar os lagartos paga
a pena a viaxe !
Cando unha rapaza de catro
anos paralisa o seu riso diante
da gaiola dos leóns, e cos olios
moí redondos e a voz insegura
pergunta: "Están martas?", antón nós podemos artellar cal quer resposta "non traumática"
para sair do paso, mais ninguén
pode esquecer os cantos de nenos que dia a dia están a tradu cir aquel ollar tristeiro dos leóns,
dos pumas, os tigres , os osos,
os raposos , e todos os que están ali ainda que algo da sua vida xa fuxira.
Calquer causa pode ser fabulada: o raposo rapou o rabo para

EXPERIMENTACIÓN PRÁTICA
NANINA SANTOS

Tansu Ciller preside agora o governo turco. Tamén no Canadá
o governo ten á frente a unha señora. Nesta liña de pensamento, por que non suxerir que para o governo español fixesen outro tanto? Ao igual que nos outros sítios seria interpretado como
signo de modernidade, couas que non deixa de vir ben aos
proxectos que na campaña eleitoral expresaba F. González.
Sairia nos xornais europeus co de "a 1ª muller"; daría matéria
de reflexión e comentário á plebe e ao grémio de cronistas e
informadores: a beleza, o tipo, as pernas, a compatibilización
de esposa-nai e bla, bla, bla.
Por se houber dificuldades para o nomeamento, podo suxerir
tamén a posibilidade de sorteo ou orde alfabética de lugar e
apelidos, entre o imenso colectivo de amas de casa, porque ainda agora me acorda da señora do tren que me <licia, laiándose
da torpeza dos políticos e da sua pésima capacidade para administrar o recursos. "É que son burros, porque a cousa non ten
mái dificuldade que governar unha casa, só que en grande".
É unha oca ión boa par experimentar iso e ademais, se resultar, qu edad a prestixiadísima a "Academia Presidencial de Amas
d Ca a" na que miraríamos medrar nesta profisión homes por
todo os reca ntos. •
enganar ás churras, tinxiuse de
lama a avestruz, ou está en folga de brincos o canguro . Asi e
todo a realidade é mesmo diferente. Por fotuna a forza da fantasia desperta ante aquel realismo deformado ; despois cada
quen , con arregro á sua imaxinación , terá que recompoñer o
seu lobo feroz e mais os seus
ósos melindrosos.

¡É o que hai! E logo a Consellaria de Educación , veña e dalle
coa "Experiéncia vivida como
núcleo de globalización'', e dalle
e veña con "fomentar o respeito
e coidado do meio natural".
Repasando o rosário de obxectivos dos programas para Educación Infantil , digo eu se poderiamos encadrar esta actividade no ponto que reza : "Abertura ao valores culturais e demais peculiaridades da nosa
comunidade".
Haberá razóns para manter esta
animalada?
Se cadra, mentres a situación
non se soluciona, é mellar cambiar de sítio o indicador do Zoo
e chamarlle a cada cousa polo
seu nome.+
MARlsA NUÑEZ ÁLVAREZ
( M ETRA DO HIO , C ANGAS)

SILVAR

Senténcia
sobre normativa
Em relagáo a atitude da "Xunta
de Galicia", através das Conselharías da Presidencia e Cultura,
e do "Consello da Cultura Galega" perante a sentenga do "Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia" sobre o artigo 254 dos
Estatutos da "Universidade de
Vigo", a Coordenadora de Grupos Reintegracionistas da Gal iza manifesta:

1 . Que subscreve a actual atitude democrática do máximo
Tribunal de Justic;a na Gal iza.

A

Coordenadora
recha~~ a
'!""
campanha
contra aquele
órgao judicial
iniciada pola

2. Que rechac_;a
abertamente a
campanha de
descrédito con- administra~o
tra aquele órgáo
judicial iniciada autonómica
pola Administragáo Autonómica Galega e o seu quase sempre mudo, em questóes linguísticas, apendice no ambito cultural
(como correctamente tem apontado a "Mesa pala Normalización
Lingüística").

ALDEA

3. Que esta Coordenadora nem
aceita nem aceitará a teórica
"autoridade" em matéria de "correcgáo idiomática" de instituigóes espanholas como as já
citadas ou outras tais como a
"Real Academia Galega" ou o
"Instituto da Lingua Galega", caracterizadas nos últimos anos
nomeadamente polos seus comportamentos antidemocráticos e
inquisitoriais.
4. Que, apesar de tuda, os, cada vez mais, reintegracionistas
galegas seguirao a defender a
ortografía unificada para a língua galega-portuguesa e a promover a cultura que esta representa.+
COORDENADORA DE GRUPOS
REINTEGRACIONISTAS DA GALIZA

Perigoso engano
Na crónica eleitoral que A Nasa
Terra inclue no seu número da
pasada semana aparece un inxepl icábel engano ao indicar
que o B.N.G.
perdeu votos Non existe
nestes comícios xerais no base material
Concello de Fe- para talar de
ne. Non coidamos que se tra- perda de
te dun erro ma- sufráxios.
1in ten c ion ad o
pero pensamos
que o respeito
aos leitores deste xornal obríganos a formular unha aclaración.
Efectivamente, o B.N.G. de Fene non só non perdeu votos, senón que os gaño u. Nas eleicións
xerais de 1989 o Bloque obtivo
1.475 sufraxios, mentres que o
pasado 6 de xuño respaldaron
esta candidatura 1.488 viciños e
viciñas de Fene. Pódese talar á
hora de analisar os votos, dun
"mantimento" do B.N.G. nesta
localidade, pero non existe base
material para talar de "pérdida
de sufraxios".
Naturalmente, o mantimento dos
votos do B.N.G. de Fene, apesar de tratarse dunhas eleicións
nas que o bipartidismo empurrou con forza, non nos consola,
nen fai esquecer un certo sabor
a frustración ao quedar, máis
unha vez, o nacionalismo galega sen representación no Parlamento central.
Haberá que analisar os erros
cometidos, a preparar mellar a
táctica e estratéxia do B.N.G.
para convencer e aderir cada
dia máis cidadáns aos nasos
postulados, xa que non debemos esquecer que, como dicía
José Afonso "o povo é quem
máis ordena".+
ANDRÉS GoNZALEZ VIZOR
(COORDENADOR DO GRUPO
MUNICIPAL DO B.N.G. DE FENE)

Guia turística
Hoxe fun dar unha volta pol9
casco antigo de Compostela. A
entrada da rua do Franco vin un
grupo de alemáns coa sua guia,
(era unha alemá) achegueime a
eles por curiosidade, e escoitei
as suas explicacións.
Esta é a rua do Franco, non ten
nada a ver co dictador Franco,
chámase asi porque nela estabelecéronse na ldade Média os
Francos, e déronlle o nome á
rua. Franco non era benquerido
polos galegas, non foi nunca un

Rubido vacila: "A raza talvez non, pero a bandeira
e cousas asi". Un pouco
apurado engade: "aqui a
única raza que hai é a
rúbia galega, eh, eh".
Rubido continua logo a
explicación: "É que non
son nacionalistas
modernos. Beiras é moi
clasista". "Clasista?",
berran Balbín e Merino.
Rubido recupera a
seguridade: "Si, si.
Desprécia moito ás
bases". 'E cantos votos
sacaron nas últimas,
perguntan por último
desde Madrid. "200 mil",
di Rubido. "É que son
bastantes e nas
autonómicas inda van
quitar máis".

Parte do programa
do Congreso Forestal de
Pontevedra exaltaba as
virtudes do binómio
fábricas de pasta de
papel-montes de
eucaliptos. Vários
poñentes explicaban que
a tecnoloxia das fábricas
de pasta superará
totalmente o problema
dos cheiros. No entanto,
en Lourizán, a dirección
da celulosa mandaba
parar durante os cinco
dias do congreso. "Xa
ven que non produce
moléstias", declaraba un
enxeñeiro de Ence nos
debates, celebrados no
Liceo de Pontevedra.

Na Gran Via
madrileña, perta de
Cal~ao, son as nove da
mañá. Como todos os
dias, un garda manda
parar o tránsito. A esa
hora chega o presidente
da Compañia Telefónica,
como un soberano de
Prúsia._

Julia Roberts filma as
cenas de cama cunha
dobre. Non ten as pernas
bonitas. Tamén os peitos
son doutra que os ten
modélicos, ainda que ao
mellar de cara é un
codrollo. Son os corpos
danone que obsesionan
a tantas rapazas no
verán. Están falsificados.
Que duro é competir.

Un pertinaz .
abstencionista
recebe unha carta.
"Observamos que
vostede leva catre
, eleicións sen participar,
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' agardamos que a
próxima vez o faga e a
prol da nosa candidatura,
o Partido Popular". O
abstencionista séntese
fichado.Os
interventores do PP
téñenos censado a
todos. O temor ao control
ainda subsiste,
cumprindo o obxectivo
dos militares do 36 de
meter o medo no carpo
por tres xeracións.

A auga do Algarve é
salgada de esgotada que
está a capa freática. Os
apartamentos fican
baleiros, as paredes
teñen fendas e as tendas
están pechadas. O único
verde subsiste nos
campos de golf. O inglés
é língua oficiosa da
rexión. "Houbo unha
enorme confusión entre
crecimento e desenrolo",
comenta un responsabel
turístico da zona. "Era
tan fácil progresar,
porque eramos tan
pobres. Necesitamos
vinte anos para
comprender que isto
íanos traguer máis
prexuízos ca
benefícios". +
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bon galega, non lle quería ben á
sua Terra. En Meirás tiña un pazo onde ia pasar as vacacións
de verán, no tempo da sua estadía ali, todo aquel contorno estaba tomado pola policía. El
sempre tivo medo dun atentado.
Franco naceu nunha cidade que
se chamaba El Ferrol del Caudillo, hoxe só Ferro!. Ali hai unh a estátua do
xeneral Franco lnterrompeu a
montado a cabalo, que os ga- miña escoita
legas tentaron unhaalemá
descabalgar
nun atentado. para me dicer,
lsto é un sinal pero ... Franco
de que non era
querido na sua non foi tan
Terra.
maocoma
"Die Galizier ist Hitler... ?
ein stolzes
Volk ... " Os galegas son un povo
orgulloso, teñen unha rica cultura
própria e diferenciada ... lnterrompeu a miña escoita unha alemá
para me dicer, pero ... Franco non
foi tan mao coma Hitler ... ?
Atopeinos de novo no Obradoiro, estáballes explicando cal
era, e como é a nosa bandeira ...
Pagou a pena ir hoxe a Compostela!+

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

X.X. PIÑEIRO

Son maioria, esmagante e chiona, e xa non procuran enganar a
}areca coas sobras mintireiras, as migallas seródias e os xaropres podres das promesas de sempre.
Medraron burlando a fame, unha fame pertinaz, estrepito a, de
seca, de sangue, de fracaso e, mal que lles pese aos ricos, pensan
que a multiplicación da espécie tamén é un direito humano, matemático, desequilibrador dalgunha vella desorde inconfesábel.
Na farturenta Viena, co seu nome de pan e de música antiga ,
case douscentos países foron xordos para entender de que raios
falaban cando os direitos humanos eran o título dunha conferéncia inemacional. Uns oferecian pan a cámbio de rematar coa
tortura e outras humanas barbáries; outros, os famentos de empre, replicaron que primeiro comer e que despois , co bandullo
mantido , saben distinto os direitos cívicos e outras humanas
manteigas da cociña económica. Os ricos dician que primeiro
respeito ás liberdades para poder falar de encher a artesa; e con
iso xa apagullaban calquer má conciéncia. Os famentos tíñano
claro: Primeiro xantar que, se a fame era outra máis das torturas, para compromisos sempre é mellor nos postres.
A conferéncia acabou como se previa: Sen direitos sen comida, sen compromisos. Porque a fame como moeda de cámbio
do Terceiro mundo pódelle dar súpetas arcadas aos ben mantidos do Primeiro. E, se cadra porque os do Terceiro descobriron iso, resulta cada vez máis difícil facer entrar en razón a
eses famentos. •

c. VAZQUEZ
(SANTIAGO)

