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Non se cumpriron nengun dos cinco requisitos
económicos da converxéncia

Maastricht, o soño
convertido en ~
pesadelo
Nusa Ohen, autor de 2 dos 3 goles
do Compostela

concesionária do aparcamento
de Baiona pagou aos provedores
con prazas hipotecadas
A concesión á empresa
GGP 1, S.L. para a construción do estacionamento soterrán no parque baionés da
Palma, e a sua posterior explotación, revelouse como
un erro do Concello, xa que
a concesionária non pagou

En plena campaña europea, o Governo central mete Maastricht no conxelador e
recoñece que as desigualdades económicas fan imposíbel atinxir seus
obxectivos. Felipe González quer evitar que a Alemaña e a Franza se distáncien
ainda máis e procura que non adopten a moeda única no 77. A Unión Monetária,
que a finais de 1991 se apresentaba coma un ideal, convértese agora en algo do
que hai que fuxir.

ás contratas que executaron
a obra; .rnalizou hipotecas e
vendeu as prazas pero non
abriu o local. De tal xeito
que todo derivou nun enfrentamento entre as partes
que poderia rematar na sala
do penal.
(Páx. 9)

A Xunta non ten cartos para o cine
galego pero fináncia ao de fóra
.l\os incumprimentos legais observados na concesión de axudas a proxectos cinematográficos que deberian exibir cópias
en galega, súmase a renúncia
a conseguir benefícios para o
galega no debate da Lei do Cine, recentemente pechado no

Congreso. A maiores a Conselleria de Cultura, que no 1993
destinou case 150 millóns en
axudas a proxectos cinematográficos e audiovisuais, non realizou convocatória neste 1994
por primeira vez desque funciona a Autonomia. (Páx. 23)

As familias de máis abolengo de
España participaban en lbercorp
Na lista de titulares de cantas que lle confiaron o seu
diñeiro a Manuel de La Concha están os apelidos máis
ilustres da heráldica española. Nesta lista con 2.825 titulares atópanse os Oriol ,
Huarte, Garrigues , Gómez
Acebo, lrujo , Benjumea, Bus-

tela, Villar Mir, Loizaga, Ruiz
de Velasco, Ysasi-Ysasmendi, López de ,Letona, Fernández Tápias, Alvarez de Lara,
Bordiu, Cortina, Entrecanales, Domecq, Huarte, Ruiz
de Alda, Ruiz de Velasco,
Miláns del Bosch, Primo de
Rivera...
(Páx. 13)

GALICIA VISTA
POR

UN INGLÉS
Aubrey F. G. Bell
A Galicia que observou o hispanista
inglés Aubrey F. G. BeLI na súa viaxe
de 1922. Un relato que recupera o
noso pasado inmediato e que incita á
reflexión sobre o noso presente.
Prirneiro título da colección
"Galiciano espello".

ortivos e locais nouturnos, sorri desde un valado eleitoral.

O ministro Solbes propón aplicar Maastricht "á medida de cada Estado"

O Tratado da Unión agrandou as
diferéncias entre a .Europa dos ricos e a
dos pobres
.
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Non se podén alcanzar os obxec~Jvos .económicos de :.Maastricht. As diferéncias de nível de desenvolvemento e
· benestar ~ntre paises ·non diminu~n desde Decenibro de 1_991 · en que os doce asinaron os acordos, senón que se
.
agrandan. Non se cumpre nen_unha .soia.das condicións previstas para a institución da Moeda Única .
.....

.

·A inflación non podia superar en
ponto e meio o promedio dos
tres paises que teñan os índices
máis baixos ; o déficit debia ser
inferior ao tres por cento do PIB,
cunl)a débeda pública por baixo
do seis por cento deste índice.
lgualcnente non se cumpriron as
13revisións sobre os tipos de interese, que non podian superar
aos dos tres paises que os tivesen máis baixos. ·

A Unión Monétária~ que a finais de
1991 se
apresentaba coma
un ideal,
convértese agora
en algo do que hai
que fuxir.

A previsión da terceira fase da
Unión Monetária, a adopción da
moeda única, prevista para
1977, queda para 1999. O ministro de Economia di que é
"enormemente complicado" que
alguns paises atinxan os obxectivos económicos de Maastrich,
en recoñecemento das desigualdades económicas. A alternativa
é o recoñecemento dunha Unión
Europea de várias veloéidades.
Antes de Decembro do 96 o
Consello Europeu deberá decidir por maioria se adopta a Moeda Unica, pero todos os indicativos económicos previstos no
Tratado de Maastricht están en
sinal de alarma. Dunha parte, a
Europa do Sul separouse ainda
máis da do Norde nos dous
anos e meio que pasaron desde
a asinatura do texto que abria
as portas á Unión Europea;
doutra, os paises ricos teñen dificu ldades crecentes nas suas
próprias economias para pasar
o listón do Tratado ·en maté.ria
de inflación, déficit público·, débeda pública, tipos de interese e
estabilidade monetária.

A Europa monetarista sobreponse aos povos do continente. Maastricht non é federalista.

das ás voces críticas de Maastricht, nos despachos do Governo central asumiase como impo-

síbel reducir o déficit do 4,4 por
cento do PIB en 1991 á 0,0 en
1996; relanzar a investigación

Da descalificación
á razón de Estado
Os feitos dan a razón aos críticos do texto da Unión, aos que o
PSOE calificara repetidamente
de de utópicos, marxinais e contrários a Europa. A pesar das durísimas descalificacións aplica-

PEPE CARREIRO

A. IGLESIAS

científica, manter a inflación por
baixo do 3 por cento anual; frear
a desindustrialización ; medrar o
3,5 por ano, equilibrar a balanza de
pagamentos e criar
dous millóns de
pastos dé traballo.
O 1 de Xullo de
1990 a Unión Europea decretou a liberalización completa
de capitais. Os tempos eran chegados
para que os Estados deíxasen cair
as suás .políticas
monetárias independentes. A Unión
Económica e Monetária (UEM) obrigaba a cada Estado a
cumprir un estricto
decálogo económico. Estaba previsto
que a UEM entrase
en funcionamento a
todos os efectos o 1
de Xaneiro do 97, ·
'; .:. ·' ,J

, ·' ;

1

'
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con tal de que a maioria de paises memebros dese cumprido os
requisitos fixados. As previsións
para o caso contrário era a entrada ,da UEM en funcionamento
pero só con aqueles paises que
desen cumprido as condicións.
O que agora procura o Governo
de Madrid é que non se aplique
esa cláusula que sígnificaria o
recoñecemento legal de duas
Europas: a Unión Europea dos
ricos e a dos pobres . O pacto
entre Kohl, Mitterrand e González pode evitar de feito o cumpri mento deste obxectivo de
Maastricht que tanto defenderan. Con todo, a ruptura aprázase~ até a nova data de 1999 porqu'e nese ano chegará con que
dous paises cumpran os cinco
requisitos e queiran a unión monetária para que a moeda única
se converta en realidade. O Governo central quer evitar tamén
que se cumpra esta segunda
cláusula pero nen Franza nen
Ale·maña parecen dispostas a
(Pasa á páxina 3)
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(Ven da páxina 2)

levar o seu compromiso de ralentización do Tratado até ese
extremo. A diplomácia española
pretende que a previsión forzosa da segunda convocatória fique para despois do 2002.
O 1 de Xullo de 1990 o Consello
de Europa decretou a liberalizacion completa de capitais. Todas as previsións conducían a
que os estados abandoasen as
políticas monetárias independentes. A Unión Monetária tiña
que ser a culminación natural
dun proceso prévio de converxéncia e de cumprimento de
certos mínimos económicos.
As previsións negativas desta
proposta realizáronse a pé feito.
A Europa deseñada en Maastricht controla os prezos pero
non os salários, os impostas ou
a normativa laboral. Esta diferente vara de medir aumentou
as desigualdades. Sesenta economistas alemáns asinantes dun
manifesto de 1992 contra o Tratado, advertiron contra a imposibilidade de dunha unión monetária nunha Europa desigual, económica, social e politicamente.
Adiantándose aos feitos, outros
críticos avisaron que unha política monetária restrictiva implicaría unha política orzamentária de
restriccións con reducción de investimentos en infraestruturas ,
educación , sanidade e asisténcia social. Con todo , o Tratado
compromete aos Estados a
aproximaren os seus níveis de
investigación e dotación social.
A prescripción da mesma medicina para enfermos distintos revelou lago os seus efectos. O
17 de Setembro de 1992 a libra
esterlina e a lira víronse forza-

Os cinco
mandamentos
(incumpridos)
de Maastricht

A NOSA TERRA
Nº 624- 2 DE XUÑO DE 1994
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Os téitos dan
a razón aos críticos
do texto da Unión,
aos que o PSOE
calificara
repetidamente
de utópicos,
marxinais
e contrários
a Europa.
dos a abandoaren o Sistema
Monetário Europeu. Do que trataban é de evitar o asexo dos
especuladores. Nunha única
xornada da Bolsa de Londres, o
16.de Setembro do 92, os intermediários acadaran un botín
(legal) de cincuenta mil millóns
de pesetas. O Banco de España
gastou nun so dia máis de douscentos mil millóns de pesetas
para soster a cotización da moeda. No entanto, o banco federal alemán aumentaba os tipos
de interese e actuaba como unha esponxa sobre os capitais
europeos. Bonn palia o seu
enorme problema de finanzamento da unificación pero facia
zozobrar o barco de Maastricht.
Nesa situación non quedaba
máis remédio que crebar a
unión monetária. O temor a perder políticamente a cara e queimar unha construcción na que
se investiran horas e reservas a
eito, ficaba como razón única
para manter as apariéncia dun
tratado que ninguén cumpria. +
os indices máis baixos
2 O déficit debia ser inferior
ao tres por cento do PIS.
3 A débeda pública teria que
ser inferior ao seis por cento do
PIS.

Nengun governo cumpriu todas as condicións impostas
polo tradado da Unión Europea para a institucion da moeda única. O Governo de Madrid incumpriu todas.

4 Os tipos de interese, que
non podian superar aos dos
tres paises que os tivesen
máis baixos.

1 A inflación non podia superar en ponto e meio o promédio dos tres paises que tef'lan

5 A fluctuación dos tipos de
cámbio teria de manterse na
banda máis estreita. +
A Unión Monetária vense abaixo en plena campaña europea. Os partidos estatais fan por recompoñer o seu discurso. A. IGLESIAS

Estar contra Maastricht era estar con Europa
J

Con dous argumentos políticos pechaban os
defensores de Maastricht o paso aos desconfiados. O
Tratado tiña a irreversibilidade política dun pasavante
que levaba á unidade monetária e encerraba no seu
interior unha formidábel poténcia converxente. De
esguello reforzaban estes razoamentos con adxectivos
de exclusión, menos dignos desde o ponto de vista
intelectual, pero con eficácia propagandística: os que
non están con Maastricht están contra Europa.
Esta mesma sección editorial calificara eri Agosto do 93
de sumamente vulnerábel o compromiso dos Estados
sobre a carta da Unión Europea. Unha circular do
Banco Central alemán para fixar novas tipos de xuros,
puña en poucas horas aos británicos e aos italianos
fóra do Sistema Monetário Europeu, non sen antes
entregar un bocado real das suas reservas monetárias
aos especuladores. Do palco de Maastricht baixaban
dous instrumentistas claves, pero o resto reforzaba con
enerxia o seu propósito de tocar a peza da Unión
Monetária até o remate. Pouco facia que os daneses
atendesen ao seu próprio compás.
As direitas gardaron os seus aforras dentro do que
seguiron chamando o reto da Europa mentres o

Governo de Madrid renovaba a sua fe nas virtudes da
converxéncia. No entanto con distintos
comportamentos económicos, en funeión de posicións
diferentes dentro da división internacional do capital,
cada Estado procuraba o seu viático para un tempo de
crise. Nada garantía que as diferéncias de nível de
desenvolvemento entre sócios comunitários fosen
decrecer por causa de Maastricht. ·
O que pasou foi todo o contrário, como recoñece o
ministro Solbes ao declarar agora que o patrón de
Maastricht podía pasar outravolta polo xastre para
amañar modelos diferentes para o tamaño económico
de cada Estado. O que se proclama nesta hora é que
Maastricht fracasou como proxecto económico, fixó un
traca favor á idea federal de Europa e deixou na cuneta
·
o soño da,solidariedade.
O final do Tratado anúnciase en plena campaña ao
Parlamento de Europa: non haberá unidade monetária no
97 nen paree~ que na data de seguridade (o 99) se
chegue a tal. E o momento de perguntar que rendas
entregaron os argumentos da irreversibilidade e da forza
converxente. Non é de extrañar que o PP e o PSOE
(tamén os discrepantes de Anguita) non talen de Europa

nesta campaña. Eran eles os que negaban a idea europea
cunha opción tuhcionalista, na que o monetarismo excluía
toda outra prescripción económica e social.
Por baixo desta consagración da Unión Monetária a
calquera prezo, agoman os acordes converxentes das
nacionalidades que chaman a atención sobre a
posibilidade doutras vias económicas e políticas para
construir Europa; frontes que representan unha
sensibilidade distinta e liberal para a solidariedade entre
os pavos (on lntelectuais por Bósnia na Franza) marcan
tamén distáncias críticas á respeito do triunfalismo dos
bancos centrais no 92, agora tan desprumado.
Por fin, só o longo bachalerato de camaleón do
presidente da Xunta, desde as cacerías de Franco até
a candiatura da Asemblea de Rexións Europeas, lle
permite proclamar a estas alturas de curso que
Maastricht non era tan perfeito como se esperaba ou
que a Política Agrária Comunitária, que defendeu coma
un posuido hai só un mes, require retoques. Coma nos
consellos de ministros do Pardo ou na longa noite do
23 de Febreiro, Fraga sempre protesta cando os que
gardaban as posicións a criticar desertan. Un valente. •
ANOSA TERRA
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O PP, como o Deportivo-ria liga,
pensa que nunca o tivo
tan doado, pero está nervoso

Votantes

populares nos
mitins do BNG
Sábado 28. Pilar T. é das primeiras en entrar no Teatro Lemos de
Monforte, onde celebra un mitin o
BNG. Aos poucos vaise enchendo de xente. Cando se dá conta,
Pilar T. está rodeada de votantes
do PP, desde a muller dun coñecido alcalde da bisbarra, até coñecidos simpatizantes do partido
de Fraga. Fora xa do local tres
homes con xorne conservador talan de Beiras: "lse si que di as
verdades", comentan.
En Montarte o ambiente eleitoral
está trio . Ceritifícao un dos asistentes ao mitin: "É que non hai
nada, nen un cartel siquera". E;n
Chantada sucede outro tanto:
un par de carteis e unha pancarta do BNG é todo o que se divisa nun paseo pola vila.

