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A Felipe
medráronlle

os bonsais
Un governo non entra en crise
pola declaracióh da renta de algu ns dos seus máis altos funcionários. Segundo pasaron entre catro e seis anos antes de
coñecerse algunhas destas irregularidades tamén podian ter
transcurrido cinco ou dez máis
ou non chegar a saberse nunca,
como tantas veces ocurre.
Duas cuestións de fondo orixinan a crise aguda que agora se
precipita: unha crise económica
-non esperada polos estrategas
de González- e o rebordar da
copa de irregularidades no Ministério do Interior que a loita
contra ET A foi xerando ao longo
de máis de quince anos , como
se explica por extenso en páxinas interiores.
Polo demais, Rúb io e Solchaga,
como Boyer e tantos outros protagonistas da década socialista,
todos eles vinculados ás finanzas , están mergullados nun proceso de remodelación bancária,
provocado pala crise e máis pala abriga de afrontar a competéncia estranxeira da que até
agora se auto-protexeron . A
banca, de feito, é o único sector
económico que non pagou o
précio da reconversión e qúe
estivo a salvo da concurréncia
do resto da UE , paises onde os
créditos eran máis baixos.
Repárase que se os denunciados son banqueiros , tamén os
médios de comunicación que fixeron públicas e deron eco ás
denúncias ,
El Mundo ,
Diario
16,
Cope, Antena
3, Tele 5 , teñen entre os
seus accionistas principai s -di rec tos ou mediante testaferros- a Banesto , Cen tral -Hispano
e BBV.+

MADAME

BOBARY
Gustave Flaubert
A primeira traducción galega
dunha obra mestra que marca
toda a literatura do noso século

ga la.~ ia

Martínez Alier:
1
Endesa é o caso
máis grave de
atentado ecolóxico'

Jonan Fernández:
1
Quen impede a
pacificación de
Euskadi é o PP'

M. Maria, Casares
Ferrin e Rivas
opinan sobre as
traducións

Di que á alegria do trunfo do capitalismo non deixa ver a moitos
que as loitas sociais van medrar
tanto como se agrandan as desigualdades. Nos seus libros La
Ecología y la Economía (Fondo
de Cultura) e De la Economía
Ecológica al Ecologismo Popular (Icaria) prevé a extensión de
movementos populares dirixidos
a procurar outras formas de relación que permitan un aceso
aos bens naturais. Martínez
Alier foi candidato dos Verdes
ao parlamento de Madrid, dirixe
a revista Ecología Política e é
catedrático de Economía en
(páx. 16 e 17)
Barcelona.

Jonan Fernández é portavoz da
coordenadora para a pacificación de Euskadi Elkarri, a iniciativa máis avanzada e que está a
atapar máis consenso social para chegar a unha solución do
conflito basca. Como primeira
medida, estima que o Governo
ten que ter un contacto coa
ETA en Santo Domingo. Complementariamente as organizacións políticas e sociais deben
comezar conversas multilaterais para vencer as reticéncias
que os anos de enfrentamento
foron consolidando. Na pacificación Elkarri pode xogar un
papel decisivo.
(páx. 13)

Manuel Rivas ven de publicar
na Editorial Alfaguara a tradución da sua última novela, "En
selvaxe compaña", que el mesmo realizou. A repercusión nos
médios españois foi grande e
nos galegas, informados palas
axéncias, case maior que na
sua saida en galega cinco meses antes. "O pracer é eser.eser
e non traducir, eu sempre escreberei en galega", afirma Rivas,
quen tamén coida que as traducións son síntoma de normalidade. Pero, aféctalle á identidade
literária do autor esta mestura?
Pode repercutir na construción
da nosa literatura?
(páx. 23)
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O chamado Caso
Roldán fóiselle das
mans ao Executivo
porque non calibrou a
idiosincrásia·da
Guardia Civil. Agora
trata de apresentalo
como episódio de
corrupción persoal,
construindo un valado
de contención para
preservar as próprias
esfruturas do Estado.
O Governo de
González-non dá
contido ás demisións
.
e. á abrigada de
Asunción pala fuga de
Roldán sumoüselle,
arrastrado pala vaga
do Caso Rúbio, o
ministro de
Agricultura. Solchaga,
.Barrio nuevo e
Corcuera, agardan na
ante.cámara a
decisión do PSOE.

A gu.erra do norte desatou todos os controles do Estado dentro da Guarda Civil, necesitando Interior recorrer a financiacións extra-orzamentárias para facer frente a ETA.

Situa o dique de contención dO lixo .ás portas dos asuntos de Estado

O GoVerno reduce o Caso Roldón
.

/

a ·un episódio 'd e corrupción persoal
ALFONSO EIRÉ-XAN CARBAllA

Nas tendas, nos supermercados, nos bares e até nas perruquerias ou nas paradas de autobuses, os cidadáns reclaman
que os implicados nos casos
de corrupción "teñan un pouco
de dignidade". A maioria situa
esa virtude no suicídio. "Aqui
tan sequer se suicidan como en
ltália", claman os que pretenden limpar con sangue unhas
conductas que, agora, todo o
mundo condea. Esquécense de
que en ltália a maioria dos
"sospeitosos suicídios", como
intitulou a prensa desde que
apareceu o escándalo do Banco Ambrosiano e a Lóxia P-2,
non foron máis que asasinatos
executados por profisionais ben
pagados. Como Roberto Calvi,
o presidente do Ambrosiano,
pendurado na emblemática
ponte de London.
Calvi, como Roldán, tamén fux·ira na percura de tempo para
negociar a sua purga sen que se
vise arrastrado á ruina persoal.
Ameazou con levar consigo na
caida "aos que tiñan máis rango
ca min" (palabras de Roldán) e
acabou abalando nas alturas do
Támesis. De a.Pouco tamén Luis
Roldán pode aparecer suicidado
nun hotel da Suiza.
·
Roldán púxollelo fácil cando na
entrevista concedida a Er Múndo, asume o provérbio de Marcial de que "é fácil desexar a

marte na adversidade, supón
maior valor saber ser desgraciado", e escolle como unha posí-

bel alternativa o suicídio . Ao
tempo ameaza con "tirar da
manta" e senténcia que non o
van enganar "como a
Amedo; se vou ao cárcere, non irei eu só".

quen filtrou os dados á prensa.

servados, o GAL e a loita contra
os nacionalismos e os sindicatos. Esa é a grande forza, pero
tamén a sua gran debilidade.
Pode conducilo a un pacto, pero
tamén a unha orde de eliminación persoal.

Esta é a liña argumental do exdirector da Guárdia Civil para
exculparse, pero se se analisan
ben as suas próprias palabras
vai moito máis alá. Das suas
declaracións dedúcese claraA entrevista
O escándalo, de calquer xeito ,
mente a existéncia dunha coapagaríase como cinza de caa Roldán
rrupción xeneralizada na cúpuñoto de col , tan pronto como se
la do Ministério do Interior, baNa entrevista que
asumisen responsabilidades.
seada no uso dos fondos reserAs diferéncias existentes hoxe
' Roldán concedeu a El vados, ainda que negue que el
entre PP . PSOE , CiU e PNV ,
Mundo, posibelmente
se beneficiara privadamente
antes de abandonar a
estriban, precisamente, en dirideste uso. Pero aponta máis dipenínsula (segundo
mir até oj de hai que purgar
rectamente e tala do CESIO, da
esas responsabilidades. Desde
fontes da Guardia Ciloita contra ETA, concluindo
'
o sector felipista ,
vil preparouse en Maque "non se vai
como sempre ,
drid o 21 de Abril no
deixar enganar
trátase de fabriRestaurante La Alpucomo Amedo",.
car un valado de
jarra), explica a sua
arremetendo dicontención ante
visión do escándalo
rectamente conFelipe González
que o rodea. Semella
tra Corcuera e
para que este
que o cerne de todo
Vera e ameazánnon se vexa imestá "na encantadora
doos "se me pa- González teria
plicado directasinxeleza do tres por
sa algo".
mente. Se fai falcento", que dicia Disacordado con
ta forzará a dimiraeli. Roldán recoñeAznar, en
sión de Corcuece que cobrou com- · Acotar o
ra, Barrionuevo,
pensacións, como taescándalo
presenza do Rei, Solchaga, que
méw as· teria cobrado
pode ser anunRafael Vera. En suRoldán trata de
realizar unha
. ma, que o seu non teciad a na sua
acotar o escáncom.parecéncia
r.ia nada de excepciodalo, mesmo de
transición
ante o Congreso
nal, senón que os denegalo, pero para
pactada. As xerais o próximo 11 de
mais cargos dé Intedefenderse axeirior obraban igual ca· t adamen te ten
Maio. Mesmo,
terian que
segundo
fontes
el.
Só
os
critica
por
que
ameazar
co
Mariano Rubio (na foto) e Manuel de la Concha forachar o pacto de sido próprio
que sabe que teron detidos e ingresados en prisión o Mércores 4
coincidir coas
PSOE, González
léncia, acusando ao
men desde o pode Maio. O fiscal acúsaos de fraude continuado á
Facenda Pública, penado con 20 anos de cadea.
próprio Vera de ser
der: os fondos remunicipais".
(Pasa á páxina 3)
;
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(Ven da páxina 2)

"estaria disposto
a facer unha ampla remodelación
ministerial", que
xa se ve forzadas coas demisións sucesivas
de Asunción e
Albero en Interior
e Agricultura.

A Garda Civil
estaria seguindo
unha política
diferente á de
Interior. Pero a
uns e a outros a
mellor aparición
de Roldán seria
morto.

Pero a estratéxia
do presidente españ o I pasa por
aguantar como
sexa até despois
dos comícios europeus e andaluces. Os resultados marcarianlle
despois o cami ño a seguir . De
momento canta co apoio de Jordi Pujol e un certo respaldo do
PNV . A táctica de Aznar (que
non do PP) é tratar de ir desfa-

Asunción tivo que demitir porque alguén
tiña que pagar pota fuxida de Roldán

iTA.
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cendo por dentro
ao PSOE, para
telo debilitado
como oposición
cando chegue o
momento . Aznar
ten un pacto persoal con González, no que interviu o próprio Rei.·
Segundo información manexada
polos servicios
segredos españois acordouse
facer unha transición sen traumas.
As eleicións xer a is pode r-i .a n
coincidir coas
municipais.

Todo o máis, Aznar reclama a dimisión de González e que outro socialista asuma a xefatura do Governo. Pero
hainos no PP que teñen máis
presa, sobre todo os relacionados con certa banca que pretende chegar á Moncloa antes de
que se materialice a reconversión do sector e de que sexan
os socialistas os que a fagan.
Estes son os que demandan insistentemente novas eleicións.
No PSOE , o sector guerrista
está a velas vir e deixalas pasar , agardando a hora de reconducir o partido pala oposición , facéndose forte nas dife- .
rentes cidades e autonomias. O
PNV pactou con González a retirada da petición de que se estud ase o Informe Navajas na
·comis ión Roldán a cámbio de
que o Coronel Galindo pase á
reserva. Xa antes ocorrera algo
semellante co Coronel Ayuso.
O Governo español tivo moito
interese en conseguir que a policia autonóm ica basca entrase
na loita contra ETA e agora tamén o PNV está collido en irregularidades que non gosta que
saian á luz. Pujol presiona unha saida para que González
dea unha resposta, sobretodo
porque teme que o seu apoio o
desgaste ele itoralmente , pero
tamén en prevención de que se
reabra o caso de Banca Catalana , achantado no seu dia nun
pacto cos social istas.

Un guardia é un guardia
Cando se f ormou a Comisión
Roldán semellaba que todo estaba baixo control e todo indicaba que se asistiria a un paripé no que se furtaria á opinión
pública a verdadeira situación.
Mesmo o Governo ocultaba dados intrascendentes conscente
de que era un ep isódio máis
nunha loita de intereses, mais
dentro do mesmo marco. Qué
(Pasa á páxina 4)
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Estaba nun ·barco
na Ria de Vigo antes de abandonar a península

As amizades galegas de Roldán
Cando t uis Roldán desapareceu , a maioria dos meios de
comunicación situaron · a sua
estadia segreda na Galiza.
Fontes da investigación confirmáro n lle A Nosa Terra que ,
efectivamente, o seu ex director xeral estivera na Galiza a
fins do mes de Abril, concretamente no iate que ten o empresario Manuel Rodríguez. Segundo estas mesmas fontes ,
Roldán estaria protexido por un
teniente coronel da Benemérita. Despois pasaria por mar a
Portugal e desde ali trasladariase primeiramente a Suiza.
Mais as viaxes de Roldán a
Galiza eran frecuentes aloxándose frecuentemente na casa
de Manuel Rodríguez e reuníndose cos seus amigos nunha
casa do Castañal. A estas reunións lúdicas, segundo fontes
da investigación, acudían asíduamente o governador Xurxo
Parada (que sempre recoñeceu a sua amistade con Roldán) , a Presidenta da Autoridade Portuária de Vigo , Elena
Espinosa, Manuel Soto Ferreiro , ex alcalde de Vigo e o empresário, amigo deste, Alexan-

liando como lugar alternativo Nigrán. Xantaron nun restaurante
de Moaña, do bairro do Con e
trasladáronse a Baiona e Nigrán.

it.uís Roldán.

dre Figueroa. Na actualidade o
chalé que Soto Ferreiro construiu en Saiáns está a ser vixiado pola Guardia Civil.
Roldán viaxaba frecuentemente
en avión até Vigo para logo trasladarse a Ourense, á casa da
sua dona, nun Ford Fiesta 6ranco. Nunha das visitas, celebrada
o 1 de Febreiro, de dous dias de
duración, aloxouse na casa de
Manuel Rodríguez. Desde esta ·
residéncia trasladouse en helicóptero aos estaleiros Rodman
onde foi recibido por Manuel Rodríguez. Logo de visitar o varadeiro percorreron a ria, prestándolle principal atención á posíb
elubicación de Petrovigo, e bara-

Roldán estivo acompañado pala sua muller tomando o avión
cara Madrid ás 23 ,30 do 1 de
Febreiro, ainda que , no aeroporto ambos estiveron separados, Roldán escudándose detrás dun xorn_al. Dáse a cir cunstáncia de que o porto pesqueiro de Vigo, frecuentemente visitado por Roldán, é o único que ainda canta cunha dotación da Guardia Civil. Guardias que, segundo fontes internas, "non callen vacacións
desde hai moitos anos".
Outro dos amigos de Roldán
na Galiza é o Xeneral Silvério ,
xefe da zona, residente en A
Coruña. A esta mesma cidade
tense desprazado o ex director
da Guardia Civil , aloxándose
na casa do alcalde coruñés
Francisco Vázquez. Nos amigos galegas de Roldán estase
a detectar nas últimas semanas movimentos non habituais
como o abandono de cargos directivos en certas empresas.•

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

Domear o Carpo
As relacións da loita antiterrorista coa máfia francesa e
co Cartel de Cali, o pago con diñeiro póblico de grupos
paramilitares, a evasión de divisas e o branqueo de
diñeiro aproveitando estas vias , a investigación ilegal
de partidos nacionalistas e sindicatos, o enriquecimento
de persoas relacionadas coa loita contra ETA e mil
falcatruas e corruptelas máis q~e agora comezan a ·
aflorar dos esgotos do Estado, non son algo novo.

1

Todas estas actuacións irregulares do Estado non -só
estaban blindadas á opinión pública por un pacto de
siléncio, que acadaba tamén aos meios de
comunicación, senón que estaban protexidas palas
próprias leis do Estado. Case ninguén se lembra xa de
que· logo do golpe de estado do 23-F o Parlamento, ·
como parte da capitulación ante os militares, aprobou a
Lei de Defensa da Constitución e a Lei Antiterrorista.

A Guardia Civil converteuse "no gran descubrimento do
Todas esas cuestións foron xa denunciadas
PSOE", segundo as palabras .d o próprio Ministro
publicamente por alguns meios de comunicación , como
Barrionuevo. Non só controlaron o servício segredo,
A Nosa Terra, pero tamén Egin ou Diário 16, polo
con máis de 800 homes, senón que os seus 65.000
sindicato clandestino da Guardia Civil, con.dossieres.
efectivos despregados por todo o território son, á vez,
enviados ao próprio governo ~ a máis dun Ministro e,
un servício segredo e un exército fortemente armado.
tamén polos xuices. Cando son acusados de non facer
.Este Corpo estivo no cerne dunha manchea de
nada só hai que recordar o Informe Navajas, sempre
parado polos distintos fiscais do Estado, ou o proceso a · traba/Jos suxos, acumulando a cada máis e máis poder,
Amedo e a fachenda de Felipe González afirmando que controlando mesmo aos próprios políticos do PSOE e
da oposición.
nunca se saberia o trasfondo do asunto.

Frente a tantas operacións alegais , que·r dicer, non
amparadas pola lei, pero alentadas desde o poder,
moitos dos seus membros sucumbiron ás tentacións
de beneficiarse desa opacidade e desa liberalidade
dos fondos publicas, facendo ao seu abeiro os
negócios privados. Esta corruptela persoal é a que
es'tá a aflorar agora, no momento no que se trata de
desmontar este dispositivo que non pode seguir a
funcionar nunha Europa que tende a unha pol icia
única.
O Estado precisa limpar qS estruturas policiais para que
obedezan a outros intereses. Para Alemaña o problema
basca non xustifica unha policia sen control. O
problema aparece cando, nesta operación limpeza,
alguns dos elementos se comportan de xeito non
agardado e espar~xen informes para xustificar a sua
actuación persoal. •

ANOSA '!'ERRA
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foi logo o que propiciu que comezase a sair o lixo polos sumidoi ros emporcallando a Roldán?
"Un guardia civil é un guardia civi I sempre e Roldán non é un
guardia civil", con esta tautoloxia explicábanos un destacado
membro do Corpo as razóns de
que os escándalos de Roldán
trascendesen até facer tremar
os pactos de Estado. O mesmo
Roldán acusou a xenerais antes
ao seu mando de filtrar moitas
das informacións.
Desde servícios de información
da Guardia Civil coincídese
con esta apreciación, afirmando que o detonante deste escándalo estivo no caso UCIFA
(tráfico de drogas por parte do
servício antidroga da Guardia
Civil) cando o Director Xeral,
Roldán, alegou ignoráncia.
"Parte da cúpula da Guardia
Civil síntese doida e, no momento de ser cesado deciden
comezar a tirar da manta. Por
que non o fixeron antes?", perguntase un membro da Guardia Civil. "Pois por obediéncia
debida, pero no momento que
Roldán xa non é o seu xefe,
entra o espíritu de Corpo a funcionar. Para a Garda Civil non
están emporcando a Roldán,
senón decindo a verdade". Ante o cariz que calle o asunto, o
governo o único que fai é porse diante da procesión.

Roldán
ameaza
con falar do uso
dos fondos
reservados,
o GAL, e
a loita contra
os nacionalismos e
os sindicatos.

Cando chaman a declarar aos
mandos da Benemérita á Comisión Roldán, estes, na vez
de ocultar os feítos, intentan
xustificarse afirmando que xa
o sabían, e acollándose ao resorte de obediéncia· debida".
Segundo fontes da própria
Guardia Civil, "agora o que está en xogo para eles non é un
Governo, nen a posición duns
xefes, senón a própria supervivéncia do Carpo, o honor, a
sua principal divisa". A liña de
defensa tentaria apresentar
aes mandos da Guardia Civil
como fideles cumpridores das
ordes e a Roldán, ou mesmo a
Gonz~lez, como uns non
Guardias Civiles, responsábeis
de todas as falcatruadas que
pudesen cometer considerando sempre que ian "en ben da
Pátria". A Guardia Civil no
asunto Roldán estaría seguindo unha política diferente á do
Ministério. Agora ben, para
uns e outros, o mellar seria
que Roldán, se aparece, aparecese morto. •

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
Couceiro suma un tanto no haber de Romay Beccaria

.

A demisión de Xoán··Fernández ·a diantouse á
pe!ición da Cooperativa de Cobas dos avais
de .·100 millóns prometidos polo ex conselleiro
Cando inopinadamente, a mañá
do Xoves 28 de Abril, o conselleiro de lndústria Xoán Fernández apreseritou a demisión, o
presidente da Xunta apresurouse a dicir que nada tiña a ver
con posíbeis irregularidades, senón que se trataba dunha decisión persoal "pala presión a que
se viu sometido". Fernández, a
quen Fraga defend_era das críticas do Presidente español no
debate do "Estado da Nación"
con aquela frase "González deféndese con tiragomas", desgranou en rolda de prensa un rosário de sucesos acumulados que
o levarian a guindar a toalla. A
sospeita quedaba enrriba da
mesa: se aguantara catro anos
o cuase-fraude fiscal, e o cobro
de dous soldas non era incompatíbel (como conselleiro e militar en excedéncia: 75_0.000 pesetas), a que dimitir?
Fontes do PP de Ferro!, que se
atopa dividido entre os partidá- Xoán Fernández con Soto, ex alcalde de Vigo.
rios de Xoár:i Fernández e os
ña comprometido coa Coopecontrolados polo aparato provin- . da Cooperativa de Cobas (ver
rativa, que ten o seu proceso
número 618 de A Nosa Terra)
cial de Romay Beccaria, aporide suspénsión de pagamentos
trae consigo a saida a luz de
taron que a investigación do
en mans da Xustiza.
avai~ impagados e previamente
trasfondo da demisión de Xoán
comprome~idos po( Fernández .- ·
Fernández · ten· que atender
Non houbo crise
dunha banda a como se mantiCon efeito nun escrito os rectovo en funcionamento o clube de
de governo
res da Cooperativa, que atrabaloncesto OAR, que preside o
Fraga tardou cinco dias en reavesa unha forte cr_
ise de liquiex-conselleiro, que durante calizar o nomeamento· de António
dez, pediron a Xoán Fernández
tro an_os non tivo patrocinador
Couceiro como sustituto na
que efectivizara dous avais de
comercial, e sobretodo que a
Conselleria de lndústria. Cou100 millóns d~ pesetas _que tiiminente suspensión de pagos

A IGLESIAS

ceiro, un home de Guiña que
Romay soubo achegar ao seu
rego, prolongaria asi os equilíbrios que o presidente da Xunta debe manter entre as baronias do Partido Popular.
O Presidente da Xunta terá que
explicar o vindeiro Martes ante o
Parlamento a demisión de Fernández, por esixéncia da oposición e non a petición própria. •

, O ex alcalde Vicente Quiroga conducia un Porsche a nome de Coherpu S.A.

As irregu.l aridades nas concesións de obras
poñen ao governo popular de Lugo na picota
O pleno municipal de Lugo do
29 de Abril pasado decidiu
criar unha comisión de investigación par.a depurar responsab i1idades nas concesiór:is de
numerosas obras polo governo
municipal de Lugo, nesta e na
anterior lexislatura, á empresa
Coherpu S.A.. O asunto tamén
está a ser investigado xudicialmente. Coherpu S.A. puxo ao
. servi~o do PP veículos da empresa para facer as campañas
eleitorais do partido Popular na
província e o ex-alcalde Vicente Quiroga manexaba asiduamente un Porsche a neme da
constructora.
O escándalo de Coherpu S.A.,
a constructora particular da administraión portuguesa; foi denunciado por este periódico en
Setembro de 1992 (nº 536).
Daquela revelábase como Coherpu S.A., que puxera ao servizo do PP máis de 30 veículos
para realizar a sua campaña
eleitoral, tiña copad.as as concesións do Concello e a Deputación luguesa en matéria de
construcción.
·~Daquela escrebiamos que
"Coherpu S.A. realizou a case
totalidade das obras licitadas
na capital luguesa na etapa

de Vicente Q.uiroga e boa parte das incluidas nos Plans
Provinciais de Obras da Deputación. Pero Coherpu S.A. co. mezou a deixar obras sen facer, como as do Parque Rosalia de Castro ou a do Mercado
de Abastos, sacándolle as da
Biblioteca de Frigsa, ante as
protestas viciñais. Algunhas
destas obras eran adxudicadas lago a Obrelec S.L. [unha
empresa constituida polos
mesmos irmáns Puente Rico
danos de Coherpu S.A., que
declarara quebra deixando na ,
JUa· a:os traballadores], e todo
quedaba na casa'.'.

coidados, están consignados
nos libros de contabilidade .
Eses libros son unha xoia, o

que non entendemos como
non hai unha investigación a
fondo".•

A Nosa Terra denunciou o fraude continuado de Coherpu S.A. en Setembro do 92

·Naquela mesma información
un ·dos traballadores afectados pola quebra fraudulenta
de Coherpu S.A. denunciaba
a situación e· pedía que Facenda investigase os libros
das empresas que sucesivamente criaban os dones de
Coherpu S.A. e as suas donas
(Obrelec e Fonmiñana S.L.),
"ademais de numerosas irregularidades, poderian atoparse causas moi bonitas como
comisións do 1 por cento a un
empregado de Fenosa; unha
porcentaxe máis alta a un enxeñeiro; ou regalos a certos
· políticos que, senda tan des-

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
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CONFLITOS NO MAR

Na vila cuestiónanse os resultados da autópsia

Mugardos pede a demisión da Patrona Maior
pola morte do mariscador sen carné
Fortes medidas
de vixianza

• PAULA CASTRO

O Colectivo de
Mariscadores sen Carné,
co apoio maioritário da
vila de Mugardos e do seu
Concello, co alcalde ao
frente, solicitaron por
maioria -o PP abstívose- ·
a demisión da Patrona
Maior da Contraria, Oliva
Bonome, como
responsábel última da
morte do mariscador sen
carné, Francisco Martínez
Formoso.
O pasado Venres 30, Francisco
Martínez mariscaba sen licéncia
xunto con outros dous compañeiros, cando foron descobertos
polo vixiante da Contraria, Rodrigo Salido; tras un enfrentamento
entre am bos, Fran cisco sofreu
un derrame cerebral e morreu
de contado. O resultado da autópsia sinala que a causa do derrame foi unha enfermidade hereditária; quer dicer, morte natural. Os outros dous compañeiros
que ian con Francisco, Xosé Manuel Rivera Romero e Luis Alonso Curulleiro , aseguran que o vixiante golpeou coa porra ao finado , tras do que este caiu ao
chan e morreu ao pouco . "O
mesmo Rodrigo Salido, que se
foi a entregar inmediatamente,
asegurou ter usado a porra contra Fran", afirmou Xosé Manuel.
Os membros do Colecti vo de
Mariscadores sen Carné coinciden en apontar que era de agardar un acontecimento destas características, "ainda que non tan
grave , dado o comportamen to
de Oliva Bonome, sobretodo nos
dias anteriores ao suceso".

Contratación ilegal
O voceiro do Colectivo , Xosé
Antón Bastida, perguntábase o
pasado Sábado como Oliva Bonome podia ter tal capacidade
de decisión dentro da Confraria
e cuestionaba a regularidade e
legalidade sdo proceso de selección de Rodrigo Salido como vixiante da mesma. "Ouen o puxo
como vixiante? Como fixo ese
home a sua preparación como
axente da orde? Cando convocou a Contraria unha praza de
vixiante?", Bastida, nunha rolda
de prensa, repetia as perguntas
que inquedaban á vila enteira.

A vixianza intensificouse a raiz
da divulgación por parte dos
membros do Colectivo da sua
actividade de mar isqueo sen
carné. Este grupo vírase abrigado a recoñecer a sua condición
de ilegais para presionar á Contraria através da Consellaria e
conquerir que se cobrisen as
prazas que quedaban vacantes.
"Nos Estatutos da nasa Conse11 aria -di Bastida- está escrito
que teñen que cobrir todas as
baixas". No último ano producironse 28 e este ano "agardamas
outras tantas -comentaba outro
membro do Colectivo-, mais Oliva negábase a cobrilas".

Tras a condena dos feitos, en Mugardos seguirán as mobilizacións mentres os responsábeis dos feitos sigan nos seus postos.

corresponsábel por non ter denunciado a situación laboral na
que traballaba, ainda que a máxima culpa é da Contraria, que

ten a obriga de convocar publi- ·
camente esas prazas conforme
a uns critérios de selección", dicia Bastida, mentres Xosé Ma-

nuel Rivera agregaba: "Ademais, ternos visto como a Patrona Maior cizañaba a Salido contra a xente".

r-- --- --- -- --- -- ---- - .- -:- ------ -- --------- -- --- - -- -------- --- -- ------.- -- -----,
'
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Mariscando co beneplácito de Oliva
Luis Alonso Curulleiro asegura
que ainda que non tiña carné o
pasado ano Oliva permitiulle
mariscar. "Antes do asunto do
Aegean Sea deixoume ir ao raño. Despois do acidente do barco xa non podia, e claro, non
recebin nengunha subvención
porque ao ser furtivo ainda que
tiña o permiso da Patrona non
estaba declarado", sinala Luis.

A raiz deste asunto, os mariscadores síntense enganados
xa que afirman que a Patrona
Maior aseguráralles que "ela
mais o conselleiro tiñan todo
amañado , que xa talaran de
traer os cursiños , pero non
trouxeron nada", engadiu Luis.

Oliva Bonome aceitaba o marisqueo sen a Licéncia. Os ilegais entregaban a ameixa na
Confraira e a Patrona fixaba directamente os prezos .' "Dicia
que tiña un comprador. A canto
vendia a ameixa logo, non sa-

Por outra banda, o grupo de
mariscadores monstrou a sua
indignación polas declaracións
feitas polo Secretário Xeral de
Marisqueo na TVG , o pasado
Martes 3 de Maio, nas que afirmaba que "non existen marisca-

bemos ; o naso marisco nunca
foi a subasta", canta .Luis.

dores sen carné, só hai furtivos".
En resposta a isto Luis Alonso
recordou que non pudo renovar
o seu carné por estar en Cádiz,
e que tras unha solicitude non
rec::ebiu máis que negativas.
"Teño 19 anos -dixo, tamén en
res posta Xosé Manuel Rivera-,
e levo no marisqueo desde os
8. Nunca puden ter acceso ao
carné. Levan catro anos dándose baixas que non se cobren".
As!, no meio da indignación, na
.vila de Mugardos o povo está
disposto a manter as mobilizacións en tanto continuen nos
seus cargos os responsábeis
dos sucesosi:io-Venres 29. •

Tanto os mariñeiros como os
mariscadores sen carné e os armadores denunciaran o comportamento deste vixiante diante da
Xunta da Galiza, mais.. non obteron resposta algunha. Me?mo o
18 de Abril apresentaron na
Consellaria de Pesca do Ferrol .
un escrito "imputando unha atitude chulesca deste· vixiante, e
tampouco houbo resposta; pola .
contra, o que recebaron foron
paus", dixo Bastida.
O Colectivo considera que Rodrigo Salido non é responsábel
directo, senón corresponsábel, .
"xa que
responsabilidade recai directamente sobre Oliva
Bonome. Salido non estaba
cualificado para ese posta. El é

Na reunión ce lebrada en Compostela entre membros do Colectivo, da .Contraria e da Consellaria, os mariscadores sen licéncia sairon esperanzados po los
resultado. O SecretáriG Xeral de
Marisqueo anunciaba a iminente
entrada en vigor da nova lei, que
atendia case por completo as
demandas do Colectivo. Ali asegurouselles que os novas carnés
serian concedidos seguindo un
baremo económico e ao tempo
dábaselles o direito a supervisar
as concesións meiante unha comisión formada a tal efeito. Como condición indispensábel para
conseguir a licéncia os mariscadores tiñan que ter superado un
cursiño prévio.
"Na reunión parecia que a Contraria estaba da nosa parte, pero
logo voltou aos comportamentos
anteriores", dixo Bastida. O Colectivo reiniciou ás mobilizacións
á vista de que a Contraria non
solicitaba os devantidos cursos
e as prazas seguian vacantes.
"A situación recrudeceuse a pasada semana -explica Bastida.
Celebramos unha reunión na
que estabamos os representantes do Colectivo, o alcalde e Oliva, que exixiu que estivera a
Garda Civil presente. Solicitamos
os cursiños , pero ela negouse a
facer a tramitación. Despois pedimos unha cópia da nova lei ,
que tamén negou ". Bast ida é
mariscador e mariñeiro e canta
coa licéncia correspondente, polo que é sócio legal da Contraria.
Amparándose nesa situación "dixen que tiña direito a ver o contido da nova lei, o despotismo desa muller levouna a respostar
que non sabia até que ponto tiña
abriga de mostrarlla''.
O pasado Xoves 28 tanto a fachada da.casa como o coche de
Oliva Bonome foron manchados
con ovos, aconteeimento do que
non se fan responsábeis os mari s c~aores. Ao dia seguinte,
Francisco tiña a liotta co vixian_te da Contraria e perdia a vida.

a

Na vila está en marcha unha colecta para paliar a difícil situación económica na que queda a família de Francisco Martinez.