Paco Vázquez
non o fai mal,
non sendo
no galega
No número 574 deste mesmo
semanário, lin un brevísimo artigo no que se recollia a protesta
da deputada Pilar García Negro

~
....... ......~
Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Comña)

FAMENTOS

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 6617 75

pola campaña levada a cabo pala Xunta para promover un leite
francés en castellano. De acorde, aberrante. Si, para min resúltame incomprensíbel como nun
país con língua própria só a usamos para quedar ben e para as
campañas eleitorais (ainda que
teño que recoñecer que até hai
pouco, pouquísimo, eu mesma
non falaba nunca galega, supoño
que polo meu círculo de amigos) .
Pois ben, ao que ia, o que quero
denunciar nestas poucas liñas é
a mania do Concello coruñes de
non por nen un só rótulo en galego. Penso que o
señor Vázquez
non o fai tan mal
como alcalde Quera
(urbanismo, fomento do depor- denunciar a
te ... ), pésie
teima do
que moitos digan, pero a sua Concello
política lingüísti- coruñés de
ca non só é penosa, senón que non por nen
é vergoñenta. un só rótulo
Todo está en
castellano!!! o en galega.
mellor do canto
é cando se tenta
escrber en galega dende o concello. O ano pasado levouse a cabo unha campaña para o fomento das piscinas
municipais, en galego, que raro.
Até aqui todo vai aparentemente
ben, pero, pero, algo tiña gue ter.
O rótulo rezaba: ¡Patos O auga!

ªº

Atención Señores : O auga. Non o
entendo, podo xurar que non o
entendo, e como eu moita xente.
Querenme dicer de onde sacaron
que auga leva artigo en masculino? Boa pergunta, non? Penso
que o que hai no concello é unha
banda de inúteis no terreo de política lingüística. Poderian ter o disimulo, polo menos, de ler unha
gramática média hora antes de
facer o cartel, digo eu, non sei.
Penso que a única solución é
que os que teñen tantas luces no
terreo do urbanismo, repartan
cos que se ocupan da lingüística;
e asi, como por casualidade, póñense a pensar, se que é que
· non perderon de todo ese bon (e
digo bon e non bon costume). •
LoIDA

C. M.A.ru:ÑAS
(A CORUÑA)

r----------------------,
Esta seccion está aberta ás
informacións, opinións ou críticas
enviadas polos leitores sobre
calquer tema, incluidadas fotos
ou deseños. As colaboracións
poderán ser resumidas. Prégase
que a sua extensión non exceda
das 60 liñas

Envios a:
ANOSA TERRA
A ALDEA GLOBAL

Apart. 1.371 36200 Vigo ou

Autoestrada
contra
os viciños
en Gondomar
O Governo do P.P. vai facer unha autoestrada polo Val Miñor.
Disimulan a aberración cun eufemismo: "Via de alta capacidade". Vai arrasar barbaramente a
parróquia de Vileza, fermosa e
histórica parróquia que ficará
asasinada pola autoestrada do
P.P. A igrexa a un lado e dous
fermosos pazos ao outro. Esta
"ví a da vergoña" é a machada
vil do señor Cuíña e demais ignorantes Conselleiros do señor
Fraga que non só non aprobaron a Lei de parróquias no Parlamento senón que as destruen .
Antes foi en Tui, agora non só Vilaza senón todo Gondomar cede
a bel eza e nen receben accesos .
Os viciños do Val Miñor déronlle
os votos ao P.P., agora sofren o
pago: agresión como moeda. O
benefício, coas terras de Gondomar, levarano as grandes construtoras extranxeiras como levaron os bancos as divisas dos nasos emigrantes que Franco e
Fraga enviaban polo mundo.
Mais tamén Nigrán sabe pagar
coa mesma moeda os votos : especulación de
terreas na fermosa parróquia
de Parada. Para Os viciños
o disimulo outro
eufemismo en- do Val Miñor
ganoso aos so- déronlle os
fridos parroquianos: "Zona de votos ao PP,
Desenvolvimen- agora
to Industrial". Ou
mesmo: "Urba- sof re opago.
nización do
Camping de Patos" para destruir a fermosura de Panxón; Causas de don Avelino do "Punch"!
O señor Vilar en Baiona, do
mesmo esteo político, xa fixo o
bon negócio tamén (sempre son
grandes construtoras ou o señor
Marqués de los Puentes y Construcciones) co parking subterráneo da Palma. Ali onde pacían
os cabalas de don Pedro Madruga, que mais podemos dicer?
Xa nolo adubian todo con gaitiña, foguetes e empanada e ... os
sofridos viciños a seguir votando. A barbárie seguirá cuns viciños cómplices na sua infeliz inópia da felicidade para certificala.
Deus nos colla confesados! O
P.P. irá ao interno e os nosos tillos non o precisarán; aquí no Val
miñor xa o ternos case feito. •

através do Fax:
(986) 22 31 01

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

XOANA VEGA PAZOS
(VILAZA-GONDOMAR)

ANOSATERRA

Mil anos de música
anglosaxona en Riazor

.
.•.,

Neil Young, Eric Burdon, Sting e John Mayall entre outros
nun concerto de tres dias
chester en 1933 ,
deu a coñecer ao
mundo a excepcionais guitarristas
(Eric Clapton ,
Mick Taylor ou
Peter Green) que
tocaron na sua formación dos Bluesbreakers. Mayall ,
excelente harmónica, segue mantendo un bon ollo para os seus compañeiros de banda e
hai pouco pudo
comprobarse nunha actuación emitida por TV de hai
uns ano s , onde o
traballo da banda
era notábel. " Ro om to Move" é a
peza carismática
dun intérprete que
perdeu o éxito que
tivo noutra época,
mais que segue a
manter nos seus
LPs o espírito do
blues.

• ÓSCAR LOSADA

Princípia o e pectáculo o día 8
coa actuación de Sti ng, eil
Young Chri I aak e Gary Moore.
Chri I aak é un in térprete q ue
ven de airar á popu laridade por
mor da ua canción para películas como 'Cora:ión elvaxe" de
David Lynch. Son balada con
entimento que o le aron ás Ji tas
de éxito tras ano de total de coñecimen to. Tamén fai aparición
en pequeno papei nalgun filme deixando asi a porta aberta a
colaboura non 6 no eido musical
para a indú tria cinematográfica.

Neil Young.

prim ir tempo . Ulo a olu i n , ting, e ti me mo é prov ador do que te laia ? Outro dia
omentaremo a milimétrica preparac ión do concerto da e trela do ro k, n ca e marxe a unha
improvi ación nece ária, que rompe o e pírito de ta mú ica. En todo ca o eguiremo con lupa a actu ación dun grande compositor
como Sting que ox~la faga honor
ao eu talento, xa que o público da
Galiza é tan importante como o de
Nova Jorque e merece a mesma
entrega e consideración.
O inglés Gordon Summer, máis
coñecido como Sting ten unha débeda pendente cos afeizoados herculinos, xa que no seu anterior
concerto no Coliseum non se dignou a facer nengun "bis", dando a
sensación de que veu unicarnente
a cumprir e "levantar os cartas".
O seu show estivera ben, sen excesos, coa idea de que non babia
que defraudar, mais sen implicarse demasiado no que se estaba a
facer. Negar un "bis" é pórse á altura dun divo como Frank Sinatra,
que fixo exactamente o mesmo.
Sting hai meses nunhas declaracións queixabase de que o rock
era reaccionário, supoño que botando en falta frescura, orixinalidade e o carácter rebelde dos seus

O irlandés Gary Moore é un dos
mellores guitarristas do mundo
agora metido no son do blues-rock
abafante coa sua guitarra incendiária. Labaradas de fúria saen das
suas dixitaci6ns xa desde os 16
anos, cando empezou en Dublin a
tocar cos Skid Row. Máis tarde foi
o guitarrista dunha banda excepcional "Thin Lizzy" e logo comezou unha carreira en solitário no
heavy, pola senda menos salvaxe,
xa que apesar da sua guitarra, as
composicións non esquecian o
rock e tampouco alguns aspectos
do pop. Gary está no momento cume da sua sona, chegando a sua
actual música a un amplo abano de
público. Resgatou o blus do seu

Sting ten unha
débeda
pendente cos
afeizoados
galegas, xa que
no seu anterior
concerto no
Coliseum non se
dignou facer
nengun "bis"

armário, cando xa estaba de moda,
misturandoo coa sua poténcia característica. Unha fera á que ollaremos fora da gaiola, atención, pode rabuñarte os sentidos.

O dia 9 tocarán John
Mayall , Robert Plant,
The Kinks e Bob Dylan
O veterano Mayall nado en Man-

" Lola " é o tema
bandeira dos
Kinks, outros británicos que gozaron do fervor po pular hai máis
dunha década e
agora están bastante esquecidos para
as grandes masas.
Ray Davies , o líder, aind a tira de
cando en ve z da
sua chi steira c ancións de boa factura e un concerto
onde revi sarán os
seus clásicos vai pagar a pena.
Como virá Robert Plant? O ex
cantante dos Led Zeppelin deleitaranos cos vellos temas da banda
e que porán bágoas nos o11os de
moitos dos asistentes ou pola
contra sofreremos coas cancións
de hai anos, onde ia polos carniños do pop-rock feble e sen forza
nas composicións? Teño referéncias positivas da última incursión
en vinilo do cantante no que pode
ser un rexurdir dunha carreira
musical marta desde o intre en
que se desfixo o mítico grupo onde militaba.
Bob Dy Jan (24 de Maio de 1941)
é un dos mitos vivintes da música.
Desque principiou coa sua guitarra acústica e harmónica até que
electrificou o son, teñen pasado
discos a moreas e moitas páxinas
escritas sobre a sua vida e obra.
Recentemente comezou a xira europea en Grécia, na que interpretou pezas, na sua meirande parte,
do seu último álbum, sen esquecer
clásicos como "Mr. Tambourine
man" ou "Just like a woman". En
teoria nós debemos disfrutar dunha actuación co mesmo repertório.
Se Dylan virá animado ou pasando do asunto, quen o sabe?+

Bob Dylan cara o ano 63.

A noite dos

dinosáurios
do rock
Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e
James Brown son capaces de
dar o mellar e o píor. Poden
executar con indoléncia as suas
cancións ou meterse tanto netas
que fagan vibrar ao público que
acuda a Riazor. James Brown (3
Maio do 33) tras dos problemas
coa xustiza, tentará redimirse na
cena co seu soul tinxido
nalgunhas fases de funky e unhas
pequenas pingas de gospel.