'Xa talaremos'
Luns 30. Mitin do PP en Nigran.
U nhas duascentas persoas,
vest!das de dia de festa, agardan no Hotel Miramar, a chegada da comitiva de conselleiros e
candidatos. Manuel Fraga arriba
con teimosa pontoalidade e, na
mesma porta do Volvo, rósmalle
na orella a Avelino Fernández,
alcalde da vila: "Xa talaremos
en canto pasen as eleicións".
Aveli'no, que se puxo rúbio coma un tomate, comeza .a·sua in- .
tervención acusando o ·golpe:
"Ternos que ser agradecidos
con quen tanto nos axúdou , porque nos dan máis, se cadra, do
que nos lle damos a eles". Pero
Avelino sabe o seu papel e,
despois da defensiva, resposta

cun crochet que vai dar no queixo de Xosé Guiña. "O amigo Pepe -sinala Avelino- probabelmente nos vai dicer cando empezarán as obras da via de alta
capacidade e do Paseo Marítimo de Praia América".
Pero Guiña, experto nos desafios, tamén sabe respostar cando lle chega o turno: "Non será
quizá unha vía de alta capacidade, senón unha autoestrada de
Puxeiros a Baiona. Pero isto
-engade- depende moito destas
eleicións , porque xa sabedes
que a obra tamén se fai cos fondos estruturais da Comunidade".
Guiña gárdase, en todo caso, de
aterecer data. O combate dialéctico queda en empate.
A auditório está trio e apenas se
sinten os aplausos. Fraga e Albor fan as suas intervencións en
castellano, só botan man dogalega para pedir o voto. As mencións a España son constantes.

As patacas da Límia
En Xinzo, Xosé Luis Baltar, presidente.da Deputación de Ourense,
e.nsarilla un discurso calcado das
palabras dalgun dirixente local
das Comisións Labregas. "Non
hai dereito a que outros introduzan ·no nóso mercado os seus
produtos e os nasos non poidamos vendelos", afirma. Apalpada
a expectación, engade con énfase: "Os labregos de Xinzo tedes
dereito a producir as vasas patacas e ninguén en Europa volo pode impedir". O local estoupa en
aplausos. Con todo, Saltar non

Javier Arenas, candidato do PP, fotografado mentres lle limpan os zapatos.

explica se ao ibizenco e cabeza
de lista popular Abel Matutes lle
prestan as patacas da Límia.
Perto das ferras de Matutes an.da, precisamente, a deputada
nacionalista Pilar Garcia Negro.
O Martes 31, a responsábel de
prensa do BNG queda pampa ao
ler, nos· xornais galegos, unha relativamente extensa crónica de
EFE sobre a intervención de
Garcia Negro en Castellón. Sur-

préndese, sobre todo, porque os
actos da sua organización celebrados en Galiza tiveron moito
menos eco informativo.

Televisión e
medo ao paro
Pero a campaña faise, máis que
nada, en televisión . Hai quen di
que non está o PP por riba do
PSOE , senón o PSOE por baixo
do PP, querendo significar a tal-

PACO LLATA/INTE RVIÚ

ta de méritos próprios nas xent es de Aznar . A medida que
avanza a campaña o PP matina
nas últimas eleicións xerais ,
perdidas no último minuto.
A palabra decisiva parece que
a van ter os parados e os que
teñen medo a perder o seu trabal lo . Ou seña, un importante
sector da povoación sobre o
que resulta pouco doado aventurar o sentido do voto.•

Para cumprir un cenário de converxéncia que "ninguén cumpre en Europa"

Beiras acusa á Xunta de reducir o déficit
a cusk:I dos investimentos e dos servizos públicos
O portavoz do BNG, Xosé Manuel Beiras, responsabiliza á
Xunta de tratar de cumprir os
acordes sobre redución do déficit
público, asinajdos polo governo
do Estado e os ·governos ·das autonomías, permitindo a cámbio
que falte o financiamento necesário para facer frente ás abrigas
presupostárias para manter uns
níveis razoábeis de investimentos e prestacións de servizos.
Na sua intervención na comisión
parlamentária onde o conselleiro
de Economía, Xosé Antón Orza
asegurou que Galiza ven de
.cumprir nos dous últimos anos
os fitos marcados para a redución do déficit público, Beiras
Torrado denunciou que a Xunta

está a aplicar un axuste contábel
a custa de reducir os servizos
públicos: "Vostedes tan un axuste contábeJ e que a sociedade
se apañe. E unha aberración absoluta. Unha trampa brutal", manifestou o portavoz do Bloque.

tratado de Maastricht e acordadas lago á baixa en España, polo que estimou ineludíbel a revisión das porcentaxes previstas.

Beiras asegurou que as consecuéncias des te xeito de facer
política están na rua, nas mobilizacións dos obreiros que reclaman postes de traballo. "Esa é a
resposta directa aos axustes
contábeis".

S-egundo Maastricht, ·o déficit
nos· estados membros da UE
debe ser de un 3% ou menos ao
rematar 1996. O Governo do
Estado subscrebeu coas autonomias unha redución voluntária
de até o 0,94 por cento nesa
mesma data, cifra que o conselleiro de Economía da Xunta estima xa imposíbel de acadar.

Orza Fernández recoñeceu que
o Governo do Estado e cinco
comunidades autónomas non
cumpriron as cifras para a redución do_déficit marcadas polo

Xosé Manuel Beiras apontou que
o cenário de converxéncia está a
ser revisado en toda a Europa e
que nengun Estado cumpre xa o
tratado de Maastricht. Tamén

apontou que o Governo de Fraga
é culpábel de cumplicidade para
levar á Galiza cara o desastre;
"Son cúmplices dunha política de
converxéncia desastrosa para o
benestar deste país", dixo, e engadiu que baixo a falácia dunha
suposta converxéncia contábel
está cada vez máis á vista "unha
diverxéncia real, crecente e acumulativa".
O portavoz do BNG mesmo denunciou que o actual governo está a promover a privatización de
servizos como un xeito máis de ir
á converxéncia: "Se desaparece
o sector público xa non hai déficit
público, iso está claro".
Despois de acusar a Xosé Antón

Orza de andar a facer prestidixitacións coas cifras, Beiras salientou que nestes momentos Galiza
ten unha débeda viva que ronda
os 250.000 millóns de pesetas,
cifra que considerou escandalosa e que, engadiu, ,está en boa
medida adicada a fins espúrios.
Beiras admitiu que, no terreo formal e contábel, Gal iza pode chegar a se converter nun buque insígnia na loita contra o déficit público, pero advertiu que "iso é unha léria desde as verdadeiras necesidades económicas e presupostárias. Vostedes son parvos,
políticamente", e animou ao membro da Xunta a imitar a Pujol "para
sacar tallada e dicer que cumpre
o cenário sen o cumprir". •

Carlos Mella, cabeza de lista do BNG
'PP e PSOE teñen exactamente o mesmo programa sobre Europa'
No cartel de campaña vostede
aparece tapando a estrela do
BNG. Trátase dun símbolo?
Non . Eu non teño que ver co
cartel. Somente posei para a fotografia. Se ten algun significado saberao o que fixo a composición.
Dígoo porque a sua candidatura quere ter un sentido máis
galega que partidista, segundo algunhas declaracións de
líderes do BNG.
Si, e está ben. A acusación que
se lle fai ao Bloque de estar dirixido unicamente a un segmento
da povoación queda desmentida
coa miña candidatura. Se eu
contribuio en algo é en facer ver
que o Bloque se ,dirixe a todo o
espectro galega. E máis, si estou
eu na candidatura, creo que calquera nacionalista pode estar.
Como ve esta campaña, vostede que xa ten participado en
várias?
Vexo moita as isténcia aos actos, para ser unha campaña das
europeas. E unha xente moi dispar. Obsérvase que o BNG hoxe atrae a eleitorado de todos
os estamentos . Nós tacemos
mitíns dos que os demais non
son capaces, pero eles teñen a
ventaxa de monopolizar a televisión.
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Estase a falar pouco de Europa?
O Bloque si fala de Europa, de
un xeito pedagóxico . PP e
PSOE toman estas eleicións como unhas xerais e tan iso porque non tañen nada que dicer
de Europa . Por duas razóns :
porque fracasou a aposta de
Maastricht e porque os seus programas son iguais . Por moito
que discutan, non difiren en nada. Coinciden na política laboral,
na monetária na internacional.
Asi tratan de correr un veo sobre
os problemas que nos afectan
de xeito tan grave. A campaña,
tal como está orientada, é unha
estafa: para iso que convocasen
unhas eleicións xerais.

Zona residencial
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O presidente europeo, Jacques Delors, planteaba hai
poucos dias este dilema: ou
Maastricht ou a competéncia
salvaxe.
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Coido que xa chegou o momento de coller a todos os grandes
gurús económicos e poñelos a
andar. Maastricht é precisamente a consagración .da competéncia máis salvaxe que se poidar
dar. O Tratado pretende establecer unha zona residencial luxosa e deixar á marxe o resto
do mundo. lso conduce a outra
competéncia salvaxe en mau de
obra, por exemplo. Nós confir.mamos os acordes de Maastricht e agora que tacemos cos
nosos salários? Seguímolo9
conxelando para competir? E
que non saben -as nosas autoridades qu'e o ·pesto ·1aboral máis
estabel é o xaponés e que o Xa-

ANXO IGLESIAS

fixo foi poñer á xente e aos Espón é o país máis competitivo?
tados ao servício das macroE tampouco saben que os salámagnitudes. E a min que me im-.
rios europeos duplican, e nalgun
porta converxer nominalmente,
caso triplican , aos españois, e
son máis competer un deficit de
tanto ou un tipo
titivos? Nós con
de interés de
quen irnos comcanto, se teño
petir? Con Africa, 'Delors
co Sudeste Asiácatro millóns de
hai sete anos
tico? Non podareparados. O cidadán perdeu libermos. Polo tanto ,
dicia que en
dade con Maasequivocáronse de
tricht , porque ten
política . Europa
dous Europa
debe ser un promedo a perder o
venceria
xecto social , culpost o de traballo.
tural e político e
o paro".
non un simple
Empresários
tratado economi e sindicatos
cista.
Pésie ao que
Se Maastricht
din os nacionanon vale, cal é a
listas, o emprealternativa?
sariado galego
non tomou nenEn primeiro lugar, para declarargunha postura crítica con Mase en contra de Maastricht non
astricht.
é preciso ter alternativa. Para dicer non me tiro á piscina porque
O empresariado non sabe con
non ten auga, non fai falta ter alque cartas está a xogar. Por unternativas: non me tiro e xa esha banda reclama li~erdade de
tá. Maastricht non me gusta. Lécomércio, pero por outro pide revoo decindo catro anos e escregulacións e intervención publica.
bin abando sobre iso. Agora xa
Falo en concreto das organizaestá claro que nengun país
cións empresariais. Creo -que os
cumple os requisitos de Maaspróprios empresários deberian
tricht. España nen un só. ltália
implicarse na sua organización e
igual. Mesmo Holanda e Alemanon deixarlle a Ramilo ou a Cueña incumpren requisitos. Maasvas dicer o que din. Eu, sendo
tricht fracasou e hoxe non é
empresário, non participo, nen
máis que unha enteléquia. Ha- ·de lonxe, desas teorias. O liberaberá que reformar o Tratado.
lismo en economia xa vemos en
Como? Non sei. En calquera caque se traduce. A depredación
so, o 'que nos pretendemos é
non afecta só ao traballador, seque o novo Tratado non lle dedinón tamén ás outras empresas.
que vinte artículos ao económico, un ao social e un ao cultural.
Con todo, extraña a falta de
Senón dez ao económico, dez
reacción?
ao social, dez ao cultural e dez
·ao político. Até agora o· que se
Creo que os empresários de cal-

.máis ·que nengun. Ademais en
Europa hai moitos que teñen
ideas semellantes ás nasas: irlandeses, escoceses, bretóns,
corsos ... Todos estamos preocupados polo mesmo. O noso
grupo parlamentário é importante. O que hai que reformar é o
parlamento, que hoxe ten as
suas competéncias reducidas e
deixa ó poder en mans dos tecnócratas . Porque se fixo así?
Porque se deixasen falar ao
parlamento, Maastricht non seComo lle pediria o voto aos
ria tan doado de impoñer. Hoxe
sindicalistas de UGT, CCOO e
Europa é unha Comisión de
CIG?
técnicos, presidida polo señor
Delors, o mesmo que hai sete
anos decia que en dous anos
Nós somos europeistas. Pero
Europa venceria ao paro. A
non defendemos Maastricht.
Unión Europea é unha demoQue trouxo o Tratado a Eurocrácia orgánica,
pa? Pois 22 micomo a que inllóns de para"'
ventara o vello
dos, desregulaxeneral , hai máis
ción de empreaastric.ht
de cuarenta
go, mobilidade
fracaSOU e hOXS anos. E o que
funcional, é .dicer
compre é unha
xustificou a incanon é rnáis que democrácia
real.
pacidad e de
manter o .estado
enteléquia".
unha
A sua candidade benestar. Se
tura no BNG non
che din que tes
lle gustou a Fraque reducir o sa~
ga que está a
1á r i o e. q u e , a
cr.i ticalo durante
cámbio, consi- "
esta- campaña ..
gues menos veritaxas sociais, pois
O que hai que tadesde o ponto de
lar é de Europa.
vista do traballaSe ao PP non lle gusta unh.a
dor a postura debe ser clara.
candidatura, pois moi ben. Cada
quen fai a sua política, indepen~Un deputado ·
dentemente do que pensen as
mellor que nengun'
outras forzas. Eu agradeceria
que na campaña estivesen auQue pode facer un deputado
sentes os comentários persoais,
galego en Bruxelas?
porque· se irnos por ese camiño
eu tamén teria moitas causas
Para empezar: un· pode facer
que dicer. +

quer sector teñen que estar descontentos co Tratado, a non ser
que pertenzan a unha multinacional. Ou será que non se enteran do que significa que o Estado español non páida manexar o
tipo de cámbio ou que haxa que
reducir a máis da metade o deficit público, porque iso quere dicer que lle irán enriba ás empresas. lsto sábeno tamén empresários doutros paises, ingleses,
alguns franceses, italianos ...