Ao longo da semana pasada os
servizos de vixianza endurecéronse . "Sabíamos que as medidas a aplicar ian ser cada vez
máis contundentes, dado o curso
dos feitos", comentou un membro
do Colectivo. "De feito tras da
reunión de Compostela pasouse
de dous coches patrullando pala
beira da mar a haber 40 ou 50 vixiantes", engad iu Bastida. •

DIAS
XOSÉ LOIS

•Maioria de
esquerdas e
nacionalistas no
Consello da
Xuventude
A celebración da XIX
Asemblea Extraordinária do
Consello da·xuventude da
· Galiza, o pasado 30 de Abril
en Compostela, serviu para
elixir un novo Comité
Permanente, tras a demisión
de Emílio González Avión en ·
ºprotestar polo afogamento
económico á que era
sometido o Consell pela
:Xunta (nº 615 de A Nasa
· Terra).

•Un gru~ de 33
delegados do
SGA·CIG
marchan a CCOO
Ven de nacer o colectivo
sindicalista "1 ºde Maio-94'', tras
o abandono do Sindicato
Galego da Administración, da
CIG, de 33 delegados e 154
afiliados, segundo indican os
membros do Colectivo, ainda
que esta cifra é reducida pola
CIG a 33 persoas.
A Comisión Xestora, ademais
de incluir a Marijé Díaz, está
integrada por outras seis
persoas: Antón Ferro, tla
Executiva do SGA e presidente
do Comité de Persoal da
Delegación de Agricultura en
Ourense, Miguel Escurado e
Xoán Silva, ambos delegados
do Casino da Coruña, Loli
Vázquez, delegada da limpeza
da Coruña, Henrique Porto,
delegado da, Xunta de Persoal
do Estado en Pontevedra e
Vicente Caballero, delegado do
Comité de Persoal de
Agricultura en Lugo. Da
composición da Comisión
Xestora extráese que os
escindidos están nucleados en
torno aos servizos provinciais
da Consellaria de Agricultura e
ao Casino da Coruña.
Este colectivo está a manter
entrevistas coa Dirección do
Sindicato Nacional de CCOO da
Galiza para a sua incorporación
a esta central como corrente
nacionalista.•

•Sector de UG
contra a entrada
noBNG
O membro da executiva de
Unidade Galega, Carlos
Vázquez, está a promover unha
corrente no interior desta forza
para organizar ás persoas que
non están a prol da entrada de
UG no BNG. "Somos maioria,
pero a irresponsabilidade está a
facer que uns poucos marchen
coas siglas ao Bloque", dixo
Vázquez ao xustificar a sua
postura.
Mália expresarse maioritário o
sector, a unha reunión celebrada
por este grupo en Vigo, o
·
pasado Sábado 30 de Maio,
asistiron en torno a 15 persoas de Vigo, o Morrazo, Compostela
e Lugo-, que manteñen posturas
diferentes. Vázquez xa sinalara
a intención de aunar esforzos e
recoñecera a diversidade no
grupo que lidera; neste sentido
afirmou que hai que agrupar aos
que teñen unha postura
encontrada á entrada no Bloque
e actuan en consecuéncia e aos
que, mália non gastar da
integración no BNG, van
respetar a decisión da maioria.
Está en marcha a redación dun
documento alternativo á
posición oficial que nace da

convicción de ser maioritários,
mália o resultado da votación no
último Consello Nacional, onde
27 persoas manifestáronse a
favor da entrada no Bloque,
cinco en contra e catro
abstivérons~. +

•A salvación de
Picusa depende
das negociacións
entre Tipel, a
Xunta e a
Generalitat
De momento non houbo acordes
definitivos nas negociacións
que, independentemente, a
empresa Tipel-Picusa mantén
tanto coa Generalitat de
Catalunya como coa Xunta da
Galiza. Mesmo as informacións
procedentes de Tipel-Picusa
conforme ás que a Generalitat
teria proporcionado novos avais
ao grupo, foron desmentidas
polo Governo catalán. Mentres,
o Governo galega tamén mantén
contactos con Picusa através do
lnsituto Galega de Promoción
Económica. Tipel-Picusa quer
conseguir mil millóns de pesetas
procedentes de subvencións
públicas e as duas
administracións autonómicas
implicadas, Xunta e Generalitat,

pretenden que sexa garantida a
contituidade das factorias
emplazadas nos seus territórios,
no caso da Galiza, Picusa en
Padrón.+

•O Sindicato
Labrego Galego
recorre a taxa
suplementária
do leite
O SlG yen de apresentar un
recurso contencioso
administrativo en Madrid contra
o Real Decreto 324/1994 de 28
de Febreiro, que estabelece as
normas reguladoras do sector
leiteiro e dos produtos lácteos e
do réxime da taxa
suplementária. O recurso
fundaméntase no exceso de
poderes discrecionais da
Administración na aplicación de
conceptos xurídicos, na própria
inseguridade xurídica que isto
provoca, na falta de regulación
nas vias xurídicas que se
utilizan para determinar as
cantidades de referéncia e na
vulneración do princípio de
solidariedade interterritorial do
Estado, porque o sistema de
compensacións prexudica a
empresas e produtores
galegos.+

Tras dous dias de
:negociacións chegou~e a un
acorde de programa e
despois elexiuse unha
Permanente de maioria
progresista e nacionalista na
que tamén se integrou
Nuevas Generaciones do
Partido Pop4lar. Xabier Pose,
membro de CCOO e que
resultou eleito presidente,
explicou que a presneza de
NNGG débese ao feito de que
o Consello é plural e precisa
da colaboración de todas as
organizacións para sair da
situación de dificuldade na
que se encontraba polo feito
de que a "Administración da
Xunta estaba a facer ouvidos
xordos e negando os cartas
presupostados". As palabras
de Pose saian ao paso das
declaracións de Xuventudes
Socialistas que descalificaban
ao novo Consello porque nel
estaba integrado o PP . "Oito
das once organizacións da
Permanente son de
esquerdas e cinco delas son
nacionalistas, non
entendemos a atitude das
XXSS porque eles
consensuaron un programa
progresista connosco". •

•Peche dos
traballadores de
Alvarez
Na sua xa habitual xornada
de mobilización dos Martes
(tamén protagonizan
protestas os Xoves). os
traballadores do Grupo de
Empresas Alvarez volveron a
manifestarse pelas ruas de
Vigo e remataron
pechándose no inteiror da
Delegación da Xunta nesta
cidade. Os traballadores de
GEA continuan a
corresponsabilizar ao
Governo galega da situación
de crise da sua empresa por
non forzar ao Governo central
a estabelecer unha vixianza
pormenorizada dos acordes
de venda da empresa
propiedade do INI ao grupo
valenciá Estudesa. •

•A OLP a Israel asinan o acordo da Autonomia
O Cairo foi o cenário para
asinatura entre os Presidentes da OLP, Arafat, e
de Israel , Rabin , do acordo
para a Autonomia para
Gaza e Xericó . Durante o
acto produciuse un momento de confusión porque o Presidente da Organización para a Liberación
de Palestina negouse a
asinar o mapa dos territórios porque está incompleto. A pesar de todo, a ceremónia continuou e Israel
pr-0meteu unha rápida retirada das suas forzas. A
bandeira da OLP xa está
izada en Xericó . Na foto un
dos asentamentos xudeus
nos territórios ocupados ,
un dos grandes obstáculos
para unha paz duradoira:+

• Em~resas Molares
adebeda 360
millóns aos seus
ex traballadores
O Grupo de Empresas Molares non
pagou aos seus ·ex traballadores 360
millóns de pesetas en conceito de salários e indemnizacións, tras o seu
despedimento en Setembro pasado,
segundo eles mesmos denunciaron.
O feito súmase a un conflito en torno
á subasta dos bens da empresa, por
esta razón apresentáronse diante do
xulgado de Vigo na mañá do Martes 3
de Maio para facer pública a sua protesta, mentres se producia un xuízo
que abordaba o problema.+

• As fosas sépticas
fon estragos na
Galiza
A marte por asfíxia nos últimos dias
de seis persoas cando baixaron ao interior de fosas sépticas , das que previamente estraeran 83 o purin , puxo
de actualidade a perigosidade desta
prática se non se realiza con precaución e se evita introducirse na fosa ,
algo que non absolutamente preciso .
Desde 1989 morreron no naso país
máis de cen persoas por este motivo
e en moitas ocasións os falecidos
eran familiares que ian resgatar a outros que quedaran dentro.+

• Estados Unidos
planea invadir Haiti
O Presidente dos EEUU , Bill Clinton ,
asegurou que está a estudar a intervención militar do seu país en Haiti
para depoñer aos militares golpistas
que instauraron a ditadura tras derrocar ao Presidente Constitucional
Aristide . Clinton ternaria esta deci sión ao non ser efectivo o embargo
parcial decretado poi a ONU e poi a
Organización de Estados America nos . Ademais , pesar ia a negativa
dos golpistas a abandoar o poder.
No caso de Estados Unidos entrar
en Haiti seria a primeira ocasión na
que esta país intervén para repoñer
a arde constitucional , dándose o paradoxo de que o Presidente Ari stide
é marxista. (Máis información na páxina 18) •

•Os socialdemócratas
gañan en Holanda
por estreita marxe
O Partido do Traballo (PVDA) , de
tendéncia socialdemócrata, foi a forza máis votada nas eleicións celebradas en Holanda o Martes 3. No proceso eleitoral os socialdemócratas
perderon 11 escanos (tiñan 49) e a
democrácia cristiá (COA), aliada do
PVDA , sofreu un revés ainda maior,
pois perdeu 19 escanos, pasando de
54 a 35. A direita liberal do VVD apenas subiu, de 22 a 29 escanos , e a
esquerda do 066 dobrou os pastos
no Parlamento , subindo de 12 a 24 .
Os verdes teñen 5 representantes. O
recento final non e definitivo e o feito
de que o Parlamento teña 124 eséanos condiciona a formación dun novo
Governo, deste xeito queda por saber
se socialdemócratas e democristiás
sumarán os 77 votos precisos ou necesitarán coaligarse con outra forza
política.+
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O primeiro inform-e do Consello de Cantas debátes·e_no Parlamento con un ano de retraso

Desculpan as irregularidades da Xunta
dicendo que non deron lugar a .enxuizamentos
briu que várias empresas receberon subvencións, en ·concreto
de lndústria , sen cumprir os
contratos-progama que as xustif icaban: "Fixo o Consello de
Cantas algo despois de-sa constatación?"

• X.L/COMPOSTELA

Con un ano de retraso
sobre a sua apresentación
no Parlamento comezou o
debate do primeiro
informe do Consello de
Cantas de Galiza, que
examinou a xestión das
administracións públicas
no ano 90, primeiro do
Governo Fraga, e puxo de
manifesto importantes
irregularidades en
contratacións e
subvencións, asi como
nas cantas do IGVS.
O conselleiro maior, Carlos Otero, salientou o poder compensatório do Consello de Cantas como órgao de control e fiscalización presupostária das administracións públicas. Palas suas
explicacións dedúcese que en
1990, mália as irregularidades
apresentadas no seu informe, a
Xunta, concellos e deputacións
galegas foron pouco menos que
exemplares, contado , ao ser
perguntado polo deputado independente nas filas socialistas
Santos Oujo palas tres deficiéncias máis graves na xestión pública do ano 90 , Otero retrucou :
"escaseza, escaseza e escaseza", aludindo á falta de meios
para desenvolver de xeito sol vente o traballo que lle encomenda a lei .
O deputado Xesus Vega considerou inaceitábel e inexplicábel
a pasividade que deu lugar a
que o informe do Consello de
Cantas do ano 90, apresentado
no Parlamento en Marzo do
1993 e publicado no BOPG o 17
do seguinte mes de Abril tardara máis de un ano en ser submetido a debate na comisión
permanente para as relacións
co Consello de Cantas.
Neste mesmo senso, Vega Bu xán salientou que o Parlament
de Catalunya debateu en Marzo
do 94 o informe correspondente
á canta do 1992. "O control , nos
tempos que corren , é funda mental", dixo en alusión ao cli ma de corrupción que se vive
en todo o Estado.
Xesus Vega salientou que , segundo o informe, o Consello de
Cantas non recebeu documentación sobre moitas subven-

O deputado do BNG rematou
considerando que o informe do
Consello de Cantas ·tai un ha radiografia preocupante do primeiro ano do Governo Fraga.
Despois de aludir á falta de
xustificación de gastos de dietas ou ao abuso das contratacións directas, tamén denunciadas no informe do Consello de
Cantas. Vega rematou dicendo
que "cada peseta de fundos públicos ten que estar xustificada"
para evitar calquer tentación de
corrupción.

Máis de mil cantas
a bertas
Segundo o informe presentado hai un ano por Carlos Otero Díaz, o superavit do
Instituto da Vivenda era en realidade un deficít.

cións e outras aplicacións presupostárias da Xunta no exercício do ano 90 , e perguntou se

hai prevista algunha acción· sancionadora.fronte ás consellarias.
Tamén recordou que se deseo-

Santos Oujo denunciou que ainda siga sen con~luir o inventário
de bens da comunidade autónoma e estimou necesár!a a criación dunha central de compras

O AVOGADO DA XUNTA
XAVIER LoPEZ
bazas á oposición na precampaña. Agora pasou
tanto tempo que se perderon nas hemerotecas as
informacións críticas e as denúncias da oposición
sobre o contido dun informe onde quedou de manifesto que as cantas do IGVS non casaban: o superávit de 1.238 millóns era - é - un deficit de
2.185 para o Consello de Cantas. Ou que ao 80
por cento das subvencións fiscalizad.as en lndústria apresentaban incidéncias definidas polo sociaNa sua primeira comparecéncia para apresentar o
lista Fernando Salgado coprimeiro informe da institumo "grave desconrol e mación , Carlos Otero semellou estar a defender un in- - - - - - - - - - - - - rasmo contábel"_ Ou que
habia graves irregularidaforme diferente ao corresdes na apresentación das
pondente ao ano 90 , aprecantas de deputacións e
sentado no Parlamento hai
concellos, até o ponto de
un ano. Onde os papeis
que o Consello de Cantas
escritos e publicados talaera partidário de pensar
ban de rendición de cantas
en sancións . Ou que 14
con moitas irregularidades
contrarias de pescadores
só aparecian agora palabras desculpatórias e, co negaron colaboracións ao
tribunal fiscalizador .
mo garantia incontestábel,
o feito de que as faltas coFancendo caso das palabras de Carlos Otero, que
metidas palas administracións non desen lugar a
axuizamentos. Se non hai cadáver non hai crime.
achou disculpas sempre o só viu "problemas formais" nas deficientes cantas públicas do 90, só cabia pensar que ante tan cumpridoras administraO presidente do Consello de Cantas pareceu o
cións sobra Consello de Cantas , por aquilo de que
avogado dunha Xunta de Galiza que xa ten servia dúbida ofende. Con reincidéncia nestas atitudes,
zos xurídicos de abando. Se o debate se retra~ou
-responsabilidade do grupo maioritário na Cámaesta institución vai tardar en acadar a credibilidade
ra- durante un ano, este feito non foi alleo á que
que xa ten o Valedor do Povo diante da sociedade
en Outubro houbera eleicións e non conviña dar
galega.+
O Consello de Cantas naceu tarde e a falta de rodaxe fai pensar que os conselleiros non se deron
asentado nuns postas onde se lles exixe que sexan críticos se queren ser críbeis como fiscalizadores das xestións presupostárias feitas polos políticos. Doutro xeito aparecerán como cómplices
das trapalladas que fagan os outros.
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O

presidente do Consello
de Contas pareceu o
avogado dunha Xunta que
xa ten servizos xurídicos
de abondo.

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

na Xunta para evitar de,str?gos
nos servizos de compras de ca~
da departamento. e
.
Oujo denunciou tamén a existéncia de moitas irregularidades
na contratación denunciadas no
informe do Consello de Cantas
e considerou improcedente que
a administración autonómica
dispoña de 1.178 cantas abertas en entidades financeiras.
Xaime Pita Varela, polo PP , foi
o encarregado de defender o
labor da Xunta, mesmo negando a evidéncia e asegyrando
que o seu partido foi quen puxo en marcha a institución do
Consello de Cantas, na terceira lexislatura, o que serviu para
que Santos Oujo recordase
que durante o Governo de Laxe houbo intentos abortados
polo PP. Pita insistiu á hora de
dicer que "non -hai nengun tipo
de irre-gularidade contábel " e,
como mostra, salientou que o
informe non deu lugar a nengun tipo de actuación xurisdiccional noutro eido.
Carlos Otero recoñeceu que o
Consello de Cantas foi constituído con moito retraso e que só o
de Castela-A Mancha se constituiu no Estado despois. Rexeitou que o labor poda ser comparábe I ca caso catalán que fai
"control sectorial e non global'',
dixo, e asegurou que o labor feito até agora polo Tribunal de
Cantas fara sempre moito máis
superficial .
Tras reclamar máis meios para
traballar con maior eficácia, Otero Díaz i_nsistiu en pór de mani-:
testo que no exercício do 90 -no
se detectaron distorsións graves. A falta de pecados mortais
fixo inecesário calquer axuizamento, manifestou.
Xesus Vega salientou que o
único problema non é o delito e
que "responsabilidades políticas
hainas ", e considerou por
exemplo inaceitábel que a Consellaria de Presidéncia dixera
que "non hai documentación" á
hora de explicar gastos por un
importe global de 4.796 millóns
de pesetas.
O portavoz do grupo popular recorreu no seu último turno á descu lpa das alegacións aportadas
polos diferentes departamentos
da Xunta para completar ou explicar cantas mal rendiidas. +
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LJNIVERSIDADE

A meirande parte dos universitários
bolseiros ainda non receberon a
axuda económica

Transporte aéreo

• ARANTXA ESTÉVEZ

Nos últimos dous meses o
Negociado de bolsas da
Universidade de Santiago
leva recebido as queixas
de centos de estudantes
con direito a bolsa do
Ministério de Educación e
Ciéncia (MEC). Os cartas
que permiten aos
bolseiros pagar a sua
residéncia fóra da casa
ainda non chegaron na
maioria dos casos.
Despois de sete meses de
curso, moitos alunas
comezan a desesperar e
perguntarse para que
serven unhas axudas que.
chegan no _mes de Maio.
Son vários miles de
afectados.

Os bolseiros non poden financiar por adiantado os gastos de estáncia fóra da casa.

"Non hai direito. Veño de Vigo
para Santiago, contando coa
axuda da beca para alugar un
piso e, xa ves : ainda non ma
ingresaron", quéixase unha
moza de 1º de Direito. Como
ela moitos estudantes acudiron
ao Negociado de Bolsas en repetidas ocasións durante Marzo e Abril para pergu.ntar que
estaba a pasar cos cartas. En
cursos anteriores o diñeiro
abonárase moito antes e empezaban os ingresos en Decembro.

da Universidade de Santiago
remataron de se matricular ,
nalguns casos, no mes de Xaneiro. A innovación da Universidade compostelán que supuxo
a Unidade Centralizada de matriculación provocou un importante retraso nos periodos de
matrícula . Un funcionário da
Universidade indicou que a incompatibilidade entre o sistema
informático de matrículas e o
de xestión de bolsas retardou o
proceso de adxudicación destas últimas.

Os funcionários tentaron acougar os ánimos dos afectados. A
explicación máis ouvida tala dun
erro na xestión das solicitudes
que seria responsabilidade da
Universidade e non do MEC. "A
nasa competéncia é a xestión e
adxudicación das bolsas. Mesmo en casos dubidosos nós podemos suxerir ao Ministério que
conceda ou non a bolsa. O Ministério só dá arde de ingresar
os cartas'', explica Salvador
Bará, vicerrector de Estudantes
e Servizos. Para el non existe
un retraso sustancial nos pagos
e as deficiéncias débense ao
cámbio no sistema de xestión
das bolsas que se fixo no pasado Agosto.
·

Para Salvador Bará este problema non existiu. "A matriculación
non ten nada que ver coa adxudicación de bolsas. A bolsa solicítase sen ter confirmada a matrícula . O retraso das bolsas
nada ten a ver coa matriculación. É máis, penso que non hai
retraso tendo en canta todo o
cámbio que fixemos no sistema
de xestión".

MANuELCAO

No transporte aéreo internacional estase a dar un proceso de ·
concentración empresarial como consecuéncia da des-regulación da prestación de servizos en calquer parte do mundo. A
competéncia na "ponte aérea Barcelona-Madrid", o axusto duro
de Air France, as dificuldades da Lufthansa, e, antes, a desaparición da Panam demostran que os problemas do sector non son
conxunturais. A abriga de competir nun mercado mundial no que
as únicas regras serán as da libre competéncia vai levar á desaparición da maioria das empresas de bandeira. No caso dos países latinoamericanos tal proceso xa se deu, e asi Aerolineas Arxentinas, Viasa, etc., xa cairon nas máns da Iberia. Máis, para a
compañia española non son boas as perspectivas e difícilmente
poderá manterse a longo prazo como empresa autónoma. Os
acordos comerciais coas United Airlines, a maior compañia aérea do mundo, poden ser a antesala dunha maior integración
empresarial de forma que a estratéxia a médio e longo prazo da
empresa española estará vinculada a un grupo aéreo que nada
terá que ver coas vellas compañías de bandeira.
No acordo sobre o comércio de servizos (GATS), incluído na
Ronda Uruguay do GATI, un anexo ocúpase do sector do transporte aéreo, polo que se avanza na liberalización interna e externa dos servízos da reparación e mantimento de aeronaves,
sistemas de reservas e comercialización dos servizos de transporte aéreo, conservándose, por agora, os direitos de tránsito en
ou sobre o território dun Estado membro. En Europa estáse a
producir xa unha dura competéncia atendendo a critérios de
mercado senda as British Airways a empresa europea mellar colocada: A Comisión europea esta a vixiar as políticas dos respectivos países que tentan manteras cantas de explotación das
empresas do transporte por medio de subvencións indirectas.
No próximo futuro, os
cámbios tecnolóxicos na
construción aeronáutica
configuran unha segmentación na prestación
de servizos de transporte de pasaxeiros e mercancías de maneira que
unhas poucas empresas
repartiranse o mercado
internacional competindo via prezos, pero quedarán . moitos segmentos ·
ou nichos para pequenas empresas. Diversas
empresas poderán realizar servizos de transporte especializados en espázos xeográficos rexionais, continentais e intercontinentais e segundo tipos de actividade turística, produtiva, comercial ou de servizos. En todo
caso, o transporte aéreo será un dos sectores máis importantes
e dinámicos da economía mundial que mediante o aforro de
tempo, menor custo e maior seguridade permitirá unha maior interconxeión entre todas as áreas do planeta.

---------'O
transporte
aéreo será un dos
sectores máis
importantes e
dinámicos da
economia mundial'

Para Galiza, é fundamental o transporte aéreo dado que só haberá futuro se somos capaces de conectar con certos segmentos do mercado mundial, e para isa é primordial dispar duns
meios de transporte que permitan satisfacer esta demanda de
xeito rápido e con regularidade. O cámbio por lbéria nos voos
Santiago-Londres (o maior destino europeo, con 67 millóns de
pasaxeiros en 1992) de Heathrow a Gatwick, abrigando a utilizar
a Porto como alternativa, é negativo para Galiza pla facilidade
dos enlaces derivados do carácter troncal do primeiro aeroporto
londinense.+

Máis o certo é que os alumnos

Para que son as bolsas?
As afirmacións de Bará contrastan co sentir e a realidade dos
bolseiros. Para moitos as
279 .000 pesetas que lles concede o M EC son o único médio
para pagar estáncia en Compostela ou Lugo e material didáctico . "Todos os anos tes que

gardar parte da bolsa para o
curso seguinte porque todos os
anos chegan tarde os cartas .
Como mínimo en Decembro .
Pero este anos pasáronse de
rosca", dinos Mónica, estudante
de 3º Filoloxia.
Os bancos oferecen créditos
para adiantar os cartas , pero
son os peticionários os que pagan os xuros. "Cando nós ternos un erro suspendemos
unha asignatura . Eles teñen
problemas na xestión pero nós
ternos que seguir pagando . lsto
non se pode repetir" di a estudante de Filoloxia. Pero Bará
coida que "a xente bota as
mans á cabeza demasiado
cedo . É grave dicir que non po den vira estudar porque as bolsas chegan tarde".
Bará asegura que entre Marzo
e Abril ingresáranlle a máis de
3.000 estudantes , sen especifi car se no Campus de Lugo ou
no de Santiago. Neste último a
primeira das cinco listas de bol seiros chegou o 1 de Marzo e a
seugunda o dia 15 . Desde a
publicación ao cobro pode pasar un mes . Mentres os bolsei ros seguen indo ao caixeiro automático , dia si e dia tamén ,
para ver se houbo sorte e chegou odia.•

r---------------------------------------------------------------------------1
O escrutínio definitivo deixou as espadas en alto

Villares e Villanueva pendentes dos pactos
•X.C.
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Coñecidos os dados finais das
eleicións ao novo Claustro Universitário todos os colectivos
gardan a sua decisión sobre a
votación ao Reitor. Entre o profesorado, que se apresentaba
individualmente á eleición, estabelécense quinielas sobre os
posíbeis apoios, á espera de
que se podan apresentar outros candidatos ademais de
Ramón Villares e Dario Villanueva. No estudantado, AUGE
dixo que en todo caso non
apoiaria ao actual Reitor, afirmación que os CAF fixeron a
respeito de Villanueva.

No escrutínio dos PAS, a maioria desta volta foi nacionalista
con 25 escanos para a agrupación A Trabe e os 1O restantes
para Pasconpas . Entre os estudantes a suma dos candidatos póprios e os achegados
eleitos en listas de faculdade
ou persoas independentes permiten estabelecer que os CAF
terian acadado os 48 claus trais , AUGE 32 e UDEGA 12,
senda os 33 restantes independentes nos que é imprevisíbel estabelecer a sua posición
na eleición a Reitor.
Os CAF, que conservan maioria
(37%) no sector estudantil, fixe-

ron pública a sua valoración das
eleicións considerando que a
perda de apoio "só se cifraría en
catro ou cinco claustrais, o que
non é alarmante", considerando
que ademais o maior apoio obtivérono ali onde medrou a participación nas votacións até un
20%. A baixa dos Comités, que
nestas semans celebran os dez
anos da sua criación , estaría debida á renovación xeracional,
con candidatos moi novas, "o
que contrasta -din nun comunicado- con AUGE cuxo presidente tamén claustral ten 35 anos".
Tamén consideran que incidiu
na sua votación "o queime polo
suposto apoio a Villares". +
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MOBILIZACIÓN POR UNHA NOVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Un grupo de 50 traballadores pediu a nómina en galega e non recebeu resposta

O Concello de Santiago, pioneiro na matéria,
incumpre o seu regulamento de uso do galego
• CARME VIDAL/SANTIAGO

Apesar de contar desde
1989 cun Regulamento
sobre o Uso do Galega no
Concello, pioneiro na
matéria, a presenza da
nosa língua na burocrácia
municipal e nos usos
públicos segue sendo
excepcional, segundo a
moción que apresentou o
BNG e que rexeitou a
maioria municipal do
PSOE.
Segundo a concelleira nacionalista Encarna Otero mesmo sendo Compostela pioneira na criación de mecanismos para a normalización -foi dos primeiros
na aprobación dun Regulamento
próprio e conta cun Servizo de
Normalización Lingüística estábel- "o galego non é realmente
o idioma oficial do Concello e estas medidas convértense nunha
lousa defensiva para o grupo
municipal ante calquera crítica".
No texto da moción apresentada
polo BNG en Compostela repásase o incumprimento de cada
un dos capítulos do Regulamento e faise constar , entre outras
causas , que non se emprega o
galejgo como língua normal de
comunicación cos cidadáns nen
coas empresas concesionárias
de servizos públicos , redáctase
en español grande parte da docu me ntació n correspondente a
asuntos económicos , a rotulación da toponímia continúa sen
estar galegu izada e que máis de
cincuenta traballadores da entidade local solicitaron que se lles
enviase a nómina en galego e
non tiveron resposta oficial.

sentido, Socorro García, normalizadora lingüística do Concello ,
afirma que apresentou un proxecto no que se desenvolvía unha liña de actuación cara a normalización do galega e non foi
atendito polas awtoridp.des locais. Asimesmo en'gade que "o
servizo está a ser inoperante
porque non se lle deixa o espazo que precisa e nen se respeitan sequer os direitos individuais como a comunicación persoal en galega co Concello".

Implicar á sociedade
A moción pretende que o Regulamento de uso do galego apro-

bado polo Concello acade contidos efectivos -no 1989 tivo os
votos a favor do grupo socialista
do governo municipal- para o
que propón a criación dun "Consello social para a normalización
da língua" na que participen entidades cidadáns, partidos políticos, sindicatos, equipas de normalización ... que elaboraria
plans de dinamización da língua
ao tempo que serviría para implicar aos mesmos colectivos aos
que se dirixen. No que atinxe ao
Servizo de Normalización Lin güística, o texto apresenta as
distintas funcións que entrarían
dentro do seu cometido entre as
que se atopan a coordenación

técnica, asesoramento lingüístico, elaboración de plans de dinamización, formación de persoal e
indica a necesidade de "asignacións da responsabilidade política sobre normalización lingüística a unha concelleria que poida
dedicarlle o interese necesário".
A moción foi rexeitada en Pleno
pero , segundo Encarna Otero,
"é a primeira vez que, mesmo
sen aprobala, o grupo de governo manifesta estar de acordo
con todo o que nela se di" .

O caso de A Coruña
O presidente da Mesa pola Nor-

malización Lingüística, Xosé
Manuel Sarille afirma que hai
concellos que incumpren a Lei
do uso do galego como língua
oficial nas entidades locais
aprobada no 1987, e cita o caso
extremo de A Coruña onde "hai
unha denúncia xudicial xa que
nen a toponímia está en galega.
O idioma é proíbido tallantemente nun total incumprimento
da legalidade". Engade Sarille
que os servizos de normalización municipais convértense a
miudo en traductores ou animadores socio-culturais sen adicarse ao que realmente é a súa
función, a normalización integral
do galego na vida do Concello. +

""

HAI ·QUE GANAR
FALANTES
XOSÉ MANuEL

SARILLE

Desde que se puxo en marcha a Autonomia en Galiza, os sucesivos
governos da Xunta caracterizaron-se por ter unha consideración do
idioma galego próxima á que se ten das peculiaridades etnográficas
e folclóricas. Sen pretender despreciar esas parcelas da cultura, non
cabe dúbida que o tratamento político que se lle
debe dar a un idioma difire radicalmente do estríetamente culturalista e
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
proteccionista .. Os primerios pasos foron unha
cópia desnatada do que
estaba a facer o governo
catalán , mesturando-se
sempre no caso galega a
política lingüística co proteccionismo cultural.

'Denunciaremos
.
a

política inútil, onde
nada responde a un
proxecto eficaz,
mentres se perden
falantes entre as
novas xeracións'

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

Loxe de considerar a
normalización lingüística
como un obxectivo que
unha vez acadado significa para o idioma ter unha funcionalidade e un
uso sen necesidade de
proteccionismo nen axudas , trataron ao galega
como un rasgo pintoresco, unha curiosidade peculiar parella a vellos valores e instrumentos . Pervi.viu e potenciou-se asi unha identificación de cultura rural con idioma, afastando-se de calquer proxecto
que emparellase a recuperación do galego coa da construcción de
Galiza como nación.

A matéria é de abrigada impartición en galega na FP
Educación impón que o exame de Humanística
para alunos libres se conteste en castellano

Esta valoración ten unha leitura ideolóxica, contraposta durante estes quince anos aos actores que postulan unha política lingüística
que implique a recuperación real do idioma, tendo como obxectivo
facer do galego un idioma non apadriñado, de uso pleno e con total
funcionalidade.

Asemade a moción acu saba ao
grupo de governo de pasividade
e falta de vontade pol ítica ao
non ter dotado dunha partida orzament ária própria ao Servizo
Municipal de Normalización Lingü ís tica nen ter aprobado un
programa de actuación para que
realmente fose operante. Neste

•X.C.

A Consellaria de Educación, que
no 1988 dispuxo que, na FP, a
Formación Humanística fose impartida en galega, ven de canear
a sua própria lexislación, exixindo nun exame para alunas libres
desta matéria "contestar necesariamente en castellano".
Segundo a denúncia da Mesa
pala Normalización Lingüística,
a Dirección Xeral de Formación Profisional enviou aos
centros unhas probas de avaliación para alunes libres que
terian que veiculizar os seminários con exixéncia de cumprimentalos en castellano (ver
ilustración). Para a Mesa tráta-.
se "dun dos abusos máis gra-

ves que se veñen rexistando
no ensino público no
referido ao uso do
idioma galego desde que se regulou
o direito a usalo" .
Pésie ao denunciado a Mesa non se
propón levar o asunto aos Tribunais , "para evitar os graves
prexuízos que recairian sobre os alunos
examinados", pero
chama a que o Parlamento non deixe pasar
a irregularidade e peden a demisión dos cargos da Consellaria de
Educación responsábeis
do exame.+
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A reivindicación que taremos o quince de Maio en
Santiago de Compostela será a do compromiso co
naso idioma, esixindo do Gove~no de Fraga que rematen os atentados institucionais contra a nasa toponímia e os meios de información en galejgos
(Agora agora, Noite Espectacular... ), e que se planifique a galeguización do ensino e da administración. E denunciamos tamén a política conscientemente inútil, na que se despilfarran tres mil millóns de pesetas en curiosidades publicitarias de
todo tipo, onde nada responde a un proxecto eficaz, mentres se perden talantes entre as novas
xeracións dun xeito alarmante.
eremos que é necesária unha nova política
lingüística, carente de sobresaltos , pero firme
e comprometida co obxectivo da plena normalización do naso idioma. Niso estamos, e
por iso desde A Mesa chamamos a todos a
acudir o 15 de Maio a Compostela.•
Xosí-: MA!\LEL SA 1m1.1:
é o presidente da Mesa pala J om1a/ización Lingüística.