:
:

..
•

Chuck Berry ( 1931) quizá non
conqueriu ser o auténtico rei do
rock, por mor da cor da sua pel,
polo tanto o trono foi ocupado
(usurpado?) por Elvis. Tamén
Little Ricard teria moito a dicer
nesta liorta, mais a cor Ue
traizoaba como a Chuck, quen
non se quedou atrás en diversos
problemas coa xustiza. En
Madrid hai un ano fixo W1
concerto de unha hora e sen
bises, problema de ídade ou de
pasotismo? O que pediríamos é:
Chuck be good e fai unha
actuación que fique fixada para
sempre nas nosas retinas.
Rumores de última hora apontan
a que Berry pode cair do cartel,
atentos ao que aconteza.
Jerry Lee Lewís (1935), foi
demasiado mao, casou coa sua
curmá de 13 anos, borracheiras
e un longo etcétera, e polo tanto
ainda que branco tampouco
pudo desputar o cetro de rei do
rock, porén el séntese o mellar e
roáis despois de ser levada a sua
vida á pantalla sen el morrer,
causa que non conseguiu Elvis
e da que segaba.
En Irlanda seica actuou xunto
a Bruce Springsteen, xa que
estaba por esa terra cando o
boss levou o seu espectáculo,
e que as duas pezas que
interpretaron conxuntamente
f oron absolutamente
arrepiantes, o pasado e o
presente do rock fusionados
dentro dWlha grande bola de
Jume en harmonía e alucinando
os siareiros. Que non decaia!
O valor rnáis seguro chamase
Eric Burdon, o "baby". Quen llo
ia dicer, dentro desta velada dos
fóseis (dito co maior agarimo ).
B urdon é un home que se entrega
nos seus recitais, algun lembrarao
cunha perna escaiolada e dando
caña, sen importar a cantidade de
alcool que teña pifado antes, pois
ten o corpo acostumado a iso e a
sua excelente voz (puro blues
desgarrado) ao mellor non seria a
mesma de non tela "educado"
previamente.
Entre todos os participantes non
reunen os mil anos, porén nas
suas voces cabe a posibilidade de
ser lembrados por moito tempo.+
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DIAS
visitantes galegos de renome,
dúcias das cales se atopan no
arquivo do Centro Galega de
Buenos Aires. Os responsábe is do
Arquivo Sonoro de Galicia
esperan atapar a voz de Alonso
Rio , Otero Pedrayo e Ca telao,
ademai do programa de rádio
realizado por B lanco Amor,
Man uel Meilán ou Lui Seoane.
Hai que ter en conta que o
programa p ioneiros de rádio en
galego realizáron e na capita i da
Arxentina e o Uruguai.

•Encontros
arredor de Paco
Martín
Nun acto organizado pola
Asociación Cultural Xérmolos de
Guitiriz, Paco Martin receberá o
título de Chairego de Honra. Será
o sábado 3 de Xullo ás 19 horas
na Biblioteca Municipal de
Guitiriz. Nunha mesa redonda
intervirán Manuel Maria, que fará
un achegamento biográfico; Dario
Xohán Cabana, estudará a obra
literária de adultos e Agustin
Fernández Paz a de nenos e
intervindo finalmente Xabier
Puente Docampo sobre o libro
Das cousas de Ramón Lamote. As
21 ,30 horas terá lugar unha cea no
Restaurante A Casa do Labrego
de Baamonde. t

• Unha estrea de
E.X. Macias
Odia 2 de Xullo terá lugar en
Compostela a estrea a Jubilaeum,
un trio para corda do compositor
Enrique X. Macias, que recebera a
encárrega da organización de
Galiza no tempo. O concerto
celebrarase o 2 de Xullo ás 21 h.
na Igrexa de San Martiño Pinário,
con asisténcia por invitación. Os
interesados poden retirar o convite
entre 1Oe 14 horas do próprio
venres na recepción da exposición
no mesmo mosteiro.
O programa inclue, ademais da
peza de Macias, obras de Franz
Schubert, Beethoven, Enmanuel
N unes e Arnold Schoenberg, e
será interpretado por Maryvonne
Le Dizés (Violin), Sabine Toutain

Emílio Cao.

(viola) e Pierre Strauch
(violonce11o ). +

•Emilio Cao en
concerto con Mª
del Mar Bonet e
John Renbourn
Odia 9 de Xullo terá lugar un
importante encontro musical no
Auditório de Galicia en
Compostela. Baixo o título de
"Singladuras no tempo" Emilio
Cao apresenta en directo o seu
último traballo Cartas Mariñas,
aproveitando para repasar toda a
sua discografia. O carácter
especial da noite virá polo
acompañamento da Orquesta
Clásica de Madrid, e a actuación
como convidados da mallorquina
Maria del Mar Bonet, o guitarrista
inglés John Renboum e o poeta
galego Uxio Novoneyra.

Shakespeare, Chékhov e Ibsen.

O cantante e harpista galego
Emílio Cao, dentro dunha xira que
realiza por todo o estado, tamén
actuará en Pontevedra, Melide,
Ribadávia e Lugo entre outras
cidades do noso país. +

As prazas son limitada (20) para
participantes activos e oferécese a
posibilidade de asistir de ouvintes.
Para ambas modalidades os custes
de matrícula son de 20 e 10.000
pesetas. A organización corre a
cargo da Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena e
patrocinado polo IGAEM. t

• Seminário de
intepretación
teatral

•A cultura galega
no Rio da Prata

O director arxentino Augusto
Femández impartirá un seminário
a actores, directores e
escenógrafos, entre os días 2 a 14
de Agosto en Compostela. O
director arxentino de orixe
portugués é un dos mellores
coñecedores do "Método
Stanislavski", e ensinará aos
participantes contidos sobre o
espácio escénico, o espácio
expresivo, a acción dramática e a
análise dramática da obra, para o
que se exercitarán textos de

O Arquivo Sonoro de Galicia vai
pór en marcha decantado un
programa para recoller a
actividade dos galegos na quinta
prov fncia galega, no Rio da Prata.
Dentro dese programa de
recuperación tense xa o
coñecimento positivo de que nos
fondos sonoros das institucións
galegas con discursos dos
prohomes da colectividade e

O proxecto implica o
desprazamento ás capitai
americana para localizar os
resto sonoro e outra fa e
corresponde á realización de
entrevi ta de dua hora de
duración tanto a per oa de
importante tra cendéncia cultural,
económica e ocial dentro da
colecti v idade como con gal ego
do comun, de de iguai fortuna
nível cultur l. Par a re lización
de ta entrevi ta eguira e un
cue tionário modelo, no que e
tratará da ituacióin de ante d
emigrar, do proce o de
emigración, a via e, a chegada, o
periodo de adaptación ao novo
paí , a vida cotiá, a irua ión
política e o regre o a Galiza. +

•Baile folk
na Salgueira
A Asociación de Viciño R o alía
de Castro do bairro vigué da
Salgueira convoca para o 1Ode
Xullo ás 2 1,30 horas, un baile
amenizados polos grupo de fo lk
Clan Mela e Pé de Boi e o
quinteto tradicion al galega
Semente Nova. O baile marca o
ecuador de dous cursi llos que
tamén convocan: Danzas do
Mundo (3/4 de X ullo), impartido
por Pilar Conde e Danza de
Bretaña, Escócia e Irl anda (17 /18
de X ullo), impartido por S u o
Cancela. A matrícula é de 5.000
pe etas e a metade para o ócio
da A oc iación. O intere acto
poden chamar ao 42 28 74 ( 15 a
17 h. ) ou 4 1 88 99 (19 a 2 1 h.). +

ILHAS DE LÍNGUA NAS CIDADES
CEISO ÁLVAREZ CACCAMO

Na navega9ao em que consiste cada dia,
cumpre primeiro encontrarmos urna barca de
linguage a que subir. Ás vezes espertamos
com sonoras vozes de vizinhos, que claman
num espanhol fingido, doloroso, porque sem
sabé-lo declara com outro acento próprio e
inevitável onze séculas de história. Ais.inha
nos assalta o possível itinerário lingüístico
do dia. Os rituais de limpeza, comida, vestimenta, vao a miúdo acompanhados por urna
voz que vem doutro lugar, urna voz de rádio,
e cumpre a complexa tarefa de topar, entre a
marea de palavras albeas que in9am o transitar inefectivo, urna linguage que reconhe9amos como nossa. Ás vezes achamos duas,
trés esta9oes que se afor9am por falar com
essa palavra natural que tristemente vamos
esquecendo. Aí, já involuntariamente imersos na viage das falas, detemos o dial da rádio: polo menos nos contemplamos, de alguma maneira provisória, frágil pola consciencia que provoca, em palavras que vou chamar galegas por mor de simplificar o com plexo iconismo do discurso.
Mais difícil é sem dúvida o tramite de mercar
um jornal , O paradigma] jornal, adquirirmos
cada dia notícias que já ternos, numa obsessiva colec9ao de estampas repetidas: Bósnia,
pola que pagamos cada dia em tristeza; as
dramatizas:oes eleitorais, com nomes combináveis para jogar aos quebra-cabe9as de partirlos (Felipe Aznar, Jordi Arzalluz, Serra lri-

capazes de conjugar sente9as sernelhantes. E
barne); os Planos Nacionais para a Gaseifiassi cedemos euforia momentanea. Por
ca9ao Hidrológica da Olimpíada Jacobea ...
urnas horas eremos que este país existe. TalAí gastamos demasiado tempo comparando
vez o que fazemos tem algum sentido.
as metáforas que os títulos convocam: Diários que nao falam do diário, Vozes que nao
Mas quando remata o dia <levemos subir ousao as nossas, Ideais que nao compartimos,
tra vez a urna ligeira nau para afrontar o
Países que estao longe, Faros que nao nos
azar da língua. De volta em coche, conectaalumeam ... Nada, absolutamente nada nos inmos por rito urna emissora que se esvaece
dica que estas congrega9oes de letras falem a
entre os arames de luz da poeirenta estrada.
nossa linguage. Se quadra, as vezes nos deiUm acento albeo com palavras locais contaxamos comprar, por compromisso anciao
nos os últimos acontecom a derrota, pola palavra "Terra" dum título,
ceres miúdos das Cidapor essoutra metáfora
des: a apresenta9ao dun
livro enfraquecido, urna
duma terra que tampouco
é a "Nossa".
• • • • • • • • • • • • • • • • •
exposi9ao fugaz numa
caleja periférica, o comen tário espiral dum
O dia transcorre assi, enorador fadigado de póstre poucas palavras conhecidas. Na ilha das esg uerras, urna recita9ao
monocorde de poesia ...
calas ou universidades,
podemos por fim falar
como desejaríamos. Hai
Ao chegarmos a casa
outra gente que pronúncumpre descansar do
cia como nós. Ás vezes
barulho de ideas inconestendemo-nos em paroclusas da jornada. Cumlar singelamente por culpre encher o vaso de
ti varmos a recompensa
vinho, servir urn as olida identidade. Nao, nao
vas, cal9ar as chinelas
com júbilo infantil, sensomos tao estranhos. Nao
tar-se e prender por fim
pervagamos tao desnorurna gloriosa máquina
teados pala mar da linguage diferente. Somos
cúbica de cores irreais e

a

'Nao entendo
como queremos
construir um país
de língua em
quatro ilhas. Hai
urna imensa língua
de terra firme ao
Sul, populosa,
disposta a avans;ar'.

palav ra atro pelada. Preparamo-no pa ra a
últim a escala no nos o périp lo de voze .
Agora só nos podemos deter num ún ico Jugar onde falam parecido ma é tamém um
sítio de aborreci mento e evento fa l o . A
outras vozes e image ao dema iado bl a femas, demasiado aberrante , dema iado cavernícolas, dema iado infra- humana , demasiado denigrantes. Apagamo o te levi or.
Inutilmente tentamos resg atar urna novela
que consiga arrebatar-nos. O dia cansa-no
como se a língua nos pesasse. Por fim ficamos sós, as cegas, sem um ruído, num torvelinho interno de s intagmas. E m que língua teremos sonhos inestáveis?
As nossas poucas ilhas de palavras tém nomes próprios. Temo mencionar alguns por
omitir o resto, mas me arrisco: Rádio Oleiros, Luzes de Galiza, A Nosa Terra: urna
Festa da PaJavra Silenciada.
Ignoro quantos navegamos assi, dia trás dia,
nem quanto tempo poderemos aguantar sem
afogar. Nao entendo como queremos construir
um país de língua em quatro ilhas. Hai urna
imensa língua de terra firme ao Sul, populosa,
disposta a avan9ar. Invadamo-los, que nos invadam. Talvez no futuro se demonstre inevitável. Eu aguardo esperan9ado a que algum dia
nos conqui~ tem, conquistá-los, a que algum
dia, com as nossas línguas abundantes, nos devorem e, assi, mutuamente devorá-los. +
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Con Tránsito dos gramáticos(l ),
finalista do Prémio Xerais de Novela, apreséntase como narradora
para adultos Marilar Aleixandre.
A obra é un intento de mistura de
vários xéneros: o policial, a ciéncia ficción e a novela histórica.

grupos de extrema direita) adoitan a ser máis elementos aleatórios, para
conseguir un golpe de
efeito ou outro, do que
elementos narrativos. E
máis, moitos <lestes elementos aleatórios o que
fan é desdebuxar e agachar a história central.
Historia central que remite á outra parte da novela.
A que se desenvolve na
Galiza do século XV. O
protagonista desta parte é
o troveiro Francisco de
Sás, sobre o que estaba a
traballar o morto Manuel
Villar.