'M

José Posada, candidato galego na .Coalición Nacionalista
'Que a/do Bloque é a única-candidatura ·galega é unha falácia~
Cun dec~logo que prioriza
as reiv1ndicacións
para o Parlamento
Europeu, o ·representante
de Coalición Galega
na candidatura de
Coalición Nacionalista"
.(PNV, Unió Mallorquina,
Unió Valenciá,
Coalición Canaria,
Partido Aragonés
Reg'ionalista e CG),
aspira a incrementar a
preséncia de í a 3
d,eputados. ··
Posada vai no posta sexto
da candidatura, que
deseñou un proceso de
rotación se. tirar
represe_ntació~.

ternacional pala demanda dun
salário para o traballo do fogar,
amais de propor a resolución
sobre a situación da muller traballadora no sector ágrícola e a
proposta de resolución sobre a
fuga de cerebros e o desenvolvemento rexional; no cultural
formulei unha resolución-pro posta sobre as línguas minorizadas e a inxeñeria lingüística; e
moitos máis temas tanto en médio ambiente como en estudos e
temas variados , que recollemos
nun volume , "Galiza na Europa",
que resume a miña actividade".

Decálogo

~:

Contan con trE)s millóns para facer a campaña na Galiza, sobre
os máis de cen da candidatura,
"porque en Euskadi batalléase
máis e precisan máis cartas".
Apesar da sua posición Posada
non considera que haxa iscrimi.nació~, "é un reparto lóxico en
función -dos votos obtidos".
O eco que a candidatura do
BNG .fai ao apresentarse como
"única candidatura galega" é
vista ·por Posada con sentido
crítico, "porque entón· nós decimos que eso de que sexan a
única candidatura galega é unha falácia; eu non sei se nós talamos ruso ou qué .. . intentan falazmente arrogarse a persoalidade de galegos únicos e exclusivos e iso é irritante. Non é ver-

dade porque_xa hai .un deputado
nacionalista no parlamentó de
Estrasburgo e iso é algo que
non poden borrar. Están enganando ao eleitorado de Esquerda Galega; ·a.o de Coalición Galega e ao conxunto dos votan- ·
tes. Estamos aí e constatároric:>'
cando -viñeron a Estrasb1Jr.go de _·
visita. · Coñééenme ben e non
poden dicer isa".

Na Galiza

pp
PSOE
BNG
IP
IU
PEP
HB
CN
JMRM
CDS
CiU

536.410
364.747
45.526
36.062
15.696
12.277
7.242
7.091

311 .295
303.262
38.671
30.894
18.433
12.834
4.734
28.290
40.403
62.350
1043

126.203
992

Bélxica
Dinamarca
Ale maña
Grécia
Estado Español
Franza
Irlanda
Holanda
Gran Bretaña
Luxemburgo
Italia
Portugal

No Estado
1987
Votos

-

PSOE
pp
CDS
IU
CiU
JMRM
HB
CN
PEP
IP
PA
BNG

360.952
336.090
326.911
261 .328
185.550
53.116

..

·

1989

Esca nos

7.522.706
4.918.149
1.976.093
1.011.830
853.603

28
17
7

3
3
-

-

-

1
1

Posada cr~ que os galegas
estarán be-n defendidos
en Estrasburgo,
porque funcionar~ .
u_
nha embaixada galega
permanente -en Bruxelas .

Votos
6.258.749
3.389.341
1.129.599
959.270
662.757
609 .171
269.743
295.741
238.528
289.915
297.218
45.941

(%)
7,9
53,7
38,5
22,3
45,2
49,6
31,8
52,8
63,0
13,0
18,5
48,8

.

"

Escaños
27

15
5
4

2
2
1
1
1
1

portante apresentar unha emenda ao relatório sobre a criación
dunha rede de transporte combinado na Comunidade que non
incluía a Galiza; apoiei os intereses dos gescadores galegos e
ao sector vitivinícola; en matéria
social apoiei unha campaña in-

Coalición Galega propugna o federalismo cunha organ ización
baseada nos pavos e nacións
que supere o actual carácter interestatal da actual Unión Europea; a apertura dun modelo de
participación directa das nacionalidades na construcción europea, que teña en conta as comunidades autónomas, ou unha
reforma eleitoral que axeite a
circunscripción eleitoral ao estado das autonomías, son algunhas das propostas defendidas
pala Coalición Nacionalista .•

UG estudará nun congreso o 26 de Xuño a integración no BNG

Abstención (1989)
1989

embaixada galega que será a

que h.a trasladar
aos eurodeputados da Coalición ·Nációnalista as reivi ndica~
cións · que se·
susciten por Coalición Galega .
Amais diso in- Embaixada galega .
· . · siste en que "é
Sobre a defensa que os eurounha parbada pensar que non
deputados de Coalición Nacioha ser asi, porque xa o estivenalista farán cando o turno en
mas facerido, através deles e
Estrasburgo _corresponda a un
cando me tocou o turno en Esdeputado· non galego , Posada
trasburgo".
considera que os galegos estarán ben defendidos "porque
José Posada fai balance da ·sua
funcionará permanentemente
preséncia parlamentária, "foi im -

Resultados das eleicións europeas
1987

en Sruxelas unha espécie . de

Os pontos básicos da CN están
resumidas nun decálogo . Van
desde a reivindicación dunha
.. Europa próspera e sólida que
garanta o emprego con especial
atención ás zonas agrícolas e
industriais subdesenvolvidas ; a
promoción da língua e a cultura
galegas acrecentando os funaos
destinados ao ensino e á formación permanente ; defender a
ecoloxia e o meio ambiente
através dun plano estratéxi co
comunitário cun plano de acción
de conservación e protección da
natureza».

IP Izquierda de los
Pueblos
CN Coalición
Nacionalista
· JMRM Agrupación
Ruiz Matees
PEP Europa de los
Pueblos
PA Poder Andaluz

1

-

Nas eleicións de 1987 o mínimo de votos precisos para levar un escaño foi
de 268.668, baixando en 1989 até 225.956. Neste proceso eleitoral de
1994, dado que o número de escanos a elexir aumentou a 64, baixa o cociente necesário, supondo un nivel de abstención semellante. En base aos
resultados das europeas de 1989, o número de votos precisos para obter
deputado europeu anda nos 210.000 votos.

UG pede o voto para o BNG e

a FPG pronúnciase odia seis
O Consello Nacional que Unidade Galega celebrará o Sábado 4
na sede de Compostela servirá
para analisar un documento da
Executiva no que se solicita o voto para o BNG. Non se coñece
nengun outro documento alternativo, polo que se dá por seguro o
apoio desta formación á candidatura dé Carlos Mella. Non se desoarta ·que, a última hora, os sectores ·contrários á integración de
UG no Bloque, que seguen nucleados en torno ao Consello Local de Vigo, soliciten que o acorde non decida apoio nengun.

nesta forza, ainda que fontes
consultadas non estiman que a
postura maioritária estexa a pral
de pedir o sufráxio para o Bloque,· xa que os sectores máis
proclives ao BNG, localizados
en Compostela en Ourense, xa
abandoaron a Frente.

Congreso
extraordinário de UG

O mesmo Consello Nacional de
UG, na reunión do Sábado 4, tamén estudiará un documento
que aposta definitivamente pala
entrada desta forza no BNG. O
A FPG, que por terceira ·vez non . documento, da Executiva, inclue
concurre a un has· eleicións,
a proposta ao Consello Nacional
aprazou até o Luns dia 6 a difuda convocatória dun Congreso
sión dun documento que está a
Extraordinário a celebrar o Doser redactado que aborda a
mingo 26 para ratificar a integramesma cuestión. Nas pasadas
ción no Bloque.
eleicións autonómicas , ás que
non se apresentou, a FPG pediu
A última reunión entre as duas
o voto para o BNG . Por outra
organizacións produciuse o pabanda, a Frente solicitara o voto
sado Luns 30, e a ela asistiron
para HB nas eleicións europeas
Domingo Merino, por UG, e Baude 1989. Estas duas posicións,
tista Alvarez, polo BNG. O acorxunto a de omitir recomendado serviu para perfilar as últimas
ción , son o centro do debate
cuestións cara a integración.

Antes do Congreso de UG, pero
unha vez pasadas as eleicións,
as duas organizacións asinarán
un protocolo de integración que
ainda está por redactar.
A respeito do sector de Unídade Galega que está contra a integración, está a redactarse
outro documento, que probabelmente será apresentado
proximamente e que será levado ao Congreso . O documento
vai na liña da refundación do
proxecto político do PSG-EG,
entroncado co seu pasado an terior do POG e o PSG. Un dos
temores deste grupo é, preci samente, a posibilidade de veto persoal no momento da entrada no Bloque.
De todos xeitos, sobre esta
cuestión as dúbidas están disipadas, xa que ainda que a integración dos militantes é individual, hai un compromiso que
entende que esta se produce
nun marco político colectivo,
polo que non caben as exclusións. +

Xerardo Fernández Albor, candidato-nUmero 13 do PP
'En Estrasburgo non saben que fun Presidente da Xunta, ne.n ~~ñen fpor que'
Para o PP cales son as prioridades no Parlamento Europeu, desde un ponto de vista
galego?
Seguir no que estamos facendo:
loitar por todos os seus intereses, especialmente os pesqueiros e agrícolas, porque o PSOE
fixo unha mala entrada en Europa e hai que seguir traballando.
Coa ampliación tiveron unha
oportunidade de emendar e
conseguir unha mellor negociación, porque se podia mellorar,
pero non o fixeron .

Está satisfeito do seu labor en
Estrasburgo nestes catro
anos?
Eu si porque traballei arreo.

Vostede forma parte da Comisión de Asuntos Exteriores,
cal ere que foi o papel da
Unión Europea no conflito da
ex-lugoslávia?
Hai que lembrar que Euorpa
non está ainda feita e a unidade
de Europa nen sequer se conseguiu en Maastricht. Se Europa estivese rematada o conflito
dos Balcáns duraba 24 horas,
porque na actual situación non
ternos só unha voz e un exército
que sexa quen de intervir de
contado para separar aos contendentes.

non se tivésemos un governo
popular. A culpa non é de Europa, senón do malo que é o
noso governo . En Europa seguen mandando os governos e
mentres non teñamos un governo máis afin aos nosos intereses taremos que loitar en Europa e en Madrid.

Vostede vai no posto trece da
candidatura. Coida que un lugar abondo digno para un expresidente da Xunta?
lso téñeno que dicer vostedes .
Síntome ben colocado, e unha
vez que fose eleito podo ter cargos de releváncia no parlamento europeu se asi o consideran
os compañeiros de candidatura.
O ter sido Presidente da Xunta
non ten nada que ver coas responsabilidades en Estrasburgo.
Elexíronme para as comisións
das que formo parte por ser un
deputado español e polos méritos do meu traballo ali, pero non
se teñen en canta outros cargos. De feito moita xente non
sabe que eu fun Presidente de
Gal iza. O importante é O traballo
que ali fixen . +
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Para nós os intereses do estado son intereses galegos tamén . Entran en contradición
cun governo socialista, pero

.

.

: O dirixente popular di que é unha carta apócrifa
1

¡

ERC amosa unha carta de·Fraga hostil con Cataluña

1

1
1

Tendo en conta a posición de
Galiza nos últimos postos da
clasificación de desenvolvemento das rexións europeas,
non hai necesidade dunha actuación diferenciada dun parlamentário galego?