OIA INTERNACIONAL DO TRABALLO

Contra a redución
do espazo natural do Monte Aloia
Numerosos. viciños da parróquia de Malvas, concello de Tui,
manifestáronse mediante alegacións ao Plano Túdense de
Ordenación Urbana "para que o espazo natural do Aloia, en pedra da
Abella, non se vexa reducido". Tentando presionar para que o
polémico depósito controlado de resíduos urbanos xamais chega a
ser inaugurado nese enclave.•

En marcha o novo superpetroleiro
de alta seguridade
O superpetroleiro denominado E3 (ecolóxico, económico e europeu) foi
deseñado por cinco grupos do sector naval do vello continente, e
construído na factoria de Astilleros de Puerto Real (Cádiz). Realizado
por encargo da navieira Fernández Tapias, os obxectivos pretendidos
son os de reducir ao máximo os accidentes e os vertidos de cru o mar.•

Criada a primeira ese la europea
de enerxía s lar
A manifestación de Vigo foi a máis numerosa.

A. IGLESIAS

p peche de Santa Bárbara levóu a Coruña a
convocatória nacional

A crise converte

clf- Asemblea dos Ecol

A Coruña e Vigo
protagonizaron os actos
máis multitudinários no 1º
de Maio na Galiza, na
que, en total, segundo os
sindicatos manifestáronse
30.000 persoas. A crise
xeral e a releváncia da
situación crítica dalgunhas
empresas levaron á rua a
máis persoas que en
convocatórias anteriores.
Por unha parte a concorréncia
de manifestantes aos actos aumentou con respeito aos anos
anteiores e por outra hai que resaltar a situación de crise industrial e a circunstáncia da demisión de Xoán Fernández. A situación de Alvarez, do naval vigués, de Astano, de Santa Bárbara, requiren unha atención especial por parte dos sindicatos,
da Xunta e do Governo central",
afirmaba o secretário xeral da
CIG, Fernando Acuña, que valoraba moi positivamente a asisténcia aos actos do Dia Internacional dos Traballadores.
O mesmo Presidente da Xunta,
Manuel Fraga, ·e o governo galego emitian un comunicado no
que expresaban "a sua solidariedade con todos os traballadores da Galiza .e, moi especialmente, con todos aqueles que
non teñen traballo e cos que
buscan o primeiro emprego".
Porén, o comunicado oficial non
avanzaba-- medidas concretas
para frear a· crise industrial,
Oeste xeito, as declaracións de
Fraga eran obxecto da descalifi-

cación por parte dos sindicatos,
que na xornada reivindicativa sinalaron a corresponsabilidade
da Administración autonómica
na resolución da crise. A . sustitu~
ción de Xoán Fernández por An'tónio Couceiro á frente da Cons ellaria de lndústria e o seu
compromiso de respetar as promesas de Fernández non convencen aos traballadores nen
aos seus representantes, que
aseguran que os incumprimentos son constantes.
Estimacións sindicais cifraban
en torno ás 30.000 persoas o
número de asistentes ás manifestacións do Primeiro de Maio,
e coincidian en sinalar que foron
as duas cidades que rexistan os
conflit_os· !abarais máis graves,
Vigo e Coruña, con 15.000 e
10.000 asistentes respeitivamente, nas que tiveron un maior
éxito as convocatórias de manifestación.

xistas Galegos

propón a criación
dun Co nsello da Áuga

· en multitudinário
o 1º de Maio
•H. VIXANDE

Unha escola especializada en enerxía solar ven de ser criada no
marco das actividades do Instituto Público de Promoción Profisional
de Viena. A súa programación vai destinada á reciclaxe daqueles
profisionais -electricistas, fontaneiros e obreiros da construción .. .-,
que segundo as previsións, son os que se han ver máis afectados
laboralmente polo futuro uso masivo da enerxia alternativa e
renovábel. Nestes cursos abórdanse aspectos específicos como
física da térmica solar, mecánica das bombas térmicas e
composición e instalación dos paneis fotovoltaicos. •

esta cidade e que está a padecer o conflito da fábrica Santa
Bárbara", explico u o secretário
xeral da CIG.

Os mesmos p·roblemas,
idénticos lema$
"Polo emprego e a solidariedade. Pala industrialización da Galiza", serviu de lema para a xornada do 1º de Maio nesta ocasión. A consigna difire ben pouco das convocatórias anteriores.
"A verdade é que os princiapis
problemas dos traballadores
céntranse no declive industrial,
no aumento do paro e nas políticas de insolidariedade que pratican tanto o Governo central como a Xunta, de aí que ano tras
ano os lemas teñan que ser moi
semellantes", asi xustificaba
Fernando Acuña a coincidéncia
de consignas.

Na persoa dos seus portavoces Xosé Veira e Xoán Manuel Pérez, os
42 grupos que integran a Asamblea Ecoloxista Galega maniféstanse
moi críticos co Plano Hidrolóxico da Xunta para as caneas galizaCosta por mor qas suas consecuéncias meio ambientais negativas.
O Gonsello da Auga contraria coa participación cidadá e de todas as
partes interesadas. Este organismo seria consultado para os asuntos
de obras públicas que afecten aos recursos hídricos, e os seus
dictames tidos en canta polas Administracións e o sector privado.
As principais críticas son as seguintes:
Neste plano dotado con 225 .000 millóns a 20 anos, só 6.000 millóns van ser adicados a aspectos medio ambientais.
O A construción de encaros só está a beneficiar ás construtoras e ás
compañias eléctricas, sen outro rendemento social .
O Todos os ríos do país terian que acadar no ano 2012 a categoría
A 1 (das directrices europeas) en calidade das águas, causa pouco
probábel nas actuais circunstáncias.
O Os espazos naturais das caneas Galiza-Costa están nun sério perigo, senda insuficiente os actuais cinco espazos protexidos na fran xa costeira.
Asemade, os portavoces da Asamblea remesarán un informe
detallado das suas obxeccións e propostas ao conselleiro de Pol ítica
Territorial e Obras Públicas.+

c/1;1áis de un cento de grup s galegos
peden a mo ratória
do Plano de Incineración de Resíduo s

Outro dos. feitos que as centrais
galegas palparon nesta ocasión
"O que é certo é que é difícil tofoi · a tentativa de desacreditar
par un día no que non haxa nenaos sindicatos como institucións
gunha protesta polas n.ias dalrepresentantes dos traballadogunha cidade galega, así están
res, asi foron publicados alguns
de mal as causas, a crise ten
inquéritos nos qüe se asegura- Organizacións ambientalistas, políticas, sindicais, empresariais,
nemes a apelidos que se susba que a data non gozaba de cultural e recreativas peden á Xunta unha moratória a respeito do
táncian nas empresas en situapopularidade entre o colectivo actual P.R.S.U. de Galiza, (plano que xa tora rexeitado pola
ción delicada ou a piques de pede empregados. A esta cuestión . Comisión Europea de Meio Ambiente). Mediante ela preténdese abrir
char. Nestes casos acodiron torespostou Acuña dicindo que . un debate amplo tocante a unha tecnoloxia de dubidoso efeito
dos os traballadores, ainda que
"na transic_ión"'o papel dos sindi- · positivo sobre a saúde e a economía públicas.
alguns colectivos fixerono máis
catos fe>i _
máis recoñeddo que
organizadamente que outros"-,
hoxe, pero agora haí. voces dós .Segundo os portavoces desta plataforma, Xacobe Meléndez e Manuel
indicou Fernando Acuña.
opinantes oficiai$ que se expre- Soto, trátase dunha campaña de concienciaCión contra a incineración
san através dos meios de comu- como única vía para a solución do problema crecente que supón o lixo
A da Coruña foi a convocatória
nicación do sistema e que tratan na nosa sociedade. Hoxe hai unha alternativa ecolóxica e económica
nacional, "ainda que simplesde dar unha imaxe dos sindica- máis racional, e da indústria da reciclaxe, e a educación ambiental do
mente é porque a ela acoden os
tos como suxeitos negativos, consumidor e da sociedade en xeral. Dentro desta campaña estanse a
secretários xerais dos. sind}ca-·_ pero o protagonismo social tras- . enviar informes a cada un dos 313 concellos galegas, explicando as
tos. Ternos un critério de itiriecende esa imaxe. Os traballado- alternativas que os ecoloxistas oferecen ao modelo da incineración.
res son ese_nciais para q funcio- -.
ráncia no canto de escollar. a
corwo.catória nacional e -' nesta " . ñamerít6 da soc'iedade: e· os sin- .Arestorc;;t xa está a funcionar as plataformas infdrniaÜvas locais de
ocasión concorrian dous feítos·:
dicatos están mái.s consolidados · Compostela, A Coruña e Vigo, e proximaménte Ja.rano as de
a .tran~ición''. +
Pontevedra e Lugo. •
que nunca antes resultada eleita . 'que durante _

•

VIVER NA CRISE

Tres mulleres ocupan vivencias do Grupo de Empresas Álvarez por falta de recursos para pagar un aluguer

a

A toma do bairro
• BELÉN PORTEIRO

Eran as dez e média da
noite do pasado 22 de
Abril cando Viqui García e
Blanca Castro,
traballadorqs do Grupo de
Empresas Alvarez,
decidiron dar o salto.
Acadaron a fiestra dunha
vivencia dos blocas que a
empresa construiu nos
anos 50 para os seus
empregados no bairro
vigués de Cabral e
ocupárona.
A difícil situación económica
que Álvarez está a atravesar, os
atrasos que lle adebeda aos traballadores, a imposibilidade por
parte destas mulleres de seguir
pagando un aluguer e a existéncia de pisos baleiros no bairro
deron coma resultado esta ocupación que dias despois culminou coa entrada neutra vivenda
situada no mesmo bloca. "Hai
que ter moito valor para facer isto", din Vicenta e Blanca, mentres abren a porta dunha das
casas , sen habitar desde hai
dez anos , coas chaves que xa
están no seu poder.
5

Pero aquela noite da ocupación
o antigo inquilino da vivencia estábaas a agardar. A que ia ser
unha acción secreta converteuse
nun rumor que se estendeu por

todo -a viciñanza. "Este
señor chamou á policia
e pediunos un millón de
pesetas. E incomprensíb~I que nos pedise eses
cartas cando a casa non
é del e cando sabia que
a ocupamos porque non
podemos afrontar un
aluguer".

aporta o dado técnico.
".Oaquela
eramos
4.800 , agora quedamos 1.060''.

É pola mañá e as ne-

Coñecen ouros casos de necesidade parecidos aos seus ,
incluso piores pero eren que
por medo ao que dirán, por
medo ao que pasará, non secundan a sua iniciativa. A elas
non lles preocupa o que a
xente poda dicer : "Ao fin e ao
cabo estas vivencias perténcenos. Son para obreiros en activo e resulta que están habitad as por netos e bisnetos
destes traballadores".

nas, as duas tillas das
traballadoras, están no
coléxio. Teñen 12 ·e 14
ano~ e as empregadas
de Alvarez, unha solSen embargo entregouteira e outra separada,
lles as chaves: "Días
teñen claro que as
suas rapazas necesidespois d íxonos que
nos deixaba a chavala,
tan un teito onde acof:.. reacción dos responsábeis de
que non nos queria mebi llarse. A sua situa- · Alvarez a estas ocupacións foi,
ter no cárcere". Viqui e
·ción anterior era insospolo momento, de cautela . "O
Blanca respiran tranquitíbe l. A empresa xa
xefe de persoal díxonos que a
las, xa non temen a un
adebeda tres meses
empresa non p9dia facer nada,
dexaloxo e céntranse
xa que estes blocas foroh apreseh contar os atrasos
nestes dias no adecendo ano anterior. Pagou
sentados no Concello como en
tamento dos que a para pena non sair . da vi- _ estado ruinoso pero non resultir de agora serán os
venda nos primeiros
tou admitido . Agora o tema vai
seus fogares .
catro dias de ocupaen Santiago. Estase á espera
da senténcia e despois veremos
'.:t ción. Agora veñen de
As caixas cos seus en-_ IB dar de alta a luz e de que atitude toman, porque polo
seres ainda están amovisto o que querian no seu dia
¡;2 talar co alcalde, Carlos
r e ad as palas habitaeran vendérllelas aos inquilinos.
~ Príncipe, quen se comcións da primeira casa
~ prometeu a enviarlle
Por iso a xente é máis reácia a
que ocuparon e que, Viqui, unha das traballadoras de Álvarez, diante da casa ocupada. un escrito á empresa
deixalas".
polo momento, está a
para lle pedir que aceiutilizar xa que a outra está en
te a ocupación das vivencias.
Agora temen pola sorte que po40, viveron a época dourada
moi más condicións. Pouco a
da correr a outra compañeira de
desta empresa de louza, cerápouco irano arranxando. "Hai
fadigas, unha traballadora, caEstán satisfeitas deste paso
mica e vidro. A primeira, que
que limpar, pintar e até picar paque, por outra parte, non é ben
sada e con tillos, que está a
traballa no departam~nto de faredes , pero o importante é que
visto polos seus novas viciños. - ponto de ir á rua pórque non pobricación , entrou en Alvarez hai
"Sabemos, explican, qµe hai ouxa estamos dentro", comentan
de pagar o aluguer . Tratan de
20 anos. A sua compañeira leva
conseguir outro piso para ela:
ao mostrar a vivencia construída
tras casas baleiras pero a vicina fábrica 25. Tiña tan só 15
hai máis de cuarenta anos.
ñanza non presta é.l sua axuda.
"Ternos que apoiarnos unhas ás
cando pisou a factoría por priTodo o contrário, abren as poroutras. Nós xa estamos dentro".
meira vez. "A empresa naqueles
tas e fiestras e encenden as lu- A época dourada
E tora, nc;s fiestras, as traballatempos era estupenda. Viñas
ces, para aparentar que ainda
doras colocarán macetas con
traballar con gañas, con ilusión",
están habitadas".
Viqui , de 42 anos e Blanca de
flores.•
lembra Blanca, mentres Viqui

~Literatura~

Vences, 6 de maio. 20 horas. Sal6n de Actos do Instituto "Eusebio da Guarda"
VMesa Redonda "Presencia de Luis Seoane na-cultura galel@contemporánea",
-na que participarán Xosé Luis Axeitos, Xosé Dfaz, IsaacTiíaz Paráo e
Pilar Pallarés, mo~or Xabier Seoane.
Por caritas scñam~ en Galicia

Sábado, 7 de maio. 19 horas. Pazo de Marifián.
\lEntre~a d.0$ premios "Rafael Dieste"
de teatro, e Miguel González Garcés", de poesía
\lPresentaclón do libro "Maside", de
, Mª Esther ~ez Losada.

dende Buen~Aire;,
ec;cribindo, pintando,

loitando e perdendo.

Soios

LuisSeoane

W Semana Cultural da Depu.tación da Comña
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DISCRIMINACIÓN SEXUAL
O xinecólogo do Sergas,
Costoia Piñeiro, non volverá
atender ás mulleres da
Ferrolterra a parti'r do mes de
Xuño. O médico máis
denunciado da zona pediu o
translado a Compostela, tras
unha solicitude da inabilitación
das Mulheres Nacionalistas
Galegas, baseada nunha
recollida de sinaturas entre as
suas pacientes. Despotismo,
machismo, escasa ou nula
delicadeza nas exploracións,
diagnósticos apresurados e
alarmistas, a máis dun longo
etcétera de desacertos no trato
diário coas mulleres ferrolás
levárono a desistir no seu
propósito de manterse no .seu
pasto e non ceder "ás presións".
.

(

Os abusos nas consultas dalguns xinecólogos
representan unha prática ainda sen extinguir.
XURXO LOBATO

~oi

acusado de atitudes mac.histas, despóticas e de

r~ali?ar

diagnósticos alarmi~tas

O xinecólogo .de Ferrc>I solicita o traslado

.
despois das denúncias dun cento ·de mulleres
• VIKI COSTAS

Sabela Pérez Murias, no r:iome
das MNG, anl_!nciou que o conflito non queda resolto aquí. O seu
grupo teme que a situación poda
reproducirse no seu novo destino. "Non irnos permitir que siga
atendendo ás mulleres. Na nosa
solicitude ao Sergas, exixiamos
que o retirasen da atención ao
público. Xa pensabamos que
non ian inabilitalo non nos parece que a solución estexa nun
translado, senón na sua retirada
da atención ás mulleres'.

e

_Sabela di que se Costoia volve
ás andadas en Compostela, voltarán á loita nesta cidade, enviando o seu dossier ás campa- .
ñeiras desta cidade e recomendando ás mulleres que fagan
uso do seu direito renunciando
a este facultativo.

co a estas dependéncias. o seu . lles confirmou que tiña coñedller firmas de xeito indiscriminadestino non . chegou a materialimento do caso e propúxolles . do, e non temas unha experiénzarse. En canto os xornais puagardar até que se artellara unci~ anterior de total solidariedade
bl icarpn a nota de p-rensa, un
ha ~olución adecuada· para to- . cunha campaña concreta. A xendía antes da asunción do se.u . dos. Daquela, a maioria das mute apoia demandas ·moi xeralizanovo cargo, foi remitido ao amlleres de Ferrolterra ou tiñan un..
d as, como cando pedes maior
-bulatório, sen máis explicacións.
presuposto para unha ou outra
ha experiéneia -persoal ou escoi·taran algunha recomendación
área, pero cando se trata dun te"lso fíxonos pensar .que a sua
en·contra do xinecólogo.
ma tan selectivo , a cousa cámreputación non era .moi boa en- .
bia. Non quixemos alongar o pratre os seus próprios compañeiSe cadra foi esa a causa de que
zo da campaña porque tiñamos
ros, pero non nos alarmamos, · só nun mes, e sen facer demapresa .por apresentar a denúncia
até que comezamos a detectar
ao Sergas, pero estamos segusiados -esforzos, o grupo feminiso clima de malestar xeralizado".
ras de que esas duascentas sita conseguise un amplo apoio
das mulleres na sua intención de
naturas son só unha boa mostra
As Mulheres.Nacionalistas Gaapresentar unha denúncia en firdo rexeitamento ao médico.
legas decidiron denunciar .o came á Inspección. "A verdade e
que non fixemos máis que recoso á Inspectora do Sergas, que
Nestes momentos, a Inspectora

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

: Un pasado non tan honroso

O doutor Costoia fíxose coñe- ·
cido hai bastantes anos. Unha
rapaza de Cedeira acucHra á
Malestar xeralizad.o
sua consuíta particular porque
tivera un embarazo de incógniTodo comenzou a finais do pato. A inuller, temerosa da reacsado ano, cando se detectou un
ción da sua família, pariu soa
malestar inusual entre a maioría
na casa, e soterrou o feto poudas mulleres que recebian a
co despois. Decidiu pota sua
atención do xinecólogo. Nesa
canta acudir a un xinecólogo
data, o deutor Costoia tora tras- · : -·pra facerse unha revisión . O
ladado desde o Hospital Arquidoutor Costoia detecfou nunha
tecto Macide ao Ambulatório.
primeira exploración que a muEra o único xinecólogo de cupo
ller tivera un parto. Nuriha conda Sergas, o que lle supu-xo
versa ·coa adolesc~nte e tras
atender a pacientes dunha aminsistirlle moito, conseguiu que
pla zona sanitária, que se esteri. a moza se derrubase e confede desde Ortigueira a~é Ferrol.
. sase todo": o xinecólogq co- .,
broulle pala consulta, e pouco
"Moitas mulleres saían chorandespois denu.nciou o feíto á
do da sua consulta, outras alarGarda Civil. ·A rapaza foi ingremadas, e un grupo minoritário
sada na cadea, da que saiu ao
alporizadas e coa intención de
pouco tempo, ao serlle concedenunciar o seu caso". Sabela
dido un indulto.
aponta que poucos meses antes apresentaran un comunicaReaccións bastante anti-feminido aos meios de comunicación
nas, ainda que talvez non tan
de Ferrol, amasando o desacorespectaculares, seguiunas a ter
do de vários colectivos feminisno desenrolo do seu traballo,
tas e dos traballadores do Cencomo o caso dunha muller que
tro de Orientación Familiar
comezaba a padecer a meno(COF) , polo translado do médi-

pausa. Ao perguntarlle .se tiña
qµe tomar anticonceptivos para
non· quedar encinta, o médico
díxolle que se ela quedaba embarazada, saía nos xornais.
Unha rapaza máis nova dirixiuse á sua consulta para cambiar
o método anticonceptivo que
estaba a utilizar. "Creo que
despois ·de tantos anos, xa é
hora d~ que o meu compañeiro
comece a preocuparse e tratarse el pra evitar embarazos". A
resposta do médico non se fixo
esperar: "Ti es como todas as
mulleres, que sodes todas unhas egoístas". ··
Unha nova eventualidade cóntaa Ana Pérez, unha muller de
Cabanas, na actuálidade embarazada de cinco meses. "Fun
á sua consulta, ao pouco de
descobrir que estaba encinta,
para facerme unhas probas e
ver se todo ia ben. A verdade é
que el atendeume coma tocólogo, xa que ainda que hai outro
especialista, el é, nesta especialidade, o único que lle toca

ás mulleres do rural. Recebeume con moi más maneiras e
cando lle perguntei por que tiña .
tanta peluxe nos últimos meses, díxome que eu tiña hirsutismo. Eu non sei se se pode
entender, pero ás mulleres cando estamos embarazadas, éntranos un medo atroz a padecer calquer enfermidade que
poda afectar ao feto, xa vivimos
bastante alarmadas, coma para
que .enriba alguén faga un diagnóstico tan fácil. Non me gostou ·e optei por remover .Roma
con Santiago até conseguir que
me atendese outro médico, que
por suposto. díxome que · o da
peluxe era normal, e que non fi·xese caso ao do hirsutismo".
Ana indica que .o sente pol~s
mulleres encintas que caen nas
suas mans. "Coñezo o caso
dunha delas que·só veu ao médico na primeira consulta e, no
momento do parto, non lle fixer.on ecografías, e chegou ao
hospital sen saber se todo ia
ben, seguind'o unicamente as
instrucións dun libro que se
comprara".•

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

do Sergas recoñece que hai
aberta unha investigación contra
o médico . Durante os últimos
meses, a maioria das mulleres
que asinaron co seu nome, dirección e teléfono están sendo
chamadas a declarar. Ainda que
non se concluiu o proceso, a inspectora di que non pode informar
sobre a marcha das investigacións e rexeita tamén sinalar as
posíbeis consecuéncias do proceso para o facultativo. "Só podo
dicerlles que a investigación está
aberta e que o médico solicitou o
translado e xa lle foi concedido".
No ambulatório de Ferrol apresentáronse máis de 80 denúncias, ás que haberia que sumar
as realizadas verbalmente e que
comezan a ser admitidas, pésie
a existir un regulamento en contra de todo tipo de protesta que
non se faga por escrito. "Non poden facer outra causa, dado que
no Ferro! xa o sabe todo o mundo. Eu apresentei unha denúncia
verbal e agora veño a facelo por
escrito", sinala unha traballadora
de Narón que padeceu unha enfermidade de transmisión sexual
e a máis do tratamento respectivo tivo que suportar o sermón do
médico, que non dubidou en suxerir que contraira o virus tora do
seu matrimónio, adicándolle todo
tipo de lindezas que prefire non
lembrar. "lnformeime e dixéronme que· algunhas destas enfermidades só as padece a muller.
E ainda ·que non fose asi, quén é
el para me dicer nada?"
Nos últimos meses, con só
apresentar unha queixa verbal,
as mulleres eran desviadas ao
centro de especialidades do
hospital Arqu.itecto Macide, e
segundo anúncian no próprio
ambulatório, en breve prazo de
tempo comezara a traballar no
seu posta un xinecólogo novo,
que chega ao posta, como o
seu primeiro desiino. •
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NACIÓNS SEN ESTADO

Jonan Fernández, portavoz de Elkarri
'O PP é o principal obstáculo para a pacificación de Euskadi'
•H. VIXANDE

Contacto directo coa ETA

Jonan Fernández é
portavoz da coordenadora
para a pacificación de
Euskadi Elkarri, a
iniciativa máis avanzada e
que está a atopar·máis
consenso social para
chegar a unha solución do
conflito basca.

Hai actuacións imediatas que
son precisas para busca dunha saída ao conflito?
Hai. Pensamos que o Governo
ten que ter un contacto directo
coa ETA, nomeadamente con
Antxon na República Dominicana para a distensión comezar.
Ademais, eremos que os partidos están a carecer de iniciativas. Por que non se poñen a falar o PSOE e HB, ou o PNV e
HB, como fixemos as asociacións sociais? En Irlanda o Sinn
Féin e o Partido Laborista de Irlanda do Norte puxéronse a falar e chegaron a un acorde que
pasaron ao Presidente da República de Irlanda, que, á sua vez,
falou con Majar.

Cales son os factores que impeden a solución ao problema
basca?
Neste conflito durante moitos
anos todos nos adicamos a botar leña a unha parte ou a outra, pero hai dous factores claves que retrasaron a saída: por
unha banda que na prática non
existiu unha función mediadora, que é algo habitual neutros
conflitos ; iso fixo que se enquistase e pala contra que as
forzas máis contrárias ao diálogo condicionaron a situación
impedindo calquer posibilidade
de diálogo.

Pero a simples vista semella
que apontarse ao diálogo seria o máis rendfbel.
Si, pero dominou a polarización.
O conflito naceu, foi collendo
forma, e cando chegou o momento de abordar o diálogo fixéronse dous polos: a Mesa de
Ajuria Enea, por unha banda, e
a esquerda abertzale, pala ou -

Por que HB renunciou a negociar e deixou todo o peso nas
mans da organización armada?

aillamento de HB e foi suprimida. lso hai catre ou cinco anos
teria sido un escándalo. Agora
tiveron que retirar esa proposta
porque non é popular.

Todos os partidos manteñen
esa posición?
Agás o PP . O Partido Popular
ten unha postura moi diferente e
é moi intransixente co diálogo.

Faino pala cota eleitoral no Estado, non en Euskadi. Como a
opinión pública española foi preparada para unha visión confrontada da sitt.Jación e foi alimentado o séntimen1o de enfrentamento, o PP ten unha cota
importante da sua porción eleitoral asentada nese esquema. A
estratéxia estatal do PP abriga
do PP de Euskadi a monstrarse
tamén en contra do diálogo,

lso é dar protagonismo exclusivo á ET A e nós non compartimos esta visión. Parécenos que
Herri Batasuna poderia facer
unha aportación importante na
busca de solucións. Como os
demais partidos, HB tampouco
ten iniciativa.

mesmo da reinserción.

Pero o PP pode gañar as próxi mas-eleicións xerais.

De negociación non falan,-por
que?

Ese é ·un dos principais problemas
para abrir unha vía de diálogo. Isa
incide na política do PSOE, porque ten medo a isa e resta a iniciativa ao diálogo. Hai unha carreira de obstáculos por chegar antes
do PP gañar as eleicións.

Nen citamos a palabra negociación nen a palabra, condea porque nun conflito tan vello como
este hai moitos termos que á

r---------------------------------------------------------------------------,
1
En Europa xa non inter~san os conflitos de
baixa intensidade como Irlanda ou Euskadi'

1
1

1
1
1

1

'O Governo ten
que negociar coa
ETA na República
Dominicana'

1

1
1

: O marco do Estatuto vai ser
: superado?
Si , pero o próprio PSOE de
Euskadi xa o recoñeceu e dixo
que a vía é agotar as transferéncias e amplialas despois. O
marco do Estatuto non abonda.

lso pode significar a reconfiguración do Estado?
tra ; sen posturas intermédias.
Houbo un momento no que isto
foi rendíbel eleitoralmente. Había unha cuota no mercado eleitoral. Houbo unha pugna por ser
o máis intransixente. Pero iso
mudou. Xogábase unha porción
moi pequena, pero os partidos
cegáronse pensando que canto
máis duros ian conseguir máis
votos, pero ao final demonstrouse que non era asi.

Por que razón cambiaro11 as
tornas?
·
Porque dezasete son moitos
anos, porque a xente está cansada, porque foron _ensaiadas
moitas vías para a resolución do
conflito e todas fracasaron e
porque o que falta por probar é
un camiño sério. Hai un sentimento social decisivo a favor do
diálogo. O congreso recente do
Partido Socialista basca foi unha monstra. Na ponéncia inicial
habia unha cláusula na que dician que ian seguir a política de

Si. Creo que neste momento o
Estado ten, por interese próprio, unha necesidade de remodelación e nese debate xera I sobre que forma debe
adoptar cara ao futuro é posíbel que se podan atapar solucións ás reivindicacións das
nacionalidades históricas.

Pode enmarca·r esa nova situación·en Europa?
A Europa xa non lle interesa
ter o que chaman conflitos de
baixa -intensidade, como Irlanda ou Euskadi, q\,Jeren resolvelos e·tamén teñen pendente cal
ten que ser a relación entre a
Unión Europea e os. povos de
Europa. Aí liai unha encrucillada na que se han resolver a re1ación dos pavos co estado,
con Europa e a própria configuración das relacións entre
pavos en todo o mundo. No
fundo debátese o carácter dos
Estados·-Nación e as Nacións.
sen Estado.

.

'

Non hai riscos de que se
produzan situacións semellantes a lugoslávia?

É o que 'cómpre evitar. O modelo é o dos checos e os eslovacos.
Entende a posición do Estado, destinando na República
Dominicana a Antxon e pola
outra negando negociacións?

É a táctica do pau e a cenoura.
Outro proble ma é que no
PSOE e o Governo non hai unha postura unificada e iso é
porque non se remata por asumir o valor do diálogo. Asunción era un dos maiores obstáculos. É importante unificar
posturas. En ocasións utilízase
a táctica de .manter várias post u ras ou de lanzar distintas
vías para desorientar 04, co.mo
dicia Corcuera, para tomar a

temperatura da outra parte, pero tamén hai unha compoñente
de distinta visión. Non creo
nunha estratéxia superestrutural do Estado que condicione
todo, inciden moito as ideas e
as persoas.

Cal é a solución dos presos?
A saída dos presos é a rua.
Con respeito ao conxunto das
vítimas, haberá que dar unha
solución en conxunto . Agora
centrámonos en reclamar o
cumprimento dos direitos humanos en relación cos presos,
porque esta é unha das cuestións que cria máis crispación.
A dispersión é unha medida
inumana e que ademais vai en
contra da lexislación. A estratéxia de dispersión non é aillar
·aos qu~ non están pala violéncia, é unha medida de forza,
bélica, represiva, ilegal. ..

Falan de ~utpdetermináción,
o ·futuro básco .ten correspondéncia n.o mundo?
·

'Q modelo futuro
entre Euskadi e o
Estado é o dos
checos e os
eslovacos'

Noñ terr1os matinado sobre os
contidos da solución, ainda
que todos teñen un. modelo
que .nc;m fan público, pero ten
que cambiar a relación entre .o
Estado e o País Basca porque
é algo que queren várias forzas, PNV, EA, HB ... O direito
de autodeterminación vai ter
releváncia. •

1
1

. 1

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

'Non podemos
falar de
negoc-iacións e
condenas, ternos que dicer diálogo e
reprobación'

marxe do que queren dicer, teñen outros significados. O vocablo negociación está vencellado
a . Herri Batasuna, é unha voz
partidista. A palabra condea é
usada polo pacto de Aju ria
Enea. Nós buscamos a nasa
própria linguaxe, talamos de reprobar e de diálogo. Neutras experiéncias de pacificación internacional os mediadores fixeron
o mesmo. Por exemplo, en Noruega, nas conversas entre pa. lestinos e israelíes , o primeiro
ponto de discusión· foi a eleición
do idioma, porque cada un tiña
unhas connotacións. Finalmente
o escollido foi o inglés. En Madrid a linguaxe está criminalizada e talar .d e diálogo é facer
apoloxia do terrorismo pala visión -distorsionada da solución
ao confli-to. Pensan que é favorecer a estratéxia da violéncia.
Pero irnos defendelo coste o
que coste porque eremos que
ao diálogo si que non podemos
renunciar. Contado, vai asumindose algo máis. •
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RELIXIÓN

O Colectivo Gai de Compostela critica a postura do Papa contra os ho~osexuais
11

Apostata! Bórrate da .lgrexa"
Descoñecimento
xeralizado

• PAULA CASTRO

"Toda a xente ten que
solicitar un certificado de
apostasia para que nos
borren das suas listas;
para que a lgrexa deixe
de apoiarse nas cifras de
persoas baptizadas para
reclamar cartas públicos
cos que levar adiante a
sua política de represión
homofóbica", sinala un
folleto a pral da apostasia,
publicado por un colectivo
de gais.