Comeza, a história, na Compostela do século XXI. "Máquinas e ferros na Compostela do século
XXI", proclama a banda publicitária. Un e traño xogo de motos e
excavadora produce un morto:
Manuel Villar, profe or de filoloxia, mozo de Helena, residente no
estado de Mas achu ets, e que
traballa no famo o in tituto tecnolóxico de tal lugar. Através dela a
autora vai conducir a parte presente da novela. Logo da morte de
Villar, a policia toma declaración
a diversas testemuñas. Foi acidente ou crirne? Van aparecendo vários personaxes: Anxo, antigo profesor de Helena, namorado dela e
hoxe casado. Su o, amigo do morto. Laura, moza de Su o. O comisário Parga, etc. A parte presente
da obra, teoricarnente de ciéncia
ficción, comeza por lle enviar un
piscadelo ao leitor desta clase de
literatura. O estraño xogo mencionado acima cbámase Crash/Run
(Esmaga/Corre. Crash é o título
dunha das grandes novelas de J.G.
Ballard). Mais de ciéncia ficción
esta parte só ten os trazos e algunhas liñas nas que se descrebe o devandito xogo. O dernais, do decorado -que é máis pobre do que o
un filme de antipación da série
Z-- até a linguaxe, a i como a
aparición dos mourazos (que viven nas afora da cidade, emigrantes clandestino , atacado por

Francisco de Sás viaxa
por unha Galiza chea de
medos , ódio, temores,
peste e guerra. É o momento da lrmandade Xeral. Mais, quen é Francisco de Sás? Anxo explicarallo a Helena: Fran~ois
de Montcorbier ou des Marilar Aleixandre.
Loges. "Un dos poemas -de F.
gola a linguaxe, os diálogos de F.
de Sás- está asinado Francisco
de Sás, e os mundos que está a:.
de Montcorbeiro, e Sás tamén podescreber. O
de ser a tradución de Loges (...)
medioevo que
Montcorbier era o apelido que leapresenta, covaba ó nacer o poeta que despois
mo o Santiago O
se fixo chamar Villon" (páx. 74).
do século XXI
medioevo
Villon, xa que logo, despois de ser
que quer facer
desterrado de Paris, en 1463, viria
presente, están que
á Galiza. Visitaría poetas en conmediatizados a presenta
ventos, teria nas suas mans un depor unha con- está
terminao documento polo que seceición hollyria asasinado. Documento que caiwoodiana da mediatizado
ria en mans de M. Villar, e polo
posta en cena. porunha
que tamén seria asasinado.
Quer dÍcer, conceición
proxecti va: hollywooA novela, a história da novela, é
tanto pa-Sado
ambiciosa. Acada esa ambición,
como fütur.~>. diana da
logra os seus obxectivos a autora?
remítennos ao posta en
Pensamos que non. Non só porque
presente.
cena.
incba as anédotas principais da
Proxectiva:
novela metendo demasiadas couAparte de todo
sas: folga polo intento de cámbio
iso, o meter tanto
de regulamento do devandito xotantas cousas pasado
go, amores de Manuel Villar con
na sua obra como
sua inná, personaxes secundários
obriga á autora futuro
que aparecen e desaparecen a que a resolutanto na história presente como na
ción da novela remítenos
"medieval"- , senón porque en(sobretodo o ao presente.

Demasiadas
histórias
Tránsito dos
gramáticos de
Marilar Aleixandre

enigma, é dicer, o asasinato de M. Villar), sexa
escuro, por non dicer
que caótico.
Tránsito dos gramáticos
é unha novela que falla
por exceso. Por querer
meter demasiadas cousas. Por outra banda, está
ben escrita, ainda que a
autora debe fuxir, en
próximas entregas, de lugares comuns ("Incapaz
de permanecer na casa,
onde tódolos obxectos
proclamaban a súa auséncia", "A morte xa
non era aquela dama en1oitada e impávida ... ",
"Tende a noite o escuro
.veo sobre a cidade ... ",
etc.) cosque agasalla aos
seus leitores. E os diálogos, aparte do engolamento da parte medieval,
ás veces, os da parte presente, non parecen ben
meditados -polos pesonaxes, que non pola autora.

Mais contodo, Marilar Aleixandre ten dotes de narradora. Argalla histórias, o que debe facer é
non metelas todas xuntas, minha
mesma novela. Ou estruturalas de
tal maneira que non renxan. Ten
dotes lingüísticas, non ben aproveitadas en Tránsito dos gramáticos, e, sobretodo, ten unha capacidade máis que notábel para a
paródia. Unha capacidade que
demostra na maioria dos epígrafes que encabezan case todos os
capítulos da novela. Capacidade
que esperamos ver noutras obras,
futuras, da autora.
Matilar Aleixandre é unha promesa. Só falta, como dicia Malherbe,
que "os froitos recollan as promesas das flores". Flores hai en
Tránsito dos gramáticos. Faltan
os froitos.+
XGG
l) Col. Narrativa. Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1993. 162 páx.

21

Obra
resgatada
Poesía perdida de
Carvalho Calero
A atención crítica que Carvalho
Calero ven suscitando nos últimos
tempos demóstrana claramente os
recentes traballos de-Carmen
Blanco, Aurora Marco e Montero
Santalha, ocupándose da obra daquel desde diversas perspectivas
quer editando textos compilados
por primeira vez quer realizando
análises parciais ou globais sobre
a actividade cultural e literaria que
o profesor ferrolán desempeñou
ao longo da súa vida.
Agora ese interese refórzase coa
publicación dunha nova contribución(l ), oeste caso da man do profesor Rodríguez Fer, que facilita o
descubrimento dunha faceta case
ignorada do autor de Scórpio como é a da súa poesía en español
da que tan só coñeciamos dous
volumes publicados antes da guerra civil titulados respectivamente
Trinitarias e mais La soledad confusa. A eses libros, agora refundidos, débese engadir todo un corpus inédito que corresponde ao
período dos anos trinta ~ corenta;
unha producción poética que, como nos avisa o editor, non chegou
a publicar en vida aínda que a deixaría conscientemente agrupada
en cinco entregas, organizada e
corrixida para a súa posterior publicación.
Con precisión e rigorosidade, nunhas indispensables páxinas limiares que preceden a recuperación
deses cinco libros, Rodríguez Fer
ofrece un pequeno estudio ecdótico e valorativo de cada poemario,
baixo a intención de levar a cabo
un acto de xustiza literaria que resulta preciso, na súa opinión, para
marcar o mapa literario español
desde o Modernismo á postguerra.
Así pois, atopámonos inicialmente
cuns primeiri- Velaquí, a
zos Versos pa- obra
r a olvidar,
pertencentes á resgatada
etapa adoles- dun poeta
cente do autor editorialque resultan mente
operativos para reconstruír unilingüe
a personalida- desde o
de do seu au- ano 1934
tor aínda mopero que
zo, no que
cultivou
o
destaca, a xeito de profecía, galego e o
o poema titu- castelán ata
lado "Confesión" caracte- a década
rizando pre- dos
monitoria - cincuenta.
mente eses
trazos esenciais que percorren a estética practicada na poesía: a trascendencia, o erotismo e
o culturalismo. Logo pasarnos aos
seus Versos para romper, compostos xa na década dos trinta e
comezos dos corenta, onde o editor percibe a vinculación coa estética postmodeniista representada
por Juan Ramón Jiménez e polos
poetas da xeración do 27; .uns poemas en certa medida sorprendentes pola emotiva actualización da
Andalucía máis tópica e onde, sig(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven dá páxina anterior)

nificativamente, non se rastrexan
referencias á problemática bélica
nin tampouco ao período carcerario de Carvalho, característica, por
outra parte, recorrente nos outros
poemarios aquí presentados.
O Romancero de apócrifos y canónicos, romances de asunto bíblico que se sitúan baixo o posible
influxo do Romancero Gitano de
Lorca, precede ao poemario que,
ao noso xuízo, é o máis interesante dos recuperados: trátase de Teoría de Eva, cen excelentes retratos
femininos escritos na cadea de Jaén nos que salienta o dominio psicolóxico, a organicidade e densidade da obra co obxectivo de erguer todo un edificio lírico dedicado á presencia da muller e que
encerra valiosas propostas para
análises posteriores.

Finalmente, de Avena loca, poemario plural e poliédrico de indubidables resonancias medievalistas
que por veces reflecte a problemática relixiosa do autor, quizais
compre destacar eses versos que
recuperan o desalento e desacougo
anímico do escritor xa excarcerado
e que reconstrúe como pode a normalidade da súa existencia.
Velaquí, en fin , a obra rescatada
dun poeta editorialmente unilingüe desde o ano 1934 pero que
cultivou o galego e o castelán ata
a década dos cincuenta, do que se
deixa boa mostra nestas páxinas
onde, por outra parte, o romantismo, o modernismo e mesmo algunhas pegadas vangardistas dominan o ton fundamental dos versos presentes nesta compilación,
desde hoxe necesaria para entendermos o seu propio percorrido
creativo e literario.+
RAMÓN NICOLÁS
1) Carballo Calero, Ricardo. Poesía perdida, Ed. do Castro. Documentos n~ 1O1.
Sada, 1993. 488 páx. Edición de Claudia
Rodríguez Fer.