Albor e Varela, candidatos galegos do PP, ainda que só o primeiro ten posibilidades, ampáranse en Fraga para levar adiante a
campaña eleitoral.
A. IGLESIAS
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As declaracións de Mercedes
de la Merced puxeron en bandexa a caixa dos tronos para
revitalizar na campaña eleitoral
o pouso franquista do PP. As
declaracións de Vidal-Quadras,
xulgando imprudentes a Maciá
e Companys por ter declarado
nos anos 30 a República Catalana, servíronlle a Angel Colom
para tirar á lus un documento
demoledor da época de Ma-

nuel Fraga como Ministro de
Información e Turismo de
Franco.
A misiva de Fraga argumentaba en 19698 a proibición de realizar uns actos en catalán
lembrando que "Catalunya foi
ocupada por Felipe IV e Felipe
V, ocupámola en 1939 e estamos dispostos a volvela ocupar
tantas veces como sexa preci-

so e para isa a coller outravolta
o fusil". Máis adiante engadia
tronitonante "daquela xa saben
vostedes a que aterse e aqui
teño o mosquete para volvelo
utilizar".
Colom dixo que o pacto da transición para facilitar a reconciliación nacional non debe servir
para esquecer o pasado, "non
aceitaremos, dixo Colom, que a

xente que escrebiu isto ou os
xóvenes leóns do seu partido intentan reescreber a história e facer esquecer o que fixeron".
Fraga dixo que era apócrifa a
carta dirixida a Joan Baptista
Cendrós, presidente do Omnium Cultural: "o meu amor a
Cataluña está demostrado desde hai anos e iso sábeno perfeitamente os cataláns". +
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Carmen Marón, unha candidata marxinal do PSdeG
Na fria apertura do campaña do
PSOE na Galiza, a candidata
galega do PSOE esforzábase
por facer fincapé no programa
e esquivaba comentar a sua
ubicación na lis1a. Desde as
anteriores Europeas, a clasificación dos socialistas galegos

baixou , apesar de ser Vázquez
Fouz un dos deputados máis
traballadores: desde o posto
undécimo ao vixésimoquinto,
de imposíbel saida.
Carmen Marón, non prodiga as
suas declaracións á prensa, e

o PSdeG-PSOE non debe confiar moito nos resultados gale.gos porque nen sequer distribue as suas declaracións. Nun
encentro eleitoral en Ferro! a
candidata galega do PSOE falou de que "os socialistas europeus apresentamos un progra-

ma de acción comun contra o
paro", facendo fincapé en que
a recuperación económica "ten
que vir da man de iniciativas
concertadas na Unión Europea".
O secretário xeral do PSdeG,

Francisco Vázquez, desvinculou
Galiza da campaña eleitoral ao
afirmar que se está "xogando o
futuro de España" e empregou
un argumento semellante ao do
PP ao vencellar o desenvolvimento de Galiza cos fondos estruturais. +
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XDGUE'EN.XUNO COMA NO NADAL
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1º. PREMIO: 3.000 MILLÓNS AUN NÚMERO
MÁIS DE 13.000 MILLÓNS EN PREMIOS
Emiles de pedreas coma no Nadal.
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"NENOS DE
SAN ILDEFONSO"

AGORA, SORTEOS DE LOTBÚA NOVES ESÁBADOS
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DIAS
XOSÉ LOIS

Vota eERiEDADe:

@
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• HB afirma que
os atentados
indiscriminados
non son de ETA

. :'(

Vota CALiDADe:

MATUTE

apresentou unha querela contra o
candidato da Alianza Nacional
polo contido racista e
discriminatório das suas
declaracións. •

•Manifestación
contra unha
empacadora de
lixo

• Duas denúncias
contra Gustavo
Luca de Tena

A intención do Concello de Vigo
de instalar unha empacadora de
lixo en Guixar, no bairro de Teis,
está a provocar a contestación
dos viciños. Xa houbo várias
mobilizacións, entre as que está
a celebrada o pasado Domingo
29, na que uns 2.000
manifestantes, segundo os
convocantes, colocaron unha
ringleira de bolsas cheas de
papel entre Guixar e a
Comandáncia de Mariña, no
centro da cidade. O Mércores 1
de Xuño outra manifestación
percorreu o bairro desde Guixar.
Os viciños presionan, e confían

Sendos requerimentos xudiciais
foron apresentados, ao longo da
última semana, contra o
redactor de A Nosa Terra
Gustavo Luca de Tena. O
primeiro deles partiu da policía,
e acusa ao xornalista de
desorde pública, desobediéncia
e resisténcia á autoridade co
gallo da detención da que foi
obxecto o pasado 11 de Maio.
Luca de Tena negou as
acusacións e recordou que a
policía nunca ofereceu unha
versión distinta á recollida en A
Nosa Terra e outros meios de
comunicación. O segundo .
mand_amento· ven da man da
empresa Petrovigo, e trátase
dunha citación para un acto de
conciliación derivado da
publicación dun artigo o 12 de
Maio en que relacionaba á
empresa coa multinacional
francesa Elf-Aquitaine. •

•A presidéncia de

Galiza non ten nengun tipo
de compensación , nen
sobre o prezo nen en
conxunto , pola produción
enerxética que exporta, xa
que a metade da enerxia
que se xenera vai para
fóra. A Xunta xa declarou o
seu desexo de que a
Galiza sexa tratada
solidariamente na
distribución dos recursos e
receba algo a cámbio. •

Nengun dos dous candidatos máis votados nas eleicións presidenciais en Colómbia obtivo a maioria absoluta na primeira volta, celebrada o pasado Domingo 29. Só 19.000 votos separaron ao liberal Ernesto Sámper, co 45,5% dos votos, do conservador Andrés Pastrana, co
44,92% dos sufráxios. Daquela, estes
dous candidatos enfrentaranse novamente o Domingo 5 na segunda e definitiva volta do proceso eleitoral. As presións internas, e a violéncia que o Exército e os narcos exercen sobre os sectores menos favorecidos provocou que o
candidato do M 19, a antiga guerrilla, António Navarro, obtivese só o 3,8% dos
votos.•

•Peden a
reindustrialización
da Mariña

~

Herri Batasuna afirma que os
atentados producidos o 29 de
Maio en Bilbo polo método de
deixar bolsas tiradas con
elementos exploxivos , non son
da autoria de ETA. Karmelo
Landa, candidato ao Parlamento
Europeu pola coalición
abertzale, afirmou que este
método que mutilou a tres
transeuntes era utilizado polo
Estado "na sua guerra suxa".
Pala sua banda o presidente do
PNV, Xavier Arzallus tampouco
descartou que fara obra "dos
GAL, de grupos parapoliciais ou
doutros resortes, ainda que,
mentres non se demostre o
contrário, serán da ETA". O que
si semella ser da autoria desta
organización basca e a morte
do xeneral Juan José
Hernández, abatido a tiros en
Madrid na mañá do 1 de Xuño. •

•A metade da
enerxia galega
expórtase sen
compensacións

-.

en que recue o Concello: "Todo
está nas mans de Renfe,
proprietário dos terreas, daquela
se o alcalde se bota atrás ten na
empresa ferroviária unha
xustificación perfecta'', dixo un
portavoz dos viciños. •

•Manifestación
contra o encoro
de Návia de
Suarna
A Coordenadora contra o
Encaro de Návia de Suarna ven
de convocar unha manifestación
en contra desta represa e que
se celebrará en Lugo o
Domingo 5 de Xuño. O acto
comezará diante da Conselllaria
de Agricultura, na Ronda da
Muralla, ás 12.30 da mañá. O
Parlamento Galego aprobou,
unanimemente, unha resolución
contra o encoro que apresentou
o BNG. Todos os grupos sociais
e políticos apoian a
convocatória. •

Todas as forzas sociais e
políticas da Mariña
luguesa, integradas na
Mesa pola Industrialización
da Comarca, criada o
pasado Venres 27 en
Viveiro, e integrada por
todo tipo de persoas e
colectivos, reivindicaron a
reforma total da
infraestrutura industrial da
zona para posibilitar a
reindustrialización. As suas
peticións, se for preciso,
irán acompañadas de
mobilizacións. •

• A Xunta trata de
negociar a
transferéncia de
59 competéncias
No marco dos contactos
periódicos entre a Xunta e
os ministérios do Governo
central, a Administración
galega pretende dar un pulo
definitivo ao proceso de
transferéncia de
competéncias á
Comunidade Autónoma;
asi, vai solicitar o traspaso
doutras 59, das que 46
están recollidas polo
Estatuto e as outras 13
corresponden a peticións
da Administración Unica. A
maioria das transferéncias
(21) corresponden ao
Ministério de Agricultura,
Pesca e Alimentación ,
seguidas de Traballo e
Seguridade Social e Obras
Públicas, Trnasporte e Meio
Ambiente, con 8 por cada
un dos dous ministérios. •

•Os ministros
neofascistas italianos
tampouco gostan en
Bélxica
O Governo belga declarou o seu rexeitamento á presenza de neofascistas italianos no Consello de Ministros da UE , xa
que hai cinco membros de Alianza Nacional no Governo italiano e estes participan nos respeitivos Consellos de Ministros de cada ramo da Unión Europea. A
declaración belga súmase ao repudiamento proclamado recentemente polo
Parlamento Europeu e a exixéncia de
garantías democráticas ao governo de
Berlusconi. •

•As autonomias poden
ter presenza oficial
na UE
Unha demanda do Governo central contra o Governo basca por ter organizado
un gabinete de Euskadi ante a UE , foi
desetimada polo Tribunal Constitucional,
que meiante esta senténcia recoñece o
direito das autonomias a ter representación oficial ante e Unión Europea. O fallo
entende que non pode excluirse ás autonomias na defensa de intereses próprios
ainda que estexan localizados fora do território do Estado.•

•A Xunta cede
funcionários a unha
empresa privada
A CIG ven de denunciar que a Xunta,
meiante un artifício legal, cedeu a dous
traballadores de cada consellaria á em presa CTD, xa que esta empresa foi con tratada pola Administración para a organización do Archivo da Galiza (até agora
inexistente) e o persoal foi destacado
nesta empresa para receber un curso de
archivos que durará tres meses. Segundo
a CIG isa supón unha cesión temporal de
funcionários porque CTD vai cobrar polo
trabalo que realicen os funcionários. •

•Sócios de
Berlusconi
queren meter
aos homosexuais
en campos de
concentración
Piero Buscaroli, candidato ás
eleicións europeas pola Alianza
<(
Nacional, un dos tres partidos do ü5
UJ
Governo de Sílvio Berlusconi,
declarou que todos os
ºoX
homosexuais deberían ser
z
<(
internados en campos de
concentración. A resposta non
tardou e tanto os gais como todos
•Manifestación polo industrialización da Galiza
os meios progresistas criticaron a
Buscaroli; asi, Franco Grillini,
Os tres sindicatos, CIG, CCOO e UGT, convocaron, para o Xoves 2 de Xuño, unha mobilización
presidente dunha organización de
en Compostela en protesta pala situación de crise xeralizada, en reclamo da negociación
gais e lesbianas e candidato ao
colectiva e en demanda dunha efectiva reindustrialización. A manifestación, á que acodirán
Parlamento Europeu polo Partido
traballadores de todo o País, partirá ás 11 da mañá da Estación do Ferrocarril. Na foto, a última
Democrático da Esquerda,
mobilización dos traballadores do naval en Compostela.•
(/)
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Colómbia decidirase
na segunda volta

•Ex concelleiro do PP
de Bóveda condenado
por agresión a un edil
Clo BNG
Enrique Juiz Martínez, ex concelleiro do
PP en Bóveda, golpeou e insultou ao edil
do BNG do mesmo município, Xosé Maria Rodríguez Castro nas pasadas eleicións autonómicas porque este último
estaba a fotografalo mentres presionaba
aos viciños para que votasen ao PP. O
concelleiro do BNG participaba nunha
maratón fotográfica á caza do cacique
carretando votos. Juiz Martínez foi xulgado por estes feitos e condenado a pagar
un ha multa de dez mil pesetas.•

GAL IZA E.M NDO
CONFLITOS NOS CONCELLOS
A concesión á empresa GGP
1, S. L. para a construción do
estacionamento soterrán no
parque baionés da Palma, e a
sua posterior explotación,
revelouse como un erro do
Concello, xa que a
concesionária non pagou ás
contratas que executaron a
obra, realizou hipotecas e
vendeu as prazas pero non
abriu o local. De tal xeito que
todo derivou un enfrentamento
entre as partes que poderia
rematar na sala do penal
dalgun xulgado.

A construcción do aparcadoiro xa provocara
unha forte resposta popular.

As contratas da obra séntense estafadas. por GGP 1 e lembran que o concello é responsábel subsidiário

A concesionária do aparcadoiro da Palma
en Baiona non pagou as obras
• H.VIXANDE

Só un baionés ten praza no
aparcadoiro soterrán da Plama,
pero a cifra de afectados pola
sua construcíón é moi elevada,
xa que as empresas construto ras e particulares doutras localidad es fixéronse con diversas
prazas por distintos procedi mentos pero o estacionamento
ainda non foi plenamente aberto , cando tiña que estalo desde
o 1 de Maio e sobre a concesión pesa unha hipoteca.
Vários construtores , entre os
que está a instaladora eléctrica
Cocasa, de Vigo , e a empresa
de seguridade Prosega, tamén
de Vigo, recebiron da concesionária, GGP 1, en conceito de
adianto do pagamento polas
obras, prazas do estacionamento, mais non miraron un can.

Accións xudiciais contra
GGP1
A empresa que executou a
maioria das obras, Vías e
Obras, negouse a aceitar en pagamento prazas do estacionam e nto, e apresentou contra

GGP 1 unha demanda por impagamento e intentou executar
un embargo. O resultado foi que
o xulgado fallou a prol de Vias e
Obras recoñecendo unha débeda de 292 millóns, que deberá
pagar GGP 1.
GGP 1, S.L. , entre cuxos sócios
están Xesus Valverde Fernández e Xosé Enríquez Colmeiro ,
é unha empresa viguesa dedicada aos negócios relacionados
cos plásticos. GGP 1, cun capital social de 2.000.100 pesetas,
conqueriu facerse coa concesión do servizo dun estacionamento público cuxo orzamento
de construción rondou os 500
millóns de pesetas.
A concesión a GGP 1 xa tora
discutida en tempos pala oposición municipal, sobretodo porque
o Concello asumia a responsabilidade subsidiária da obra, ainda
que a mera posibilidade de construir o aparcadoiro provocara unha contundente resposta popular. O suposto negócio de GGP 1
foi subcontratar a execución do
estacionamento, non pagar ás
empresas, hipotecar as prazas
(hai 500 prazas e todas, agás 90,
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están hipotecadas hoxe nunha
entidade financeira estranxeira) e
vender un número indeterminado
delas a particulares a razón de
1.750.000 pesetas por praza.
A demanda de v;as e Obras súmase unha Asociación de Afectados cuxa actividade centraliza
un despacho de avogadas de
Vigo, que comezou accións reivindicativas diante da Administración.
A recente declaración de nulidade da licéncia de construción do
estacionamento, de man do Tribunal Superior, veu a engadir
polémica á cuestión. A posibilidade de demolición poderia implicar ao Governo municipal, xa

O Concello de
Baiona trata. de
mediar para evitar
un escándalo.

que o derrubamento levaria consigo que os afectados quedasen
sen cobrar e sen estacionamento co que se facer para lago
xestionar. Daquela acodirian sobre a responsabilidade subsidiária do Concello e o escándalo
estaria servido. "Por que o Concello non vixiou un proceso que
podia implicalo? Onde están os
500 millóns?"