Para poder pór en marcha esta
campaña tiveron que se documentar sobre o proceso admi-

A lgrexa xustifica o

OR

Diante da "atitude intolerante da
lgrexa Católica", o Colectivo Gai
de Compostela ven de integrase
nunha campaña a favor da
apostasia xa lanzada por outros
colectivos a nível estatal e que
se iniciara o pasado mes de Xaneiro. "Daquela contabilizabanse en todo o Estado 15.000
apostatas -dixo Jesus Muinhos- ·
e a campaña terá que se manter
durante anos, mesmo de xeito
indefinido, mentres non se mentalice completamente a xente e
que decida normalizar esta situación desba,ptizándose, se
non é crente".
O Colectivo Gai de Compostela
non pretende dirixirse unicamente aos homosexuais ou aos
agnósticos e ateos, senón tam én a aqueles que, "como
crentes manteñen unha atitude
crítica diante a xerarquia eclesiástica e o Vaticano", afirma
Jesus Muinhos. Para os membros do Colectivo a lgrexa está
a monstrar unha "posición anacrónica" a respeito da sociedade na que vivimos, facendo declaracións retrógradas através
de distintos comunicados como
o Documento da Declaración
para a Doutrina da Fe, o novo

seu direito a ter
ingresos estatais
en función do
número de
católicos que,
por baptismo, hai.

Xoan i;>aulo 11 durante únha visita a Galiza.

Catecismo, a Encíclica Veritatis
Esplendor e as afirmacións do
próprio Papa en resposta ás
perguntas do Parlamento Europeu sobre a legalización das
parellas homosexuais.
A lgrexa Católica estabelece
unha clara distinción entre a
orientación homosexual e as relacións homosexuais, que son
consideradas actos contranatu_ra. "Recoñece que nos teñen

XURXO LOBATO

que comprender, apoiar ... unha
clara orientación paternalista,
pero claro, estamos chamados á
castidade. Ao fin só xustifican a
existéncia de relacións sexuais
para procrear", afirma Alfredo,
outro membro do Colectivo, que
engade que "pala contra, desde
o novo Catecismo xustifícase a
guerra -non só a Guerra Santae a pena de marte, pero non as
relacións sexuais ou o uso de
preservativos".

nistrativo a seguir, polo que se
entrevistaron co Vicário Xeral do
Arcebispado de Compostela ,
quen os remitiu ao departamento de Direito Canónico da Faculdade de Direito, onde lles infor- .
maron sobre os aspectos legais.
A partir diso elaboraron unha
instáncia que ten que ser apresentada polo solicitante de
apostasia nas distintas dióceses
galegas, segundo a sua pertenza. Esta dióceses son as de
Compostela, Ferro! , Lugq, Ourense, Vigo e Tui.
Pero apostatar non é doado. A
axilización do proceso de desbaptismo "depende da própria
diócese á que se pertence e do

talante da persoa á que te dirixas", explica Jesus Muinhos. "A
min recolleronme a instáncia e
seláronna; din que teñen un cartafol para apostasias, mais noutros sítios, como en Compostela, ou non lle dan entrada ou
nen sequera teñen ese cartafol".
Alfredo, membro do Colectivo,
considera que as dificuldades
que poñen no canto de recoller
as instáncias non sempre respostan a un interese de alongar
o proceso, senón a que en moitos casos eles mesmos descoñecen a via a seguir, porque
ainda non lles fora formulado o
problema". De feito, até agora
só apostataban aquelas persoas
que querian casar con alguén
doutra relixión .

Subvencións públicas
Os membros do colectivo Gai
de Compostela consideran fun damental a cuestión económica
como argumento para conven cer aos ateos a aos agnósticos
que, "até o momento só monstraban unha atitude apática", di
Jesus , que considera que "a
lgrexa quer xustificar o seu direito a ter ingresos estatais através de subvencións ou por desvios nas declaracións da renda
en función do número de católicos que, por baptismo , hai no
Estado e polo seu carácter de
relixión maioritária".
Facendo uns cálculos aproximados, o Colectivo contabiliza un
total de 15.000 millóns de pesetas que anualmente chegan ás
arcas da lgrexa, dos que 7.000
millóns proceden de subven cións e os 8.000 millóns restantes do desvio voluntário do
0,05% das declaracións da ren da. Segundo Alfredo , a existéncia de cartos de procedéncia estatal é inxustificábel , "ao ser un
Estado aconfesional , a lgrexa
debería autofinanciarse". •
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INSUBMISIÓN .

pre

Unha campaña dirixida á cidadania durará até fins de Xuño

ñe
da
ad
XUI

Os obxectores intensifican
a sua oposición á mili e á PS
•H.V.

A celebración, o vindeiro
15 de Maio, do dia
Internacional da
Obxección de Conciéncia,
está a servir como excusa
por parte do Movimento
de Obxección de
Conciéncia para artellar
unha campaña para
incrementar a
solidariedade social cos
insubmisos e, sobretodo,
galegas.
cos tres presos_ _
"Na Galiza o grao de. concienciación social é baixa, ao contrário do que sucede en outros
territórios do Estado -recoñeCia
nunha roda de prensa Miguel
Martínez , membro do MOC vigués. En Zaragoza, por exem-

plo , con sete insubmisos presos, fixeron unha cadea humana de tres mil persoas , unha
manifestación de dez mil e acadaron o apoio institucional do
Concello".
A campaña exténdese até Xuño
e consiste basicamente na celebración de concentracións, manifestacións, concertos musicais
e a apresentación, o 19 de
Maio , diante dos Governos Civis, de sinaturas que solicitan a
liberdade dos insubmisos presos. "Tamén ternos petos polos
bares para axudar á xente que
está no cárcere", indicou Oiga
Arranz, integrante do MOC.

ó

MOC aproveitou para facer
un ha . est imación própria das
cantas do movimento e valorou en dez mil o número de insubmisos e en 140 o de presos, frente as cifras contraditó-

qui
cer
nat

A 1
CN
ma1
a á

rias dos distintos departamentos da Administración , que reducen a unha cantidade de entre tres e catro mil o número
de insubmisos.
"Por outra banda -dixo Miguel
Martínez- , queremos chamar a
atención sobre a inutilidade das
reformas tanto da mili como da
prestación social para reducir a
forza do movimento de insubmisión, mália a dulcificar a primeira e facer represora a segunda"·.
Por último, o MOC chamou aos
contribuintes a facer obxección
fiscal nesta campaña do exercício do 93 , que comeza agora en
Maio. "Este ano a cantidade a
reducir é do 4,8%, a parte correspondente ao Ministério d~
Defensa, ainda que están a
agachar partidas neutros ministérios", dicia Rafael Arbones , tamén do MOC. •

Os tres insubmisos galegos que están no cárcere -na foto-, receberán un apoio
especial nesta campaña iniciada polo M.0.C.

e,
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DEMQCRÁCIA NA AFRICA

O Estado racista deixa un 70 por' cen-to de analfabetismo e un'á8 por'cento de paro

As nacións máis ricas.do -mondO resistiro~' Cité o fin dO
milénio antes de renunciaren ao l)e,gócio do apartheid
•G.LT.

Os británicos, Canadá,
Austrália e os Estados
Unidos, donos do sistema
financeiro de Suláfrica,
negáronlle ao país un
governo democrático até a
última curva do milénio. O
Estado racista rendeuse
ante a integridade e
coeréncia do Congreso
Nacional Africano (CNA),
non sen antes destilar un
por un todos os vellos
recursos coloniais do
terrorismo, a mentira e
división . Perderon.
Nelson Mandela, primeiro presidente elexido polos votos, representa a resisténcia do seu povo
á represión racista, á violéncia
de corenta anos de apartheid e
a habilidade para superar todas
as trampas tendidas ao proceso
final de trans ición política que
comeza coa caida do Muro de
Berlin, en Novembro de 1989.
As cifras de martas dos anos do
apartheid disparáronse desde a
reforma da lei da terra, a vella
Land Act que proibia á maioria
negra a tenéncia de máis do 13
por cento do solo . A medida
aprobada en Maio do 91 alporizou aos terratenentes brancas.
O CNA adiantou o seu peón político un algo máis adiante da
concesión branca, como ten por
costume , e criticou a falla de
axudas financeiras para os negros sen terra poderen acceder
á propriedade.

Vintesete anos no cárcere non quebraron a detenninación de Mandela, novo presidente da República sulafricana.

Nese ano, os negros asasinados polos colonos, a policia ou o
exército foron 14.700 . Ao ano
seguinte subirian a 20.135 e no
93 a cifra chegou a 22.000 . O
próprio Estado sulafricano recoñece que o nome de algo máis
da metade destas persoas baleadas non pasou a expediente
xudicial nengun . Nos casos en
que houbo proceso , o 87 por
cento dos inculpados de asasinatos sairon sen cargos .

transición parece máis ben o
esforzo desesperado dos colonos por manter as regras racistas de xogo, apesar das concesións sucesivas e inevitábeis.
Primeiro foi a masacre de Bo"fpatong (Xuño do 92, 39 martas);
despois as tropas a disparar sobre a manifestación de Bisho
(Setembro do 92, 29 mortos); o
asasinato de Chris Hani, cadro
do CNA, e a matanza que segueu en Abril do 93 con sesenta
mortos.

ca, acordado polo CNA no 92. A
fórmula supón un cámbio estratéxico fundamental desde a fundación do Congreso Nacional
Africano en 1912. Como avagado desta nova posición aparece
o comunista Joe Slovo que teoriza sobre o cámbio fundamental
que a situación africana trae a
reunificación alemá (Novembro
do 89). Gracias a Slovo e ao
CNA, De Klerk pode facer unha
arreitada campaña eleitoral contra o perigo comunista.

A firme dirección política do
CNA deu remontado todos os
machadazos dirixidos a tumbar
a árbore da maioria negra . A

Pero o estreito máis difícil de governar do proceso que desemboca nas eleicións é o da partición do poder coa minoria bran-

A dirección do Congreso advirte
que as dificuldades non rematan
coa maioria eleitoral negra. A estratéxi a do Estado racista nos

anos 60 foi criar
Ouro de salários baixos
unha clase in.:
te.rmediária no ·O mítico ouro de Suláfrica reseitor de senri'presenta na realidade un sistezos, con impor- · ma de explotación social racista.
taeión masiva -, En puros termos xeolóxi·cos,
. de" as·iáticos,
tantas explotacións auríferas e
que seryis~ c;le
tan ricas coma Suláfrica ten Po.colchón entre a
lónia. Pero os p_olacos non baióligaí.guiaJSran?<ªn ao tallo por dµas mil ao
·ca e o· ¡J.roleta- · · mes. O CNA terá que reformar
riado negro. ,Esesta estrutura económica de ·sate ·anel de povoqueo e atender ao mesmo temaci ó n, traballapo unha povoación sen traballo
damente cons(o paro é do 88 por cento) .que
truido polo goos europeus condearon ao analverno do apartfabetismo. A economia máis
heid, resístese
desregulada do mundo (coas
a perder os
meirandes taxas de benefício)
seus priviléxios
terá de ser intervida polo primeifronte o ascenro governo democrático.
so negro e produce tensións a
A vello pantasma colonial de
cotio. A penúltique sen brancas o país seria
ma carta dos
unha hecatombe marre nas
colonos é o ineleicións e coa chegada ao go~
vestim ento de
verno de Mandela, despois de
enormes sumas
27 anos de· cadea. A vergoña
de diñeiro na dido último Estado racista defenvisión do lnkhadendo os seus priviléxios con
ta. O CNA soucoches bomba diários , atinxe
bo administrar
aos governos occidentais que
forza na rua e
se beneficiaron da explotación
firmeza negodeste grande país durante moiciadora para intos anos. No primeiro, a coroa
tegrar esta for- · .británica, que ten pola mana a
za
política, · United Soµth Africa Trust e a
magnificada e · South Africa Foundation. Xunfalseada pala
tos representan o sesenta por
información, na
cento dos investimentos en Sufronte eleitoral.
láf rica. Non extraña que o goMandela resisverno de Margaret Thatcher de~ teu tamén con
fendese a_ferro e fouce o apartltJ éxito o intento
heid: a democrácia británica ex~ branco de reco- portou durante moitos anos os
seus problemas sociais a Africa
z~ Ionizar unha
parte do territódo Sul mentres daba lecións de
ri o sulafricano.
toleráncia.

O ANC terá que governar un país que depende sobretodo da
exportación das suas riquezas
mineiras. En 1990 o 62 por cento do comércio exterior sulafricano saia das minas, por valor
de case dous billóns e meio de
pesetas. A competitividade desta producción depende dos salários máis baixos do mundo.
Un mineiro sulafricano (os brancos non baixan ás galarias) gaña duas mil pesetas ao mes e
ten unha esperanza de vida de
24 anos. O tradicional colour bar
impediu durante moitos anos
calquer nível de especialización
dos obreiros negros.

A seguir están o Canadá, Austrália e os Estados Unidos , a
Franza e a Suiza por este orde.
Todos estes governos batallaron heroicamente, cobertos desde a mentira dos seus sistemas
de comunicación , primero co
exército e por fin cos coches
bomba para que unha catástrofe
retardase alguns anos máis o
aprazamento da história e a
chegada inevitábel do governo
da maioria.
Coa desmontaxe prevista do ve11 o estado do apartheid, Israel
perde ao seu derradeiro aliado
en toda Africa. •

Un simple azar ji'xo que nos nacesen nesta parte do mundo, no Norte, na zona dos privilexios. Que
diferente sería se nos nacese:z no Sur, no chamado Terceiro mundo.
Pero os privilexios son así, aturden e allean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esquecemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que a
súa abundancia aséntase no desposuimento dos outros.
Neste contexto, a necesidade de solidariedade vai mais aló de ser un xesto "xeneroso ou altruísta" da
nosa parte. Debe ser unha obriga.

/--------------------\
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ECOLOXIA EDESENVOLVIMENTO

Joan Martínez Alier
'Compre denunciar a Endesa das Pontes por delito ecolóxico'
• G. LUCA DE TENA

Joan Martinez Alier di que
á alegria do trunfo do
capitalismo non deixa ver a
moitos que as loitas sociais
van medrar tanto como se
agrandan as
desigualdades. Nos seus
libros La Ecología y la
Economía (Fondo de
Cultura) e De la Economía
Ecológica al Ecologismo
Popular (Icaria) prevé a
extensión de movementos
populares dirixidos a
procurar outras formas de
relación que permitan un
aceso aos bens naturais.
Martínez Alier foi candidato
dos Verdes ao parlamento
de Madrid, dirixe a revista
Ecología Política e é
catedrático de Economía
en Barcelona. Invitado pola
XI Semana Galega de
Filosofía falou en
Pontevedra sobre
"Capitalismo e
Democrácia".
No seu libro De la Economía
Ecológia al Ecologismo Popular (1991) anunciaba a iminéncia dun neo-zapatismo ecolóxico en México.
O acorde de libre comércio entre
os Estados Unidos e México facilita a exportación barata de petróleo mexicano e abre o mercado mexicano á importación de
millo dos Estados Unidos. O millo
norteamericano é moi pouco ecolóxico porque para cultivalo require moita enerxia fósil; é híbrido, con moi pouca variedade biolóxica e xenética. Pero é moi barato porque o petróleo mexicano
está tirado e os granxeiros de lllinois e lowa producen en duascentas hectáreas a un prezo moi
baixo compa¡·ado coa agricultura
mexicana da Milpa, a base de leiras con feixón, calacú e millo de
moitas clases. A Milpa é un invento de primeira que xa ten cinco mil anos pero agora está baixo ameaza do Tratado de Libre
Comércio. A reacción en Chiapas
é en parte contra isto e tamén
P,Or defensa da selva Lacandona.
E verdade que se pode talar dun
neo-zapatismo ecolóxico igual
que hai anos se falou dun ecoloxismo dos pobres, ou ecoloxismo
popular ou neo-narodnismo ecolóxico. Tanto ten que o sub-comandante Marcos empregue a
palabra ecoloxia ou non. O importante é que queren preservar
a as zonas selváticas virxes e as
fragas, e que consideran os rios,
a beiramar e os manantios como
propriedade colectiva do povo de
México e están dispostos a que
se cuiden e se eviten a contaminación e o mal uso.

Cal seria a diferéncia entre a
loita pola supervivéncia e o
movemento ecoloxista?
Os movementos sociais dos pobres e dos indíxenas son loitas
pola supervivéncia. Na medida en
q~e 9~s~c_u!.~.~ e pr:_o_c_u_!:~n -~t?e?~

de Marx coas que Marx non teria
estado conforme. Marx era un
economista e como tal prescindeu en grande parte de toda a
análise química, física e biolóxica
da ecoloxia. lnteresáballe pero
non o incorporou á sua obra. Os
marxistas sempre tiveron grandes
problemas para comprenderen os
problemas ecolóxicos.

outras formas de relación e de vid a que permita un acceso aos
bens naturais, son movementos
ecoloxistas . Os seus obxectivos
son as necesidades ecolóxicas
para a vida: enerxia (as calorías
da comida e as que requiren para
cociñas e quentarse), auga e aire
limpos, espazo para viver. Son
movementos ecoloxistas porque
queren manter ou volver os recursos naturais á economía ecolóxica, fóra do sistema de mercado,
da valoración en diñeiro, da racionalidade mercantil. lsto contribue
á conservación de recursos naturais que o mercado infravalora.

Marxismo ecolóxico
Pero non lle parece que despois da reunificación alemá está máis franco o camiño para
integrar marxismo e ecoloxia?

A conferéncia de Rio buscaba
ese mesmo obxectivo desde os
Estados.
En Rio houbera duas reunións:
dunha parte a oficial de xefes de
govern·a· e de Estado, a maior
conferéncia que se fixo nunca.
Para Greenpeace tora un entroido ecolóxico. Ben se sabia que
todos estes representantes ian se
disfrazar de verde. Jordi Bigas di
que querían xubilar aos ecoloxistas e agradecerlles os servizos
prestados. Facer o anúncio de
que os representantes dos Estados tomarían nas suas mans a
ecoloxia. lsto fracasoulles porque
non se deu chegado a acordes
firmes. O longuísimo relatório
chamado Axenda 21, é unha colección de bos propósitos. Hai
dous tratados sobre o efeito invernadoiro pero sen compromisos
firmes . Felipe González asinou o
tratado cando a previsión é que
as emisións españolas de dióxido
de carbono aumentarán un 25 por
cento até o fin de século. lsto é
unha barbaridade porque xa nos
pasamos abando do qye nos corresponde por persoa. E un síntoma de que o que se asinou en
Rio qe Janeiro foi un papel mallado. E coma se a conferéncia de
desarme e os xefes de governo
dixesen que o do armamento é
moi alarmante e trascendental
pero que xa volverán atoparse
outro dia.

Que pasou coa conferéncia alternativa?
O Foro Global produciu moitos
acordes alternativos entre organizacións e establecéronse tratados. Xa están publicados todos e
forman unha documentación interesante porque explica o que din
os ecoloxistas cando pensan globalmente.

'0 acordo de libre
comércio entre os
Estados Unidos e
México facilita a
exportación barata
de petróleo
mexicano e abrelle o
mercado á
importación de millo

__q9~J~~tªdQ? WrJiPQ?'.

A nível intelectual desde logo.
Moitos marxistas criticaron desde
o ano 18 os reximes do Leste. A
mesma Rosa Luxemburgo por
exemplo, que estaba moi próxima
dunha visión ecolóxica entre o
Norde e o Sur. Preocupáballe a
explotación da man de obra do
Sul pero tamén o estrago dos recursos naturais . Pero non sei cal
vai ser a releváncia do marxismo
no futuro como xerador de partid os políticos. O que non está
acabado é o intento intelectual de
artellar a análise do capitalismo
coa análise da ecoloxia humana.
lsto é o que chamaríamos un
marxismo ecolóxico: como estudam os a história da economia
desde o ponto de vista económico-social e ecolóxico.

Finxirse ecoloxistas
Esta dacordo en que nunca é
máis clara a diferencia das posición s dos governos e dos
seus eleitorados que cando se
fala de ecoloxia?
Houbera un intento moi forte das
empresas e dos governos que comezou en Rio con este consello
de empresas para o desenvolvemento sostíbel, por certo da man
dun empresário moi contaminador coas suas empresas en Chile.
Houbera intentos de governos e
empresas de finxir que tamen
eles son ecoloxistas. Trátase de
devaluar o sustantivo ecoloxista
para que ao final niguén saiba
que quer dicer, non? Algo semellante pasou coa palabra socialismo. O Partido Socialista Obrero
Español fai unha política neo-liberal con Solchaga.

Que significa ecoloxismo?
Significa ter canta de como os humanos nos relacionamos coa natureza. Esta preocupación exprésase en causas concretas: unha
discusión do noso sistema enerxético, de como usamos a enerxia;
que acorre cos materiais que usamos (convértense en residuos ou
poden seren reciclados) e que pasa coa diversidade biolóxica. Os
ecoloxistas non eremos que a economía poda medrar sempre. Miramos tamén por dous novas temas:
as xeracións futuras (non viver a
canta dos que veñen detrás) e os
direitos doutras espécies. Estes
temas non son da esquerda tradicional. O ecoloxismo encaixa coa
esquerda tradicional no senso de
que nos preocupa a igualdade.

Sen ordenamento e planificación non pode falarse de respeito pola natur~z~! ........

O ecoloxismo critica a economia
de mercado. Para o mercado non
cantan as xeracións futuras , nen
dá valor aos direitos doutras espécies ou os servizos ambientais.
De todo o dióxido de carbono que
estamos a producir unha parte vai
á vexetación e aos océanos, pero
canto val todo isto? Agora, a planificación do Leste tivo dous aspectos moi negativos: unha que
foi o Estado quen dominou sobre
a sociedad e civil; non había democrácia nen posibilidades para
que os movementos ecoloxistas
prostestasen. Na URSS non houbo un movemento ecoloxista antinuclear na véspera de Chernobil.
Habia científicos alarmados pero
non podían organizarse para se
defender. Outro tanto pasou en
Cuba coa nuclear de Cienfuegos.
Non se tolerou un movemento
contrário a esta barbaridade . No
Leste habia unha ideoloxia do desenvolvemento das forzas produti vas baixo unha interpretación
que sumaba forzas produtivas e
destructivas, con apoio de leituras

'0 coche obríganos
a invadir terra
agrícola e a destruir
paisaxes. Estamos
usando para rodar,
un espácio
ecolóxico que
pertence a toda
humanidade e ás
._ ~- outras espécies'.

Toda a tradición do racionalismo foi para a conservación da
natureza moito máis destructora que o pensamento do Antigo
Réxime, como é posíbel ?
Hoxe o ecoloxismo apoiase en
grande parte na ciéncia da ecoloxi a. Cando reflexionamos sobre
se procede empregar enerxia foto-v o 1tai ca con preferéncia á
enerxia nuclear, medímolo a partir da física. Se talamos das dioxinas que poden sair da celulosa
de Pontevedra, talamos de química ambiental. o ecoloximo apóiase en duas grandes fontes de coñecemento. Dunha parte a ciéncia occidental , pero como ciéncia
integradora que se apoia en várias ciéncias . Doutra, no aprécio
por coñecementos pre-científicos ,
como a etno-botánica de grupos
indíxenas . Hai grupos na Amazonia, concretamente os Achuar, no
que os raparigos coñecen 1 .300
nomes de prantas e animais mentres que un neno de Barcelona
sabe se cadra 150. Phillipe Descola ten un fermoso libro, A Selva
Culta no que fala disto. Descartes
dixera que o home é dono e posesor da natureza. Dixo ben o home, quen sabe se inconscientemente pensando que tiña que ser
precisamente un amo.
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A modernidade do século XX
levou moito máis alá esta pre•,
sunción .
Da racionalidade ilustrada do
XVIII hai moitas causas a conservar: a toleráncia, o pluralismo, ·
pensar que se pode convencer
co discurso racional. o que me ,.
parece mal é a modernidade do ·
século XX, pero a do XVIII é de.~
primeira. A do XX resúmese nes-/.
ta triloxia: Taylor, Ford e Le Cor- ,..
busier. E todo o que eles ensinaron resúmese nos automobeis ~
como facelos, como fabricalos
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en ·cadea e como facer un urbanismo ao servizo do automóbil,
cunha arquitectura totalmente
esquecida da termodinámica. Isto é o que agora está a piques
de fenecer por Gausa da crítica
ecoloxista.

Pero Le Corbusier tamén se
pode ler coma un utópico do
automóbil. Se cadra a realidade
do coche atropelou a La Corbusier, a Ford e a Taylor.
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No urbanismo de finais do século
pasado, a cidade xardin era un
intento de construir unha cidade
desconectada, lonxe , con transporte público. O urbanismo de
Patrick Geddes, que era admirador de Ruskin e de William Morris, era moito máis ecoloxista e
agradábel que o que despois predicou Le Corbusier, con autopistas, zonificacións para a residéncia, o traballo ou o lecer. Non podo saber se a Le Corbusier llegorentaria hoxe Los Angeles. Claro
que non é culpábel: estaba ao
servizo do automóbil e das conurbacións proporcionando ideoloxia
para que se reproducisen.
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A grande coartada dos Estados
a prol do automobil é a preferéncia xeralizada por esta clase
de transporte.
En Austria e e Suiza hai unha
oposición forte ao tránsito de camións que van de Alemaña á Italia e que lles estropean a vida.
Houbera eleccións no Tirol e o
vinte por cento do votos foi para
os verdes con este asunto dos
camións no programa. Os cidadáns prefiren o automóbil, o que
non me parece sen razón no rural, por exemplo , porque dalgún
xeito teñen que se mover. Pero
como é posíbel que alguén prefira trasladarse en automóbil dentro de Madrid ou Barcelona? Será
só porque non hai meios alternativos. Moita xente preferiría ir en
bicicleta, pero hai unha campaña
para impedilo. Cidades españolas
nas que seria ben doado como
Valéncia ou Sevilla, que están so-
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A Comisión Agrícola da Unión
Europea defende localizadamente a agricultura ecolóxica
(o caso por exemplo da exRDA) pero considera que hai
que erradicala na Galiza.
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Daquela non son de esquerdas.
Coidan que pode haber crecemento industrial en todas partes e
trabúcanse. Un partido de esquerdas deberia sospeitar cando
·menos da orixe das auto-estra- -~
das. Volkswagen é un invento
dos nazis que significa "automóbil
do povo". Hitler dixera que o automóbel non debería ser obxecto
de luxo. Os nazis lembran a Hitler
como o grande constructor de auto-estradas. Ainda que só fose
por estas orixes, haberia que
bre chairas, non facilitan o emdesconfiar do coche e da econoprego desta forma de transporte
mi a que induce. Non pode ser
senón todo o contrário. En Barceque en Barcelona fagan unha fálona, o gasto maior do urbanismo
brica de Seat-Volkswagen nova
olímpico foi a cónstrucción dunha
(que curioso non? Seat fundada
autopista peri-urbana que facilite
por Franco e Volkswagen por Hio aceso á cidade en automóbil da
tler) e a denanterior continue a toxente que ven do resto de Catada producción. Onde van exporluyna. Mellor era unha rede ferrotar tanto coche? O que hai que
viária rápida. Pero a defensa do
facer é diminuir o automóbil en
automóbil faise desde a ideoloxia
toda Europa porque produce exdo crecemento económico.
ternalidades que pagamos moi
caras : demasiados martas, conxestión dentro das cidades , C02 ·
Tamén se defende coma democratización c:to transporte.
e óxidos de nitróxeno, Algo mellrrraron cos catalizadores pero non
No mundo hai seis mil millóns de
van impedir que os motores propersoas e catrocentos millóns de
d uzan dióxido de carbono. Un
automóbeis. lsto vai aumentar e
partido de esquerda debería considerar a situación de humanidacalculamos que se vai deter en
doce mil millóns de persoas. Pede hoxe e no futuro e non engaro se en todo o mundo houbese . nar á xente c_o espell~s_mo d9 a~
a mesma proporción de coches • tomóbil universal.+
'
que ternos nos paises ricos, serian cinco mil millóns. Aumentar
o gasto de petróleo e a contaminación doce veces non seria posíbel. Aqui tomamos o coche por
un obxecto democrático pero no
resto do mundo é de feito un obxecto de luxo. O coche obríganos a invadir terra agrícola e a
destruir paisaxes . Estamos

Abril do 74,
África do Sul do 94
O 25 de Abril portugués, do que estamos a cumprir o 20
aniversário, sinalou o remate da era do colonialismo, iniciado polos
portugueses hai meio milénio. Abril do 94 representa asemade o
princípio do fin de tres séculas de domínio branca na Africa, a partir
da instalación dos holandeses no Cabo en 1652. António de
Figueiredo
escrebe no
EXPRESSO do 23
de Abril sobre o
cruee das duas
datas. "As
gerac;óes
vindouras de
africanos vera.o
nestes factos
urna prava de .
que, se os
portugueses
foram os
primeiros
europeus a
chegar e iniciar a
escravatu ra da
rac;a negra,
também deram
um decisivo
contributo para o
princípio do fim
da supremacía
branca em Africa
PANCHO/LE MONDE
que as
emancipadoras eleic;óes multirraciais na Africa do Sul
consagraram , exactamanete nos dias seguintes ao da passagem
do 25 de Abril. Estes factos sao desde já reconhecidos
unánimemente por académicos especializados na observac;_ao
política da Africa Austral, mutos deles africanos, que analisam em
ensaios como os que estao reunidos no livro Southern Afríca alter
the Portuguese Coup, a forma como contrariando as teses de
Kissinger sobre a inabalábel realidade da supremacía branca no
início da década do 70 . A retirada dos portugueses de Moc;ambique
e Angola alterou irreversibelmente a situac;ao estratégica,
acelerando sucesivamente o processo de emancipac;ao política na
Rodésia/Zimbabwe, Sudoeste africano/Namibia e, finalmente o fim
do apartheid e o advento duma nova democrácia multirracial na
Africado Sul". +

O Banco de Santander cede
Antena3

Galiza foi vítima
dunha falsa conciéncia
de sub-desenvolvimento

>XX
pre"'·
3

En toda Europa moitos partidos de esquerda prefiren os
votos a deixar de inaugurar auto-estradas.
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usando para rodar un espácio
ecolóxico que pertence a toda a
humanidade e ás outras espécies. O máis culpábel da emisión
de dióxido de carbono á atmósfera é o automóbil.

'Pode falarse dun
neo-zapatismo
ecolóxico igual que
hai anos se falou
dun ecoloxismo dos
pobres. Tanto ten
que o subcomandante Marcos
empregue a palabra
ecoloxia ou non'.

l

Coido que hai outras vías de
modernidade alternativas baseadas na defensa da agricultura
tradicional e non da seudo-productividade europea. Coido que
a Galiza tiña outro xeito de detender a sua pesca, montes e
agricultura que o que se fixo en
nome dela en Bruxelas. En xeral
foi víima dunha falsa conciéncia
de sub-desenvolvemento e de
defensa da industrialización a toda costa. A pergunta a facerse
era que compre para viver ben e
q ue podemos aproveitar do que
hai no país. Debería haber unha
reacción nacionalista contra ese
horror de As Pontes de García
Rodríguez e da Alúmina. se os
sindicatos e alguns partidos de
esquerda non 0 comprenden haberá que botarlle paciéncia, porq~e esta clase de indústria non
interesa. Finalmente terá que
producirse un achegamente en~

Ao comprar o Banesto, o Banco de Santander; dominado polo
Opus Dei, fica co control de Antena 3, o Grupo Zeta, a revista
Epoca e o diário El Mundo. Segundo unha interpretación, esta
máquina mediática pasaría a mans do grupo Prisa, editor de El
País, fidel ao PSOE. Dacordo con esta versión , o Governo central
cede o Banesto ao PP a cambio do seu grupo de comunicación. O
diário EGIN de 27 de Abril ofrece outra perspetiva dos feitos. "Unha
conmoción secundária da restruturación bancária é o que vaia
pasar cos meios de comunicación baixo a influéncia do Banesto,
polo peso das suas accións. Os novas proprietários queren
desfacerse non só dos lastres da Corporación Industrial do Banco
Español de Crédito, senón das suas, accións en Antena 3, o Grupo
Zeta, o diário El Mundo e a revista Epoca. A dereita sobre todo
sauda esta decisión. Coida que vai permitir máis diversidade nos
meios. Non necesariamente. Onte insinuábase que o poderoso
grupo Comecosa (El Correo Español-El Pueblo Vasco, relacionado
co banco Bilbao-Vizcaya) , poderia estar interesado. A maior
concentración bancária seguerá máis concentración dos meios de
comunicación , amarrados polo poder dos cartas".+

tre o ecoloximo popular e o nacionalismo popular.