Cando o
. ,...,
camino se
fai pesado
Camiño de
Santiago,

coprodución
TVE-TVG
"O Camiño de Santiago" é até
agora a máis notória manifestación televisiva do ditoso Xacobeo,
unha coprodución entre a televisión galega e a española que se
emite diária e simultaneamente
estes días, nunha fófP1ula curiosa
que, en calquer caso, fai que moi~
ta xente repare nela na sua versión
castellana ou na galega.
Polos dous capítulos vistos á hora
de escreber esta nota, a viaxe polo
camiño de Santiago consiste nun
monótono e por momentos apresurado percorrido que efectua un
peregrino de quen, por se a caracterización sóbria de Vida] Bolaño
non for suficiente, xa se encarrega

Concertistas
dofolk
Armeguín
Surprenderon gratamento coa sua
primeira edición, a banda sonora
da série televisiva Os viaxeiros da
luz, e agora edítase o primeiro disco gravado por este grupo vigués,
publicado con considerábel retraso; circunstáncia nada desfavorábel, tendo en conta o carácter
atemporal da sua música.
Con Armeguín a música popular
dilúese nunha longa melodia, na
que o componente rítmico do noso
folclore reprodúcese a xeito de cámara lenta; as notas son espaciadas
no tempo e a percusión rubrica unhas veces a combinación guitarra +
teclados + flauta + violin ... , e noutras serve de contraste nun discurso
musical linear, con escasas e gratificantes alteracións.
Resulta particularmente reconmendábel escoitar o disco
dunha tirada, mesmo sen reparar a atención na sucesión
dos dez títulos da gravación,
que desta forma adquire o carácter de obra coerentemente
concebida e desenrolada. Un
tras outro, os temas sucédense
en harmónica variedade. A
voz de Susana Varela, xa na
primeira composición, Glungel, interpreta un canto ecoloxista, pero o componente vocal fica esluído nunha instrumentación que, mágoa!, adoece, ao meu entender, dunha
desproporcionada ráfaga de
teclado; e xa que na Cantiga
de camiño colabora a Orquestra Clásica de Vigo, ben poderian botar man dela nesta
outra pasaxe de intensidade
melódica.
É tan só. unha eiva nestes músicos, que representan a facia-

na concertista do folk galego. A
célebre Non te namores meniña é
adaptada, segundo información incluída na carátula do disco, axexando Amold Schünberg desde as
sombras, e a composición que o
pecha, sucesión de Mazurka - Pasacorredoiras, reivindicada polo
grupo coma festa rachada, é desenrolada cal suite coidadosamente artellada; os músicos non o fan
constar no texto explicativo, pero
semellan ser bons alunos de F.
Mompou, como corresponde a un
clásico interesado pola música popular. Na Danza do Galo percébese a cómica história protagonizada
polo animal a carón de sete donas
espidas.
Un grupo para degostar, preferibelmente en recintos reducidos.
Este verán apreséntase parco en
actuacióris para Armeguín. Terán
que buscar acougo na cada vez
máis ampla nova era para atopar
ese público masivo que pola sua
calidade merecen.+
X.M.E.

A música

dosseus
avos
/

jazz de Ry
Cooder
Agora que se cumpren quince anos
da sua gravación, é tempo de recuperar un disco que deberiamos
considerar un dos precedentes da
máis importante corrente que circula na música popular actualmente: a fusión, o multiculturalismo.
Trátase do álbum Jazz do guitarrista e musicólogo Ry Cooder.
Cooder é moi coñecido nos ambientes culturais por unha obra especialmente, a banda sonora que
compuxo para a película Pa1·;s ,
Texas de Wim Wender , pero de de os seus comezos como mú ico
de estúdio en Califómia nos anos
60, a sua carreira profi ional,
na que chegou a gravar o olo
de guitarra central do "Honky
tonk women" dos Rolling
Stones, derivou mái e mái
cara as manifestacións mu icais das Américas, e ub eguintemente as influéncias
que actuaron sobre a música
popular do seu país, o E tactos Unidos.

Resulta recomendável escoitar o
disco dunha tirada, que desta forma
adquire o carácter de obra
coerentemente concebida.

a narración en "off' de que non
esquezamos tal condición; tal é a
profusión con que se utiliza a palabra "peregrino".
A fórmula da voz en "off" faise deseguida pesada e monocorde, de
xeito que pronto se converte o camiño nunha sucesión de tomas de
monumentos, máis ou menos orixinais ainda que predominan os planos para cumprir o expediente. A
música de Milladoiro, tan beta coma sempre, acentúa sen embargo a
sensación de monotonía pola sua
reiterada utilización. Sobre esas
imaxes, a prosa enfática e rimbombante de Alfredo Conde, guionista
da série, a presunta literatura inzada de tópicos e frases feítas, adornada dun énfase que quer ser poetizante e aparécesenos como máis
desfasado que un programa do
NODO. O exercício literário de
Conde parece máis froito dun itinerário apresurado polas guias de turismo e arte á disposición de calquer interesado, que palas paraxes
e paisaxes reais do camiño. As descricións ou reflexións sobre as distintas igrexas (que por poucos elementos máis se detén o guión) recollen polo xeral os lugares comúns das manuais ao uso, ainda
que ás veces o guionista, sen que

se saiba moi ben por que, detense
morosamente, adornado o "off'
coa sua flácida retórica, nun detalle
ou nun monumento non especialmente destacábel. E despois
pasa a toda a Na sua
presa por ou- conceición,
tros que, cando 0 Camiño é
menos, non se- simplesmellaban desmerecer en re- mente
1e v án c i a aos unha
outros.
sucesión de
No guión está, monumenlogo, a base tos e
dos acertos ou apenas
desacertos da algunha
série, dada esa
presenza contí- paisaxe.
nua da narra- Non nos
ción, que por inteiramos
intres é tan esnen ternos
pesa que abriga ao narrador unha idea
a filigranas de clara do
dicción para itinerário.
que lle entre
todo o texto no
plano correspondente. Pero a pesadez da voz en off non reside só na
sua forma esforzadamente tópica,
que parece imitar ao Cela da viaxe
á Alcarria, coas suas apelacións

En Jazz, a sua sétima entrega,
Ry Cooder abordou a emerxéncia do sonido que habia
caracterizar o século vinte nos
EEUU e en case todo o mundo: a música que titula o disco e todas as suas concomitáncias, o blues, o soul, o
rythm and blues. Xa nos últimos anos da década de 1930 a
música de Jerry Roll Morton
-que se gababa de ser o "inventor" do jazz- estaba pasada de moda e considerada
como anticuada. De feito, co-

contínuas ao peregrino: "olla peregrino, o peregrino vai, o peregrino
ven, admírase o peregrino, etc .. . A
dubidosa poética do laureado escritor alaricano contempla expresións
coma estas, recollidas bastante ao
azar: Nun minuto refírese á "silente soledad", "soledad de lo campos" e "silentes lomas castellanas".
Seica gostou da palabra. Logo fala
de "frío gélido" e outras expresións
que a un debe faltarlle sensibilidade para saber apreciar. Pero dicíamos que non só na forma estriba o
mal funcionarnento do guión. Na
sua conceición, o Camiño é simplesmente unha sucesión de monumentos e apenas algunha paisaxe.
Non nos inteiramos da xente, de
moitas paraxes significativas, nen
tampouco ternos unha idea clara do
itinerário. A pouco que un se descoide xa non se inteira de por onde
anda o bon do peregrino, pois non
hai unha clara planificación, nen se
contempla o simples recurso a un
mapiña de cando en vez.
Hai despois unha certa cutraria, observábel nos episódios vistos nalgun intento de reconstrución histórica. Mentres vemos catro mulleres, catro, brincando por un prado a
voz do narrador danos conta de
que naquelas veigas "acamparon

mo o próprio Cooder anota, os
seus arranxos para banda e o ragtime de médio tempo que praticaba ian a contrapé do jazz que gravaba, por exemplo, Louis Armstrong en 1928. Pero ollando ao pasado, semella que as suas melodias e ritmos crioulos están conectados moi de cerca co Caribe e as
misturas africanas, france as, e pañolas e mexicanas que agramaban nas Antillas.
Pois ben, en Jazz, Ry Cooder interpreta un meddley (duas composicións encabalgadas) de Jerry Roll ,
"The pearls/Tia Juana", un delírio
de guitarras mandolinas, tiple colombiano e harpa, nunha e pécie
de arranxo para rondalla de corda ,
moi popular en Cuba, México e
po teriormente nas Hawaii. O eu
e tilo, ca e pianí tico no punteo e
no acorde , demo tra aquí o virtuosismo in trumental dun home
do que e di que é capaz de tocar
calquer in trumento de corda pulada que lle caia na man .
O di co contén, como outro prato
forte, tre peza tradi ionai reliio a , adaptada polo guitarri ta
da Bahama Jo eph Spence. O
e tilo de Spence, tan in opado
nas ua adaptación de vello hino de igrexa, que ainda a ua própria muller encontra moi dificultocantar á ua cadéncia u ire
un ha relación entre a primitiva
banda de jazz de merai e de corda : ritmo de de file moi marcado o baixo guiado por unha tuba, melodía en dua parte e liña
de blues entrecruzándo e para
de tacar o acento . A tre pez
incluídas on interpretada aqui
adernais por un harmónio e un
címbalo húngaro (espécie de altério), liderados pola guitarra slide.

º

O mellar corte é un anónimo de
1880, "The dream" un número de
slow drag (lento e arrastado) popular no mú ico da xeración preMorton. Tráta e dunha habanera
(Pasa á páxina seguinte)

cincuenta e tre mil doncela ¡quen
as contara!". n detalle d tacañaria de produción ca e e mic .
Vistos dou capítulo , e á falta
doutro dirixido por di tinto realizadore dunha ou doutra cadea
(o epi ódio de enrolado na aliza polos da TVG), a érie non eme11a que poda tirar por outro amiño. A realización pode er mái
ou meno académica ou in pirada,
a presenza de Bolaño como o peregrino é correcta, pero un guión
das caracterí tica comentada e traga ahondo o empeño como para
convertelo, no mellor dos ca os,
nunha guia turística ilustrada con
imaxes en movimento. Polo demais, non ve un diferéncia entre a
prosa do Conde e a daqueles documentais anos 60 do Ministério de
Información e Turismo. As semellanzas de estilo son terríbeis: naque) dicíase tamén aquilo de "admírese el viajero, repare el caminan te, ¿adónde vas, detente
aquí..." etc ... Asi haberia que dicer11e aos leitores, ou aos televidentes: "Repare o espectador, e
admírese, que por este guión de
sete capítulos cobrou o tal Conde
vinteun millóns". E non de reais. +
G. VILAS
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tan marabillosos (e
necesarios) como cando
apareceron por primeira
vez. Amosan , dun xeito
extraordinariamente
preciso, unha relación sen
comparanza da actividade
humana e dos
comportamentos do seu
tempo; e, polo tanto, son
válidos para todas as

Pequeno tratado
de Glotofáxia

Earl Hines ao piano e Ry Cooder coa guitarra.
(Ven dá póxina anterior)

-ritmo chegado ao Caribe desde
a África ocidental- arquetípica,
inten a pola contención. Aqui hai
trazo das in trución que Scon Joplin daba ao intérprete do eu
ragtirne : E ta mú ica non debe
er tocada demasiado rápido '. Ao
cabo, o ragtime é unha liñ a de baixo derivada da habanera. que o
compo itor criou1o Loui Gott chalk importou ao E tacto
nido desde Cuba a meado do XIX.
Como un gatillo traste andando aos
pulo polas teclas do piano, que toca un contemporáneo de Morton, o
venerábel Earl Hine .
Tre oia mái do trompeti ta
Bi Beiderbecke, tr pezas e tilo
salon dun mú ico branco prematuramente de aparecido, dunha elegáncia c e decadente completan
o di co, unto e n tre número
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vocai , interpretados cunha refrescante falta de afectación técnica.
A característica fundamental da
arte de Ry Cooder, aparte da sua
voz (o u mellor, falta de) e a sua
proverbial destreza coa guitarra,
quizá sexa patente neste disco: a
economia, case escaseza, no s
arranxos. on hai nengun instrumento que non contribua ao conceito global. As seccións rítmicas
son reducidas ao mínimo harmónico xusto o preciso para que todo e mova. O mú icos disciplinados oan como se estivesen tocando unha partitura clásica. En
ab oluto implica i to que a música
exa fria ou carente de emoción, o
que Cooder logra é uprimir o ego
para que ó fale a música. Iso chámase re peito. •