Responsabilidade do
Concello
A estratéxia dalguns dos damnificados, sobretodo por parte de
Maria Flórez, a avogada viguesa que representa á Asociación
de Afectados, é forzar á administración autonómica e municipal a tomar cartas no asunto para evitar un novo escándalo.
Un sector dos afectados polo
impagamento é favorábel a que
as negociacións discorran con
discrección , ainda que nen o al. calde de Baiona, nen GGP 1 negaron a existénci.a da polémica.
Desde GGP 1 houbo únha total
negativa a comentar a situación.
En liña con esa estratéxia, a
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avogada da Asociación de Afectados mantivo unha reunión, o
pasado Mércores 1, na que estivo presente o alcalde de Baion a, Manuel Vilar, «X a que o
Concello cedeu o local para as
partes implicadas chegaren a un
acorde. A reunión terá continuidade en datas sucesivas -declarou Manuel Vilar- , e non hai dúbida de que haberá acorde». O
ultimato ao Concello era un dos
pontos a tratar.
Parellamente, a avogada está a
promover unha acción contra
GGP 1 porque estima que os
seus sócios foron estafados xa
que non cobraron. Neste ponto
haberia outra implicación do
Concello, que durante todo o
periodo foi coñecedor da febleza de GGP ·1 e non tutelou a
execución do proceso.
De todos xeitos, a estratéxia da
maioria dos acreedores de GGP
1 é facilitar que Vías e Obras, como empresa máis afectada, por
canto soporta un impagamento
maior, se faga coa xestión da
concesión. lsto non é obstáculo
para solicitar accións penais contra os sócios de GGP 1. +
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CRISE DE ESTADO

Roubos, estafas e comisións principais argumentos das denúncias

A corrupción salpica
Dumping social

á~ !~~rmadas
•A.EIRÉ

MANuELCAO

Nas últimas negociacións do GATT alguns países como a Franza e os EEUU puxeron sobre a mesa a posibilidade de estabelecer uns mínimos ·en máteria de direitos laboraís e lexislación
meio-ambiental para evitar a competéncia desleal. As acusacións de "dumping social" aos países do Suleste asiático e América Latina debido ás precárias condicións en matéria de salários, seguridade e hixierie, condicións de despido e protección
social non chegaron a materializarse en nada concreto no texto
final da Ronda do Uruguay.
•,-

Fálase de "dumping" comercial cando unha empresa exporta a
prezos inferiores aos do mercado inerno, quer dicer, por baixo do
prezo de custo máis unha marxe de benefício razoábel. lsto só é
posíbel se os mercados interiores están protexidos e non se
pode reexportar. As motivacións para facer "dumping'-' dependerán da situación e estratéxia da empresa e irá desde a captación
de novas mercados ("dumping" depredador) até ap~oveitar, simplesmente, a capacidade sobrante, unha vez cobertos os cl.Jstos
fixos, para vender nos mercados exteriores cobrindo os custos
variábeis. Foi a finais do XIX coa aparición dos monopólios e coa
criación dun sistema económico mundial cando o "dumping" empeza a considerarse un problema. Así, nas diversas Rondas empeza a lexitimarse o estabelecimento de medidas "antidumping",
xeralizándose como barreira comercial sobretodo para protexer
indústrias estratéxicas e de alta tecnoloxia.
O artigo VI do GA TT aparece reformulado e potenciado na Acta
Final da Ronda Uruguay como Acordo "Antidumping" estabelecéndose regras de procedimento e precisións técnicas que pretenden dotar de maior transparéncia e eficácia a este instrumento de defensa comercial. Para impar medidas "antidumping" é
necesário determinar e cuantificar que existe
"dumping" e, en
segundo lugar,
determinar que
existe un dano
importante para a
indústria do país
importador. Tales
operacións resultan moi complicad as, na prática
comercial , e, asi,
especifícanse os
procedimentos de
cálculo para os
casos en que os
prezos son representativos -o máis fácil- e, tamén, para o
caso no que os prezos non son representativos debido a que tal
produto non se venda no país de orixe, o volume de vendas no
mercado doméstico sexa inferior ao 5% do total de vendas, os
prezos non sexan fixados polo mercado ou, finalmente, cando
as vendas son realizadas a perda no país de orixe. Para determinar o dano tarase unha investigación apoiada por _produtores
que representen máis do 50% da produción total do produto similar (like producO coque se garante que o dano é importante.
O procedimento detalla as resolucións aplicábeis, a revisión das
mesmas e a forma de solucionar as diferéncias por un Comité
de Práticas "Antidumping".

- - ·- - - - - - - - 'Empeza a lexitimarse
o estabelecimento de
meslidas antidumping
como barreira
comercial sobre todo
. para protexer
indústrias estratéxicas'

O avance en matéria de control de práticas comerciais, ilícitas é
claro gañando en transparéncia, axilidade e eficácia. Ausente calquer alusión explícita ao "dumping social", pala oposición dos países en vias de desenvolvimento e pota subxectividade implícita á
hora de concretar o conceito, só queda esperar que o crecimento
económico nos países emerxentes acabe traducíndose en de- ·
mandas sociais e níveis de benestar similares aos do Ocidente.•

Unha estafa de centos de
millóns falsificando
nóminas na Brigada
Paracaidista, un roubo de
400 millóns de pesetas
nos hospitais militares e
irreguJaridades na
adxudicación de obras da
Comándancia da Rexión
Noroeste, son tres feitos
denunciados
publicamente que mostran
como a corrupción tamén
está a aflorar ao exterior
desde as estruturas das
Forzas Armadas
españolas.
Nos mesmos días en que se
celebraba a Semana das Fuerzas Armadas na que os exércitos fan propaganda cara a sociedade civil, principalmente os
nenas, saian á luz pública tres
feítos de corrupción que lle efectan a este colectivo. O primeiro
tiña lugar na Galiza. Diário 16
de Galicia denunciaba que na
Comandáncia de Obras da Rexión Noroeste se estaban a cometer diversas irregularidades
na adxudicación de obras. Alguns mandos cobrarian, segundo o denunciante, comisións por
adxudicación de obras a unha
empresa da que formaria parte
entre outros un capitán desta
Comandáncia. Esta empresa
subcontrataria logo as obras a
outras do ramo.
Desde o Estado Maior do Cuartel Xeneral da Rexión Militar Noroeste, confirmouse que existe
unha investigación sobre posíbeis irregularidades, estando en
mans da fiscalía militar a investigación. Segundo o Coronel Fernando Carbal, responsábel das
obras nesta rexión militar e un
dos acusados nestas informacións, "xa chamaron a declarar
a moita xente", ainda que non
quixo precisar o número e a relación coa denúncia realizada.
O Coronel Carbal tamén afirmou
que o militar denunciante das
irregularidades está "perfeitamente identificado".

Desfalco de 400 millóns
Só dous dias despois o Ministério de Defensa anunciaba a detención e o ingreso en prisión
dun Teniente coronel que roubou 400 millóns de pesetas á
Facenda Militar, desviando a
unha conta própria fondos destiñados aos h'ospitais militares.
O Tenente Coronel José lgnácio
de las Heras, responsábel da
sección de contabilidade do Ministérto de Defensa, desvioL;J hai
seis anos un cheque do Banco
de España, librado por Defensa
con destino á rede hospitálária,
ingresándoo na conta dunha sociedade de xestión.

de

Clinton intervén na reunión de Tóquio dos Sete Grandes.

Segundo ·o Ministro
Defensa,
Julián García Vargas, a detención deste militar confirma "que
os controles da Administración
funcionaron", airlda que tivo que
admitir que "foi cun certo retra-
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As investigacións nas Forzas armadas faranse seguindo os costumes do E.xército,
con sixilo e sen publicidade, segundo o ministro García Vargas.

so". Foi precisamente a inspección de Facenda quen descobriu
este roubo que "estaba moi ben
disimulado", segundo o Ministro.

Falsificación de nóminas
O Sábado 28 de Maio, Dia das
Forzas Armadas, a Brigada Paracaidista desfilaba en Madrid
diante o Reí, arrincando vivas
do personal. O 31 de Maio , o
diário El Mundo denunciaba que
mandos da Brigada Paracaidista, con base en Alcalá de Henares, estafaran centos de millóns
de pesetas ao Ministério de Defensa mediante a falsificación
de nóminas da tropa profisional
e o cobro fraudulento de salários de paracaidistas que tiñan
causado baixa nesta unidade.
Nesta estafa, na que segundo o
xornal madrileño, están involucrados un número indeterminado de xefes, oficiais e suboficiais da Bripac, estívose cometendo polo menos perante os
cinco últimos anos , ainda que
hai indícios para creer que a trama viña funcionando desde moito máis tempo atrás.
O calote realizábase cos salários da tropa profisional, que
perceben de 74.000 a 61.000
pesetas en man. Dos 3.000 homes cos que conta esta unidade
de élite dentro do exército español, uns 1.500 son profisionais.
Os mandos implicados nesta
estafa utili·zaron o método de reclamar mensualmente un número de salários superior aos soldados en activo en cada unha
das compañías . O documento
que as 29 compañías da Bripac
remitian ao Centro Financeiro
da unidade para reclamar os
"haberes en man", era manipu-

lado, incluindo paracaidistas
que xa se licenciaran.
Cando o salário pasou a entregarse nunha conta bancária, comezaron a abrir contas correntes
a nome de paracaidistas xa licenciados e falsificando as suas
sinaturas. Para facer iste desfalco contaban co apoio de empreg ados de entidades bancárias .

Outras estafas
Xa o ano pasado afloraran algunhas irregularidades no estamento militar como o cobro
fraudulento de viaxes na Marina, pero as denúncias actuais
cobran maior relevo pois a sociedade está moito máis sensibilizada coa corrupción . O Caso
Roldán xa afectou indirecta mente ao Exército, ainda que,
desde os sectores máis da dereita tentouse blindar o elemento militar da Guardia Civil afirmando que "Roldán era un civil", e que os militares non estaban implicados. O caso máis
paradigmático foron as portadas do diário ABC.
Nesta Semana das Forzas Armadas os sectores máis integristas e fascistas voltaron a resucitar veladamente que mentres a sociedade civil, sobre
todo os políticos, están corrompido, o estamento militar mostrariase como garante da honradez é o honor. Os tempos non
están para proclamas filogolpistas, pero si para desprestixiar á
clase política. Estas denúncias
de roubos, estafas e comisións
no Exército ben desactivar a liña
argumental da dereita española
que, o 28 de Maio voltou a vitar
rear á Guardia Civil palas ruas
de Madrid como. non o_fixera
desde o 23-F. +
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IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Pala construción ilegal do aparcamento de Mato Grande

O Fiscal remite ao Tribunal Supremo
a denúncia contra Francisco Vázquez
• XAN DOVAL/ A CORUÑA

O fiscal xefe do Tribunal
Superior de Galicia remitiu á
Fiscalía Xeral do Estado a
denúncia presentada pola
deputado do BNG, Henrique
Tello, contra o alcalde
coruñés, Francisco Vázquez
e calquer outra persoa
implicada na construción do
aparcamento soterrán de
Mato Grande.

A denúncia amplíase igualmente ás empresas constructoras
Angel Jove S.A. e lrco S.A., responsábeis da construción do
aparcadoiro e de dar a publicidade a venda de prazas, antes
mesmo de que o concello da
Coruña abxudicase oficialmente
a obra.
O expedente foi remitido o pasado Martes dia 31 á Madrid,
dada a condición de aforado de
Francisco Vázquez, e conta con
94 fólios que incluen os datos
aportados polo deputado do

BNG e outros que constaban xa
en poder de García Malvar.
O rexedor coruñés enviou, pola
sua parte, un informe á mesma
Fiscalia do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza no que trata
de demostrar que o concello paralizara "o pasado dia dous de
Maio, as obras que se estaban
a levar a cabo no polígono de
Mato Grande, iniciándose ao dia
seguinte un expedente sancionador contra a empresa constructora Angel Jove". Este constructor é, segundo consta na de-

núncia apresentada polo BNG,
representante legal .da empresa
!llano S.A. da que é proprietária,
en parte, a exposa de Francisco
Vázquez.

legais pertinentes desde o próprio Concello, porque foramos
nós quen paralizamos as obras
antes de que se presentase calquer denúncia".

O alcalde anúncia unha
querella contra o BNG

As obras desta construción ilegal, realizada en terreas de propriedade municipal, foron incautados no dia de onte e pasaron
a formar parte do património
municipal. "Polo de agora non
se ten decidido se continuará a
construción a costa do Concello
ou se ben se procede á sua demolición".+

O mesmo alcalde solicita do
Fiscal que actue de procedemento contra a formación nacionalista á que acusa de levantar inxúrias contra o Concello.
"En caso de que o fiscal non actue, emprenderemos as accións

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

Alporizada
roda de prensa
de Vázquez
Francisco Vazquez opina que se
está a realizar un linchamento moral contra a sua persoa, o concello
e os ·funcionários municipais , no
asunto do aparcamento de Mato
Grande. Visibelmente alporizado
declarou , nada máis coñecerse que
a denúncia tora remitida ao Supremo : "Eu ao final non sei tampouco
o que se ten dita. Que hai unha
obra ilegal , pois hai cincuenta mil
obras ilegais , evidentemente . O
mao seria que se tivera permitido
ou tolerado . lmaxino que seria xustificábel algunha suspicácia, se o
concello tivese actuado despois de
tres ou catro meses ou tras a senténcia dalgun tribunal. O Concello
coruñés cando detecta obras ilegais adopta as medidas oportunas,
as medidas de quen respeta a lei.
Os concellos governados polo BNG
queiman as areeiras, prenden lume
aos barcos, deteñen á xente ilegalmente. lsto é próprio dun partido
fascista e totalitário . Un concello
socialista o que fai é aterse ao que
marca a lei ". •
O BNG anunclou a presentación de máis documentacíón sobre a irregularidade.

XURXO LOBATO

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

O arquitecto municipal afirma que non hai perigo

O aparcamento do Cantón Grande coruñés
poderia afectar aos edificios da zona
• XAN DOVAL/A CORUÑA

Na zona do Cantón Grande os
edifícios están construídos sobre terra que permanece sempre húmida, area fina nalguns
casos".