Comprada por Endesa, a Faculdade de Biolóxicas de Santiago emprendeuna contra o
traballo de Ramón Vareta sobre a choiva aceda
Coa tese de Ramón Varela e
cos informes internacionais sobre o dióxido de xofre que existen xa se sabe que queimando
lignitos con xofre como fai a térmica de As Pontes vaise produ cir contaminación por sulfúrico .
Nun modelo informático recente
de contaminación industrial no
mundo, Galiza aparece coma un
ponto negro. Estaría mal que
xente de fora vise pór unha denúncia por delito ecolóxico. Os
·
movementos ecolox1stas
ga 1egos e se cadra os nacionalistas
do BNG xa deberían ter denunciado a Feliciano Fuster, á Endesa e aos que amparan a esta
empresa na Administración autonómica e do Estado. o caso
, · pede Cercs en Cata 1uya e, í!la,1s
quena en volume pero identico
ao de As Pontes e 0 Supremo
·--
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deu toda a razón aos ecoloxistas
que o denunciaron . Houbo unha
condea dun ano de cadea, foi un
escándalo e tiveron que camPontevedr~
biar. No caso de Endesa hai cartos polo meio e postos de traballo, é verdade. Pero Endesa gaO rexistrador de Pontevedra non admite o galega como idioma
- · e po dena
· ·inrexistal. O CORREO GALEGO do 4 de Maio da canta da denuncia
nou
mo1't o d'ine1ro
demnizar espléndidamente . Eu
apresentada polo director da editorial Ir Indo, Bieito Ledo,
penso que hai unha responsabiperante o valedor do Povo. "Ledo denunciou a atitude do rexitrador
lidade penal de Feliciano Fuster
mercantil de Pontevedra por negarse a facer o rexisto da
e do /NI. A xustiza está para issociedade que el dirixe e estar a escritura de constitución
to . o movementos ecoloxistas
redactada en galega. Segundo Ledo, "este señor recusou tamén a
poden actuar de moitas maneiinscripción da empresa Malvar pala mesma razón". Na carta ao
· de .acc1'0'
n d1're1'ta ,
valedor acusa a esta oficina pública de discriminatória e antiras: po 1a v1a
,
por v1a das elecc1ons ·OU da deconstitucional" polo que sol.i?ita a interv.ención no caso do Valedor.
núncia por delito ecolóxico. +
Le~o asegurou que lle rem1t1u esta que1xa ao Parlamento pero non
·"~-- - i.. ~ ...... ..:..¡¡¡.z.;.;.¡¡._,:.. ...-...-.... ...-..-...-- - .....1 --.: .9.Pt1yq r.~s_p9~.!él'~ ~ ---'-·- ---·--- _________ ;;. _________ -
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O Rexistrador Mercantil de
contra o galego
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CRISE NAS ILLAS

A comunidade internaQional aceita na prática ao ditador que derrocou a Aristide

O exército háitiano .ciSasirta ,G{.2 0 :persQas
diante do siléncio da ONU ,e dos Estados Unidos
• BEGOÑAMOA

Cando menos 20 persoas
foron asasinadas polo
exército haitiano na
cidade de Gona'lves entre
os días 23 e 24 do mes
pasado nunha das máis
sanguiñentas masacres
rexistradas no país desde
o golpe de estado militar
en Setembro de 1991. A
Axéncia AFP recollía hai
uns dias unha información
que fixo pública a "Oficina
Haitiana de Información",
próxima ao derrocado
Presidente Aristide e unha
das fontes máis confiábeis
da illa.
Segundo declaracións de testem uñas oculares , os soldados
chegaron pola noite ao bairro
de chavalas Raboteau , situado
na praia de Gona"lves disparan-

do ao ar, sacaron á xente das
camas, e obrigárona a sair .á
rua entre culatazos e golpes.
Na mañancina voltaron .e esta
vez dispararon cotnra os ocupantes dos botes de pesca que
estaban arribando . Non satisfeitos apoderáronse dun bote
de remos e adentráronse no
mar para tira contra os peixeiros que ian chegando. No correr do Domingo, apareceron
na praia 20 cadáveres, pero o
número exacto de marta é difícil de calcular xa que os povoa~
dores do lugar enterraron ·de
contado os carpos ·por medo
unha epidé.mja. · · ·
·

a

.S.e gundo as informacións · da
policía, os soldadas· buscaban
un grupo armé;tdo que coman.c~a .
un home chamado Arnault Metayer, alias "O Cubano". ·Nos
arredore.s montañosos de Gona'lves formáronse grupos ar ~
mados de-partidario$ de. 'Aristide, pouco despois do golpe militar. Hai duas semanas, tras
dun ataque ·deses grupos güerilleiros foron despregados nas
aldeas da zona cin·c ocentos
.soldados.. aos que a pov0ación
.
.

·.· acusaººde violar mulleres e nePero ~na .estrada ao Aeropoto
.. n·as e .roubaclle os cartos baixo · de Port-au-Prince seguen aparecendo a cotio.. os corpos sen
·: a ameza-.de seren detidos. ·
vida de xóvenes do cercano
arrabaldo Cité Soléil, unha das
Cadáveres
prazas fortes do derrocado prena beira das estradas
sidente Aristide. Un tiro na cabeza mostra que non se trata
Dous anos e médio ·despois do
dun crime comun , senón dun
. golpe de estado e· do derrocaasasinato político. Hai ademais
mento de Jean Bertand Aristioutra prava: ninguén se atreve
de, o presid~nte eleito demoa enterralo por medo a pór en
craticametne;, á inopefáncia e a
perigo a sua própria vida. O tefalta de interés.e c reaLd~fOEA e
rror é unha linguaxe da que to· .da Ot\I U .en-restaurar .o governo
dGs coñecen as claves.
lexítfmo é evidente: Haiti non
ten unha _g rande import-áncia
Detrás destas martes está a
económica ou política,_ é o páis
neqduvalierista FRAPH (Front
máis pobre da.América 1.atina, e
pour l'ayan.cernent e le progres
para os Estados Unidos e o
du peuple haitien) , unha banda
resto dos membros.da OEA pade criminais segundo o modelo
rece resultarlle máis cómodo
dos Tontons Macoutes de Papa
que siga · rexido por un ha ditaDoc, que de cando en vez ordura militar antes que permitir
ganiza unha manifestación
experimentos de corte _popular
diante da embaixada norteamee progresista coma o de Aristiricana para exixir o levantade, a- quen xa antes do golpe
mento do embargo e a convose lle empezaba a alcumar de
catória de novas eleicións.
"desequ11ibrado " , a maneira
Nestas actividades públicas
máis· doada de desprestixiar ao
participan ao lado xóvenes painimig0 político. Como no ·caso
rados e nenos da rua, disposde Timor Leste , Haiti perdeu xa - tos a corear calquer consigna
'interese públ i.co .
por unhas moedas , recoñeci-

Na IV Ronda negociadora a celebrar o d_
ia seis de rviaip en Xenevra

Portugal pedirá·a lndonésiá a .
.
autodetern1inación de Timor · Leste ·
sarticulación
qae agaroaba ·
A reunión a celebrar en Xenevra . o rexime de
baixo os auspícios do Secretário
Su.harto , · e
Xeral da ONU entre os goverpala outra a
nos portugués e indonésio, para
ditadura en
abordar o conflito en Timor Leslndonésia este, ex colónia portuguesa ocutá desgast·apada por lndonésia en 1975,. da e a opositras o abandono de Portugal,
ción política e .
pode significar que se dean pa·social medra .
sos decisivos para a solución do
vertix·inosaproblema, por canto Portugal
mente.
acode á cita con duas propostas
concretas: a participación direcSolución
ta do Consello Nacional da Reá
saharaui
s i sté n ci a Maubere do Timor
Leste e a incorporación do direiUn aspecto
to á autodeterminación entre as
que indica
cuestións a tratar.
que lakarta
estaría disNa cuarta ronda negociadora
posta a unha
que se celebra, na que estarán
solución nepresentes dos ministros de
gociada, na
Asuntos Estranxeiros de lndoliñ_a de reconésia e Portugal, a intención d.a
ñecer o direioposición timorense, que partito de autodecipa indirectamente sob o mant e r mina ció n
to portugués, é abandoar o trade Timor Lesdicional debate sobre os presos
te, é que está
políticos, entre os que está Xaa desprazar á
nana Gusmao e que suportan
e X C O 1 Ó n i a Luís Cardoso, representante en Portugal do Consello Nacional
condicións infraumanas, e
p O r t U g U e S a da Resisténcia de Timor Leste.
abordar tanto a incorporación
povoación inda Resisténcia ás negociaCións
de persoas morreron, ben asasidonésia para equilibrar forzas
como a liberación de Gusmao.
nadas, ben de fame, por esta raante un posíbel referendo . Esta
"A sua participación nas conzón a povoación pasou de
solución, á saharaui, significou
versas é fundamental para a
750.000 a 300.000 nos últimos
que até o momento entraran en
resolución do conflito", indicou
19 anos. "A isto hai que engadir
Timor Leste máis de cen mil
Luis Cardase , representante en
que os timorense están a ser
persoas, na sua maioria funcioPortugal do Consello Nacional
desprazados desde as suas alnários públicos, parentes a agrida Resisténcia.
deas para situalos xunto ás vías
cultores beneficiados por prode comunicación nas chamadas
gramas do Banco Mundial.
A posición de lndonésia é, a
vilas estratéxicas, auténticos
xuízo de Cardoso , moi delicada
Parellamente, o Consello Naciocampos de concentración nos
por duas razóns: a oposición innal da Resisténcia está a denunque non se pode facer agricultuterna en Timor está organizada
ciar a política de xenocídio que
ra de subsisténcia e a xente mae avanza na consolidación, nespratica lndonésia: outro método
rre de fame e enfermidades cote sentido a detención de Xanapara sacadar un equilibro frente
mo a malária, a tuberculose e a
na Gusmao non supuxo a deao referendo. Desde 1975 miles
disentaria", dixo Lu is Cardoso. +
• H.VIXANDE

dos Tontons Macoutes forte mente armados , como Grosgros Fanfan, quen disparou un
Domingo na entrada da lgrexa
contra un dos máis cercanos
amigos de Aristide, o home de
negócios Antaine lsmery.
O chefe e ideólogo da Frente ,
Enmanuel "Teto" Constant, considerado polos seus seguidores
o vindeiro presidente do país, gábase de que a FRAPH ten non
só músculos máis fortes, senón
tamén máis cerebro que o "Lavalas" de Aristide, a quen descrebe
coma un violador dos Direitos
humanos que queimaba vivos
aos seus inimigos políticos.
Pésie ao embargo internacional,
a FRAPH está dotada de modernos meios de transporte e
comunicación e é hoxe en dia a
forza política dominante no Haití
co apoio dos militares e do instigador dos escadróns da marte,
o xefe de Policía de Port-auPrince, Michael Frangois, acusado no proceso contra o ex
presidente do Panamá Manuel
Noriega de ser un dos maiores
traficantes de droga da rexión . +

ALGUNHASVERDADESSOBRE
~ CUBA E A FAVOR DE FIDEL
-(CON PERDÓN)
MANuEL VEIGA

Fresa y chocolate está. xa nas carteleiras do Estado español. O crítico cinematográfico e tamén novelista Angel F. Santos di: "A enerxia
de$ta obra procede da sua fraxilidade. Un plumazo, ou pautada,
dos burócratas castristas teríaa barrido do mapa". Na mesma reseña, exemplo do que se está a escreber estes dias sobre a película,
· faise mención aos "xendarmes do solpor do stalinismo" para se referir aos policías que patrullan La Habana vieja e ás veces perseguen
a homosexuais como os que retrata o filme.

O comentário descobre un mal acochado laio porque a película non
fose proibida, perdéndose así o que teria sido un bon argumento
contra o réxime cubano.
Fresa y chocolate critica a intoleráncia. Foi realizada con fundos do
ICAIC (Instituto cubano de cine) , premiada no Festival da Habana,
louvada polo diário Granma e exibida en todas as salas cinematográficas da illa, con grande éxito. Tamén foi polémica e a alguns burócratas non lle prestou. Era o que pretendia o seu director, o honesto e xenial cineasta Gutiérrez Alea. De cantos filmes polémicos
está en condicións de presumir a democrácia no Estado español?
Ou igual considera alguén que este é o mellor dos mundos posíbeis
e aquí non hai motivo para a crítica?
Fresa y chocolate non é un panfleto, é un bon filme, como xa o era
outra película recente :Alicia en el país de las maravillas, tamén polémica, tamén cubana. Nengunha cadra co esmirriado traxe ideolóxico
que alguns lle supoñen ao réxime castrista.
MAGDA MONTIEL

Magda Montiel-Davis bicou na meixela a Fidel Castro e deulle as
grácias na reunión entre Governo e exílio celebrada recentemente
na Habana. Ao seu regreso a Miami , as oficinas onde traballaba foron evacuadas e rexistradas pela policía. A Magda ameazárona coa
colocación dunha bomba. Ela e os demais participantes na reunión
foron gravados nunha cinta de video. Agora Magda tivo que abandoar o seu despacho no centro da cidade e teme, como os demais, as
iras da extrema direita.
AREITO

Areito é o nome dun colectivo formado en Miami por mozos de vinte
anos que se declaran marxistas e pro-castristas. Son tillos de funcionários e simpatizantes de Batista, exiliados nos primeiros anos da
revolución.
MANUEL MARIN

Manuel Marin, español , e vicepresidente da Comisión Europea, declar'.)u , unha semana despois dos rumores surxidos sobre a saúde
de Fidel, que o Comandante estaba "en plena forma".+

A NOSA TERRA
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Unha universidade ·
para o futuro . .. ·.

~·

Universidade
de Vigo

. .

. '41

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Irregularidades
na Audiéncia
Nacional
As Juntas Galegas pola Amnistía perante a continuac;om da
Vista na Audiencia Nacional
contra oito independentistas galegos o vindeiro 5 de Maio queremos dar a conhecer ao Povo
Trabalhador Galego o seguinte:

Era o seu
Ministério preferido.
Criticaban a González,
pero salvaban á
Corcuera. Ninguén- no
PP se atrevia a cuestionar aos heróis
da loita anti-ETA.
Fraga chegou a
facerlle un canto xeral
á Leí Corcuera. Nas
razóns de· estado.
sempre estiveron de
acordó e tamén nos
fundos reservados.
Ou alg uén lles ·
escoitou algunha voz
de queixa no
Congreso? Se Roldán
é filio de González,
Aznar é seu padriño.

A Universidade da
Coruña remete ao
seu persoal laboral
unha folla onde
informa de certos
servizos de saúde
gratuítos como
"Análisis de sangue e
_de mexo". O disquete
informático Hac Luce,
con información sobre
a universidade, contén
nada menos que 263
erras no galega. A
mesma universidade
envía á Dirección
Xeral de Política
Lingüística un escrito
particular dun
estudante por estar
escrito en reintegrado. ·
Que dilixentes!
"Saú~e p~ra todos.no

ano 2000;' era 'o lemada _Organización
Mundial da Saúde.
Pero o organismo da
ONU tivo quer
modificar a sua
estratéxia arite o brutal
deterioro dos níveis de
vida dos países

Ainda que o aprec;o ao idioma
galega é radicalmen"te nulo nas
mentes do "espanhol" e nas estruturas do Estado é bem difícil
de aceptar que a estas alturas
na Audiencia Nacional haxa tantas dificultades para realizar um- ha traduc;om do galega ao espán hol. que ocasionem a suspensom de um julgamento, toda
vez que conhecemos dos ingentes recursos que com técnica
. militar se "reservam" para acavar o enfrontamento do Estado
Espanhol contra as Nac;ons sem
Estado.

NON TEN RELACIÓN
XOSÉ

Cm

CABIDO

"Cibrán Silleiro: ¿Calé o eixo temático de Estirpe?
Méndez Ferrín: Aterra, os homes que manteñen a tradición , a revolución, eu, os mortos, os amigos, a utopía".
No primeiro canto de Ringside, "O poboado lahu", Xavier Queipo faime lembrar moitísimo a Mijaíl Bulgákov na primeira parte de Morfina.
A ciencia, a natureza, os seres humanos tentando sobrevivir, a superior conciencia de quen fai o ben. Moi en dirección contraria ós últimos minutos da cultura occidental.
Ese outro día en Liméns tres mulleres talaban en galego dos esperpénticos acontecementos da política española. Certamente, como di
Paco Vázquez , se alguén non o corta, isto da corrupción vaise converter nunha telenovela.

O día 15 en Santiago a Mesa, o Bloque e a CIG, maniféstanse contra a política lingüística da Xunta. Eu pensaba que coa creación do
Instituto Ramón Piñeiro ese problema do idioma ía quedar definitivamente resalto. Pero se as forzas auténticas do meu país convocan , é
que algo non. vai ben.
No 1 de Maio en Vigo fascistas rapados mallaron a un negro.

A policía non actuou de forma contundente.•
ra deixar as suas "maos limpas"
aproveitou os erros de traduc;om
sorbitadas petic;ons fiscais. A
o principio como é este nom
para suspender até umha data
som os próprios da Justic;a que
Audiencia Nacional legitima em
máis eler.toral este jülgamento e
como valor ético e práctico som
ess.a má intenc;;om o seu papel
nom se produza, outra vez, aqueinherentes ao concepto da mespolítico contra, e nom, a favor,
la indefensom que obrigara ao
ma universalmente aceptados e
dos Direitos Humanos e dos
lnstrutor Baltasar
Povos, cando de casos políticos
conquistada polos Pavos do
Garzón á impór
se tratar.
mundo em umha longa loita
fianc;a em Abril
contra todas as opressons e tido 92 como já
denunciara JU- -ASala dá-se
· As pravas e as diferéncias de
ranías das minorías governantrato, se nom chegar estas, totes, aínda que legais sempre ,
GA no seu día. tempo para
das aquelas que nestes meses
por suposto. •
Mas, o Tribunal,
estamos a viver nas que a clasnom s·e decatara evitar a
se social determina o processo
COORDENADORA NACIONAL DAS
que durante a nulidade da
jurídico e a sua "benevoléncia"
}UNTAS GALEGAS POIA AM:NlsTIA
vista já as pessoas encartadas e causa eo
e, o poder de jaque ao sistema
permite oportunas desaparic;ons.
as sempre infor- sobreseimen·
madas testePor isto, como cidadans galemunhas da Fis-- to da mesma
gas/os -que nom espanhoiscalia, foram pre- que traería a
exigimos que o Estado EspanO 28 de Abril os jornais informaviamente notifivam da decisom da Academia
hol cumpra seu próprio Ordenacadas de tal sus- liberdade ás
mento Jurídico e as Ordenanc;as
Espanhola de suprimir como lepensom polo ofi- pessoas
Procesais Europeias e lnternatras o "CH" e o "LL".
cial-assistente facionais ás que se tem adherido,
cendo-nos obvia encartadas.
especialmente cando de cidaComo galega e reintegracionista
a sua mentira.
dans galegas se tratar, como é
nom me parece a mais mínima
o casso.
valorac;om , nem positiva nen neA suspensom
gativa; pois em galego-portupor erras na traduc;om avia-lhes
gues som considerados dígrafos
Por isto afirmamos que o comoportunamente para dar-se temportamento sesgado e legitima-duas letras que representan
po em analisar uns fundamen·dor dum processo viciado desde
um som palatal-.
tos probatórios que nom pasaríam ·um examem elemental nem
do Supremo nem de Estrasburgo e que foram recorridos na
GONZALO
vista palas defessas com argumentos determinantes.
-

As minhas perguntas som: que
determinac;om tomarám ao respeito a "Academia Gallega" ou o
"ILG"? Que posic;om adoptarám
as editoras e demais integrantes
do circo da normativa? Sem dúbida lago teremos na rua novas
dicionários sem estas "letras" ,
feitos
com
subsidios oficiais. Um pasQue so mais dado
a destempo e
determina~m desacompassado com totomarámao do
o mundo
respeito a da lusofonia .

Academia
Gallegaou o
ILG?

Seguramente
nom terám o
descaro
de
anuncia-lo publicamente.

A Sala dá-se tempo p·ara evitar
a nulidade ·da causa e o sobreseímento da. mesma que traería
a liberdade ás pessoas encartadas, com o efeito derivado de
desenmgcarar o aparelho jurídico-policial, que tampouco está
para noticias como essas. Este
tempo permite-lhes conhecer os
lindes nos que podem mov,er-se
de tal xeito que sigam maniendo
suas "maos limpas" sem violentar o Ordenamento Processal ao
nom di~ar resoluc;om sobre a validez das ·pravas apresentádas.
Juntas Galegas pola Amnistía
,den. ún~ia a il)seguridade. do
··,_ mafco em que se tem que · d~
senvolver- o juic;o e com el a das ·
proclamadas universa·1mente
presunc;om de inocéncia e direito ·á defessa.
Hai umha má intengom em todo
este processo, observável desde as indefensons primeiras; a
"rabieta" de Baltasar Garzón .impondo umhas inusuais fianc;as
de 5.000.000 Ptas. até os erros
de traduc;om e as manobras do
Tribunal, e pasando polas de-
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Qualquer dia
reivindicarám também a defesa
do "Ñ" como símbolo diferenciador do seu idioma-dialecto.•
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'O Tribunal da Sala 3ª da A.N. pa-
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Máis sobre
CH e LL
Nestes días, as diferentes Academias de la Lengua Española
acordárom a supressom do CH
(ce agá) e LL (ele duplo) dos dicionários; quer dizer, ambos os
dous deixam de se considerar
letras e passam a ser dígrafos.
Esta é a consideragom que recebem em todas as línguas, polo que os académicos hispánicos vírom a necessidade de "homologarem-se" com todas elas.
Que interesse tem isto para
nós? Pois o de pór em evidencia as contradi9ons das normas
impostas polo l.L.G.-R.A .G .
Com efeito, estas coincidiam
com o espanhol e agora ficam
como únicas en incluir CH e LL
nos dicionários . A non ser , é
claro, que o seu seguidismo os
leve a pisar os passos da língua
oficial do Estado. Em qualquer
caso, a dependencia é inegável.
Por outra parte, algum destacado membro do Instituto da Lingua Galega reconheceu recentemente num acto público que
"a maior parte das grafías" por
eles propugnadas para a escrita
do nosso idioma som de origem
"castelá'', embora a seguir o justificasse pola sua introdu9om
por parte de muitos escritores
desde o S.
XIX.
Colectivos coAs normas mo
a Mesa
impostas polo pola NormalireclaILG·RAG zac;om
mam a apertucoincidiam com ra cultural ao
mundo lusooespanhol e brasileiro
e
agoraficam pessoas como
Suso de Toro
como únicas em (nada suspeiincluir CH eLL. tosas de lusism o) dim que
"nun mundo
de i ntercámbios mundiais
ternos a oportunidade de novo
de reintegrarnos no naso espazo lingüístico".
No seu dia, os cataláns soubérom defender o seu património
lingüístico e, se ainda lhes resta
bastante para a normalizac;om
do seu estátus social, os eñes e
demais símbolos gráficos es-
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panhóis fórom definitivamente
eliminados em favor da escrita
patrimonial, sabedores de que
normalizac;om e normativizac;om
nom som dous processos independentes.
Por que devemos os galegas
arrastar e dar tradic;am escrita a
um sistema nom galego?
Trabalhemos pela normalizac;om a
todos os níveis. lncluído o gráfico.+
]OAM CASTINHEIRA
( C OMPOSTELA)

Futbol galega
em castelhano

MILAGRE!
NANINA SANTOS

Ven de sair do prelo a revista Andaina, o nº 8 da segunda época. A
primeira andaina comezou co nº O en Xaneiro de 1983 e rematou co
nº 24 en Xullo de 1991: 24 números ordinários e tres especiais (8 de
Marzo 85/86 e aborto) , marcaron un tempo da revista que vendo a
luz foi criando e consolidando habilidades e capacidades: equipo de
redactoras, colaboradoras, fotógrafas, subscritoras e esa sensación
de viver perpetuamente no imposíbel: facer unha revista galega de
pensamento crítico, feminista, e por mulleres sen contar con apoios
institucionais, subvencións, publicidade, valedoras nen padriños de
importáncia.
Asi foi até que ao remate do ano 91 apareceu no mercado un produto ben mellar que o anterior: presentación, maquetación, colaboradoras, equilíbrio e tamén na calidade teórica, informativa de ensaio, comentos ...

Meus caros afeigoados galegas
ao futebol:
Sou um galega que mora em
Madrid e até cheguei a me ilusionar com as vitórias do Desportivo e do Celtinha. Tenho que
esclarecer que sou um simples
simpatizante deste desporto, obviamente náo assisto aos cam pos nem sofro! Sempre admirei
ao Barga polo seu enraizado como o povo catalám. Náo me
imagino ao senhor presidente
barcelonista arrengando aos
afeic;oados em castelhano!!
A minha primeira decepgáo com
o futebol "galega"(?) aconteceu
quando, urna e outra vez, tivem
que ouvir a megafonía do estádio de Riazor usando exclusivamente o castelhano.
A minha segunda decepgáo tivo
lugar quando escuitei ao senhor
Lendoiro (davam urna reportagem comemorativa do ascenso
por
urna emisora
Desde hoje
de rádio) talar
considerem-me
castelhano
exclusivamenmais
te e dirigindose a um jorna- simpatizante do
1ista que an tes tinha per- Ba~!Eles
g untado em usamasua
galega.

É ferramento de uso de parte de moitas mulleres e uns poucos homes, porén segue senda ignorada palas subvencións oficiais , polos
meios de comunicación e por boa parte da chamada intelectualidade
do país .
Non é milagre que saia un número e outro a razón de un cada catro
meses?+

rem-me o seguidor mais simpatizante do Barga! Eles usam a
sua língua. Polos vistos na Galiza ainda náo atingimos cotas
táo elevadas! Se os dirigentes
do futebol galega desprezam o
nosso idioma por que é que me
vou fazer do Desportivo ou do
Celta?•
JOSÉ

R.

RODRIGUES FERNANDEZ

(MADRID)

Ensino público
ou privado
Dase o paradoxo de que o ensino público está senda privq.doe o privado público, polo que
respeita á. primária e E.X.B.
Explícame resulta que os colé~
xios de ensino privado que es-:
tán subvencionados, fanse
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Meus caros afeic;oados galegas
ao futebol, desde hoje conside-

G LO BA L

ensino privado
están
subvencionados
eopúblico está
sendo nunha
parte sufragado
polos país.

informa O xornal The
Guardian , nun
despacho desde
Xenevra. A OfvlS
certifica un aumento da
desnutrición e das
doenzas como
consecuéncia do
aumento das
desigualdades e
engade que a débeda
exterior é_os axust~s
do FMI están a
provocar unha
diminución dos gastos
dos estados en saúde,
ca ·resultado de taxas
máis altas de
mortalidade infantil.
Visto agora o lem_a da
OMS parece unha
consigna·zapatista.

1 º A calefacción da maiori a dos coléxios públicos
non subvencionados
é
paga polos
res pe.c ti vos
concellos.

2º A limpeza,
conserxes,
produtos de limpeza, manutención, cónservacion de edificios,
terreas onde están ubicados
(concentracións, escalas unitá-.
rias nos seus tempos), etc., corre a cargo das enJidadés locais.
E como se sabe os Concellos
son sostidos por outros impostas que non son os xerais (Arcas do Estado), senón polos-viciños dos mesmos. · .
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pobres, segundo

chamar ensino privado ... E o
público (que como seu nome
indica e como tal deberia sair
totalmente das arcas públicas,
xa que é das pbucas causas
que nos beneficiamos) non é
tan público como nos queren
facer ver. Asi resulta que o mal
chamado ensino público, está
senda, polo menos en Galiza,
nunha parte
importante
sufragado po. Os coléxios de los pais. E dicia:

.· É ~no.rma da direita ·

En troques, nos coléxios públicos subvencionados (privados)
acorre que_:
1º Os terreas son de titularidade
. privada, moitas veces comprados con subvencións, ou no ca~
so de coléxios de orixe relixiosa
procedente de doazóns con fins
non lucrativos.

· 2º O mantimento corre a cargo
da administración central, léase
Mad(id ou Santiago .
- 3º Subvención por ser iniciativa
privada, criación de pastos de
traballo, por número de empregados, etc. ·
Onqe está a diferéncia en canto
a público e o privado subvencionado? Cal deles é .máis público?

língua.

A minha terceira
decepc;áo ocorreu o día 23-04-94, Sábado,
quando escuitei ao presidente
do Celtinha(?) dirigir-se aos
afei9oados presentes no estádio
exclusivamente em espanhol !

ALDEA

E por se far pouco, abandoaron
as escolas unitárias, concentrando os rapaces, facendo con
iso que se esquecesen moitos
das suas orixes, (contribuindo
ao abandono de moitas das vilas) e por riba parécelles moito
darlles unhas condicións axeitadas para poder estudar, con re.corte presupostá~io, . comedores,
transporte, substitución de pro-

qué as intitucións
públicas señan
xestionadas como
unha empresa. É o que
fai o PP de Muxia.
Convocan unha rolda
de prensa para falar da
ampliación do campo
de futbol, ·grácias a un
investimento da Xunta,
e ao remate chaman á
xente nova a formar
Nuevas Generaciones.
"Pero nós viñamos
polo do campo de
futbol ... ", comenta un
dos rapaces. "É igual,
cando menos hai que
formar a Dirección
Local".

O .Martes, dia 3, o
Concello de Vigo
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SEN PREMIOS,
SEN PREZOS,
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q.presentou a sua
campaña pala
normalización
. linguística. Na sua
intervención, . Manuel
Regueiro, Director·
Xeral de Política
Lingüística afirmou:
. "A' política
fingüística
J
debe ser. construtiva,
para o ben de Galiza e
para o ben de
.España". Esta frase,
tan marcial, saiulle
rnentres miraba de
reollo ás autoridades
militares, presentes no
acto, xunto ao alcalde
. e o deseñador da
campaña Agustín F.
Paz.

Manuela Besteiro,

.

\

Conselleira de
Família, Xuventude e
Enseñanzas del Hogar
quéixase de que anda
mal de cartas. Non
teñen nen para fios. "É
que Fraga prometera
e prometera na
campaña, pero .
agora ... "

.. Andan os
• .psicólogos con moito
choio e as farmácias
vendéndolle pastillas
dos nérvios ás
mulleres e os bares
servíndolle Valdepeñas
aos homes. Hai máis
stress, máis depres,
máis tornocelos
esfarelados. E logo din
que Marx non tiña
razón, que a
economia non move o
mundo. Que-lles dean
un traballo ben pago e
xa verán como se lles
pasa.+

••••••••••••••

fesorado, non escolarización de
. alunos de 3 anos.

·VOCALISTAS

O ensi.no é das poucas cousas
onde non se debe escatimar pois é o futuro, a non ser q'ue
XoAN PIÑEmo
se queiran facer borregos, man
de· obra barata e incrementar .. Pouca xente·terei eu admirado máis cando rapaz. E odiado con toda
os desaxustes entre as clases · a miña alma. 0$ moi cacháns arrar:nblaban polo pico con canta moza
sociais.
habia e, ás moi lerchas, ainda lles quedaba a carraxe de explicar:
En definitiva o ensino privado -Tes que comprendelo, Xoanciño , é que el é vocalista dun grupo.
subvencionado disfruta de maiores oportunidades ... Ula igualda- · O que se di cantar, nunca cantaba grande cousa, pero listos non hade de oportunidades que pregoa bia coma eles , e ese prestíxio reverencial de levar a voz cantante, de
a Constitución?+
ter un curruncho de cartel co nome dun é algo que se apreza hoxe
en dia riláis que nunca nos nosos modernos baralláns. Nos hai máis
'PILAR BARROS que fixarse nos anúncios dos mitins e no mesmo Parlamento onde o
(ÜURENSE)
que se busca, máis que grandes oradores son voceiros con pedigrí,
é dicer, vocalistas con garavata a diário e un migallo de expresión
corporal para vocalizar o estado da nación, até que non quede comisión parlamentária que non teña cadanseu.

Carta aberta ao
concelho de
Ogrobe

Em rela9om a notícia aparecida
no jornal Faro de Vigo o Martes
26 de Abril na que se di textualmente: "El Ayuntamiento solicita
que los objetores puedan hacer
su prestación
en O Grove'', o
colectivo lnsubmecos quer
declarar a sua Nom nos
enérgica repul- parece
sa verbo desta
coerente que
solicitud e.

No noso lexislativo hai un homiño con moitos vocaes que lle arrea
uns bons grolos á xerra en canto venta un micrófono diante.