Laiovento edita o traballo
de Louis-Jean CaJvet,
Lingüística e
colonialismo. Un
interesantísimo ensaio que
analisa o proceso de
agresión lingüística nos
procesos de colonización.
Calvet fala da "deglutición
da língua dominada pola
dominante. Desfila ante a
no a ás veces atónita
aliada unha mesta nómina
de lingüístas, gramáticos,
misioneiros e funcionários
da colonización que se
moven dentro de ideoloxias
h ierarquizantes,
patemalistas, de
fasquia
inequívocamente
antidemocrática". •

Calixtino do francés
Aimérico Picaud. O último
dos cinco libros do Códice
é o que habitualmente se
chama Guía do Peregrino,
e o que a autor escrebiu
"para que os peregrinos,
con esta información,
poidan prever os gastos
necesários para a sua
viaxe". Augas sás e
mortíferas, rios, pontos e
fon tes, constructores e
benefactores,
reflecten a história
sobre a que se ia
facendo o camiño
francés a Santiago.
Está na colección
Universitária de

Contaminación
da Beiramar

Guia do
Peregrino
Eduardo López Pereira fai
unha edición do quinto
libro do Códice

Xaquin M. Penas Patiño
coordenou as primeiras
Xomadas sobre a
Contaminación Mariña do
Litoral Galego (Xaneiro
1992) que agora publica as
suas actas. lncluénse
traballos sobre lexislación
meioambiental,
eutrofización das augas
costeiras, dados da
bioxeoquímica das

Cantos de
Chékhov
Na colección de
traducións Sote/o
Blanco ven de
editar A casa
da bufarda, un
mangado de
con tos
traducidos
por Bóris
Narúmov.
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análises sobre
contaminación de metais
pesados, calidade das augas
no cultivo de moluscos,
depuración de bivalvos,
mareas vermellas e
incidéncia da
contaminación sobre as
espécies de interese na
acuicultura. Edítao O
Castro.+

Nacionalismo,
migración e
meio ambiente
O Centro de
lnvestigacións para a Paz
ven de editar o seu
Anuário 1992-93 que se
ocupa en case cincocentas
páxinas ateigadas de
dados , análises e
estatísticas das cuestións
máis importantes
dos anos 90:
guerras étnicas,
prolferación nuclear,
destrucción ambiental,
fame, comércio
internacional de armas,
seguridade no
Mediterráneo , futuro da
ONU e nacionalismo. O
libro está coordenador por
Mariano Aguirre e pódese
pedir por tfno (91) 435
0094 ou fax (91) 577
9550, ou ao enderezo do
CIP (R ua Alcalá, 119 -4º
esq. 28009 Madrid).•
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DEN, Just around the wlndow ...............................0

WYRDHIN & POL HUELLOU, Harp &Bamboo .....O

BATILEFIELD BAND, Quiet Doys .. ...... .................0

BARZAZ, Ec~onder ...............................................O

WORLD'SGRFATEST PIPERS ...............................O

ARCHETYPE ........................................................0

O Ao recibo do pedimento
(Contrareembolso)

O Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en banco ou
caixa cobrir a; seguintes dados:

Accordéons diafoniques en
Bretagne. Sete acordeonistas
representativos da nova xeración, vitrina do acordeón diatónico na Bretaña. A. Pennec, E.
Grandiean, P. Lefebvre, etc ..

La Passion Ce/tique.
Fabuloso trabollo musical de
Christian Desbordes, recuperando
a tradición musical da 'Pasion'
maniendo o seu espiritu primitivo.

BAITLEFIELD BAND, Quiet Days
Clásico do Folk escocés. C.D.
Alan Reid, Austair Russell ,
John lok. Cusker, Ion Moc Donald.

Forma de Pagamento:
O Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo
N2 de Conla: 18.539.973
Enviar fotocopia do ingreso.

BANCO/CAIXA ... ........................... ....... ......................Nº CONTA/UBRITA .... .......................................................... .
TITULAR DA CONTA/UBRETA.............................................................................................. ....................................................
Nº SUCURSAL ............................................................POVOACIÓN ...................................... ............. ...................................... .
PROVÍNCIA .................................................................DATA ...................................................... .. ............................................ .
Atentamente (sinatura)

Enrique X. Macias é un compositor
galego, considerndo entre os máis
importantes da música clásica
contemporánea e experimental.

Xuntanza das máis grandes
gaiteiros de Europa en Kemper.
Patrick Molard, Fred Morrison,
Carlos Nuñez, Paddy Keenan,
Petko Stefanov, J. P. Van Hees ...

BAGAD KEMPER
Selección dos ternos máis representativos dos catre discos editados da
bando de gaitas de Kemper. Aires
bretóns, irlandeses e escoceses.

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio

l
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O canto civil de Orlando da Costa
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Introduciu o pensamento brahamánico
na poesia portuguesa
• XOSÉ LOIS GARCÍA

Ao pensar sobre a literatura de
Goa a memória lévanos a grandes
poetas daquela pequerrecha ex colónia lusa como Paulina Días, que
introduciu o pensamento brahamánico na poesia portuguesa. Tamén están os poetas Deodato Barreta, Alberto Meneses e un dos
actuais bardos máis representativos: Orlando da Costa (1929), indiano de Goa. Este poeta marchou
estudar a Portugal en 1947 e despois de licenciarse en letras, pala
Universidade de Lisboa, pasou
pala experiéncia de profesor universitário e pronto foi cesado pala
sua oposición a Salazar.
O primeiro poernário <leste autor é
"A Estrada e a Voz" (1951). Dous
anos máis tarde aparece "Os olhos
sem Fronteiras" e "Sete Odes do
Canto Comum" (1955). En 1961
publica a sua primeira novela: "O
Signo da Ira", que está contextualizada en Goa e que obtén o prémio Ricardo Malheiros, da Académia de Ciéncias de Lisboa. Segue
outra novela: "Podem Chamar-me
Eurídice" (1964), onde se relatan
várias experiéncias da vida universitária, desde o lado antifascista, que ven confirmar un lugar
preferente entre os máis s'ignificativos ficcionistas contemporáneos.
Orlando da Costa representa a última transición do neorrealismo
portugués. En 1971 publica a sua
primeira peza teatral: "Sem Flores
nem Corcas", circunscrita na temática goense, na que se contemplan diversos matices daquel universo indiano. A segunda entrega
teatral aparece en 1984: "Como
estiio os Cravos Hoje?" que resultou ser unha auténtica revelación
estilística. Orlando é o escritor
que procura non distanciarse da
realidade que contempla para
abordala na sua escrita.
Unha das obras máis importantes
deste autor é o seu "Canto Civil",
publicado pola Editorial Carninho.
O seu rexistro poético está estruturado en harmonía coas cousas
por el asumidas e orientadas a opcións ideolóxicas de esquerda e,
desde esta obxectividade, todo está referenciado baixo a dialéctica
marxista. No que se refire á ética
e ainda á estética trata de darlles
un matiz humano visualizado en
vários ternas sociais e, en todo ese
percusa, fai unha reflexión existencial sobre diversos procesos
que a el lle tocou viver. Atopamos
nel certos níveis de sensibilidade
pedagóxica cando nos leva a todo
unha aprendizaxe solidária. Moitos dos seus poemas retrospectivos están orientados para ollar a
verdade real e as angúrias do ser
humano que tamén o descrebe no
terreo máis amplo da esperanza e
da dignidade.
Hai en Orlando da Costa unha ob-

Matto Congrio.

Música na noite,
nova cita da música f olk
Durindaina) Matto Congrio e
os escoceses Rua

estarán o 3 de Xullo en Calo
Chega xa a oitava edición o festival Música na
noite" polo empuxe dos seus animoso
organizadores. Cun cartel moi intere ante o ábado
3 de Xullo , os folkies teñen unha cita en Calo. n
cenario onde se respira un bon ambiente mu ical
entre os asistentes, que a organización debece por
superar a cada ano para que podan facer un
pouco máis de gasto imprescindíbel para que
f estivais tan necesários como do que e tamos a
falar, un dos máis veteranos siga adiante e
prestando un grande servizo á música tradicional.
X. L. GARCIA

'Hai en Orlando
da Costa unha
obsesiva
reiteración en
comunicar o
fundamental e
orientarnos a
espazos onde
se producen
contradicións'.

sesiva reiteración en comunicar o
fundamental e orientarnos a diversos espazos e -redutos onde se producen contradicións. En todo isto,
erixe ao ser humano dunha manei-

ra nítida, transparente e cheo de
significados, que o próprio poeta
autodesígnase como intérprete e
harmonizador teórico dunha causa
lexitima nas liberdades máis simples de calquer indivíduo ou colectivo.
Neste entremado de ideas concordantes, sobre diversas problemáticas, xurde un esforzo totalizador e
enérxico onde converxen todos
eses mundos feitos á medida circunstancial do poeta e de tantos
seres que , coma el, procuran a
verdade desde unha referéncia poética.

• OSCAR LOSADA

Este ano en Calo actuarán os Durindaina, grupo de gaita con
percusións, ademai de acordeón
e clarinete, aos que se pudo ollar
recentemente no festival "Cidade
Vella". Banda formada en 1984
que servirá para abrir ouvido no
festival.

Contarase cun grupo de pandereteiras, case seguro as Leiiia, ainda que cando escrebemos estas
liñas non están confirmadas. De
ser elas as participantes , disfrutarase de boas voces e das cantigas populares que debullan nas
actuacións. Por certo, este grupo
leva praticamente un ano á espePor outra banda, Orlando da Costa
nun dos temários deste libro: " O • ra de sacar o primeiro disco ao
mercado. Pezas hai e voces para
Coraviio e o Tempo", introduce
facer un disco bonito, sen dúbicertas mutacións que se subscreda. A que esperan os produto ben nese códido orientalista onde
. res?
se especifican, con precisión, as
susceptibilidades do home concreOs que si veñen de editar o pritado nun tempo e nun espazo, que
meiro traballo son os vigueses de
ven ser unha pormenorización
Matto Congrio, tras longa espera
constante que manteñen os poetas
desque gravaron en estúdios irde Goa e que o Orlando sabe
landeses. A espera pagou a pena
orientar por moi diversos roteiros
pois o produto ofertado é de calie fases que se compéndian en toda
dade. Matto Con grio oferece un
a sua lírica.•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A. IGLESIAS

SNACK BAR
RUA BARCELONA Nº 37 VIGO

•
•
•
••
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

folk anovado e de grande inten idade , cualidade que tarnén e
poden ob ervar no eu directo
onde o grupo imprime rnoita forza á campo ición , na que a
própria non perden o alto nível
que teñen a tradicionai , dentr
do traballo dunha da mellore
banda do paí .