A construción dun
aparcamento soterrán na
zona do Cantón Grande
coruñés é motivo de
Ao estar construíndose neste
lugar un aparcamento soterrán
preocupación para
de duas alturas -nun princípio
distintos técnicos da
tora aprobado o proxecto para
cidade palas posíbeis
unha nada máis- "formariase
repercusións negativas
unha barreira entre o mar e as
que poderia acarrexar aos · edificacións co cal a humidade
do subsolo poderia descender.
edifícios situados nesta
Ao
baixar o nível da capa freátizona céntrica e mesmo á
ca, a area perderia volume. De
árbores e vexetación do
acorrer isto os edifícios reasenparque situado a carón do
taríanse de novo, sendo previsífuturo aparcamento.
bel a aparición de fendas, nos
António López, concelleiro do
Partido Popular e enxeñeiro industrial afirma que "os problemas veñen derivados da própria configuración dos subsolo
dunha boa parte da Coruña,
que é terreo gañado ao mar.

de construción máis recente , e
desencolgues e desprendimentos nos máis antigos. Non chegarian a cair pero necesitaríase
incrementar o gasto de mantimento".
O edil do PP considera , sen

embargo, que a crítica principal
a facer é de carácter político
por canto que a empresa adxudicataria, Cubiertas y MZV gañou o concurso público cun
aparcamento dunha altura
"Posteriormente o Governo municipal outórgalle duéts e 30 prazas de garaxe máis para construir. Se alguén soubese de antemán que o proxecto ia quedar
asi definitivamente poxaria doutro xeito ao computar o beneficio desas prazas de máis que
non figuraban nas bases do
concurso. Este é un caso máis
de como o Concello coruñés
anda a bordear constantemente
a ilegalidade".

Alarma improcedente
A preocupación expresada por
António López sobre o posíbel
perigo da construción do aparcamento no Cantón Grande implica, a xuízo do arquitecto mu-

nicipal, Xesus Asensio , que
non se está informado das características do proxecto ou
que se busca alarmar á povoación con intencións poucos claras. "Nun princípio a idea orixinal era a de construir nesta zona do Cantón Grande un aparcamento de tres plantas, posteriormente aprobouse o proxecto apresentado a concurso
por Cubiertas y MZV para un ha
altura só e finalmente variouse
até quedar nas duas actuais. A
compañia abxudicatária encarregou un estudo sobre os problemas desta zona concreta a
unha empresa independente
de control e neste estudo constátase que co proxecto de Cubiertas, executado en especial
rigor-, non vai cortarse a circulación da capa freática ao inserirse unha série de tubos nos
forxados da base do aparcamento que permitirán esa circulación.

"A máis -engade Asensio- a
maioría dos edificios próximos
ao aparcamento son de recente
construción , con cimentacións
que chegan até o nível resistente, non até o impermeábel e,
por outro lac:lo, as construcións
máis antigas acabarán senda
substituídas por outras de nova
planta. Esta situación non se
daba na primeira parte do aparcamento, agora xa construído,
e por isto somente se lle deu
unha altura".
En canto ao de deixar canles
de comunicación entre unha
parte e a outra do Cantón para que non varíe a estrutura
do subsolo, António López
afirma que os técnicos por el
consultados consideran "esta
operación como moi complicada e custosa, ademais de que
seria difícil asegurar o mantimento do nível da actual capa
freática". •
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FEIRAS AGRÍCOLAS

A Semana Verde de Silleda chega á 17ª edición consolidand.o o prestíxio internacional
11

E logo din que non hai vacas na Galiza"

•H. VIXANDE

Miles de persoas acodiron
a diário á Semana Verde
de Silleda, até tal ponto
que o dia da clausura
conseguiron provocar
fortes retencións do
tránsito viário na estrada
de Ourense a
Compostela, algo que
enorgulece á
organización, que non
dubidou en difundir a
magnitude das colas.
Finalmente houbo
250.000 visitantes.
lan de Vigo, de Ferro!, de todas
das partes do país. Dezasete
edicións até o momento bastaron para dar soa ao certame. No
campo internacional o éxito tamén é notábel: a organización
conqueriu que a Semana fose
incluida na Asociación Mundial
de Feiras, que agrupa a 150
monstras de todo tipo e que
avala a sua releváncia.
"Vimos de Ferro! -comentaba
unha señora de meiana idade-,
nós non ternos relación co campo, pero meus pais se cadra
mercan unha segadora". Moitos
dos visitantes carecían de vencellamento co agro, pero acodian á cita levados pala curiosidade. "Veño de Pontevedra, antes tiña unha leira na aldea e
ainda que xa nada teño que ver
co campo, estou aqui porque o
que me gasta é isto", confesaba
un velliño mentres esculcaba as
vacas frisonas que estaban de
exposición, tras o concurso.
A organización estimou as cifras
de visitantes en 250.000 persoas.
O cantado éxito superaba ,en
·so.ooo os asistentes na Semana
do 93. "Nesta ocasión entraron unha média superior ás 70.000 persoas diárias", dicia Maika Malvido,
Relacións Públicas do evento.

Pular polo que ten futuro
Xunto ás cantidades de visitantes
e de expositores, 900, de trinta
países, dase o paradoxo de que
o país vive un proceso de desmantelamento agrário. "A Semana pretende ser ponta dé lanza
do sector, que incorpora novas
tecnoloxias e dá a coñecer anovadoras modalidades de explotación. En 17 anos son evidentes
as mellaras xenéticas no armentio galega, e isa débese ao Dia
do Agricultor, no que se priman
este tipo de mellaras", asi respostaba Maika Malvido ao contrasentido. "Haberá que desmantelar o
que está caduco e pular polo que
ten futuro", engadia Xosé Maril
Sánchez, presidente da entidae ·
organizadora do certame.
Xosé Aquilino Rodríguez López,
un gadeiro de Chantada proprietário de 40 yacas, tampouco era
pesimista: "E a séptima ou a oitava vez que veño á Semana Verde e coido que hai futuro para o
agro. As gaderias galegas teñen
un bon nível, iso demónstrao que
entran en competición coas mellares do Estado e de Europa e
acadan primeiros postas: O pior
son as multas e o límite á produción, ainda que cunha boa explo-

ANXO IGLESIAS

As gaderias galegas obteñen os primeiros postas nun concurso no que participan os mellares armentios de Europa.

tación pódese sobreviver''.
Aquilino Rodríguez ten postas as
suas esperanzas no Centro de
Reprodución Animal que a Consellaria de Agricultura ten instalado en Lugo, e nos seus programas de revalorización xenética.

Recinto Feiral da Galiza
Mentres no pavillón da gaderia
se formaban remuiños en torno
ás vacas vencedoras do concurso, unha señora pasou e comentou: "E lago din que non hai
vacas na Galiza". O paviltón, situado á beira da entrada número tres está nunha das esquinas
do recinto, que ocupa unha superfície total de 428.000 metros
cadrados. Tal dimensión é produto da derradeira ampliación,
comezada no pasado verán e
que ainda está por rematar. Asi,
un dos medos da organización
foi a choiva. Os accesos e camiños interiores están por rematar.
Contado, a construción dos

O

novo recinto
custou 6.000
millóns e ainda
faltan alguns
.retoques

dous pavillóns de usos múltiples
(hai 11.000 metros cadrados cobertos) supuxo esquecer as penalidades de pasadas edicións,
nas que eran frecuentres as pingueiras e os asulagamentos no
interior das carpas que acubillaban os postas expositores.
"Encarregáronme limpar desde
o pavillón até a ferrete ria", contaba Juanita, unha limpadora,
mentres, facendosa, volea o lixo
nun contenedor. "Conseguin o
traballo através do Concello, pe-

voz para facerse escoitar, próxi-

ro só estarei aqui en tanto dure
esta edición da Semana". Como
ela, outras 180 persoas desenvolveron algun labor arredor do
certame. Unha parte delas volverá a facelo entre os dias 15 e
19 de Xuño , cando se celebre
Turisport, e na feira da Enerxia
e o Desenvolvimento, prevista
para Outubro. A intención da
Fundación da Semana Verde é
consolidar un calendário estábel
de monstras até chegar ás doce
anuais, unha cada mes.

ma a ela un altofalante reproducía a programación da rádio da
feira, no 107 ,3 do dial da Frecuéncia Modulada. De cando en
vez a megafonia interrompia para dar avisos. A FM, a amplificación informativa e a carteleria daban canta dun monilingüísmo en
castellano, salferido de comunicacións en inglés, que a internacionalización do certame non
abondaba para xustificar. Os empregados da feira, e a meirante
parte dos asistentes monstraban
estar instalados no galega.

O expositor Anxel Díaz Casanova
respostaba a un inquérito formulado por unha moza que tamén
traballaba para a organización.
Non quixo dar o nome, mais non
tivo problema en comentar as impresións recollidas entre os profisionais asistentes: "Falamos coa
xente para saber se está satisfeita
coa Semana, e todo o mundo ten
a mesma opinión positiva. A feira
está a nível internacional".

Máis arriba, centos de persoas
atendian ás explicacións que un
preparador canino daba en torno
aos cans que adestra. A cena
prodúciase no ring dos cans. Hai
outros dous rings : do concurso
hípico e do gado vacuno. Tanto
nas instalacións exteriores como
nos pavillóns de exibición o éxito
era maior que o que acadaban
as xornadas sobre as relacións
comerciais coa América Latina
no marco do GATI (Acordo Xeral de Comércio e Aranceis), que
se celebraron nunha das numerosas salas de reunión nos frontais dos pavillóns.

A rapaza do inquérito forzaba a

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

A Xunta élescobriu as fundacións
Unha figura xurídica está moi
en boga nos últimos tempos,
trátase da Fundación, o mellar
mecanismo para escapar do
control político institucional dos
cartas públicos, teñen denunciado repetidamente os deputados da oposición no Parla. mento galega.
A Semana Verde tamén optou
por este método de xestión , e
daque1a foi constituido un órgano. reitor de marcada cariz mo. nocor. Cando hai 17 anos en..trou en funcionamento esta feira, fíxoo a iniciativa dunha Asociación- Feirar na que hoxe están integrados·uns 2.500 sócios
e que están representados por
·• cinco .persoas na dirección da
: Fundación. "Máis transparéncia

non pode haber -inidcou Xose
Maril Sánchez, presidente da
Fundación. Qoen queira vir e
mirar os dados económicos da

Tanta o PSOE.
como 0 BNG
discuten a
transparéncia da
Fundación que
organiza a
Semana.

institución, pode facelo".
Porén, non é esta a impresión
que se formaron os deputados
tanto do PSOE como do BNG
cando acodiron a obtela. A fundación está integrada por outras
sete persoas que apresentan a
institucións do PP, agás a Cámara de Comércio, con un membro.
Unha das críticas é que a Fundación manexou uns tundas de
máis de 6.000 millóns para a
construción do recinto, uns cartos de procedéncia pública.
Outra cuestión é o volume de
negócio e transacións rexistadas no certame: o 10% máis
-que no 93, ano no que houbo
negócios directos· por 10.000
millóns de pesetas.+
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Un corredor comunica as oficinas dos pavillóns agroalimentar
e técnico co de maquinaria. A
vista desde a altura revelaba a
todopoderosa presenza de casas comerciais foréneas. Precisamente esta cuestión preocupa
ao Sindicato Labrego Galega,
que critica o esforzo da Administración en promoción de produtos, que finalmente non son
galegas, pero non estimula a
produción. Oeste xeito a Sernana Verde serve de plataforma
para as marcas alleas poñan un
pé na Galiza. "Deberia haber un
maior estarzo en apoio á produ- ·
ción", ·indica X.C. Garrido, do
SLG. A esta cuestión respostaba Maril Sánchez indicando que
Galiza pr:ecisa abrirse aos mer~~~~~ p~r~ ~omP.E?~tr.n:t~IJqr:
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CASO JBERCORP

Mariano Rubio é sobriño de López de Letona

Entre os titulares das contas .confiadas a De la Concha
están os apelidos españois con máis vitola
•A.EIRÉ

Na lista de titulares de
cantas que lle confiaron o
seu diñeiro a Manuel de
La Concha están os
apelidos máis ilustres da
heráldica española. Nesta
lista con 2.825 titulares
atópanse os Oriol , Huarte,
Garrigues , Gómez Acebo ,
lrujo, Benjumea, Bustelo,
Villar Mir, Loizaga, Ruiz de
Velasco , YsasiYsasméndi, López de
Letona, Fernández
Tápias, Alvarez de Lara,
Bordiu, Cortina,
Entrecanales, Domecq ,
Huarte, Ruiz de Alda, Ruiz
de Velasco, Miláns del
Bosch, Primo de Rivera ...

As informacións aparecidas até de agora vinculaban a De la Concha
cos socialistas, concretamente coa chamada
xente guapa do PSOE .
Semellaba que se trataban todos du ns recén
chegados que se quixeron facer ricos con operación s de cámbio de
moeda, de compra-ven da de accións, grácias
ao chollo dunha liña directa de intuición infalíbel , quer dicer, co Banco
de España.

A endogámia
do poder

das que pola sua sapiéncia dos
recantos e das corredoiras da
economía. Ao final moitos dos
dirixentes políticos socialistas
non só lles deixaron facer a política á sua comenéncia, senón
que imitaron os seus xeitos e
maneiras, seguindo o seu
exemplo de enriquecimento.