-É que, como vai de voceiro, ten que aclarar a gorxa para vocalizar
-explican os de protocolo que para algo son de designación directa
pola boca do vocalista. E se o home da xerra afina que rabea, en Vigo houbo, por moitísimo tempo , un alcalde-vocalista a quen só unha
alopécia sahariana privou dun brillante futuro rockeiro.
E que menos que recordar a ese coruñés que ia para rumbeiro e
acabou de vocal do consello de administración dunha sociedade
anónima. Un dia cadroulle comparecer ante un notário para elevar a
públicos os acordes dunha xunta xeral.
-Vostede que é na empresa? -pergunto_
u o fedatario público.
-Eu? , vocalista -dixo a antigo cantante .+

exijam aobri·

Os Prestacionistas iram pa- gatoriedade a
ra Protección outra gente
Civil que é um
grupo de vo- para
luntário_s lo- desempenhar a
cais e nom
nos parece co- sua fun~om
e rente
que
exijam a obrigatoriedade a
outra ·g ente
para desempenhar a sua
fun9om (Postas de trabalho voluntários).
Por outro lado, todos os organismos que solicitem prestacionistas estarám subvencionados,
parte desta subven9om é para
dietas dos mesmos, mas se estes som de Ogrobe e os mandam a ·comar a casa ... A onde
iram parar os cartos da subven9om?+
INSUBMECOS
(ÜGHOBE)

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

o

A hipnos_
e das

conciéncias
Unha das moitas ideas coas que
se comércia na actualidade é a
de que vivimos nunha época
complexa e chea de contradicións. Estamos sumerxidos no
mundo da sobre-información (e
menos informados ca nunca), da
liberdade sen· horizontes, do indivíduo como entidade superior a
calquer conceito colectivo ou solidário. Enfin, simúlase que son
"os anos dourados da História".
Basta cunha simples observación para descobrir que boiamos na superfície , na visión
simplista das causas. Dominan
as conciéncias durmidas _polos
narcóticos proporcionados polos
grandes meios de comunicación. Esquecemos a História,
marxinámola.

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

Os poderosos líderes políticos,
económicos e culturais , cobertos pola sua prepoténcia, permítense afirmar máximas tan ro tundas e baleiras de análise, como "O comunismo está morto".
Despois, esta frase lapidária resoa como un eco nas mentes
hipnotizadas dunha ampla maioria. O mecanismo de transmisión segue un esquema tan simplista que pode desvirtuar o
contido desa "brillante idea". A
un líder político ou intelectual
ocórreselle espontaneamente a
frase-tipo (ou frase-propaganda)
no trio marco dunha rolda de
prensa, e os meios abraiados, e
sen realizar unha minuciosa
análise prévia, transmítena á
sociedade como se dunha verdade absoluta se tratar. Desde
o comezo, bloquáse todo tipo de
posíbel discusión. A ·máxima
aséntase na opinión pública para ser repetida en moitas bocas .
Non pode haber discusión . en

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

torno a algo que "parece ser tan
óbvio" . As voces discordantes
que surxan están condenadas
ao escurantismo, á marxinalidade e a calificativos tipo "retrógrada", "tolo" ou "atrasado". Os
argumentos, insisto, froito da reflexión e análise, afogan non sabemos onde.
O simbolismo trunfa (caída do
símbolo-muro de Berlín), asi como os princípios superficiais do
que está de moda. O resto queda reducido a caduco e anticuado. Lévase o Liberalismo sen limites , a desinformación , a improvisación de
ideas "para a
posteridade", e
o que aparece
nos grandes
Nompode meios de cohaber discusión municación
(tan lonxe da
en torno aalgo función educativa e formativa
que 'parece ser que debian
tan óbvio' cumprir) . Non
existe o espazo para a reflexión, para a
História.
Esquécese ou
pásase por alto que o "m odernismo" das doutrinas liberais data de finais do século XVI 11 e comezos de XIX (con precedentes
en séculas anteriores): Bentham , teorias económicas de Ricardo , John Stuart Mili , Adam
Smith ...
O marxismo viria despois (1848)
como un berro aos abusos das
práticas liberais.
Son as ideoloxias de esquerda
as únicas que se adapataron
sempre ás necesidades e cámbios da sociedade, tomando como armas a análise e o estudo
dos problemas do total da sociedade. Pala contra, o tan de moda Liberalismo continua momificado desde a sua orixe, vivencia
de costas aos problemas reais
da povoación . Unicamente se
move polos fios dos intereses
clasistas dos poderosos, dos
· capitalistas , dos ricos e explotadores. A sua ideoloxia é para
unha minoría. Por certo, cal é a
sua ideoloxía? a l.ei selvaxe do
mercad.o sen limites e sen fronteiras? +
EVA VICTORIA LEMA TRILW
(VIMIANZO)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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Escritores galegas opinan sobre a ·repercusión
das traducións ao castellano
• XAN CARBALLA
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MÉNDEZ FERRIN

gal. Máis que un problema literário é de normalización polftica".

Manuel Rivas viu como o seu último libro En se/vaxe compaña recebia máis atención dos meios galegos ao traducirse ao
DELMI ÁLVAREZ
castellano.
.

''Traducin eu mesmo a miña obra,
pero non volverei face lo. Foi un
padecimento dema iado grande.
E u pen aba que ia er un traballo
de tradución e topeime.con que estaba a facer outro libro, nun idioma que por outro lado non é no
que eu e tou instalado para a e crita literária. O pracer é e creber e
non traducir, e eu empre escreberei en galega" di Manuel Rivas
obre a experiéncia de el me mo
preparar a ver ión ao castellano da
ua última novela. E engade " pero
on partidário da tradución canto
mái imediata mellar, a todo tipo
de língua . Coido que é un síntoma de normalidade".

'Non creo que a
tradución interfira
no mercado
galego, pois aqui
apenas se venden".

porativa ao cabo el é xomalista e
moi coñecido en Madrid pota sua
profi ión. Esa so lidariedade tamén
e dá aqui entre mestres e profesore que on e critores".
A adicación á promoción dos editore galegos é relativa á sua capacidade indu trial. A queixa sobre a
atención da pren a de Galiza ao libro ga lego xa a fixo Freixanes na
noite do último prémio Xerais en
Pontevedra. Ferrin ere que o editore promocionan ben e na medida da ua po ibilidade económicas, "e non son culpábeis da
ub idiaridade dos xornais".

Non autotraducirse
Manuel Maria e Méndez Ferrin
din que eles nunca se autotraducirian. Para Ferrin "non deben ser os
autores os que se traduzan e ademais hai que exixir aos editores
que se indique claramente que a
versión orixinal sexa en galego.
Non vaia ser que pase como as primeiras traducións ao castellano do
Merlín e familia o.u As crónicas do
Sochantre de Cunqueiro que non
aparecia por nengures que eran

'Ao non ter

O certo é que o libro de Manuel
· Rivas tiv.o unha repercttsión mei..1
rande do que outras traducións de
autores recentes ao castellano"' Xavier Alcalá e Xosé Ramón Pena
tamén publicaron' hai po~1cos 'meses versións
castellano sen
atención prestada a "En selvaxe
compaña". Como di Manuel Maria "pode funcionar no caso do Rivas unha certa · solidariedade cor-

detrás a estrutura
.. dú~ estado sempre
ollaü~estas
versións
.
..
a··
por ríba do
ombreiro".
.

~·

.

.
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· Escreber para qu'en?

CARLOS CASARES

A promoción da ua editora en
Madrid (primeiro tiña aído en Xerai ) provocou o fenómeno paradóxi o d aparee r no xomai gal g · con moita mái · releváncia
qu cando o lanzam nto do título
orixinal. No día que Manuel Rivas apre ntaba o seu libro en Madrid on Lu i Landero e Torrente
Ba lle ter de anfitrión , vário diári o ga legas dedicáro nlle a plana
ente ira que aforraran cando aiu a
ed ición orixinal. "I o é algo do
que eu non on re pon ábel, pero
aprove itaria para lembrar que son
vetado ex plícitamente na TVG onde e pro crebeu a miña presenza
«nen para falar de futbol », e poucos se escandalizaron. A cuestión
está en considerar, os meios daqui,
a literatura galega como protagonista sen a mediatización de fóra,
pero non me podo queixar da atención que me prestaron en xeral: os
agarimos sempre son mellor que
as navalladas. O que hai que lle reclamar aos meios de comunicación
galegas é que na cultura sexa Galiza o centro da sua mirada".

ªº
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'Hai
que exixirllle aos
· ·editores que fagarí
constar claramente
que a versión
orixinal é en
galego".

Manuel Rivas ven de
publicar na Editorial
Alfaguara a tradución
da sua última novela,
"En selvaxe compaña",
que el mesmo realizou .
A repercu ión nos
m ios españois foi
grande e nos galegos,
informado pola
ax~ ncia , ca
maior
que na ua saída en
gal go inco meses
ant . Aféctalle á
identidad lit rária do
autor e ta mistura?
Pode repercutir n a
construción da nosa
literatura?

.

.

Unha outra afirmación de Méndez Ferrin é definitiva, "afinal
os escritores. galegas teñen que
pensar no seu público natural e
o demais é engadido", que Casares confirma cando se lle lembra a polémica levantada ao Alfredo Conde apresentar unha
obra sua ao Prémio Nadal (e gañar o prémio), " unha literatura
identificase c unha língua e todos podemos ser bilíngües pero

é sempre excepcional escreber
noutra que non é a tua. Eu me~
mo podo escreber correctamente en castellano , pero a miña
língua literária é o galego. As
traducións son benvidas pero os
leitores teus son os daqui, e gañar eses leitores é a ilusión de
todo escritor. O de fóra é sempre un rosto anónimo que carece das referéncias sobre o que ti
escrebes".+

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

obras galegas". Manuel Maria
comparte esta idea: "eu nunca traduciría un texto meu. Escrebo en
galego e para os galegos. Se te traducen é outra cuestión pero debe
ser outro o que faga a versión".
Carlos Casares coincide en que é
positivo que haxa traducións "a
calquer língua" e tamén se amasa
escéptico sobre a utilidade da autotradución "eu fíxeno unha vez
só, e decateime de que todo escritor tende a reescreber, a correxir
sempre a sua obra". Para Casares,
que une os labores de editor e escritor, "non hai interfer ' ncia entre
os dous mundos. Esas traducións

aqui apenas se venden (falo da
miña própria experiéncia), e fóra
o que vende é o atractivo do selo
editorial no que saen, sempre en
tiradas moi cativas".

Miran
por riba ·do ombreiro
"Ao non ter detrás a estrutura dun
estado sempren ollan estas versións por riba do ombreiro, di Manuel Maria. Iso pásalle no Estado
español a galegos, bascas e cataláns que eu creo que non nos len
traducidos porque nos consideran
un fenómeno rexional e unha literatura menor. Igual pasa en Portu-

;

A escolla de ~ quen se traduce é
responsabilidade dos editores e
depende das relacións de cada escritor, Ferrin lembra qu apenas
hai escritores galegos con axente
literário e non se pode planificar
que se edite o máis representativo , " por exemplo os autores da
nova narrativa, Otero Pedrayo, ...
e tantos outros non foron traducidos, e tampouco o digo en demérito dos escollidos". +

'Traducin eu
mesmo a -m iña
obra, pero non
volverei facelo. Foi
un padecimerito
demasiado
grande".
MANUEL RrvAs

O GRILÓN QUE FALTA
M. VEIGA
Entre o autor e o leitor ericóntrase o editor e máis os
meios de comunicación que son os que verdadeiramente dan a coñecer a obra e poden fomecerlle un
ambiente. Esa cadea lóxica en Galiza está arfa no último grilón. Hai escritores, tantos e tan bons como en
calquer outro lugar, existe unha pequena pero rexa indústria editorial e poderia haber moitos máis leitores
se os meios de comunicación non fosen subsidiários
da cultura que se cace no foro madrileño. Con meios
galego e . "prov.incialistas"
notoriamente alérxicos
de vocación, como ben sinalou Lucá: de Tena nun traballo encarregado polo Consello da Cultura, non é
·surpresa que os autore~ esteñan descol~tad0s do seu
público natural.
·
·

ªº

Esa angúria vívese de diferentes maneiras. Suso de
Toro apontaba no número anterior deste periódico a
necesidade de abrirse ao mundo luso e Manuel Rivas

.
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Os índices de leitura de obras traducidas a outras línguas é baixo
porque nunca se promocionan
abando. O caso de Cunqueiro en
Alemaña é comentado por Casares, "nesas línguas o usual é que
cheguen obras pola via dun tradutor entusiasta, pero despois a
promoC"ión é moi escasa. Mais
non é .só o caso de obras galegas.
Un mercado como o anglosaxón
é moi restricto e mesmo cando
entran libros, por exemplo españois, fano por editaríais pequenas. Os escritores suecos tamén
teñen esa queixa".

t

-- -----.lo.· ----- . . - .

--~

--- -..--- - · - . ----·--·- - --- - ___ . . __ - --· . . ---··-·- ·-

procura un eco para as suas obras auto-traducíndose
ao español,_ despois de que a própria TVG o vetase.
Outros máis veteranos e, polo tanto curados de espantos, COJDO Ferrin ou Manuel Maria saben que o problema é de normalización política.
Ás .culturas teñen xerarquia cuarteleira: á de fala inglesa non lle interesan as, ·economicamente infertores,
sueca ou castellana, como lembra Casares, e .esta última rara vez fai unha pausa para fitar no que ·'s e escrebe en.galego ou catalán. Contado, o maior drama dos
escritores galegas non é ese, senón o de non. ser Jidos
en Galiza, cando menos ·na medida do ·que resultaría
natural. Con ver os índices de uso do galega na "prensa, xa se decata un de onde está o problema. O próximo dia 15 reivindícase nunha manifestación "'outra
política lingüística". Que tamén comprenda esta consigna aos meios de comunicación. +

.,
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DIAS
en trece volumes, xa saiu do prelo
editado pola Fundación Banié.
Fariña, figura principal no estudo
da ituación territorial ele Galiza
manifestaba na saicla do primeiro
volume, aló polo 1990, "trátase de
dar a coñecer o por que da actual
división territorial, como naceu a
mesma, cales foron as liña ·
esenciais do seu de envolvimento
e o das entidades oficiais ou
formai por ela deliñadas:
provinciais, partidos xudiciai .
distritos municipais, entidades
locais menores e tamén das
infonnais e subxacentes: comarca,
patTóquia, concellos abertos,
pedáneo".

•Concertos
milenários todos
os anos
Segundo informa Xurxo Vaz, se
todo sal segundo previsto estase a
planear para o verán un
macrofestival en Vigo, con figuras
de grande calibre da música
internacional.

lo/ita Productions é unha
iniciativa vencellada a
empresários de pequenas salas da
antiga movida olívica que tenta
introducirá cidade no circuíto de
grandes eventos procurando
arrincar cun grande concerto.
Ainda que o cartel non está
pechado e segue suxeito a caidas e
novas incorporacións, o
calendário previsto é para o 7 de
Xullo: Jeff Healey Band, Dwight
Yoakam, Van Morrison, The
Band e Siniestro Total. 8 de
Xullo: Spin Doctors, Johnny
Winter, John Hammond e La
Marabunta. 9 de Xullo: 4 Non
Blandes, Urban Dance Squad,
The Pogues, Samuel Eddy, Def
con Dos e Ginger Baker, Jack
Bruce and Gary Moore. +

ALAIN CHAGNON. 1973.

• Encontros da
Imaxe en Braga
Até o 30 de Maio celébranse en
Braga (Portugal) os oitavos
Encontros da Irnagem, que como
en anos anteriores céntranse mm
tema principal, desta volta o Hamo
Faber. Como novidade a
organización inclue un panel
adicado á fotografia descoñecida,
desta volta Canadá.

Hamo Faber tenta amosar as
modifcacións no traballo
provocadas pola revolución

tecnolóxica: da cadea do XIX e
primeiros XX á robotizada dos
nosos dias, sen esquecer os nichos
onde persiste a actividade artesanal
e criativa. Nesta sección, en canto
a autores históricos, haberá obras
de Lewis Hine, Fran~ois Kollar,
August Sander e Emile
Chavepeyer e nos contemporáneos
veranse obras de Brian Griffin,
Guillian Allard, Tim Rautert,
Adriano Miranda, Manuel Sendón,
Ma<;as de Carvalho, Céu Guarda,
António Julio Duarte e Luísa
Ferreira.
Entre as conferéncias previstas

estarán Joan Fontcuberta, Charles
Stinback, José Pe oa, Chri tian
Caujolle e Marce! Blouin. Póde e
pedir información no tfno (07-351)
53-77725 ou no fax 53-616108.•

•Fariña]amardo
completa o
estudo sobre os
concellos
O magno estudo do 313 concello
galegas que dirixiu Xosé Fariña
Jamardo, un traballo de oito ano

• Contabilidade
en galego
Unipro Editorial ven de editar un
importante traballo de
Documentos base de
contabilidade, pensado
especialmente para servir de
material de apoio ao ensino da
Contabilidade. Concebido como
texto práctico, o que fai o libro é
unha simulación da Contabilidade
dunha empresa comercial,
recopilando toda a documentación
relativa á sua constitución e ás
operacións que realiza durante o
seu primeiro ano de xestión,
incluindo todas aquelas que ten
que realizar, mes a mes, desde a
contratación de persoal, as
compras de inmobilizado,
aJTendamento financeiro,
liquidacións de IVA, pagos á
seguridade social, etc ... O
exemplo gráfico con recibos
nonnalizados, todos na sua
versión en galega, son un facha
na tarefa de normalización
lingüística, e un xeito máis de
demostrar que normalizar o
galego en todos os níveis é
cuestión de vontade política e non
de atranco técnico.+

O trece volume da obra completa
onde con ulta impre cindíbel, e
agora e tán a ser complementado
por outro traballo fa ciculare
entregado polo Gabinete de
E tudo que dirixe Precedo Ledo
na Xunta. o traballo de Fariña
Jamardo, autor doutra obr de
en aio e literária , contémpla e
como pano de fondo a conceición
da singularidade nacional de
Galiza.+

•Cátedra Alejo
Carpentier
n acordo entre a niver idade
de La Habana e Compo tela,
pennitiu a po ta en marcha dunha
cátedra de cultura Alejo Carpentier
na Univer idade de Santiago. A
inauguración produciu e coa
impartición dunha conferéncia de
Graciella Pogolotti, e rudo a da
obra do autor cubano. que ver a
obre o Camiño de Santiago na
obra do autor de "El Siglo de las
Luce ". A universidade galega
oferecerá o locaj e a cubana
fomecerá o profe orado para
atender a cátedra.•

CASTELAO

~

Festa da diversidade

•M.V.

"A cultura dos imigrantes é enriquecedora, a rnestizaxe é boa",
afirma Manuel Ballesteros, membro de Sos Racismo, organización
patrocinadora da Festa da Diversidade que o Venres 6 de Maio se
celebrará no Malecón, unha sala
de Vigo que habitualmente funciona como salsódromo.

Á festa está prevista a asisténcia
dun mesto feixe de grupos musicais: Mar de Fondo, Cuchús Pimentel, Pablo e Vaghetti, Nacho
Otero, Tacatum (colectivo de
tambores), etc. Tamén terán espazo para a intervención os representantes de várias organizacións
sindicais e de colectivos de imigrantes.

Da emigración
á imigración
Galiza contou até hoxe cunha povoaci ón moi homoxénea e dos
seus eidos partiron enonnes riadas
de emigrantes con destinos diversos. Hoxe alguns deles, como resalta Ballesteros, están a intentar
regresar, como é o caso de parte
dos galegas ou fillos de galegas
estabelccidos na Arxentina, Uruguai e Venezuela e que hoxe viven difíceis situacións económicas
nos seus países adoptivos. Galiza
tamén é receptora de man de obra
portuguesa, pésie a que o paro é
hoxe meirande que en Portugal.
Por último, os recén chegados
máis novidosos son os de Centroáfrica que en número de vários
centos residen xa en cidades como

~

para Marino
Dónega

Vigo ou no Norte de Lugo.
Manuel Ballesteros caída que "o
fenómeno do racismo irá a máis en
canto aumente a imigración".
"Convén, afirma, preverse ante o
racismo latente que aniña en toda
sociedade e esta non ia ser menos".

O secretário perpétuo da Real
Académia Galega, Marino
Dónega Rozas, foi galardonado
pola Fundación Otero Pedrayo co
Prém io Trasalba, un galardón que
non inclue dotación económica,
pero si a edición dunha das obras
do autor premiado.

Alén dos casos de discriminación
contra os ziganos, ultimamente
producíronse vários intentos de
aplicación da lei de Estranxeiria,
unha normativa que Sos Raci~mo
ven criticando desde hai anos. O
asunto das máfias chinesas, moi
difundido nalguns meios de comunicación, serviu tamén para que
recentemente en Vigo dous chineses, sen relación nengunha con
tramas de delincuéncia, fosen reenviados ao seu país.+

Na acta de concesión fálase da
dilatada labor de produción
literária galega de Dónega e o seu
"compromiso con movimentos
políticos sobranceiros en defensa
da persoalidade de Galiza".
Dónega mantivo unha importante
amistade con Otero Pedrayo, algo
que tamén pesou na decisión do
Patronato. O prémio entregarase o
26 de Xuño e a obra publicada
será A memória e os amigos.+

ANOSA TERRA
Nº 620 -5 DE MAIO DE 1994

Leituras

A biblioteca
da Iguana
Para alguns narradores, o canto, o
relato breve non deixa de ser un
ensaio, ou unha aprndizaxe, para
tarefas máis amplas: a novela. Tal
non acontece con Xosé Miranda,
que se deu a coñecer con Historia
dun paraugas azul, coa que gañou
o prémio de novela Manuel García Barros, convocado polo concello da Estrada, en 1990. Agora,
tres anos despois de que vira Jume
esca novela, sai do prelo un libro
de relatos de te narrador: A biblioteca da lguanaC1 1•
Son oito relatos os que compoñen
o libro; cito relaros nos que domina o tema da identidade, non como bú queda ubxectiva do autor,
enón como argumento especulativo. Outra s veces, escrebe "Cri ál ida"- sobre temas de anticipación, en certa maneira, pero
que mái que dirixirse cara un xénero determinado (que seria a
'cié ncia-ficción") faino como
abertura cara novas posibilidades
criativa . Do oito relatos, só un
podía increber e dentro dunha corrente reali ta ("Imaxe", curiosamente o único narrado en terceira
per oa; todo os ou tros están en
primeira persoa, agás, tamén,
'Crisálida", que é un relato epistolar dunha mestra ao seu mozo.
Carta ó aparecen as dela, o que,
tamén, pode ervir para incluírmo este relato dentro dos narradore en primeira per oa).
O primeiro relato "O outro ' qu1za
o mellar para quen i to e crebe, é
un divertido. irónico e excelente
como onde o protagonista, un e critor, vai narrando como a ua
obra , o eu e crito aparecen
publicados sob outro nome: Curtís.
Un e critor que realmente exi te e

canta de libros

Miranda móvese ben tanto no relato realista coma no fantástico .

Os cantos
dun estilista

que el non coñece. Contén divertidas cenas -cando o escritor se
encontra con Curtis- e denúncia
os intereses e ideas literárias do
seu autor. "O
outro", en certa maneira, é
un relato-ma- Na escrita
nifesto, onde de Miranda
Xosé Miranda
brilla
descobre ao
leitor a litera- sempre
tura da que unha prosa
gasta. O rela- densa e
to, moi ben escrito, cunha poética que
lingua áxil, forza á
carregada de admiración
información , pola sua
só ten un pequeno fallo: as poténcia e
tres última s mestria
frases, que fechan en demas i a un relato
aberto completamente no seu desenvolvimento.
"O home dos hospitais" é, talvez,
o relato máis frouxo do volume.
Xa desde a primeira liña o leitor
venta cal via ero desenlace. Quen
é o home do ho pitai . "Imaxe", o
único relato que se poderia considerar reali sta do libro, é a história
de como un home cámbia de identidade fí ica por amor. O final, é
un final --quizá esperado-- aberro. Moi ben escrito, demostra que
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O cuarto canto é aquel que lle dá
o título ao conxunto : "A biblioteca da iguana". Un excelente relato
onde brilla a imaxinación do autor. Un excelente relato no que o
fantástico, presente, é realista. Un
conto cuxo final, cheo de mistério,
convérteo nun relato case de terror. Ca primeiro conto do libro, o
máis conseguido do conxunto.
O relato que ven a continuación
podíase colocar na mesma liña.que
o segundo. Quer dicer, "O piso de ·
emiba" é un relato ben desenvolto,
ben narrado, pero no que o leitor,
como en "O home dos hospitais",
albisca un feche que ainda que sexa surprendente, non o é. "Voces",
que tamén é un relato fantástico,
abre novas posibilidades á prosa
de Miranda. Este é un relato que
máis parece un ensaio de relato lírico. Pero dun lirismo que non
apaga a narración, a pequena história, a anédota, que se tenta narrar. Contado, parece, como xa se
dixo, máis un ensaio para tentar
novas camiños do que un relato
completamente conseguido.
"Crisálida", o sétimo canto do volume, é un relato epistolar. Unha
mestra destinada a unha aldea ve
como acontecen causas estrañas
ao seu arredor. Vaille escrebendo
ao seu mozo, que está en Vigo.
Afinal, saberá o que acontece, e
exp1icarallo ao mozo nunha carta
que sabe que el nunca receberá.
Mistura de relato de mistério e de
ciéncia-ficción, mais sen derivar
nunca cara calquer dos dous xéneros. Miranda mantén o mistério
até o final , baseándose nunha blea
escrita sen chamar nunca na sua
axuda a elementos estrondosos
(nen na escrita nen na estória).
O último relato "Caravana'', é, en
certa maneira, un complemento do
primeiro pero que en nada ten que
ver, como tema e polo desenvolvimento, con el.

A biblioteca da iguana mostra un

Ramos Rosa en
memória de Eusébio
Lorenzo

escritor completamente feito, que
non ten reparos en abrirse a novas
temas que o conduzan por novos
camiños. Mais na escrita de Xosé
Miranda brilla sempre unha prosa
densa e poética, que nos leva nunha vaga de palabras sen que saibamos onde nos pode conducir e que
forza a admiración pala sua poténcia e a sua mes tria. No fondo, Xo_sé Miranda é un estilista. +

XGG
(l) Edicións Xerais. Vigo, 1994. 114 páx ..
1.300 pta.

O valor
da historia
Xudeus e
conversos
na historia
Presentáronse en Ribadavia as Actas do Congreso Internacional
Xudeus e Conversos na Historia,
celebrado nesa mesma viJa entre o
14 e o 17 de outubro de 1991.
Trátase dunha obra en dous volu(Pasa á páxina seguinte)

Espiral Maior ven de editar a última
obra do poeta portugués António
· Ramos Rosa, O navio da matéria. O
libro deste home proposto a Prémio
Nobel, introdúcese cun limiar de Xosé
Lois García, que explica a xénese do
volume e da adicatória, "este poemário
é un reflexo dese paraíso que confonna
a sua poética e que retoma palabras
antigas para anunciar vários universos
que xurden do seu inconscente. A
temática deste libro é un leitmotiv para
caracterizar, extraordinariamente, a
riqueza de símbolos e imaxes que
proveñen da sua~ incontinéncia e da
teimosia de Ramnos Rosa para acadar
o contacto interno coas cousas''. t

Teatro e filosofia
Sotelo Blanco ven de publicar na
colección de pensamento de A Trabe
de Ouro, o libro Rapsódia polo teatro
de Alain Badiou. En oitenta e nove
curtos capítulos o autor vai
reflexionado sobre as "condicións" do
teatro cun pano de fondo permanente:
a sua relación coa verdade e, daquela,
coa filosofia. Badiou estabelece un
paralelismo claro entre filosofia e
teatro tendo en conta que o seu
conceito central é a verdade. A
tradución é de Emilio Arauxo e Luís
Martul Tobio e pódese consultar unha
crítica de Monica Bar á edición
francesa en A Nosa Terra (nº 598.
Decembro 1993).t

O último
Prémio Edebé
Un dos máis importantes autores da
literatura infantil galega, Agustín
Fernández Paz obteu con Trece anos
de Branca o Prémio Edebé de
Literatura Infantil, que sae agora no
seto filial Rodeira-Edebé . O libro do
vilalbés é unha recompilación de
lembranzas que nos permite coñecer a
vida dunha rapaza de trece anos: a sua
infáncia, o xeito de vivir, os problemas
dos seus pais, a escola, o primeiro
amor,. .. escenas que se debullan mercé
ao efecto evocador das fotografias. As
ilustracións son de Manuel Uhía. t

História local
da guerra

Así son os habitantes dos nasos mares, eses peixes que desde sempre
os galegas pescamos e comemos cada día.
De manexo doado e rápido, con excelentes debuxos e fotografías, un libro escrito
polos me/lores especialistas, para afeccionados, profesionais ou curiosos.

NA MESMA COLECCIÓN

A história local tense convertido nun
dos xeitos máis asequíbeis, dada a
preguiza institucional, incluida a
Universidade, para achegánnonos á
realidade concreta das consecuéncias
do golpe militar de 1936. X.Amáncio
Liñares Giraut, conseguiu o I Prémio
de Investigación Histórica do Concello
de Negreira, precisamente por un
minucioso estudo, con fontes
documentais e orais, que reconstrue
aqueles dramáticos momentos na
comarca. Negreira na guerra do 36
saiu publicado na série Documentos
de Ediciós do Castro, que xa pasou do
seu primeiro cento de títulos, nun
labor senlleiro. t

Recuperar
as festas

PE IXES DO MAR DE GALICIA (11 )
X.L. Rodríguez: Villanueva
Xavier Váz:quez:

XERAIS

~"
~~

PEIXES DO MAR DE GALICIA (1)
X.L Rodríguez Villanueva
Xavier Vázquez

AS MONTAÑAS DE GALICIA
Enrique Vélez Barrio
M!1. Carmen Pereiro

"A nosa intención é contribuir a que as
nosas festas estean presentes dun xeito
continuado no proceso educativo'', din
os autores Xoán Carlos Albarellos e
Vicente Rebolciro. E abofé que o
conseguen coa pecul;ar edición de
Aires de Festa que ven de realizar
Bahia Edicións. Nun cartafol
inch'.iense até catro carpetas adicadas
ao entroido, os maios , os magostos e a
festa do Jume novo, ademais de catro
preciosos carteis adicados cada un a
unha das festas do debuxante Carlos
Silvar. Un trabal lo singular e
plenamente recomendábel. t
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mes (cun total qe 817 páxinas)
que, logo de varias peripecias editoriais que explican o retraso, ve a
luz gracias ó patrocinio da Deputación Provincial de Ourense.
Lembraremos que o dito Congreso
significou un foro excepcional onde
se tratou tan apaixonante tema e foi
ocasión para qu.e se desen cita especialistas chegados _de Portugal, España,
Francia; Ingla- , Supoñen a
terra, Italia, · culminación
USA e Israel,
iso si, cunha daquel
modesta pre- Congreso
sencia dos ari- no que
fitri óns gale- historiadores
gos , carencia
que se acentúa de primeira
co dato (que xa aportaron
lamentábamos renovadoras
no seu día) de visións
que, e~tre ponencia s e co- sobre o
m unicación s, papel
tan só tres em- histórico de
preg~ban o noxudeus e
so idioma, pobre circunstan- conversos
cia que sempre
nos fai meditar
acerca do provincianismo de boa parte da cultma
científica do noso país.
Para redundar nesta coñecida situac ión -e pasarmos xa sobre elaengadamos agora que a editorial
responsable da edición, aparte de
ter enado no tipo de letra escollido (pequena e desproporcionada
en relación co formato do libro)
responde ó rimbombante e castizo
nome dé "La Editorial de la Historia", aínda que teña a súa razón
social en Compostela: lamentable
belixerancia lingüística.
Polo demai s as Actas supoñen a
culminación lóxica e necesaria daquel Congreso, no que historiadores de primeira categoría (entre os
que citaríamos, por escoller algún,
a Jacques le Goff pronunciando a
lección inaugural, ou a J. Valdeón,
ou a H. Baquero, etc.) aportaron
renovadoras visións sobre o papel
histórico de x udeus e conversos.
Temática ampla que ab;angueu
desde a mesma edición de fontes
documentais ata estudos de iconografía, pasando polos máis variados aspectos relativos ás mentalidades, cultura, relixión e sociedade, así como dedicacións particularizadas ás Coróas de Cas tela,
Aragón e Portugal.
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tan espectacular, con persec ución
incluída, n.a que por certo aparece
unha cámara de televisión, explicita unhas débedas conscientes e
asumidas polo creador cara ao
universo cinematográfico nas que
sería interesante afondar.

Acrescendo
o xenero
negro
/

-

Fóra de xogo, de

Manuel Forcadela
Lición. talmúdica, séc. XV.