O único grupo e tranxeiro invitado emell a er galega polo nome,
Rua. Tráta e de e coce e qu vi ven en ova Ze lándia e o n
magníficamente no compa t"
meland" , no que e recollen d u
LP da formación.
U nh a ca nt ante marabill a,
Denny Stanway, un go to exqui s ito nas interpretación de Davy
Stuart e Jimmy Yo ung, apoiado
do bon facer de Mick Con idine,
James Wilkinso n e Chick McAulay (guitarrista de Miró), ademáis
dun traballo de altura na concepción das pezas. Pod e n emocionarse con temas lenes e delicado
cobertos pol a fermo sa voz de
Denny e non arrecian os momentos rápidos proclives á festa e básicos nun recital ao ar libre como
o de "Música na noite". •

LffiRARIA PAPELARIA

PED~IRA

•Libros galegos e
portugueses.
•Libros de texto.
•Fotocopias.
•Plastificados.
• Encadcmaci6ns.

RUADO HOME SANTOt SS. TEL.: 58 54 03- FAX: 58 -09 84 SANTIAGO
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"TI ES PRA MINO 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

!JNTt).
GAUC1A

1

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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O trinque
Discos
Non sai nas recomendacións
habituais porque ten fama de
hortera. Sen embargo, o disco
de Rod Stewart Unplugged
and seated, como todos os da

Festas
série de "desenchufados"
gravados en vivo para a
cadea de televisión MTV, é xa
un must, aos tres meses de se
publicar. Escocés, futbolista e
coa voz de gralla. Pero que
compositor, que intérprete!+

rapas e romarias
Para esta semana: Xoves 1, Festas
en Nogueira de Ramuin (Ourense); Mércores 6, ten lugar A Rapa
de Sabucedo (Pontevedra); Xoves
8, festa e romaria en Outeiro de
Rei (Lugo).+

Convocatórias
Certame Fotográfico
Xacobeo
A Conselleria de Relacións Institucionais organiza o Primeiro Certame
Fotográfico e Videográfico Internacional "Rotas de Peregrinación Xacobeas"; ao que poden acceder fotógrafos profisionais e reporteiros gráficos
de televisión de calquer idade e nacionalidade. O tema dos traballos han ser
as prácticas turísticas, culturais e relixiosas nas rotas de peregrinación xacobeas, asi coma a riqueza patrimonial
e a realidade eco-social das mesmas.
A técnica é totalmente libre, tanto nos
recursos incorporados á cámara como
no traballo de laboratório. En fotografia poderán apresentarse séries completas de 3 fotos en branco e negro
e/ou cor. Nas reportaxes videográficas
aceitanse até un total de tres rexistros
de diferente temática ou tratamento visual, sen límite de duración. As obras
· apresentadas terán que ser totalmente
inéditas. A imaxe fotográfica deberá
presentarse en cópia de papel e no formato 30x40 cm., montadas sobre passepartout de color negro mate de
40x50 cm. As produccións audiovisuais virán en Betacam ou U-Matice
cunha cópia en VHS. No dorso dopassepartout ou do cassette indicaranse o
título, a localización xeográfica, a data de realización, unha descrición do
contido e un lema ou seudónimo. Os
dados do autor e un listado indicativo

do traballo serán entregados nun sobre
pechado no que virá escrito ~ lema ou
seudónimo. Admitense obras até o 30
de Abril de 1993, na S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo'93. Departamento de
Cultura e Programas. Primeiro Certame Fotográfico e Videográfico Internacional: "Rotas de Peregrinación Xacobeas". Rua dos Feáns, 1-3 baixo.
15.706 Santiago de Compostela. A dotación económica repartese en seis
prémios de 250.000 pta. Máis información nos (981) 59 59 36 e 59 59 39
(S.A. de Xestión do Plan Xacobeo'93).

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 xornadas 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 Papaventos organiza unha aula da
natureza para mozos e mozas de 6 a 16
anos. Nun entorno rural, en tendas de
campaña, (cunha 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

r---------------------,
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
A NOSA TERRA.

.L---------------------~

ambiente. Entre as actividades propostas atópanse: Educación ambiental ,
cultura popular, obradoiros de reciclaxe de papel, teatro eéolóxico, mimo e
guiñol, alimentación natural, construcción de bonecos de past~ de papel,
horta, excursión e baño no rio, elaboración dunha revista ecoióxica, 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 duo turno ascende a
10.000 pta., e inclue seguro de responsabilidade 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 privilex.iado 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 día 18, 19 e 20 de Agosto. A
Serra da Capela está unida ao mar polos cantís máis outos de Európa, 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 x.eral están
ameazados por numerosas agresións.
Máis información no CEM: (981) 26
5640de9a14h.

Prémio de poesía
Esquio
A Fundación Caixa Galicia e a Sociedade Cultural Valle-lnclán de Ferrol,
organizan a 13º edición do prémio de
poesía Esquio. 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.•

Anúncios de balde
Aluganse magníficas oficinas na Rua
Colón de Vigo. Prezos moi interesantes. (986) 22 49 33.
Búscase vivencia económica para alugar
nos arredores de Vigo. (986) 43 94 44.
Interesaria intercambiar películas
en galego por películas en catalán e
castellano. Perguntar por Miguel Tostón no (972) 20 38 34, de 8 a 3.
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 dias 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 trabalJo, xomada
completa ou por horas. Experiéncia no
sector. Acéptase calquer outro tipo de
traballo. 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 01; 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.
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.
Ceramista imparte classes de cerámica criativa a tnao (inclui aprendizado em moldes para desenhos em

porcelana). Forno a ga de baixa e alta
temperatura. Cocyóns a particulare
de obra em barro (pequenas escultu ras, alfarería, etc) . Bairro do Polvorim
14, 111 dta. Ouren e. (988) 23 54 25.
Cándido Ventim.
O grupo ZAUM está a realizar o ve11~ proxecto da BíblUJgrafia da Contracultura. Contamos con medio milleiro de exemplares de publicacións
marxinais comentadas e analisadas.
Solicitamos nos mandedes un li tado
de direccións para poñemos en contacto. Ternos a intención de abranguer
outros campos: maquetas mu icais, co1ec ti vos, 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 Ponles. A Coruña.
Búscamos casa de pedra para restaurar, con terreo, perto do mar, que
non sobrepase os 3 millóns de pta.
Agradecemos toda iofonnación. Digna
Henno Vilas, R/ Menéndez Pidal N 11
18- 611 - 15007 A Coruña.
Véndese caravana en óptimo e Lado.
Cinco prazas. Neveira. M oneayo M od.
395 serie Europa. Chamar de poi das
3 da tarde ao (988) 41 31 O1 , preguntar por Beno.
Véndese semanário A Nosa Terra
desde o N 415 en diante. Prezo 150
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27,
en horas de traballo. Adriám da- unha.
O Concello de Chantada pretend
facer unha recopilación de foto antigas. Con e te obxectivo chama a todos o chantadino que teñan foto an teriores ao 1975 e que pre enten unha
temática de interese xeral nun e tado
de conservación aceitábel para que,
proporcionándoas temporalmente, o
Concello poida reproducila para unha
exposición e, de ser po íbel, unha publicación específica. Entregar na Casa
da Cultura xunto ca data de realización, referéncia ao motivo representado, nome do autor e nome da persoa
que a proporciona.
Desde hai unha longa década veño
recollendo e arquivando toda clase
de publicacións en galego e agora tamén en portugués. Para mio seria un
pracer que quen queira e poda me fixera chegar un exemplar polo menos 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 Barrufe t-Cou ñago. Dammweg, 31. CH. 5.000 Arau. Suiza.
Busco pegatinas políticas, sindicais e
ecoloxistas da Galiza, desde a transición até os nosos dias. Contestarei todas as cartas. Chorche Paniello. Centro
de Recuperación de Pegatinas. ,Aptdo.
de Correos 139. 22.400 Monzón.
Huesca.•
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Exposicións

Ganbara

Willie Colon

Roberto Bustelo

Meio ambiente

Concerto do grupo de Euskadi
Ganbara, dentro do ciclo Raices
Musica;s Europeas. Día 1, ás
12,30 da noite, no Paseo da Porta
Faxeira de Santiago. Entrada libre.

Dia 2, ás 23,30 h., na Praza do
Obradoiro. Entrada libre.

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

Fotografia na defensa do meio ambiente no Ateneo de Ferro!.

Ballet Clásico
de Moscova
Día 1 e 2 de Xullo no Centro
Cultural Caixavigo, baixo a dirección de Natalya Kasatikina e Vladimir Yasilyov.

Spanky Wilson
Yenres 2, ás 12,3 0 da noite, na
Praza do Toral de Santiago. Concerto encadrado no ciclo Música
en P edra Viva.

Senda vertical

Rua
Venres 2, ás 11,30 da noite no Café Liceum do Porriño; unha mistura de musicas tradicionais da man
do grupo de Edimburgo Rua.

Até 1O de Xullo, na Galeria Sargadelos de Santiago. Pinturas e esculturas
de Rosalia Pazo Maside.

NaLua

Pilar A. Pablos e
Carmen Hermo

Dia 3, ás 12,30 da noite, na Porta
Faxeira de Santiago.

Duas pintoras intemacionais no Café
Liceum do Porriño.

Litografias de Antoni Tapies, na Galeria Ad Hoc de Vigo.

Camilo Caamaño
Vintecinco anos de pintura escultura e
paixón. O Castelo de Soutomaior acolle a obra do pintor de Cangas.

Trazos e camiños
Pintura e escultura no Centro Cultural
do Ferrol.

Maria del Mar Bonet

Diego Antona

O Hotel Araguaney, guarda unha colección de obras de 36 artistas, cedida
ao Proxecto Home.

Júlio Pereira e

Ramón Baixeras

Artistas actuais
no Camiño

Na prono

n r faix para

n-

tin~

entro Dramático Galego

( D ). pon en c na Un refaixo
para el stina de Eduardo Blanco
Amor. o 2 de Xullo á 23 h., na
Praza Mai r de Viveiro; e o 8, á

me ma hora na Praza de Macias
de Padrón.

Hi tória do oldado
A producción do CDG. ba eada
na obra de Stravinsky e Charle
Ferdinand Ramuz, na Praza Maior
de Vi eiro o día 3 á 11 da noite;
na Praza de Macia de Padrón o
día 9 á me ma hora.

tr la
ami1io de e tretas,
con unt e ultórico de pedra,
f rr e madeira; do arti ta alemán
Helmut Lutz. fica in talada no
parqu Miísica en Compostela,
até o vind iro 9 de Ago to. A
monta e ten carácter de expo ición permanente, para convertere no Xove • nun e pectáculo de
luz e on obre o renacemento do
home na fin de éculo. A mú ica
débe e ao compo itor Cristobal
Halffter.+

Até 19de Xullo, óleos de Diego Antona, na Sala de Arte Caixavigo.

Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña.

As pontes no Camiño
Pintura, escultura, gravado e fotografia, conforman esta monstra exposta
na Deputación de Pontevedra.

Obra de Colmeiro, Laxeiro, Virxilio,
Lareo, e outros no Pazo de Vilamarin.

Ovidio]. Feijoo
Pintura no Café Cátedra de Ourense.

Os sons do Pórtico

Suso de Toro e Tino Viz
Amo an as suas fotografías na Galeria
Citania de Santiago.
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Unha reprodución dos instrumentos do
Pórtico de Grória, no Museu do Povo
Galego. Santiago.

Contrucións
tradicionais

Galiza a primeiros
do século XX

O Museo Provincial de Lugo, amosa
unha série de maquetas baseadas nas
construccións tradicionais do Camiño
ao seu paso por Lugo.

O sá de exposicións do Arquivo do
Reino de Galicia abre esta monstra
fundamentada nos fundos do arqui vo. +

Televisión

Actos

Ro e ud

Atopamento Zéltico

Venre 2, en Venres Cine da TVG.
EE.UU. 1975. Director: Otto Preminger. Intérpretes: Peter O'Toole,
Richard Attenborough Peter Lawford e Raf Vallone, entre outros.