A endogámia deste grupo enclasado no vello réxime é tal que, Mariano
Rúbio, ainda que nunca
se cita, é sobriño de López de Letona, un dos
deseñadores da política
Mais, como afirmaba un ex-dirieconómica durante o
xente do PSOE galega "n o
franquismo, desde o MiPSOE certamente houbo alguns
nistério de lndústria ou
desde a Presidéncia do
que sacaron tallada, en todo caso foron farangullas ao lado dos
Banco de España. Estas
famílias tradicionais non
ingresos destas famílias tradisó continuaron a dirixir a . cionais que sempre dirixiron a
Ao carón de Mariano Rubio, vinculado aos sectores máis
nasa economía. O problema é
política económica do
do aparello económico franquista, situaranse as faPero ainda que nesta fortes
que
sae o nome da xente relacpaís,
senón
que
puxeron
milias de sempre. Na foto, o ex Governador do Banco de
operación de xente se- España coa sua dona Carme Posadas.
cionada co PSOE e nunca saen
a alguns dos seus tillos
1ecta estivesen recén
o destas famílias, os verdadeina cesta do PSOE , lode tribu selecta, de clube endo- . grando controlar tamén ao parchegados como Isabel Preysler,
ros beneficiados. Cando Guerra
gámico, de clan poderoso, que
Carmen Posadas, Soto etc, o
tido, cuxos dirixentes, sobre toquíxo opoñerse, foi cando o carveu rexindo a economía e as fido Felipe González, atopouse
certo é que o fraude elegante de
garon. Lago non tiveron oposinanzas españolas desde antes
Mariano Rúbio e Manuel de De
ción para facer a política á sua
alucinado máis pola elegáncia
de 1936.
La Concha, tiña unha raigaña
de burlar as normas estabelecienteira comenéncia". •

PARLAMENTO

Até agora nengunha cumpriu o seu cometido

A moda das comisións de investigación
• A.EIRÉ

As comisións de
investigación, criadas
recentemente nos
parlamentos e concellos,
son un xeito de actuación
política tendente máis a
exonerar de culpa aos
responsábeis últimos, que
a aclararlle á opinión
pública os feitos
teoricamente suxeitos a
investigación.

Até agora as maiorias políticas,
xa fose socialista ou popular, só
admitían a criación de comisións
sempre que non houbese unha
responsabilidade política clara.
Asi , a primeira constituida no
Parlamento Galega foi en 1992,
para estudar o accidente do petroleiro Aegean Sea no porto de
A Coruña, sen que chegase a
elaborar ditame algun.
O ano pasado, a cámara galega
aprobou a criación doutras duas
comisións que nen sequer se
chegaron a constituir. A primeira

UNHA GALIZA FORTE
NUNHA NOVA EUROPA
Colabora co BNG nestas Eleicións
Europeas 1994 facendo a tua
aportación na Conta Eleitoral:
3040126667 Oficina Principal de
Santiago. Caixa de Aforros de Galiza.

l
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BLOQUE NACIOIALISTA BALERO
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NOTA: En cumprimento do disposto poi a lexislación eleitoral, nengun donante pode aportar máis de un millón de pesetas e no ingreso débese facer constar nome e apelidos, enderezo e DNI do mesmo, así como o conceito "Aportación á Campaña Eleitoral do BNG . Eleicións .Europeas 1994".

delas, para investigar as irregularidades contábeis detectadas
no Consello da Xuventude, nas
que teria responsabilidade o senador socialista Xosé Blanco. A
segunda, para determinar a veracidade das imputacións sobre
a retención do buque Horizonte
I nun porto de Brasil. Outras cinco propostas realizadas no Parlamento autonómico foron fustradas polos votos da maioria
governante.

constituir estas comisións, podemos augurarlles unha nula
operatividade. En primeiro lugar
o PP, valéndose da sua maioria,
_negouse non só a que estas cG- misións fosen paritárias, senón
que copou a maioria dos pastos,
incluidos os de presidente da
comisión. O caso máis paradigmático foi o de Lugo donde o alcalde teimaba en presidir a comisión que investigaba a sua
actuación.

Nova situación

Pero o papel destes organos escepci onais está tamén minimi-

zado tanto por- non ser publicos
os seus debates, como por non
ter a obriga de declarar aqueles
encausados que a comisión
qonsidere pertinente citar.,
Así as causas, no miJlor dos casos, se-algunha chega a rematar as suas conclusións, aparecerá un dictame que exonere _
de culpas aos responsábeis,
mentres que á oposición só lle
quedará o dereito ao pataleo,
que será comenentemente insonorizado polos meios de comunicación.•

Os intentos do PSOE de blindar
a Felipe González contra as responsabilidades da corrupción e
as presións de CiU e PNV, levaron aos socialistas a aceitar
que se investigasen casos tan
flagantes como os de Roldan ou
Mariano Rúbio. Xa dentro desta
dinámica, non tiveron máis remédio que aceitar o estudo do
financiamento dos partidos, desviando a responsabilidade única
do caso Filesa.
Instaurado este precedente en
Madrid, o PP viuse na abriga de
entrar nese xogo político. A decisión de non permitir unha comisión de investigación en Cas. tilla-León, foi revocada ao dia
seguinte. Na Galiza, tamén Xosé Cuiña tivo que aceiidr que se
investigase as obras dos concellos de Castrelo do Val e Verin,
licitadas cando estas estaban a
ponto de ser rematadas. Tamén
no concello de Lugo os populares puxeron en marcha unha comisión para investigar as obras
· de Coherpu, despois de que o
xulgado chamase a declarar ao
próprio alcalde Notário Vacas.
Non pasaron moitos dias sen
que a Deputación luguesa al- .'!2
guns concellos decidisen tamén ~
criar comisións investigadoras ~
sobre o mesmo asunto.
(3
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Se ternos en conta non só os
Don Felisindo, o crego acusado de contratar as obras en Verin e Castrelo
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

A empresa editora celebrou Xunta Ordinária de Accionistas

A Nasa Terra incrementou· nun 35%·as suaS vendas
O Consello de Administración
eleito conta coa incorporación
de Alberte Ansede, profesor de
filosofia, presidente da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega
e antigo traballador da empresa,
causando baixa Xosé Maria Salgado. Xan Piñeiro, avogado e licenciado en Ciéncias da Información, será pola sua parte o
novo secretário.

Promocións Culturais
Galegas S.A. pode chegar
a lograr un record de
pluralidade accionarial.
Máis de 600 asociados,
nengun dos cales ostenta
máis do 4% das accións,
repártense xa a
propriedade desta empresa
que ten como principal
obxectivo a edición do
semanário A Nasa Terra. O
pasado día 28 celebrou en
Vigo a sua Xunta Ordinária
de Accionistas.
A Nasa Terra, un meio de información xeral, sempre adscrito
ao ideário galeguista, desde a
sua fundación en 1907 e pasando pola sua recuperación en
1977, coa chegada da democrácia, prepárase para a saida diária unha vez cumplida unha etapa de case vinte anos como semanário. A publicación, atípica
na prensa galega, por algo que
debese resultar fan natural
como o estar escrita en galega,
padeceu un grave paréntese
após da sublevación militar do
36: o seu director Vitor Casas
foi fusilado e as edicións posteriores tiveron que realizarse no
exílio arxentino, onde colaboraban autores igualmente deste rrados como Luís Seoane.
O Consello de Administración
da empresa, que continua a pre-

Remode.lación
en Outubro
A Nosa Terra transformará a
sua faciana no vindeiro mes de
Outubro, como primeiro chanzo
na adaptación que a saida diária
require. Novos profisionais se
incorporarán á redacción do xornal que tamén aumentará a sua
cobertura informativa.

De esquerda a direita, Xosé F. Puga, Conselleiro Delegado; Francisco Carballo, Presidente, e Xan Piñeiro, novo Secretário.

sidir o seu membro fundador e
historiador Francisco Carballo,
informou do incremento de leitores acadado no último ano que
foi cifrado nun 35% para as vendas en quiosque e nun 20%
para as subscricións.

habitual de páxinas pasou de 28
a 32 e a saida e agora continuada ao longo do ano, sen pausas
vacacionais.

No capítulo negativo, o Consello
de Administración informou das
xestións realizadas ante a Xunta
A Nasa Terra incrementou ta- . de Galicia, despois de que esta
mén nesta última etapa o .seu . retirase ao meio as subvencións
plantel de · colaboradores, cun
co.rrespondentes ao ano 1993.
reforzamentb das seccións de- A medida de flagrante discrimieconomia, crítica cultural e renación "hai que entendela positiportaxes, consolidando tamén
vamente -resaltou Francisco
Carballo- como proba de que
as corresponsalias nas principais cidades e vilas. O número
nos mantemos firmes nos nasos

princípios de obxectividade informativa e de fidelidade aos leitores".
Entre os aspectos negativos, a
asamblea analisou tamén as repercusións da crise económica
xeral que se traduciron nun descenso de traballo comercial en
1993. "Este feito non se está a
reproducir este ano, sinalou
Xosé F. Puga, o Conselleiro Delegado, porque nos meses transcorridos de 1994 pode observarse xa unha forte recuperación da
facturación neste apartado".

~

SUB .S CREBASE

A

ANOSATERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

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

No me ................................ Apelidos ................................................................ .
Enderezo ...................................................................Cod. Postal ................... .
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F.................... .
Suscrébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/semestre ao précio de:
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano .............. 3.750 pta./semestre
Europa ......... .. .................. .. ..... .9.100
América e resto do mundo ...... 10.900

a) Subscricións para o Estado español

D Talón bancário adxunto
D Reembolso (máis 130 pta.)
b) Para o resto do mundo

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

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

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

DATA

A información que paga a pena ter

Tamén a edición de publicacións especiais, como os Cadernas A Nasa Terra e outras , se
verán consolidadas coa incorporación de Henrique Acuña ás tarefas de edición.
O Consello de Administración informou por último da marcha da
Ampliación de Capital convocada que conta cun bon traxecto
xa coberto e ten como periodo
de suscripción até final de ano.
"A clave dun periódico independente e comprometido co país, sinalou Carballo, está nos seus leitores e subscritores e no seu accionariado numeroso e diverso". •
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Un concelleiro de Carballo cOnstrue
u·n eélificiO ile9cíl,-~mentres O Concello
manda derrubar outros
•MANUEL PAN/CARBALLO

O Concello de Carballo
tomou a decisión de
derrubar várias edificacións
ilegajs en Razo e Baldaio,
duas parróquias costeiras
do Concello. O feíto ven a
contrastar éstes días coa
descoberta da obra ilegal
dun concelleiro da equipa
de governo.
Hai uns meses o Concello tentou
demoler unha planta de máis,
coa que contaba unha edificación
situada no lugar de Amados, na
parróquia de Razo. A demolición
foi impedida polo proprietário que
se apresentou armado no intre no
que os operários pretendian levar
a cabo o derru bo.
(/)

~
~
~

ºz

Tanto o grupo municipal do
B.N.G. coma o do P.S.O.E., asi
como os afectados polos derru-

bos, están a manifestar as suas
críticas ao governo municipal. Todos eles se mostran surprendidos
polo afán de derrubar certas edificacións, cando son moitas as ilegais, tanto algunhas realizadas
baixo o mandato dos Independientes por Carbal/o (agora PP),
como ouras que están en período
de construción na actualidade.

Un concelleiro
dá mal exemplo
As protestas increméntanse ao

' Non.entenden
por qúe se escolleron
precisamente estas
edificacións para
derrubar'.

descobrir que o concelleiro .de
seguridade vial (ao cargo da Policia Local) ven de realizar unha
edificación ilegal. Segundo os
próprios técnicos municipais ,
que actuaron a petición de un
dos afectados polos derrubos, a
obra non ten acceso público senón privado, o cal descalfica a
parcela para ser edificada. O informe xa tora realizado cando
se lle concedeu a .licéncia á
obra . .Na actualidade este <;ami~º privado canta con alumeado
público. O edifício do cóncelleiro
en cuestión canta cunha planta
de máis a respeito da licéncia
concedida.
A maiores da demisión do concellal que cometeu a infracción,
o asunto poderia agravarse se
os afectados polos derrubos deciden levar ao xulgado á Comisión de Governo, por conceder
unha licéncia dunha obra cun informe desfavorábel do técnico
n:iunicipal. +

X

<

Manuel Fraga, protexido por un membro do seu servicio de seguridade.

Os mozos despregaron unha pancarta a favor
da insubmisión na primeira pegada eleitoral

,
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Dirixentes do PP agreden a
un grupo de anti-militaristas
•M.V.

Dirixentes e membros do
Partido Popular
enfrentáronse física e
verbalmente a un grupo
de insubmisos
composteláns, nos
primeiros minutos do
Venres 27 de Maio,
coincidindo co início da
campaña eleitoral.
Cando os líderes principais do
PP se dispoñian a dar início á
pegada de carteis , un grupo de
antimilitaristas despregou unha
pancarta de 15 metros solicitan do a liberdade dos insubmisos
encarcerados . O acto que se
pretendia pacífico, segundo os
próprios manifestantes, derivou
en violéncia.
Vários mozos deron testemuña
dos golpes e insultos impartidos
por Alfredo Cid e Xesús Pérez
Varela, baixo as ardes do Conselleiro de Xustiza e Interior Diz
Guedes. Xosé Maria Veloso fbi
outro dos populares máis activos na refrega.
Manuel Fraga lanzou, desde a
tribuna eleitoral, várias ameazas e insultos contra os antimilitaristas alí concentrados. As cámaras da TVG presentes en
nengun momento tomaron imaxes dos incidentes. Posteriormente a cadea pública emitiu a
intervención de vários dirixentes
populares nun tono de claro nervosismo.
A policía, seguindo as directrices de Xosé Guiña e Diz Guedes, non interviu nos incidentes.
A Asemblea Nacional de Obxe-

ción de Conciéncia acusou, nun
comunicado, ao PP de "conculcar o libre dereito á liberdade de
expresión" e de permitir a actuación violenta de xóvenes de talante ultradereitista, provintes
das suas filas. O comunicado de
ANOC foi asinado polos grupos
Rompanfilas e Estudantes Antimilitaristas de Compostela, Corneta Obxeta de Lugo , Ultimo
Reemprazo da Costa da Marte,
MOC de Ferro! e Vigo, Galiza
lnsubmisa da Coruña, lnsubmecos de O Grave e A Kreva de
Pontevedra.