Inevitablemente a historia destas
minorías relixiosas desemboca na
fatal condusión da intolerancia e
a actuación dos mecanismos represores: edictos da fé, estatutos
de limpeza de sangue e Inquisición. É de notar que os resultados
plasmados na obra gozan do talante obxectivo da ciencia, sen concesións a tópico s e procurando
profundizar no legado dos diferentes grupos e nas causas e efectos da confrontación; mais tamén
cunha didáctica proxección cara ó
futuro e unha reflexión acerca dos
valores da convivencia e da tolerancia, nuns momentos, como reza na última páxina, en que se recrudecen violencias de componente étnico e reli xioso. Desta forma
contribúese a manter vivo (¿ou a
resucitar?) o carácter progresista e
socialmente útil da Historia.
Compre felicitármonos polo esforzo desplegado por Carlos Barros,
tanto no seu primeiro cometido de
organizador do Congreso como no
de coordenador da edición destas
Actas, sen que lle faltasen esperas
e desplantes ata conseguir o apoio
económico institucional. Culminouse por fin satisfactoriamente o
que podemos catalogar como un
dos máis relevantes acontecementos científicos acontecidos en Galicia nos últimos anos. Merece por
is to o recoñecemento dos · que se
preocupan pola Historia, especialistas ou non.
Porque o seu contido, a pesar (ou
precisamente por iso) do seu alto
nivel , non se fai inabordable por
parte de _aqueles que se lle aproximen desde posicións menos iniciadas. Todo o contrario , resulta de
lectura atractiva e comprensible, e
se é verdade que a tipografía non
favorece, en cambio as ilustracións
a toda cor que de cando en vez o
salpica, dalle viveza e alivio.+
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

Despois de transcone~ un breve período no que pareceu diminuír ostensiblemente a frecuencia de publicacións nas dúas coleccións abertas
na actualidade a editar con exclusividade o que se deu en chamar novela "negra" ou "policial" de producción propria, quer dicir, escritas
por autores galegas e, xa que logo,
non traduccións apareceu recentemente unha nova novela de Manuel
Forcadela que, baixo o título de Fóra de xogo 1, s·e constitúe na terceira
entrega dunha serie na que o escritor vigués vai
avanzando con
fortuna, cando
menos e incon- Sen
testablemen te distanciarse
no que atinxe
dalgúns
ao número de
vendas do s motivos
seus anteriores conscientevolumes: San- mente
g ue sobre a
reiterados,
n eve prep ara
xa a cuarta edi- de
ción e Barato, personaxes
Barato a se- e "clixés" xa
gunda.

empregados

Nesta ocasión, contrúese
sen distanciar- unha
se da mesma novela máis
"decoración",
dalgúns moti - coidada
vos conscientemente reiterados , de personaxes e "clixés" xa empregados
anteriormente constrúese unha novela nalgunha medida máis coidada e atenta a eses pequenos pormenores que mellaran resultado.
Se ben o ámbito urbano da cidade
de Vigo actúa, de novo, como pano de fondo do relato , agora esta
parece adquirir unha nova dimensión: alén da descrición polo miádo dos cambios climáticos ne se
outono invernüo e gris que enca ixan habilmente co ritmo do proceso da investigación -perfectamente dosificado este nunha liña
ascendente que logo devala ata a
resolución final- o narrador pareceu perder o medo a internarse
nas s úas rúas e ruelas, na recrea-

o

ción dos seus distintos ambientes
e na significación deses referentes
monumentais, graníticos ou metálicos, que conforman tamén esou. tra personalidade inconfundible da
cidade.
Mais se a localizac ión xeográfica
xa res ulta coñecida, se os personaxes principais tamén -o in ve tigador Toni B arreiro, o seu ax udante Elvis, a noiva do primeiro,
Katty, ou Rodrígu ez, o xefe da
oficina de investigación- quepara ben o para mal encaixan coas
esixencias do xénero das que é
ben difícil saírse na conformación
requirida para ese pequeno mundo
de ficción; hai agora ou a í nolo
parece, un maior de exo de realismo, hiperrealismo crítico quizais,
nesta creba da legal idade que é loxicamente servidume do xénero e
que constitúe a cerna do argumento: un conflicto no que se entretecen intereses económicos, políticos e mesmo re1ixiosos que resulta ben resalto ou polo menos perfectamente verosímil. Liña ben
deseñada e fortalecida no volume
de actuación do investigador que
cbouta aquí e acolá, na fronteira
da Jegalidade, por veces co consentimento da policía, pero que en
definitiva tampouco renxe ou desentoa nese deseño global.
No vela, por certo, de coincidencias, que nalgún caso poden semellar sorprendentes, e na que s ubxace, ao noso ver e con máis forza
que nunca, unha qu erenci a especial por determinadas técnicas ficcionais: lembremos que o investigado r se deixa levar pola lectura
doutra no vela hom ónima, de alguén tamén implicado na trama e
que ax udará a resolver esta remitíndonos así a un xogo de ficción
que quizais puidera dar algo máis
de si. Ao me mo tempo é doado
advertir que a adopción de certa
perspectivas na descrición dalgunhas situaci óns, mesmo dese final

Algún lector podería agardar que
a presencia dese xogador croata
fichado polo Celta tivera máis peso na novela e que se deseñara
máis fondamente a significación
do noso cl:ube. Para un achegamento quizais abonde aínda que
non sería mala idea que Forcadela
retomara ese motivo para que Balaídos, a afección e os xogadores
fosen os personaxes doutra entrega posterior. Nesta ocasión non é
así, pero, con todo , a novela atrae
e resulta un contributo mái s a ter
moi en conta, polo que ignifica
de continuidade e innovación, para a estab ili zación e crecemento
do xénero " negro " en Galicia. •
RAMÓN NICOLÁS
( 1). Manu el Forcadcla. Fáro de xogo. Edicións do Cumio. Vigo. 1993.

Bons tempos
para a lírica
25 de Abril)
sempre!
Neste dia, acudimos ao recital poético comemorativo do vinte aniversário da Revoluzón dos Cravos, que, organizado polo colectivo coruñés Edra! convocou poetas
das duas bandas do pae Miño.
Da banda Sul acudiron o criadores António Cándido Franco, José
Manuel Campe/o, Franci co Divor e Avelino Sousa, que axuntaron o bon fazer poético con boa
dotes de dramatizazón, obre todo
no caso de José Manuel Campe/o,
para vonferir-lle ao poema toda a
s ua forta leza comunicativa. Por se
o sotaque do portugue e deitara
problemas de entendimento Edra!
puxo unha cópias dos textos a
di po izó n do público ma. en xeral non cumpriu acudir a le itura
ficamo envolvido pota pre enza
da palavra falada.
Na poética de António Cándido
Franco há unha pre ·enza con tante da dualidade céu/terra, ma unha dualidade confl itiva en perpétuo dinami s mo , pres idida pola
presenza sintética da luz. "No se io
da noite é qu e e tao as e tre la /
que sao as sementes do dia recriado. / As formas imag inada que
nunca morrem . /A noite, o grande
mistério /fecha ali no eu seio, luminoso e azul / a verdadeira lu z
do día. /E o luar si lencioso / parece sobre os telhados / a lu z do Paraíso". A poétic a de Capelo é
mai s próxima se se quer, mai s humana, há unha presenza constante
de ruas e prazas, de casas do cotidiano "inventar o teu nome pelas
paredes/ desta rua que me caminha todo o dia / e que nao to pe~o /
já que a honra sustém o sentimento / inventar o teu nome até depoi s
/ que a própria terra esfrie e arrefe~ a / este se ntir de um de nó s
dois / qu e a rua calou, sem que o
p are~a". O Francisco Divor apresenta unha obra próxima ao soño,
non tanto desde unha perspectiv a
surreal e onírica corno de coñecemento metafísico. "O sonho de ser
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Música
eu tambén se esgota / Mais vale
ao nauta avaro em sombra va /
Partir só da nudez da sua rota / Ao
porto que lhe derem por manha".
Canto a Avelino de Sousa notámos
a presenza duma mítica,
non só polas
referéncias
A Coruña,
explicitas as
mouras ou o na última
can Cerbeiro década fica
mas polo ton, a esmorecer
mais evidente
anegada na
que nas demais vozes própria
mas sempre badia, que
entendendo a apenas un
poesia e o
q uefazer poé- facho de
tico como fór- luz, por
mula de coñe- vezes, se
cemento ' Do- atreve a
bam a Moira ua meada iluminar
infinda / sentada na antecámara do s
infemo . / O cao Cérbero ladra tri plamente /a quem quer que da vida se de pe~a /e dele, lentamente,
e aproxime. / Impa ívei , tecem
a Moira do mortai / as vidas,
urna a urna a fiarn por regular /
medida, sempiterna, sem que as
impe9a / Cronos; urna a urna as
enredam, as cruzadas / linhas dese festivo e trágico di farce / como abelha á volta do alvéolos. /
Segura urna a roca, gira o fu o a
egunda I e a última o fio corta, o
da vida. /O mel mais fino seu tem
nome fim.
Do norte Franci co Souto e
Fran~ois Davó poeta francés recente prémio Esquio en Jíngua española e que domina con pasmosa
naturalidade o galego, e os própr i o membros de Edra): Luís
Maca , Alfredo Ferreiro, Táti
Mancebo, Jo é António Lozano,
Pedro Milhiím Ca teleiro , Mário
Herrero Valeiro e Júlia Dopico.
Non imo entrar a valorar a obra
do poeta galego agora, xa que
non remo referéncia impresa do

Vindica~ión .

Exotismo
dixeríbel

fe minina

qu~ se leu no recital, porén fica-·
mos atentos para unhas vozes tremendamente personais e tanxentes
á estética ao uso e das que teremos que falar ben de vagar. Non
rematamos a crónica sen dar os
parabéns á parte musical do acto
que nun difícil duo de gaita e piano interpretaron, entre outros, os
antigos hinos portugués e galego
que seguiron ao poema inaugural:
"Era Abril un rumor de águas posu índo os carpos/ O feble pronóstico da luz querendo habitar as
prazas / Era abril o lume aceso e a
casa/ Era Abril a serpe /o alacrán
inó pito / a intempérie / Abril /
Era Abril / ferindo-nos os versos
como un ha cantiga atraizoada".
Aviso para navegantes: obviamente non é intenzón deste artigo
aprofundar nas poéticas dos amigos-poetas portugueses mas apreen tá-1 a , quen ficar interesado
pode achegar-se sen excesiva dificultade á sua obra. En todo caso, o
motivo primeiro e definitivo da
toma da palavra é dar conta dun
fermoso acto comemorativo da
Revoluzón dos Cravos e que incide tambén de pleno na necesária
reintegrazón das nosas línguas e
culturas, nunha cidade: A Coruña,
que, se historicamente se ten caracterizado pola presenza activa
no desenvolvimento cultural do
paí , na última década fica a esmorecer anegada na própria badía,
que apenas un facho de luz, por
vezes, se atreve a iluminar. t
FRANCISCO SOUTO

Muyeres:
"Dances, Bailes,
Romapces, y
Cantares de los
Conceyos
D'Asturies"
Ademáis da gaita, en Asturias tén
grande importáncia no mundo do
folklore o canto, nomeadamente ·as
voces femininas. Os gaiteiros adoitan seren requeridos para as grandes solemnidades -por exemplo,
festas patronais-, mentres que nas
pequenas reunións predominaban
os instrumentos máis ou menos improvisados: cántase ao .son dunha
pandeireta, un pandeiro ou do que
se atopara, incluída a tapadeira
dunha pota, unha tixola ou unha
botella. O presente disco supón,
pois, unha reivindicación da irnportáncia da percusión no folklore astur, pero sobre todo un recoñecirnento qa función da muller na própria música autóctona. Filandones,
esfoyazas, retinións que concluían
en festas, son a base do repertório
recollido en forma de duplo CD: un

AlAndalusJ
de Luís Delgado
total de cincuenta e duas cancións,
froito dun pereorrido xeográfico
que abrangue praticamente todo o
território astur --Cabrales, Mieres,
Tineo, Uviéu, Valdés ... -. Grávacións de campo que non teñen desperdicio para os interesados no tema, máxime se ternos en conta a in. teresante documentación que complementa a edición discográfica partituras inéluídas - .
Ademáis de sons de percusión, as
voces contan nalguns ternas con
instrumentos coma o vigulín, a zanfona ou os pitos. Coma documento
que é, resulta difícil valoralo desde
un ponto de vista crítico, pero en ·
todo caso, queda patente !J. riqueza
da músjca tradicional, por máis circunscrita que fique na sua interpretación ao rnáis puro son tradicional.
Naturalmente, estas cancións, lonxe
de sernos extrañas aos galegos, resultan do máis familiar; mesmo al. guns temas aparecen nun idioma de
evidente semellanza ao noso : Os
gallegos en ·Galicia / cando van dt;
procesión, / llevan un santo de paya/ y úa veya de pendón. +

-------~-11 conta de discos
'(Sanatório
de bonecos"
de Hamlet
Ainda que algún listiño
os teña comparado con
Race Against The
Machi ne. Hamlet amosan
estar perto dun conceito
máis "clásico", máis
hardcore. Un bon disco

que nos cai nas mans,
de Escila, subselo de
Romilar para asuntos do
rock duro.
Hamlet teñen ben
aprendida a lición do
andado polo punk e o
hardcore do estado, os
vellos acorazados e o rock
radical. E todo iso está
moi ben, pero hai que
pulir os matices, e sacar
conclusións próprias.

FUNDACIÓN GALICIA - EUROPA
CONVOCA:
PREMIO ÁS PUBLICACIÓNS EN PRENSA GALEGA
DOTACIÓN: 1.500.000 DE PTS
PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS PUBLICACIÓNS: 30 DE OUTUBRO DE 1994

PREMIO ÓS MEDIOS AUDIOVISUAIS GALEGOS
DOTACIÓN: 1.500.000 DE PTS.
OS TRABALLOS PRESENTADOS Ó PREMIO DEBERÁN
SER EMITIDOS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAIS GALEGOS
ANTES DO 30 DE OUTUBRO DE 1994

PREMIO ÓS ESTUDIOS CIENTÍFICOS
DOTACIÓN: 2.000.000 DE PTS.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DOS ORIXINAIS: 30 DE OUTUBRO DE 1994

Luis Delgado é un deses egréxios
corredores de fondo, que aos trinta
e oito anos de idade foi acumulando cantidade de experiéncias musicais, das que se serviron cantidade de músicos e cantautores, que
converteron ao músico madrileño
nunha figura senlleira, criador dun
estilo persoal pero transferíbel. Os
nosos paisanos Emilio Cao e Fía
na Roca , entre outros, poden abalar a irnportáncia de Delgado coma
home decisivo en surprendentes
experiéncias rnusicais.
A sua persoa1idade pasa pola asunción dunha cultura secular, a que se
move a carón do mundo árabe. Instrumentos coma o ud, guimbri marroquí, kamanjé exipcio, bendires,
darbuka ... sons de percusión, que
constitue a base sóTida deste disco,
polo demáis dixeríbel por mor da
etérea atmósfera criada polos instrumentos dixitais, que acompañan pero non eclipsan unha música desenrolada en base a un clarísimo componente étnico. t
X.M.ESTÉVEZ

1. 1-- --------

Por un lado o son da
bánda asimila posicións
máis modernas, hardcorerap-rock tan unidos en
mestizaxe que é inútil
andarse con etiquetas. E
por outro lado, sendo máis
subtis coas letras, acadan
resultados máis suxerentes
e penetrantes. E todo hai
. que dicelo, menos
manidos. O de "puta
policía" e nada máis xa

está demasiado visto. E
Hamlet non son de prémio
Nobel, pero tampouco de
prémio novel. .
Teñen arista de dura
agudeza. "Perdón por
vivir" contén as claves do
disco. E detalles brillantes,
destellos de enxe.ío e forza.
Recomendábel. •

* •*•*
** 11 •.*
* **
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PARA MÁIS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN
GALICIA - EUROPA
CASA DA PARRA
PRAZA DA QUINTANA
15 704
SANTIAGO DE COMPOSTELA
. TFNO./FAX: (981) 56 26 46
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Luís Seoane
Compromiso e
pa.ixón criadora
21 ESTIJDOS SOBRE O MÁIS IMPORTANTE INTELECTUAL DO EXÍLIO

O inopinado
anúncio da
Consellaria de
Cultura de
reconverter a
denominada
Xoven
Orquestra de
Galicía en
Orquestra
Sinfónica da
Comunidade
Autónoma,

ten provocado
críticas
sobre a
. .
su perpos1c1on
de funcións
con outras
.
agrupac1ons
xa en
funcionamento
e sobre a
falta de
planificación
·d a Xunta en
maté ria
musical. Os
no sos
colaboradores
Xoán Manuel
·carreira e
Hetnán Naval
abundan nesta
:
.
cuestlon. e ·no
seu carácter
improvisado e
pouco
.
rigoroso.
/

/

•
•
•
,•
•
•
•
•
•

Isaac Díaz Pardo .
António Pérez-Prado
Bieito Alonso Fernández
Ricardo Carvalho Calero
Enrique Oriiz
Bas.ilio Losada
Xosé Neira Vitas
Felipe Criado
XL. Axeitos
+ XoséDíaz
• X. Enrique Acuña
+ Síngwart Blu'f!'l
+ Antón Capelán
+ Pilar Corredoíra
+ Xavier Seoane
• feriando M. Vilanova
• ~eim_unda.Patiño ·.
• Manuel Paca!
• Felipe Senérz· '.
~ - : ~ ~. • Prqn_ci$ca·pJ/tado Mayo1:
+ Pilar Pallarés -

A NOSA CULTURA 4

~

.

.

...

"

/

,

.

'AD POMPAM VEL OSTENTATIONEM'

A NOVA SINFONICA E O
FRACASO DO ENSINO
MUSICAL
IIERNAN NAVAL

No debate parlamentar sobre o estado da autonomía de Febreiro do
pasado ano, o portavoz do BNG na
cámara, Xosé M. Beiras Torrado,
sintetizando criticamente a política
cultural da Xunta, dixo entre outras
cousas qúe tal política consiste "en
soster por amiguismo e conivéncia
ideolóxica o custoso capricho do
señor Rei de Viana, mentres as
agrupacións populares de música e
danza están deixadas da man de
Deus e da ua, [da de Manuel Fraga], e non hai nen un xérmolo dunha escola de ballet clásico ou contemporáneo. En utilizar o Centro de
Arte Dramático ad pompam vel os.. tentationem, mentras segue sen haber unha escola de arte dramática
para formación de actore e directores, e os grupos e compañia teatrais seguen condenados ao ostracismo ou á mendicidade. En manter
enquistada á Xoven Orquestra de
Galiza no canto de desenvolvela
como xénnolo dunha orquestra sinfónica; en manter na • • • • • • •
penúria absoluta os
conservatórios de
música, en facer cero á esquerda da
constalación de
bandas populares
que foron e son as
únicas escalas populares de música
nas vilas e no meio
rural deste país .. .'" E
chegou o ciruxán de
Chantada para disolver o quiste.
Mais a metástase xa
se producira.

como canle de divulgación permanente, a un nível competitivo, do
património musical próprio e universal, como instrumento formativo
da cidadania, asi vaian tocar o Te
Deum de Montes na precipitada e
improvisada apresentación oficial o
Dia das Letras.

O que sen se decatar diagnostican
Portomeñe e o eu combo é o ab o1uto fracaso do ensino musical na
Galiza, por moita apelación impli ta ao " ete ano de funcionamento da Xoven Orquestra de Galiza", o que "permitiu a formación
dun grupo de músicos coa suficiente experiéncia para permitir a criación dunha orque tra infónica".
Canta permisión! O ca o é que, logo de e ano e con dou con ervatório uperiores e meia dúcia
deles de grau médio en upo to
funcionamento académico regular,
non se pode facer unha orquestra
profi ional , con
funcionários , en
• • • • • •
recorrer á "excepción s" de fora.
Daí, talvez, o estraño plantel anunciado. Daí que o
que se acometa ao
cabo sexa un remedo da XOG, estirando a idade de
pertenza ao conxunto e perpetuando o sistema de
bolsa que o que
fan moitas vece é
encobrir axuda a
escudos univer itários. E ademais figura a criación da
OSCA no orzamento da "Comunidade Autónoma"
Nacional
para este ano?

'Non irnos
.

O anúncio en rolda
de prensa da criación da Orquestra
Sinfónica da Comunidade Autónoma

pecar
politicamente
deinxénuos
ao nos
perguntar por
que a "nova"
orquestra
non se vai
chamar
de Galíza))

por parte do Conselleiro de Cultura, o
chantadino Vítor M.
Vázquez Portomeñe, en compañia doutros, aporta dados detenninantes para a conclusión
á data (por máis que o debate parlamentar sobre o estado da autonomía deste ano teña sido aprazado
até Setembro) dun deprimente ca. dro clínico da Galiza sócio-musical:
a "nova" orquestra terá 8 profesore
e 38 bolseiros. Non irnos pecar políticamente de inxénuos ao nos perguntar por que a "nova" orquestra
non se vai chamar Nacional de Calicia, toda vez que o nome Sü1f'ónica de Caliza osténtao a formación
promovida polo Concello da Coruña através do Consórcio para a Promoción da Música. Mais se a OSCA nasce cunha mínima vocáción
de servizo cultural público, a que
ven formala nun oitenta por cento
con bolseiros? Se se aspira a contar
cunha· orquestra. estábel fonhad'a
maioritariamente por "profisionais
galegos" (ulo os suficientes?) por
que non se ·cobren as prazas por
oposición e se asinan contratos en ·
réxime faboralfixo? É lexítimo e un ··
ponto lóxico concebir na Galiza unha orquestra sinfónica como veículo
pe forrriación de músicos práticos,
pero é unha vergoña que a que se
pretende sexa a orquestra oficial da
"Comunidade Autónoma" non se
organice con garantias de funcionar ·

Hai dou ano , na
Coruña formou e,
con patrocínio
municipal, a Orquestra Sinfónica de Caliza, para
escándalo do patrioteiri mo e non
tanto do nacionali mo: nen un ó
músico gal ego na primeira formación, cando a XOG levaba xa un
lustro procurando a "experiéncia" .
Desde aquela, a OSG ven funcionando como Orquestra Nacional a
efeitos ócio-mu icai , á marxe do
inxu tificábel formato lingüístico
e da sua ubicación metropolitana,
e recoñecendo que os seus mentores políticos asumiron competéncias extraordinárias aproveitando
que en San Caetano dedicábanse a
tempear as gaitas ... Da responsabilidade funcionarial de quen asina foi organizar concertos semestrai s da OSG en Ribadeo, por
exemplo. E sáibase que lle custa
menos a unha institución local levar á vila tocar á orquestra dos
primitivos. oitentaecinco estranxeiros, garantindo unhas dignísimas condicións organizativas
(acústicas, de público numeroso e
pre-instruído, etc.), que a un Instituto de Bacharelato levar á XOG
autóctona a un inadecuado salón
de actos ateigado de mozos arelantes de heavy (v. gr. o de Ribadeo, tamén, cuxo Director é casualmente o portavoz municipal
do PP).
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Tarde, mal e arrasto chegan os doutores da Consellaria para extirpar o
sarcoma diagnosticado polo profesor Beiras. Sanándose en resignada
saúde debéranse integrar no Consórcio coruñés e arrimar o ombreiro
económico da administración autonómica ao único proxecto pondera- .
do de orquestra nacional, herculino
en aspectos e faraónico noutros, e
precisamente por iso todo absolutamente susceptíbel de ser dotado
institucionalmente de sentido nacional galego. Mais non: frente é
OSGa, a OSCA! Frente ao cosmopolitismo, un folclorismo de frac ad
pompam vel ostentationm do de
Chantada big band. Lembro o cepticismo do compositor e intelectual
español Julio Gómez hai sesenta
ano , cando na maioria das capitais
de províncias do estado nacian de
debaixo da pedras orquestras de
cámara e infónica nominalmente
pompo as, e o autor da Suire en La
pen aba que mellor fora que a cidade e as vila , coa ax uda uprain titucional, garantisen antes a estabilidade admini trativa e a calidade artí tica da Banda , e a "con telación" á que a Xunta non olla de
frente hoxe. Dígoo, por certo, porque peno de onde vivo hai unha
"orque tra de cámara municipal",
din, que toca a Oitava de Beethoven, e eu, sen dar xuntado para uns
fago tes para a Banda.•
A AL é o Director da
Banda Municipal de Ribadeo

~

~

Hrnl\ Af'\

Joam Trilho dirixindo a Xove Orquestra que a Consellaria de Cultura ven de transformar por decreto en Orquestra Sinfóf'!ica da Comunidade Autónoma.

O PECADO ORIXINAL .DAS ORQUESTRAS TRANSFORMADAS.
DA XOVEN ORQUESTRA Á ORQUESTRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA . -· - : . · ·
XOAN

"O traballo feito pola Xoven Orquestra de Galicia [XOG] nos seus
sete anos de funcionamento pennitiu a fonnación dun grupo de músicos que xa acadron a suficiente experiéncia para permitr a criación
dunha orque tra sinfónica" dixo, o
pa ado 29 de Abril, Xo é Manuel
García Iglesias, director do IGAEM, na apre entación da Orquestra
Sinfónica da Comunidade Autónoma [OSCA] que terá en anos futuro un plantel de 61 mú ico (41
corda , 8 madeira , 9 metai ! , 2
percusioni tas e 1 harpi ta), que reulta in ufi.ciente para cobrir os requerimento do concerto de apreentación, o próximo Dia das LeSinfonia de
tras Galegas, poi a
Dvorák preci a dun mínimo de l O
metais (4 trompas, 2 trompeta , 3
trombón e tuba) que, doutra banda, oarán brutalmente desequilibrados con só 41 cordas. Lendo as
manifestacións de García Iglesias
un lembra aquela cena de Brancaneve e os sete enaniños na que dous
destes atopan un xeito de poder bicar á Brancaneves sen que esta teña
que se agachar: sobe un enriba dos
ombros doutro, botan por enriba
unha saba e semellan ter a mesma
estatura da rapaza. Impresión que
García Iglesias confinna cando informa que unha, parte importante
destas prazas cobriranas os membros máis descatados da XOG.

se

García Iglesias, evidentemen.t e,
non ten obriga de ter a man a partitura da Bg Sinfonía nen de entender
de planteis orquestais, _pero debería
·de coidar de non dicer barbaridades cando fata dun tema que lle resulta alleo; sobretodo cando se está
a xogar cos cartos pÓblicos. _E si
ten a obriga de entender de critérios xestores, pois para iso lle pagan. Onde están as memórias dos
sete anos de funcionamento da
XOG?, Como se fixo a avaliación
dese período?, Cales. son os resul-

tados desa avaliación, dos que se
deduce a existéncia "dun grupo de
músicos que xa acadaron a suficiente experiéncia para permitir a
criación dunha orquestra sinfónica'? ... Resultan igualmente secretos os presupostos de funcionamento da OSCA; a sua programación; o seu réxime de trabaUo; os
obxectivos a corto e médio prazo;
a vinculación laboral dos 8 profeore · a identidade e currículum do
concertino; o nomes dos solistas;
a infraestrutura técnica, de locais e
humanas; e irnos ter duas orquestra , OSCA e XOG, ou unha orquestra con vários nomes -lembremos as anteriores experiéncias
dunha XOG "ampliada" e presentada con outras denominacións ...
Para complicar máis a cousa, García Iglesias anunciou que "A actividade das duas agrupacións orquestrais vai ser complementada
coa posta en funcionamento dunha
escola de música, que terá como finalidade a formación de futuros
profisionais, e que nun princípio
vai estar atendida por profesores da
orquestra sinfónica" sen explicar
como pode ser que 8 profesores
aprendan as 14 especialidades instrumentais da formación sinfónica.
Esta infonnación básica non foi facilitada por García Iglesias e moi
posibelmente non a cóñeza nen sequer el, pois se até agora a característica máis notória da XOG ten sido o secretismo, non é probábel
que existan motivos para variar tal
sinat' de identidade. O director designado, Joám Trillo, preferiu repetir o mesmo que dixera cando en
1978 criou a Orquestra do Conservatório de Santiago (que pronto pasou a se chamar O. de Santiago e
no 1987 XOG): "A nova orquestra
nace coa intención de oferecer un
lugar para ·os profisionais galegos
da música que vaian surxindo, e
nos que os músicos de fora de Gali-

MANuEL CARREIRA

za sexan unha excepción, ainda _que
sempre se porá o compromiso da
ca1idade no traballo por riba de calquer consideración xeográfica"; o
que non explicou Trillo son os motivos polos quenon ten logrado que
xurdise algun que outro deses "profisionais ga1egos da música" en 16
anos de apostolado musical como
director desta orquestra, nos anos
que estivo no Conservatório de
Santiago como profesor ( 1977-85)
e como director (1982-85) ou no
Conservatório de Vigo como profesor e como subdirector ( 1985-88).
Trillo, tradutor ao galego do Manifesto Comunista e membro do Comité Central do PCG nos anos da
transición, posue unha bagaxe que
lle permite facer unhá análise dialéctica das causas do seu fracaso
como docente, como animador cultural e tamén da sua complicidade
no mantimento e na potenciación
dunha situación socialmente inxusta, como é a utilización como salário de subsisténcia pala banda de
adultos das "bolsas de formación"
da XOG. Talvez un dos motivos
polos que a XOG se vai transformar en OSCA é a inconveniéncia
de apresentar no seo dunha "Xoven
Orquestra" a instrumentistas que
superan arriplamente o:; trinta anos,
entexan ou non emparentados co
director da orquestra.
Surprendeume que Portomeñe. dixera que "a iniciativa responde á
demanda social de dispor dunha orquestra própria que sirva para recuperar a História Musical de Galiza", pois ese foi un dos argumentos
utilizados por Trillo no 1978 na
apresentación da O. de Santiago, no
1987 na apresentación da XOG e
nas duas ou tres veces que criou e
apresentou a "primeira" colección
de música sinfónica galega. O certo
é que a XOG ten interpretado moitas obras orquestrais galegas, frecuentemente do xénero litúrxico,

baixo a dirección de Trillo, autor el
mesmo dalgunha composición relixiosa e editor de música galega relix.iosa e profana. Xusto é dicer ·que
neste último aspecto o traballo de
Trillo deixa moit0 que desexar,
pois cometeu erros como considerar "polifonía compostelá" do século XVI unha coñecida obra de Carlos Patiño, mestre de capela (163448) de Felipe IV; ou datar no 1720
e atribuir ao ainda non nato J. P.
Almeida (1747- 1817) unha obra
composta nos anos da ditadura de
Primo de Rivera ( 1923-30); nas
suas edicións de música orquestral
galega para o IGAEM inventou
dous títulos,- outorgou un autor e
modificou o que lle petou nas obras
publicadas, o que non deixa de ter
certo mérito cando só ten realizado
catro edicións.
Neste labor, tan importante para
Portomeñe, de recuperar a História

Musical de Galiza ten tamén cola. borado un tanto a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG): en só dous
anos de vida inter¡>retou 17 composicións sinfónicas de Galiza, 3 delas tras da preparación das correspondentes edicións críticas seguin.do as convencións científicas internacionais (3 edicións máis están xa
listas) e 7 en estrea absoluta, unha
.por encargo de Portomeñe para o
"Xacobeo 93". Por iso lle resultou
estraño aos xomalistas que Portomeñe esquecese a existéncia da
OSG na apresentación da OSCA.
Coido que non se tratou de esquecimento: para un galego-falante como Portom·e ñe non pode pasar desapercibida a semellanza fonética
entre OSG e OSCA que· poderia dar
lugar a chistes malévolos. Amosando unha vez máis o seu proverbial
oportunismo, o Conselleiro de Cultura decidiu non mencionará OSG.
Non si?+
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Convocatórias
Curso de teatro
do Grupo Meendinho
Roberto Cordovani director de Arte
Livre do Brasil vai impartir un cursode teatro por inciativa do Grupo Meendinho. O curso terá lugar do 11 ao
15 e do 19 ao 22 de Maio, de 18 a 22
h. no~ dias laborábeis e de 10 a 14 h.
nos festivos. Ao coincidir os primeiros
días do curso con representac.ións da
compañia no Teatro Principal de Ourense, poderase asistir á preparación
da función e á própria cenificación.
Trátase dun curso· completo que tratará
do artellamento dun espectáculo,
adaptación de textos, trama, argumento e ritmo da obra, contrucción da personaxe, interpretación e maquillaxe .
Todo dirixido por Roberto Cordovani,
director da compañia desde hai 16
anos con 12 representacións ao seu
cargo e prémio ao mellor actor en
Londres (1988) e en Nantes no festival

Carrefour de l' Éurope. O curso realizarase no Teatro Principal de Ourense
e no LB. As Lagoas, cunha couta de
insc rición de 12.000 pta. (prazas limitadas). Información para se inscreber
nos (988) 21 34 37 ou 22 96 00, do
I.B. As Lagoas.

.con Cuba
O consello escolar do Instituto de.Santa Comba (A Coruña) vai realizar durante o mes de Maio unha campaña de
de axuda a Cuba. Pódese enviar material sanitário, escolar, alimentos non
perecedeiros, roupa, calzado, xoguetes, etc., que será remesado ao Círculo
Infantil do Cerro, Colexio de Primária
Concepción Areal , Centro de Secug_dária Fernández Pérez, Facultade de
Artes e Letras da Universidade de L.a
Habana, Centro de Saude de Osimito e
a Coordinadora de Sociedades Galegas. A axuda recollida será enviada ao
Porto de Vigo con axuda do Concello

de de Santa Comba, para o seu traslado ·nun barco de flota cubana. Os interesados poden mandar as suas aportacións ao: Instituto de Educación Secundária e Profesional. 15840 Santa
Comba. A Coruña.