O Sábado 3 de Xullo, na vila de
Sada, vai ter lugar o 1º Atopamento Zéltico Comarcal, organizado pola asociación cultural
O'Carcabeiro de Sada, no que
participarán 1O grupos da bisbarra.
Os grupos desfilarán a paso semilixeiro pola vila, para concentrase,
ás 18,20 h., na restraba do recheo
onde interpretarán cadanseu tema.
Máis información na Asociación:
(981) 62 42 77.t

As aventuras
do Barón Munchausen
Mércore 7, en Telecinema da
TVG. G.B. 1988. Director: Terry
Gillian. Intérpretes: John Neville,
Eric Idle Sarah Polley e Oliver
Red.

Funny Lady

Cine

Publicacións

Mércores 7, en Segunda sesión da
TVG. EE.UU. 1974. Dirixe Herbert

Cineclube Lumiere-Vigo

Videos dos 80

A programación do Cineclube Lumiere- Vigo para o me de Xullo
comprende os seguinte títulos.
Mércores 7, Charada de Stanley
Donen, EE.UU. 1963. Mércores
14, Todas as mañás do mundo
de Alain Corneau, Fráncia 1992.
Dia 21, A linterna vermella de
Zhang Yimou, China-Hong Kong
1991. Mércores 28, A tarefa de
Jaime H. Hermosillo, México
1990. Os pases son en versión orixinal, ás 20,30 h., no Auditório
do Concello de Vigo. Máis información e aclaracións no (986) 43
67 73 de 14,30 a 17 h.

O Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI), oferece un ciclo
adicado aos vídeos nos 80, que se
abre o 5 de Xullo coa proxección
de Les enfants terribles de JeanPierre Melville. Para o 6 de Xullo
teñen O enigma de Gaspar Hauser de Werner Herzog. O dia 7,
Alicia nas cidades de Win Wenders; e para o Xoves 8, A luz, de
Souleyman Cissé.t O pases empezan as 20, 15 h., precedidos dunha
conferéncia ás 18 h., na sá do
CGAI, Rua Durán Loriga 1O. A
Coruña. Máis información no
(981) 20 34 99.•

San Petersburgo
Fotografias do proxecto Património
2001 no Museu Provincial de Lugo.

Arte e Solidariedade

O dia 8, á 12,30 da noite no Paeo da Porta Faxeira; concerto da
Kath1y11 Tickell Band de E cócia.
Yenr 9, ás 12 da noite, no Paseo do
Malecón do Barco. O músico portugues abre a noite que egue ca actuación de a Lua. Htlio Pereira. volve
actuar Domingo 11, ás 10,30 da noite no Café Llceum do Porriño. +

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

Gravados e serigrafias no Cafetín de
Lugo.

Kathryn Tickell Band

a Lua

Até o 5 de Xullo, na Nueva Sala de
Exposiciones Caixavigo, o pintor da
Guarda, Xesus González Alvarez, ex pón o sua obra na que retrata a paisaxe
rural galega.

Blanca Besteiro

Actuación previ ta para o 7 de
Xullo, á 12,30 da noite na Praza
da Univer idade. Santiago.

Teatro

a fura d 1· bau . n
mple
P lidep rti de ta. I ·a 1 ( antia •o), d 2 ao . ás 9 das noite.

G. Álvarez
Expón a sua obra até o 20 de Xullo, na
Galería Sargadelos de Vigo.

Antoni Tapies

Eco-Art

Sábado 3, á 11.3 da noire. no
Café Liceum do Porriñ, o grup
lhare de perfil, pre enta na
Gal iza a ua pe1a O mito de Greta
Garho, gañadora de ário fe tivai int ma ionai .

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

Domingo 4, ás 21 h., no Auditório
de Galicia. José Van Dam (baixo) e
Macijei Pikulski (piano), interpretan A viaxe de inverno de Schubert.

Arte na defensa da ecoloxia, na Casa
da Parra de Santiago.

O mit d Gr ta G r

Arte no Morrazo

]osé Van Dam

Día 6, á 9 da noite, no Auditório
de Galicia, concerto do duo vilonchelo-piano, Francis Gouton.

D1 2 e 3 de ullo no Auditório
acional de Cario Alberto (0
Porto . Interpretan a 9ª Sinfonía
de Beetho en, bai o a dirección
de Omri Hadari.

A Casa Charry de Oleiros acolle, até
10 de Xullo, unha monstra de pintura
contemporánea galega que recolle
obra de vintecatro artistas: M. A.
Daos, Eugenio F. Granen, Rogelio
Puente, José Frau, Luís Seoane, Jorge Castillo, etc.

Obra de máis de 140 nenos e nenas
de 6 a 16 anos, até o 9 de Xullo no
Instituto Municipal de Educación de
Vigo.

Franci Gouton

Concerto dos 1.000 ano , abrangue tre dia de actuación no Riazor. Día
ting
eil Young
Gary Moore e hri I aak. Dia
9· Bob Dylan Robert Plant, The
Kinks e John Mayan. Dia LO; Jame Br wn Jerr. L. Lewis,
huck Berry e Eric Burdon. (ver
información en pá ·. 19

Pintura contemporánea

VI Mostra de Arte Infantil

Ross, para o que canta no re- -::::::diiiíiiii!Ífi~I''
parto con Barbra
Streissand, James Caan e Ornar Sharif.
Cun orzamento superior aos oito millóns de
dólares, Herbert Ross
tentou acadar o éxito de
Wílliam Wilder con
Funny Girl no 1969, repetindo as pre enzas de
Barbra Streissand e Ornar
Sharif. Ross seguiu co
mesmo tono de comédia
musical en Funny Lady,
con cinco cancións moi pegadizas, boa coreografía e
coidada ambientación.+

Integral
A revista Integral, inclue
no seu
número de
Xullo, un
doss;er sobre a Gali-

'
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intedous meses despois de
chegar Fraga ao Governo, os
seus conselleiros Guiña Crespo e Rodríguez Rodríguez (Dositeo) decidiron
unha mañá de Novembro que a fábrica de pasta de Ence contaminaba a
ria de Marin e que a de cloro de E/nasa era unha bomba para os que viven
nun rádio de tres quilómetros.
A causa da insólita manifestación de
poder autonómico, pararon as duas
fábricas durante catro dias. Os habitantes de Lourizán, encantados, grácias ; os observadores políticos procurando unha pista a tanto noxa ecolóxico; os ecoloxistas de toda a vida, en
cónclave, discutindo entre apocalípticos e integrados a probabilidade do
desmantelamento da Celulosa.
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Campamento de refuxiados kurdos no lraque abastecidos por soldados ocidentais, após da guerra do Golfo.

Os kurdos mobilízanse contras as masacres que comete o exército turco

Limpeza de primavera
Notícia só despois da guerra
do Golfo

•MANUEL VEIGA

'U

nicamente saimos nos
méios de comunicación cando hai mortos aqui" sinala un portavoz do
PKK do Kurdistan, residente en Madrid,
despois da ocupación das embaixadas
de Turquia en cinco países europeos o
pasado 24 de Xuño. "Non secuestramos
a ninguén. Só protestabamos pola masacre que ten preparada o exército turco no
Kurdistan e que chama limpeza de primavera. lso nunca sae na televisión".
O Kurdistan canta con 40 millóns de cidadáns, ainda que non oficialmente contabilizados, entre outras razóns porque non é
unha nación recoñecida e o território está
extendido por vários estados. No Kurdistan
norte, pertencente ao Estado turco, residen
uns 14 millóns. De catro a cinco millóns viven nas cidades turcas, especialmente en
Estambul. En lran viven outros 1O millóns,
5 no lraque e de 3 a 4 millóns máis neutros
países, deles 500 mil en Europa.

Os kurdos só foron notícia despois da
guerra do Golfo, cando Sadam Hussein
acrecentou a represión contra eles. Pero
houbera outras matanzas antes, no próprio lraque, sobre as que ninguén protestara. Por exemplo, o 17 de Marzo de
1988, cinco mil persoas, entre elas moitos nenas, foran gaseadas con armas
químicas polo exército iraqui, na cidade
de Helepche. Occidente calou porque daquel a Hussein era un aliado. Agora o
amigo principal é Turquia, membro da
Otan e do Consello de Europa e "xendarme principal dos Estados Unidos na zona'', segundo o PKK.
O secretário xeral deste partido, Abdullah
Ocalan, que manten unha loita guerrilleira
contra os turcos, ofereceu un alto o fogo
unilateral o 17 de Marzo, oferta que foi reiterada o 15 de Abril con carácter indefinido. Con todo, os bombardeos sobre aldeas kurdas proseguiron. O PKK está disposto a cesar a sua loita con tal de que o

governo de Ankara recoñeza a existéncia
da língua e cultura kurdas e permita aos
seus cidadáns a criación de programas de
rádio e televisión próprios. Por iso se levou a cabo agora a iniciativa das embaixadas europeas. "Occidente vende armas a
Turquia de seguido, pero aceitan que este
país diga que non está en guerra", afirma
un portavoz kurdo. "En Turquia non hai
democrácia, pero os occidentais son moi
tolerantes. A nós, en cámbio, alcúmannos
de terroristas e de comunistas e con iso
parece que xa non ternos dereito nengun ,
ainda que a maioria da povoación , non só
kurda, senón tamén turca, está a prol da
negociación como demostran os inquéritos que se teñen feito".
"Antes decian que nos apoiaba Moscova
e que o mapa do mundo xa estaba debuxado", lembran os kurdos. "Pero agora
recoñeceron a independéncia de numerosas repúblicas ex-soviéticas. A nós xa
non nos poden acusar de nada e eles
non teñen xustificación . Queremos a independéncia. Sen ela non haberá democrácia no Oriente Médio". +

Que pasara? Alguns meses idos baixo o colector de mercúrio que volve
envelenar a ria co mesmo pingar
constante da hai vintesete anos , danos novas claves.
A Xunta de Fraga via pasar os meses
sen un mísero proxecto industrial que
levar aos titulares. O presidente metia
presa ao Instituto Nacional de lndústria desde habia meses para erguer
en Lourizán unha fábrica de papel que
xustificase o desastre ecolóxico. Recoñecen o seu estilo de ministro de
Franco? Nen para os brancas nen para os azuis : o máis listo do mundo
trae solucións de futuro .
Pero o IN/ non se manifestaba , asi
que os conselleiros montaron unha
igual ca do doctor Stcokmann de lbsen en Un lnimigo do Povo. A resposta de Madrid foi que estaban dispostos a pechar as fábricas se a Xunta
seguia a presionar.
Fraga, Guiña e Rodríguez tiveron que
baixar do estaribel coas espadas envainadas .
A celulosa contamina máis que nunca, segundo as cifras que dá a Xunta,
pero Fraga non di nada.
Xoán Fernández, disque Conselleiro
de lndú stria, ainda non sabe de que
foi a cousa.+
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émoslle medo
palabras,
dixo Foucault. E porque as
veces vóltanse contra dun. Afirmaron
que ETA estaba nas últimas e agora
tiveron que retroceder catro capítulos. Desde o governo só se dixo a
verdade unha vez. Foi Luis Rosón
cando era ministro do Interior: "a loita
contra ETA será moi longa". Pero as
palabras tamén son vítimas de quen
as di. O terrorismo de coche bomba,
por exemplo, non é máis que o misil
Tomahawk do débil. Hai que estar
contra a violéncia (e contra a propaganda) veña de onde veña. +