Concurso de Deseño
Gráfico Fonmiñá
O Grupo Fotocinemato.gráfico Fonmiñá convoca o XVI Concurso de Deseño ·Gráfico~ para elexir o cartaz para a
XVI Semana Internacional de Cine de
Autor. Cada autor poderá apresentar
dous deseños de 35x50 cm. en sentido
·vertical, montado sobre cartón do
mesmo tamaño, nos que debe figurar o
lema XVI Semana lnterndcional de Cine de Autor. Setembro 7994 . Lugo. Os
orixinais terán que se enviar ao Apar- ·
tado l 55 de Lugo, antes do 30 de Xuño· de 1994., O prémio aseende a
· 125.000 pta.•

A~tividades
Cesar Vallejo,
poeta do povo

.

O Venres 6, ás 8 do serán, no salón de
actos de Unión Fenosa, na rua Fernando Macias 'da Coruña, o poeta Miguel
Anxo F ernán- Vello oferecerá a conferéncia Cesar Vallejo, poeta do povo. A
charla ven encadrada no ciclo Peru hoxe do Comité Galego de Emerxencia.

Maio Xove
A Casa da Xuventude de Ourense
organiza os actos do Maio Xove/94 por
toda a cidade no, que participan unha
chea de clubes e asociacións. O Xoves
5, Mesa-debate Xuventude, política e
sociedade, ás 16 h. no Instituto Politécnico da Carballeira, participan representantes da Casa da Xuventude, BNG,
PP e PSOE, moderados por Marcos
Valcárcel. O Venres 6, Vídeos musicais, 25 anos de Led Zeppelin e The
song remains the same dous pases, ás
18 e ás 20 h., na sala de vídeo. 1 Torneo Mafo Xove de Rol, a partir das 16
h., na ludoteca. Torneo de futbol sala
A Mazá, do Venres ao Domingo, ás 19
h. no Polideportivo. Expresión rítmica, cursiño impartido por Toño Romero de Alecrin, di as 6, 7, 12 e 13, de
19,30 a 21,30 h., na cafetería. Concerto apresentación de Puerto Escondido, ás 12 da noite, no Playa-c lub de
Oira (invitacións na Area de Educación e Xuventude do Concello). Sábado 7, 11 Campionato Maio Xove de
Skate, con participantes de toda Galiza, na pista do Coléxio Público Lagoas-3 . Domingo 8, O Maio, na tradicional festa, á mañá no Paseo. Luns 9,
As concentracións parcelárias en fo.
tos unha monstra onde queda patente o
grave impacto das concentracións, no
salón até o 17. A drogadición. Mesadebate, ás 8 do serán, na sala 4. Martes 10, proxección da curtametraxe A
Virxe do Cristal de Emilio Calviño, ás
18 h. e ás 20 h., na sala de vídeo. Mércores 11, apresentación do clube filaté-

lico Seis Cuartos, na ludoteca até o 14.
Información e incricións na Casa da
Xuventude. Celso Einílio Ferreiro, 27
(3º andar). (988) 22 85 OO.

O idioma galego nos
meios de comunicación
O Venres 6 de Maio, ás 8,30 do serán,
na Casa do Mar de Moaña, Alfonso
Eiré e 'rnáis Francisco Rodríguez impartirán a conferéncia O idioma galega nos meios de comunicación. Organiza o Grupo de Traballo Cultural do
BNG de Moaña.

A reforma do mercado
de traballo
As Mocidades da Confederación Intersindical Galega convocan unha
charla-colóquio sobre a reforma do
mercado de traballo e as suas repercusións nos traballadores máis novos. O
acto terá lugar nos locais do sindicato,
Urzáiz 124-1 º de Vigo, o Xoves 12 de .
Maio, ás 7 da tarde.

Recollida de lixo
no Monte de Coruxo
O Sábado 7, ás 10 da mañá no Torreiro
da Festa de San Sebastián, no bairro de
Fragoselo (Coruxo. Vigo), terá lugar
unha recollida popular de li xo no Monte Comunal de Coruxo. A acción ten
carácter aberto á participación de calquer interesado e ven convocada pola
Xunta de Montes Veciñais, a Asociación de Viciños de Coruxo e o Grupo
ERVA .

Actos das Letras
na Suiza
A Federación de Sociedades Galegas na Suiza artella un ciclo de conferéncias a cargo de Francisco Carballo en vários centros galegos na
Suiza. O dia 7 na Irmandade Galega
na Suiza (Route de Saint-Julien 9 bi s.

1211 Genéve l ); o dia 8 no Centro
Galego de Badef'} (Zentralstrasse 133.
5430 Wettingen); o Mércores 11 no
Centro Galega Val do Rbin (Berreckersirasse 1O. 9435 Heerburgg . SG);
o Xoves 12 no Centro Galego Lucerne (Kleinmatistrasse 18. 6003 Lu cern); Venres 13 no Grupo Galego de
Arau (Küttigerstrasse 26. 5001 Arau );
o Sábado f4 no Centro Galicia Olter
(Unterfühsungels 20. 6600 Olter) ; e
o Domingo 15, último diado ciclo no
Centro Galego A Nosa Terra (Postfch
3545. 6303 Zug) e no Promoción da
Cultura Galega (Militarstrasse 84.
8004 Zürich).

Literatura
a palabra de todos
A Deputación da Coruña organiza a
sua IV Semana Cultural baixo o títu lo Literatura a palabra de todos.
Dentro desta semana o dia 6, ás 8 do
serán, no Instituto Eusébio da Guarda, Xosé Luis Axeitos, Xosé Díaz,
Isaac Díaz Pardo e Pilar Pallarés ,
moderadÓs por Xabier Seoane, participarán nunha mesa redonda so bre a
preséncia de Luis Seoane na cultura
galega contemporán ea. a semana
cultural remata o sábado 7, ás 19 h.,
no Pazo de Mariñan coa entrega dos
prémios "Rafael Dieste", de teatro e
"Miguel Gon zález G arcés" de poesia; amais da apresentación do libro
Maside de María Esther Rodríguez
Losada.

A mulleres galegas
conversan en Barcelona
O Grupo de mulleres do BNG organiza a conferéncia Muller e sexualidade ,
.pracer e prevención a cargo de Iría
Molleda, Carme Fernández e Dores
Asorei (Xoves 5). A conversa será ás
8 do se rán , na rua Viladomat, 1- 1
(Barcelona), e contará con serv izo de
guarderia. Maior información no (93)

Lbros
A oportunidade ele coñecer a
rebotica do cinema e as
intencións dos produtores de
Hollywood canelo deciden
realizar unha película. Pouco
hai ele casual nos filmes de

aparente divertime nto. Jsto
afirma e clescobre Roman
Gubern no seu recente e ame no
ensaio Espejo de fantasmas, que
leva por subtítulo De]o!.m
Tra uolta a Indiana j anes.
Editado por Espa a .

Anúncios de balde
• Plenemarcos (asociación de senderismo) organiza percorridos de dia enteiro pola Serra do Barbanza en tem porada de verán. 'femos grande. coñecemento da sua arqueoloxia, ecoloxia
e dos lugares roáis interesantes. Tarifa
a cohvfr. Información : por teléfono
(98 1) 83 26 83 (perguntar por Antonio, á noite) ou escribindo: Manuel
Gago Mariño. Díaz de Rábago, 17-3º.
15940 Póvoa do Caramiñal. A Coruña.
• Desexaria inter-cámbiar correspondéncia. Jesús Angel Hemández De
Armas. 34 anos. Son Enxeñeiro Agrónomo e traballo como conservador da
natureza no Instituto de Ecoloxia da
Académia de Ciencias de Cuba. Interesame a ecoloxia e a poesia. Enderezo:
Av. 251. Nº 3207 e/n 32 e 34. Punta
Brava. Ciudad Haban a. 19200 Cuba .
• Fanse traballos en pedra (fonte ,
petos de ánimas, relós de sol...). A
persoas interesadas poden chamar ao
(986) 43 87 15, preguntar por Tolla ou
Maribel.
• A Asociación Xuvenil Lagares de
Cabral (Vigo) ven de publicar o nº l2
da sua revista O Berro Novo e ternos
en mente a realización en breve dunha
exposición de revistas e fanzines. Polo
que estamos moi interresados no inter-cámbio con outras publicacións a
fin de irmos conseguindo un fondo apto para expor algun dia. A temática das
revistas ou fanzi nes a inter-cambiar
non ten límite nengun (ainda que preferimos temas como : o movemento
xuveniJ, viciñal, político, sindical, musical , etc.). Enderezo: Avenida de Santa Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Teléfono (986) 25 07 03.
• Oferécese moza para coidar pequerrechiños "Caro!". O Ferro!. 35 02 67.
Chamar Luns e Venre~ polas mañás.
• Ingles, frances, bretom, gales: aulas particulares e grupos reducidos
todos os níveis e tradu~ons (galego e
castelhano). Professo res licenciados
com muita experiencia, nativo s da
Grande Bretanha e da Bretanha continental. Razom: Nea! e Isabel. Algália
de Abaixo, 20-2º. Compo tela. Telefone: 56 07 69 (Puri).

Coruña). (923) 26 76 57, Salamanca.
• Véndese muiño pequeno (20 m 2),
restaurado como refúxio, en Paraños
(Cotobade). 600.000 pta. Interesados
chamar ao teléfono (986) 52 41 82.
• A asociación "Francisco Villamil "
distribue: Nº l 3 da revista Sodepaz,
Chiapas Insurxente, sobre o EZLN e a
situac ión de Chiapa e México (500
pta.); Nº 5 do periódico Sahara. Independencia y libertad, de apoio á campaña por un Referendo Libre e información sobre a RASD a guerra, artigos de
opinión, iniciativas de solidaridade etc ..
( 100 pta.); boletins Cuba Va, da Coordenadora Estatal de Solidaridade con
Cuba (200 pta.). Ademais libros de diferente editoriai (C uba Va, Txalaparta,
Talasa, Guazapa, Gakoa), e material para a olidaridade: boletin de ub crición
ao Granma Internacional, chi queiro .•
pegatas , camisetas, po tai , cartace ,
panfletos, catálogos de exposicións fotográficas, titas de música cubana. ... Pedidos por contrarembolso a: Rua do Vilar, 29-1 º B. Compostela.
• Alúgase estúdio en Vigo, con calefación, auga quente, soleado, céntrico,
ideal para e tudante. 36.000 pta. (986)
49 06 88.
\
• Modista fai arranxos de todo tipo
para home e muller. (986) 22 28 41.
• Grandes ofertas en discos e
casetes. E. Baños. (988) 21 05 85.
• Véndese piso en Ourense. Rua Ervedelo. De 3 a 5 no (988) 21 05 85.
• Busco o livro El Maquis en España. Autor: Aguado Sánchez. Editorial
San Martin. 1975 . Se alguém o tive se
ou oube se corno conseguí-lo agradecería que. contacta e comigo. Antom
Garcia Matos. Preventivo Pica ent
IIL Apartado 1.002. 46225 Yaléncia .
• Profesora titulada en EXB imparte cla es ou coida nenos na Coruña
ou arredores . (981) 22 00 61 .

• Compro fotocopiadora pequena .
(986) 43 94 44.

• Fanse gravacións mu icais moito
Soul e tamén R&B, Pop, Ro ck, Jazz
Clá ico ... Mái de 300 referéncias. 550
pta. ci nta 90'. Alberto López. Habana,
19-3 E qucrda. 32003 Our n e. Teléfono (988) 37 06 57 , de 14 a 16 h.

• Vendo chalet de 2 plantas con 2.500
m 2 de terreo en Asados (Rianxo. A

• Traduccións Atlántica . Traducimo
do finés e máis do alemán . Perguntar

Música
Sinfónica da Galiza

Unión Penosa

O Xoves 5, ás 8,30 do serán, no Pazo de
Congresos da Coruña, e o Venres 6, á
mesma hora, no auditório de Lalin. Leva de director a Maximino Zumalave e
de solista á Celine Landelle (arpa), para interpretar un programa de Brahms,
Ginastera, Macias e Tchaikowsky. Actua doutravolta no Pazo de Congresos, o
Xoves 12, ás 8,30, dirixida por Vítor
Pablo e acompañada de Dmitry Sitkovetsky no violin. No programa pezas de
Prokofiev e Shostakovich.

Sinfónica da Rádio de
Frankfurt

N un concerto que abrirán os Hijana
de Lugo, o Xoves 12, ás 1O da noite,
na NASA de Santiago.

Ratos do Porao
Xunto con Beer Mosh e Brutal Distración o Sábado 7, ás 9 da noite na
NASA de Santiago.

Ave Turuta
A sala de Carballo conta co concerto
de Mala Oxtia e máis un grupo basco
a determinar para o Venres 6.
Orquestra da rádio de Frankfurt.

O Xoves 12, ás 9 da noite, no Auditório da Galiza (Santiago); o Venres 13 ,
ás 8,30 do serán, no C.C. Caixavigo; e
o Sábado 14, tarnén ás 8,30, no Pazo
de Congresos da Coruña. Dirixe a Orquestra Eliahu lnbal.

(Santiago) oferece nos seus Concertos
didácticos para xóvenes a ópera Hansel e Gretel de Pep Albanell e Joan
Antón Sánchez a partir do libreto de
Enbgelbert Humperdinck. Directora
artística Carmen Bustamante, director
escénico loan Antón Sánchez.

Hansel e Gretel

Frol Nova

O Martes 1O de Maio, ás 11 da mañá,
o programa do Auditório da Galiza

A Cbral Polifónica de Chapela Frol
Nova, en concerto o Sábado 7, ás 8 do

Dmitry Sitkovetsky.

serán, no Centro Cultural Caixavigo.

Víctor Abundancia
Acompañado .pola Banda Hospitalária do Miño, a cantante Uxia e as Stupendams de Barcelona. O Venres 6, ás
11 da noite na NASA de Santiago.

Ben Vaughn _
O Xoves 5, ás 1Oda noite, na sala Caimán da Coruña.

La Secta

Cool]erks e
Juan de Pablos

O Venres 6 no Bristol do Ferro! e o
Sábado 7, no Planta Baixa de Vigo.

O 6 de Maio no Playa Club da Coruña
e o 7 na Clave de Santiago.

L'elisir d'amore

korosi Dansas
Do mellor rock bravu, o Venres 6, ás
12 da noite na Iguana de Vigo (entrada
libre) e o Domingo 8, ás 7 da tarde na
sala La Kalle de Bueu .

A Produción do Festival de
Perelada, a Orquestra Sinfónica Pablo Sarasate e o Coro Lieder Camara poñen en cena a ópera de G. Donizetti, L' elisir d' amare, os dias 5 e 7 de
Maio, ás 9 da noite, no Auditório da
Galiza (Santiago).+
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Cine clube Lumiere
Dous pases nesta semana. A árbore,
o alcalde e a mediateca de Eric
Rohmer, o Sábado 7; e A flauta máxica de Ingmar Bergman , o Mércores
1 1. Todas as sesións ás 8,30 do serán, no auditório do Concello de Vi go en versión orixínal sub-titulada en
castellano.

Missi sippi Massala
De Mira Nair, unha proxección artellad a polo Ateneo da Coruña. Odia
11 , en tres ses ión s, 17 ,3 0, 20, 15 e .
22,30 h. , nos Minicines Equitativa (A
Coruña).•

•

Teatro
Sala Galán

O Camiño de Santiago desde o ar. lgrexa de San Tirso, Sahagún.

Duas obras en cartel nesta semana
na ala Galán de Compostela. Os
días 5, 6 e 7, á 9,30 da noite, Mi
Padre por Teatro del Norte (Astúrie s); e do 11 ao 13, á mesma hora,
Os tres erre por O Moucho Clerc
de Samiago. lnrormación e reserva
no (981 58 51 66.

Caxigueiro

Squash
O Vcnre 13 e o Sábado 14, ás 12 da
noitc, na Casa da Cultura de Moaña, a
ompañia de Maria e trea a sua
momaxe mái recente Squash. Unha
adapatación de Xepe Casanova da
obra de Ernesto Caballero que diríxe
Quico Cadaval.

Santiago, Santiago
Polo grupo Tanxarina, o Sábado 7, ás
8 do erán, na Sociedade Cultural de
Reboreda-Redondela.

A fiestra valdeira
O Centro Dramático Galego pon en
cena a obra de Rafael Díeste A jiestra
11aldeíra, os día 5 (21 h.) e 6 (11 h.)
no audítório municipal de Narón; e do
10 ao 12, en se ión das 8,30 do serán,
no Centro Cultural Caixav.igo. •

Esculturas en arxila e barro de Caxigueiro, até o 2 1 de Maio, na Galeria
Sargadelos de Santiago (R ua Nova,
16). Horário: de 10,30 a 14 e de 16,30
a 20,30 h . .

Diego de Giráldez
A nova Sala de Exposicións Caixavigo
acolle até o 16 de Maio a monstra de
pintura O Realismo Nas de Diego de
Giráldez.

Museu do Povo Galego
Tres monstras no Museu do Povo Galego (Santiago) durante o mes de Maio. O
Camiño de Santiago desde o aire con
fotografias de Xurxo Lobato (até o 22
de Maio). Imaxes dun pasado presente do fotógrafo Patrick Barth (do 7 de
Maio ao 4 de Xuño); e As Reales Fábricas de Sargadelos, o exército e a
Armada (do 10 ao 31 de Maio).
Caxigueiro, na galeria Sargadelos de
Santiago.

Tevisión
Caído do ceo
O Sábado 7 en Butaca Especial da
TYG. Director: Denni Hopper. Intérprete : Linda Manz, Denni Hopper e
Sharon Farrel.

Saúl Otero
Debuxos durante o mes de Maio na libraria Michelena de Pontevedra.

Raimundo Orozco
Obra de Raimundo Orozco, até o 27
Maio, de 10 a 13,30 h. e de 17 a 21,30
h. de Luns a Venres, na Galería Saira
de Vigo.

Vigo, espazo e tempo
Monstra artellada pola Fundación Provigo, até Xuño na Casa das Artes de
Vigo. Aberta de Luns a Venres de 12 a
14 e de 18,30 a 22 h. Sábados, Domingos e festivos co mesmo horário de
tarde abre unha hora antes á mañá.

Maribel Mouriño

5 de Maio en Grande Cinema da Televi ·ión de Galiza . Kevin
Reynolds dirixc en 1991 Rob111 1-Jood,
príncipe dos ladróns. para o que conLa conta no reparto e n Kevin o tne r, Mary Elizab Lh Ma trantonio ,
Morgan Freeman, an
nery e hri stian later. Banda -onora Michacl
Kamcn.+

Cinema
100 días 100 filmes. Ciclo organizado
pola Cinemateca con proxeccións na
Cinemateca ou no Tivoli ás 9,30 da
noíte. Os filmes máís próximos: O
Terceiro Homen de Carol Reed (d ia 6
no Tivoli); Os 400 Golpes de Fran~ois
Truffaut (Sábado 7 no Tívoli) Viridiana de Luis Buñuel (dia 8 no Tivoli);
Dr. Mabuse o Xogador de Fritz Lang
(dia 9 e 10 na Cinemateca); O Home
da Cámara de Filmar de Dziga Vertov (o Luns 11 na Cinemateca); Napoleón de Abe! Gance (o dia 12 na Cinemateca); Muriel de Alain Resnais
(Venres 13 no Tivoli); Desaparecida
de Alfred Hitchcock (Sábafo 14 no Tivolli); Os 39 escalóns de Alfred
Hitchcock (Domingo 15 no Tívoli);
Vampyr de Carl Dreyer (día 16 na Cinemateca). Maior información na Cinemateca (07-1) 343 16 60 ou no Cinema Tivoli (07-1) 352 17 34.

Fundas;:ao de Serralves
O Auditório da Galiza acolle, do 30 de
Abril ao 10 de Xuño (de 12 a 19 h.,
agás Luns), a monstra Fundac;ao Seralves-Un museu portugués. A Fundac;ao Serralves está a organizar o proxecto do primeiro Museu de Arte Cont~mporánea de Portugal. O arquitecto
Alvaro Siza e o seu patrimón ío ilustrarán o proceso estético das últimas décadas do século.

Fernanda Soares

O Xove

Óleos e esculturas (en bronce e granito), na cervexaria Carcaman de Vigo
na rua Oporto 11. Até Xuño.

Ex osicións .

.

Cartazes do 25 de Abril, até o 16 de
Maio no Centro Cultural da Malaposta
(07-1-938 84 07). Antero de QuentalVida e Obra, monstra itinerante información no (07- 1- 793 64 59). Lisboarte contemporánea, por diversos pontos da cidade información no (07-1395 47 77). Vladimir Velickovic, até
Xuño no Instituto Franco-Portugues
(07-1-54 43 89). Grac;a Morais Pintura 198211992, até o 22 de Maio no MIlRA Galería Municipal. A Máscara,
A Mulher, A Morte: Resistencias Poéticas, unha viaxe por temas recorrentes na arte belga do século XX, até o
29 de Maio na Galeria 1, no Culturgest
e na Sede da Caíxa Geral de Depósitos

Cuba, último bastión

Publicacións

Galiza en Lorient 71-94
Material recollido ao redor da asisténcia galega ao Festival lnterceltique de
Lorient. Até o 14 de Maio na Casa das
Artes de Vigo.

Coppelia
Fotografía de danza na Sala dos Peira·
os de Vigo. Até o 8 de Maio.

As feiras do viño.
Documentós
O Museu Etnoióxico de Ribadávia organiza a monstra As feirds do~ viño.' .
Docurñe'ntqs, na safa de ex.posicións
temporais da rua dos Fornes s/n. Até o
15 de Maio.
A Asociación de Viciños de Teis publica o seu voceiro co título do principal accidente xeográfico do bairro.
Información do baírro, entrevista co
presidente dos afectados da autoestrada Rande•Puxeiros, información
económica. Os que queiran información da Asociación poden chamar ao
(986) 26 12 89 . •

Coruña (Alfredo V icen ti, 6- l º).

Pintura no Centro Cultural Caixavigo,
do 5 ao 16 de Maio, de 19 a 22 h. (festivos de 12 a 14 h.).

Robin Hood
príncipe do ladróns

A Guia

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Muriel, de Alain Resnais.

Até meados de Maio na pizzeria A Galeria, na Alameda de Vigo. O fotógrafo
Delmi Alvarez, traballa en Cuba durante un ano o que lle vale en Barcelona o
prémio Fotopress'93 coa exposición
Cuba, último bastión. Un total de 36 fotos en branco e preto, en homenaxe á
loita do povo cubano. Coa colaboración
da Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil. Interesados en
concertar a monstra para a su exposición pode chamar ao (986) 24 65 86.

Xavier Pousa
Monstra aritolóxica. do pintor Xavier
~ousa no C.C. Caixa_
vigo, até o 15 de
Maio, de 7 a 1O da ·noite de Luns a Sá-"
bados, e de L2 a 2 os festivos.

Provinienza Ignota
Pinturas de Ber.t a Cáccamo, até o 8
de.Maio, de Luns a V'enres de 12 a 14
e 17 ,30 a ·21,30 h.-, na :Galería Trinta
d~ Santiago. • . · .

O entroido na Galiza
Até o 31 de Maio no museu de Ribadávia.

Arte desde a reciclaxe
Cecilia Ruíz· recicla material tirado nas
praias e os inclue na sua obra De desechos. Exposta até o 20 da Maio, de Luns
a Venres, de 19 a 21,30 h., no Ateneo da

Maribel 'Mouriño.

(07-1-795 30 00). Memórias encantadoras de Africa, até o 28 de Maio na
Galeria Moira. Instrumentos Musicais de Moc;ambique, até o 28 de
Maio no Espac;o Oikos (07-1-888 00
12). Vern;ao da Arquitectura. dos Descobrimentos, até o 31 de Maio ·no Palácio Nacional da Ajuda (07-1) 363 16
77. Ankish Kapoor. Esculturas recentes, até o 28 de Maio na Galería
Cómicos (07-1 ) 397 77 94. Robert
Cumas até o 16 de Maío na Galería
1991 (07-1) 395 47 77.

Teatro

"

;

A História do Tigre de Dario Fo por
Filipe Crawford no Meia Preta. A
Cantora Careca de lonesco por Hélder Costa, e A Menina Feia de Manuel F. Pressler por Carlos Carvalheiro
no Teatro Cinearte. (07-1 -396 53 60).
Guerras de Alecrim e Manjerona de
António José da Silva (o Judeu) por
Joao Mota, no Teátro da Pesquisa (071-727 18 18). O Ensaio duo Sonho
de lngmar Bergman e August Strindreg, esceneficación de Mário Yiegas.
Jogos de Noite de Stig Dagerman, dirixída por Fátima Cecílio. Esta Noite
Improvisa-se, de Luigi Pirandelo,
(até Xuño no Teatro Ibérico, (07-1)
858 25 31 ). Maldita Cocaína de Filipe La Féria e Fernando Heitor (no Teatro Politeama (07-1 ) 343 03 28). O
Conto de Inverno de Shak:espeare, dirixida por Luís migue! Cintra (até o 15
de Maio, Martes e Sábados ás 9 da
noite, Domingos ás 4 do serán, no Teatro da Comucópia (07-1) 342 32 00).

Música

•

•

·

Associac;ao José Afonso organiza a
quinta edición das Cantigas do Maio
con teatro e música no bairro do Seixal. O Dia 13, ás 1O da noí te, no largo da Igrexa, Cante Alentexano cos
grupos coraís Os Camponeses de
Pías e Os Ganhoes de Castro
Verde. Sábado 14, ás 18 h., na praza
da República, teatro de rua con
Trovas do Ferro Velho polo grupo
Art'lmagen; e ás 10 da noite, actuación do Coro Popular de Espinho e
o Nuevo Mester de Juglaría. Información dos actos das Cantigas no
(07-1) 886 28 36.•
Información xeral
dos actos de Lisboa/94 no tell'.
(07-1) 346 06 50/41.
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TRES EN RAIA

Luís Andrés Edo,
membro da resisténcia antifranquista
'A nasa loita non causou ferido civil nengun'
• GONZALO VILAS

M

•

•

-.

.

entres no Casino compostelán
se rexeitaba a restitución dun
retrato do caudillo, nunha sala próxima
proxectábase o documental "Obxectivo
matar a Franco" que, pechando as "11 Xornadas libertárias", ilustrou a charla de Luís
Andrés Edo, membro dos grupos anarquistas que nos anos 50 e 60 protagonizaron a resisténcia e os frustrados atentados
contra. o ditador. Máis disposto a analisar
politicamente aquela "fase histórica case
inédita" que a contar "batallas" contra
Franco, Edo situou aquela actividade
anarquista no contexto do panorama asolador da guerra fria, "o túnel dos 50", do
que xurdiron proxectos anovadores nas
'distintas correntes sociais, proxectos fracasados que coñeceron o seu último estertor, segundo el, no Maio do 68.
··Para Edo, a alternativa á "hecatombe do
sindicalismo" e á esclerose social actual
segue a pasar por un movimento libertário
aberto, que saiba acoller fenómenos como "o ecoloxismo e a insubmisión non integrados ainda no sistema, o feminismo
ou mesmo o nacionalismo, pois se a autodeterminación non se asume desde o
anarquismo só se converte nun transvase
de poderes". O seu discurso e disposición
vigorosa semellan máis as dun militante
novo que as do activista na clandestinidade que sofreu distintas penas de cárcere.

.

P

oucos autores tan vivos , tan
poliédricos, tan ricos , apaixoados, xenerosos e fascinantes como a
quen este ano vai adicado o Día das
Nasas Letras : poeta, ensaísta, autor
teatral , deseñador, debuxante , editor,
pintor, muralista, ceram ista , persoa
especialmente preocupad a por tóda·
las manifestacións da creación e da
comunicación , activista da razón gale·
ga ali onde quer que fose necesario
"compañeiro (consciente ) de viaxe",
en palabras de Alonso Montero , e presario da cultura , xornalista, car e·
lista, gravador, emigrante.
rios franceses, para protestar pola execución de Puig Antich: era o secuestro do director do Banco de Bilbao en Paris. Pero
non deu tempo a facelo antes da execución. Alguns membros insistiron en facelo
igual, pois habia outros detidos coma
Oriol , que morreria despois, na fuga de
Segóvia. Tamén fun detido, ainda que eu
estaba en Barcelona, pero metéronme 5
anos por asociación ilegal. lsto foi no 74 e
sain no 76, adicándome á reorganización
da CNT en Catalunya.
Como era a estratéxia activista de DI?

Despois da caída de Delgado o Granados
no 63 houbera unha razzia de 30 detidos
das Xuventudes Libertárias na Franza.
Nese contexto fun eleito Secretário Xeral
das XX.LL. Polo tanto fun membro do Comité de Defensa (formado polos secretários de CNT, FAI e XXLL). Controlábamos, no organigrama existente, as accións de Defensa Interior (DI) un órgao
dedicado exclusivamente á acción e propaganda contra o réxime. Até o ano 66
actuei co DI xunto a xente como Cipriano
Mera, García Oliver, Germinal Esgleas ou
Octavio Alberola, das XXLL. Nese ano fun
detido nunha operación do DI , que era un
proxecto para estudar o rapto do embaixador dos Estados Unidos, en protesta palas
bombas de Palomares. Ainda que só era
un proxecto, fun condenado co resto da
equipa a 9 anos, dos que cumprin 6. Cando sain exilieime de novo, e en Paris participei nunha operación con grupos libertá-

Tratábase de chamar a atención, de rachar o hermetismo do réxime, evitando
sempre que houbese vítimas inocentes.
Non íamos armados. En dez anos non
houbo nen un ferido. Na bomba contra a
DGS en Madrid a policia obrigou a algunha xente a permanecer no hospital un par
de dias para desprestixiarnos. Fixéramos
o atentado por ser aquel o máximo símbolo da represión e tortura franquista. Demos unha dimensión internacional, con
compañeiros doutros países e bombas en
aeroportos. Tamén estivemos a ponto de
impedir a celebración do 11 Concílio, pero
descobriron a bomba. Como se veu no
documental, decidiuse voar os explosivos
destinados a Franco en Ayete antes de
que estoupasen incontroladamente. Isa
define a nasa atitude nas accións violentas. Como anédota, a nosa rede loxística
daquela ainda valeu para facilitar documentos a Albert Boadella cando se fugara

UN ALIMENTO DE

CAMPIONATO
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago
Telf. e Fax: 981 - 58 95 34
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• VICTOR F. FREIXANES

Cal toi o seu papel na resisténcia antitranquista?

EBICAlVIEL

O artista
total

do hospital, xa na transición .
Estaban vostedes tan controlados como declaraba no documental o ex xefe
da seguridade de Franco?
Non, eu era o secretário das XX.LL, epasaba no 63 a fronteira sen ser detido,
senda susceptíbel da pena de marte
aquel cargo. Tamén descoñecian o atentado de Ayete.
Chegaron a ter contactos con outras
oposicións armadas ao réxime coma
ETA?
Houbo algun nos primeiros anos. Un dos
nasos delegados de fronteiras en Euskadi , Demetrio, prestou apoio loxístico. En
compensación pasárannos un material
precioso daquela, un mecanismo de explosión a distáncia. Despois abandonou se a relación polas conotacións ideolóxi cas ,-1 • ETA. Nos cárceres a relación foi
polémica pero máis aceitábel que cos do
PCE, por exemplo.
Matar a Franco chegou a ser unha obsesión persoal para algun de vostedes
máis ca unha estratéxia política?
Alguns viviran a guerra, e as secuelas da
11 Guerra mundial onde tamén actuaran ,
polo que é entendíbel ese ódio persoal ,
pero non só traballaban pala paixón senón que pensaban que era útil a eliminación física de Franco.•

En 1936 era "avogado dos pobres" na
cidade da Coruña -segundo docu mentos que recolle Xosé Cid Cabido
na súa "Fotobiografía"- e tiña bufete
con Boedo Rauco, Anton io Bremón e
Ramón Suárez Picallo. Defendían ós
traballadores da CNT.
En 1943 pon en marcha a revista "Co
rreo Literario", tal vez unha das em
presas máis ambiciosas e mellar real·zadas das literaturas hispánicas ~o
exilio, xunto con Lorenzo Varela e A tura Cuadrado.
Neira Vilas, que o tratou nos anos de
plenitude , escribe: "Unha conduc·a
rectil ínea en defensa da dignidad e
dos homes e dos pobos, unha vocación permanente de servicio a Gali
cia, creando, investigando, difundindo
por diversos medios os valores da nasa cultura entre propios e alleos, un
afán que nos levou a todos a saber
cada vez máis da significativa presencia galega en América. Isa era Luís
Seoane". •

VoLVER Ao REGO

"D

e continuar a este ritmo ,
no ano 2012, 51 millóns
de estadoynidenses expresaranse en
español". E unha afirmación dun diário madrileño. Escritores e persoas
de letras de ambas Castillas sacan o
peito, pero o que din non é verdade.
Seria para alegrarse, de ser certa a
previsión. Pero quen vaia aos Estados Unidos comprobará que os hispanos apréndenlle o inglés aos tillos
e o idioma de Cervantes é absolutamente ignorado polos netos . España
realiza un esforzo mínimo para defender naquel ambiente o castellano ,
ao contrário do que fan os franceses ,
ingleses, alemáns ou italianos en casos semellantes .
En realidade, o suposto cosmopolitismo do español é un artículo para
vender aqui, para contrapoñer ao galega e máis ao catalán e ao basca.•