Os GEOS surprendidos
O mesmo Venres 27 un colectivo de insubmisos estivo presente no acto que en conmemoración do Día das Forzas Armadas se celebraba na Coruña.
Na dársena do porto estivo exposta unha mostra de material
militar. Cando membros dos
Grupos Especiais de Operacións (GEO) efectuaban unha
demostración das suas habilidades, o grupo de insubmisos
despregou várias pancartas e
deu berros a prol da liberdade
dos seus compañeiros presos,
conforme daban tamén mostras
do seu rexeitamento ao papel
das Forzas Armadas. Os membros dos GEO mostráronse surprendidos pola protesta e finalmente a proba foi suspendida.
Estes actos foron respostados
ao dia seguinte polo Presidente
da Xunta, Manuel Fraga, quen
afirmou, ante os meios de comunicación, que estaba "avergonzado de que houbese galegas que non queren cumprir os
seus deberes coa. pátria", ao
tempo ·que dedicou palabras
despreciativas para os que se
opoñen ao servizo militar.•

\!/JI

Universidade
de Vigo

CURSOS EN OURENSE

CURSOS EN VIGO

• Arqueoloxía da morte (Xinzo de Llmia).
•Prevención e tratamento das
drogodependencias.
•Evolución política e lingüística do
Estado libre asociado d.e Porto Rico
(O Carballiño).
•Nación e emigración. Galicia e América.
• Emprego e protección por desemprego
(Allariz).
• Análise de datos. Aplicacións na
empresa (Ribas de Sil).
•O contorno socioeconómico das
Pequenas e Medianas empresas.
•Contaminación ambiental e alimentaria
(Celanova).
• Actualidade en enoloxía (Ribadavia).

• Informática e traducción.
• Filoloxía inglesa e traducción:
a lingua e a literatura nos novos
currículos universitarios.
• Escola e prisión. A educación no
ámbito penitenciario.
•Arte rupestre no noroeste peninsular.
• A catedral de Santiago.
•A xestión das artes plásticas.
• Dereito marítimo.
• Galicia dende a emigración ó retomo.
•Técnicas estatísticas aplicadas ó
deseño de enquisas.
• Vellos problemas, novas tendencias en
atención so~ial.
• Novos seivicios telemáticos. A era
da información.
•As sociedadesmú.tuais na ·
economía social de mercado . . _
• Análise xerontolóxica da reálidade
presente e o futuro .d as perso~s
maiores na comunid.ade. · •Curso de resucitación cardio-plllmonar básica.
• Calidade de subministro ·da .
enerxía eléctrica. Medida e análise de
perturbacións. _
_ .
_
• Inno_vación tecnolóxica es~ciedade_.
• A pedra natural en Galicia. '
• Imaxes radar. A súa aplicación a ·
recursos nahlrais.
• Enerxías renovables e medio ambiente.

CURSOSENPONTEVEDRA

•A conveniencia do romanticismo.
•Turismo e territorio (Tui).
•Estudio económico das rexións
transfronteirizas:
Baixo Miño - Norte Portugal (As Neves).
• Enxeñería da madeira na
acuicultura mariña (Lourizán).
•A biotecnoloxía na industria enolóxica
(Soutomaior ).
CURSOS DA UT AD (PORTUGAL)

•Repensa-las reformas educativas en
España e Portugal (1970 - 1994)
(Chaves e Verín).
•Termalismo (Chaves e Verín).
•Cambio tecnolóxico e desenvolvemento
económico (Chaves).
•Contrabando, economía e emigración
(Chaves e Celanova).
• Actualidade en enoloxía (Vila Real).
• Tecnoloxía electrónica (Vila Real).

•••••
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS
RECTORADO DA UNIVESIDADE DE VIGO

(986) 81 36 03
(988) 25 1111
CAMPUS DE PONTEVEDRA (986) 85 27 08
CAMPUS DE ÜURENSE
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A PLURALIDADE DO MOVIMENTO ANTIMILITARISTA
CARLOS MORAIS

E natural en todo momento de expansión
e crecimento dos movime.ntos sociais a
aparición de debates e polémicas no seu
interior fruto das diversas conceicións organizativas e orientacións futuras. Algo
disto é o que está a acontecer en parte do
Movimento Antimilitarista Galega (MAG),
concretamente entre as persoas e os sectores que nos sentimos ligados á ANOC.

tión do MAG como fenómeno de mas·as.
formación e comunicación que deve ser
correxido.
Cando na Galiza xa existian obxectores
de consciéncia e persoas que arriscavan
o seu futuro negando-se a realizar o serO antimilitarismo é un movimento sucial
transformador e radical ao cuestionar
vizo militar, as organización xuvenis da
esquerda revolucionária e nacionalista,
unha das bases nas que se fundamentan
como a MGR ou a UMG tan só solicitaas sociedade.s modernas: o exército
van a mili na terra ou direitos democráticomo instrumento garante da estabilidacos para os solde e a orde social e económica
dados. Ainda asi
Efectivamente existen diferentes pontos
estavan na van do sistem,a capide vista no seu interior en cuestións táctigarda destas reitalista. E aqui
_ _ _ _ ,.. _ _ _ _ _ _ _
ondesedevelecas e/ou no horizonte estratéxico. Tal
vindicacións ver,,
como sinalavamos en ANT Nº 621 a plu- · bo do conx1.mto
xitimar parte das
ralidade é un rasgo característico desde o
do asociacionis- ·
motivacións de
seu nascimento. Afortunadamente todas
mo xuvenil galeíndole estrictaas persoas, sectores, tribus e familias que
g o. A asunción
mente políticas á
harmoniosamente convivimos no seu inhora de negar-se
plena do antimiliterior queremos que isto siga senda unha
tarismo, e cona realizar o servidos sinais de identidade do movimento
cretamente da
zo militar obrigasocial que estamos a construir mediante a
estratéxia de intório e a PSS .
práctica diária. O que non existe, nen
su b misión, foi
Mais tamén tal
nada que se lle pareza é un debate encol
unha decisión
como apontavado modelo organizativo, pois foi superado
seródia e retimos no anterior
hai muitos anos, alá polo 1987-88, cando
artigo de ANT, o
cente por alos colectivos antimilitaristas galegas deciguns, e ainda non está plenamente inteactual exército espeñalo cumpre un endiron vertebrar-se nunha plataforma de
riorizado polo conxunto da e~querda polígadido papel antidemocrático ao impedir
carácter nacional que chamaron ANOC
tica e social nacionalista. E un debate
constitucionalmente o direito de autodepara facer agramar os valores e o discurque cómpre realizar con calma e sinceriterminación das nacións oprimidas do
so do antimilitarismo e do pacifismo no
dade.
Estado, entre as que se atopa Galiza.
noso país. Intentar querer criar aqui un
lsto deve lvar ao conxunto do MAG a reproblema "político" é antes de nada abNon é de recibo pretender negar as concoller as demandas nacionalistas denunsurdo, ridículo e artificial, mais permite satradicións que existen no universo do naciando unha das funcións do actual milicar á luz unha parte do problema de funcionalismo verbo do servizo militar e a intarismo español. A ANOC asi o ten feito
do: a caréncia de memória histórica caen innumeráveis ocasións . Incorrecto é
submisión, acusando ao MAG de indefiniracterística dos movimentos sociais.
ción política. Tampouco centrar o alvo
pretender mediante descalificacións e
das críticas a aqueles Concellos e sindiboutades que a ANOC e as persoas e
Non devemos esquecer que a meirande
catos que recollen prestacionistas seria
colectivos que nela están integrados se
parte da esquerda nacionalista non tivo
un bon método para solventar as diferéndeclaren nacionalistas. Non por unha diun papel protagonista no proceso .de xescias nesta matéria. Existe un déficit de inferente conceición do que hoxe é ser na-

E reducionis~a consit1erar
que o nacionalismo en si
mesmo recolle todas as
aspiracións libertadoras
dos movimentos sociais

cionalista galego, a cual segue manexando-se por parte dalgunhas persoas en
sentido extraordinariamente restrictivo ,
senón porque a sensibilidade antimilitarista ou ecoloxista non é algo inerente ao
nacionalismo. Pode-se ser feminista e
non ser nacionalista , como tamén se
pode ser nacionalista e non estar pela
abolición dos exércitos ou por unha sociedade nor;i discriminatória pro razóns
de xénero. E reducionista considerar que
o nacionalismo en si mesmo recolle todas as aspiracións libertadoras dos movimentos sociais. Ou acaso existe un nacionalismo "correcto", un feminismo "consecuente" e un antimilitarismo "coerente".
Facer converxer todas as rebeldias e arelas emancipadoras nun proxeto político
global, no meu caso o BNG , é tarefa dos
activistas da ANOC que militamos na esquerda nacionalista. Mais isto conseguese con debates serenos, con paciéncia e
teimosia, traballando arreo no interior do
movimento. Non con actitudes dirixistas
aduviadas da clásica impoténcia que
subxace no maniqueismo de quen fala
con descoñecimento de causa e cautivo
de trasnoi1adas conviccións que cuestionan a autonomía dos movimentos sociais
e das organizacións de masas. As forzas
políticas deven manter un respeito exquisito coa soberanía e as actuacións dos
colectivos e organizacións sociais, non
pretender subordina-las aos seus propósitos, ou instrumentaliza-las para os seus
fins. Muitas veces comprobamos como
os intereses das forzas políticas e os das
organizacións sociais, non só non coinciden senon que chocan.•

UNIDADE NACIONAblSTA
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CAMINO ADIANTE
CARTA AO IRMÁN GONZÁLEZ MARIÑAS
MANuEL BEIRAS GARCIA

Ao Prof G6nzález Mariñas,
Co gallo de ter conquerido
O Colmeiro 93 e en lembranza
dunha experiéncia de governo
pronazonalista, compartida no PNG-PG
que agardamas ha voltar

Sempre na dúbida ou na cobiza, agachada. Sempre: "ti primeiro'', "... pero déixame pasar que teño apuro". Como pavo,_ o
galega!, ternos, non seise unha má sorte
ou r:ná conciéncia de nós mesmos e dos
nasos ancestros, unha deformación herdada, "submetida", da solidariedade: "Si,
señor, si"!, o que vostede diga".

1

todos os teus movimentos , feitos e, ain da pensamentos de viva voz, tal que si
fose máis, moito máis! que un amigo, ou
"correlixionário": o que os galeguistas
desde o comezo, nos dicimos : lrmán.
Velai o porqué, esta identificación, este
algo superior a nós mesmos, que lle po demos dicer dun sagro amor á Terra!
que, mentres vivemos non se ha arredar
de nós ; ainda que ás veces semelle que
non abonda para nos xunguir en firme ,
forte , "submisa" irmandade, ou "solidariedade".

l

Esta é, irmán Pablo , a verba sagra que
depende da nasa, da auténtica Galiza, e
que está a xunguir sentimentos, cobizas
unánimes de auténtica Autonomía, nun
amplo cadro de "parti cularidades", doadas para conviver -e ainda governarcando Galiza poda ser dona de seu.

Os tempos dese "señorio", minguado sucesor daqueles "Señores da Terra" -tal
que as primeiras Ordes de Cabaleiros,
metade monxes, metade soldados--:- ainda seguen apegados, en boa parte, á Terra e, ainda que moi disimuladamente, ás
persoas e aos seus xeitos.
Chegouse, despois de moitos sacrifícios
-que ainda duran, trocados na vestimenta- a unha certa convivéncia disimulada; co disimulo de "dependéncia"
social e política.
Estas reflexións, asi, de súpeto, veñen a
canto consideradas como o fermento
dunha sociedade onde o rural, os herdeiros directos daquel "señorío", onde priva
unha eiva secular, que somente conta
coa liberación que lles empresta, por un
intre, a "retranca" que non resolve, que
non di nen si nen non; pero que nos asosega, ou nos engana.
~ as tales véñenme a cotio ás mentes
cando descanso (?) ou fánseme presentes cando, como agora, isto escrebo,
·matinando en ti, en min! naquela fugaz e

O "abano" amplo, firme, ben artellado, de
forzas galeguistas , nas suas diferentes
particularidades, ven representar, cara o
futuro, o que aquel "F.P. Español , que
acolleu a todos os Partidos que degoiraban a liberación das "ditaduras" e a conquista das "autonomias".

--------------- ~--------------_____,,,_,.~
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¡Cuando el arca esté llena seremos ricos!
¿E quén vai ter a chave?

UN ESTADISTA:
UN LABREGO:

e-,~
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'
CASTELAO

-----------------------'Chegouse, despois de moitos sacrificios a
unha certa convivéncia disimulada; co disimulo
de 'dependéncia' social e política'.

leda convivéncia políica que a min , polos meus xa moitos anos, non me ha to-

car ca compartir de novo: pero esto u
ben certo porque, amigo Pablo, estudei

Unha peza política que se integrou, sen
problemas neste movimento liberador,
foi o P .G. con homes tan prudentes
como Bóveda, Castelao, Otero Pedraio ,
Risco, Suárez Picallo, Alonso Ríos ,
etc., etc. Afortunadamente, hai agora
algo semellante, dentro da xeografia
galega, que semella ter asumido a via
de "salvación" para a auténtica Autonomia de Galiza, sen dependéncias dos
grandes partidos españois, que non sigan a impar os seus "mandamais", cun
pé en Galiza e a "cachola" ... alá!, lonxe
de nós.t
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A mobilización a prol dun campus digno, mobilizou a todo Ourense. Na foto, un aspecto da concentración na Praza Maior.
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O PP ausente da meirande mobilización da cidade
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A Xunta fai ouvidos xordos
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á reclamación dos ourensáns
a prol dun cámpus digno
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• CARME CARBALLO/OURENSE

Se hai seis anos foi a
totalidade das institucións
ourensáns, con entidades
sindicais, políticas e
sociais de todo tinte, as
que se mobilizaran a prol
do campus, desta volta o
Partido Popular inibiuse e
a Xu nta respostou ás case
vinte mil persoas que
sairon ás ruas o mércores
24 de Maio cun
1
' respeitamos a
mobilización pero ternos
que governar con
racionalidade" (Piñeiro
Permuy).
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Os dous mil estudantes que hoxe estudan COU son os que van
notar de contado a auséncia
dos primeiros ciclos de Ciéncias
por canto un 60% deses mozos
e mozas querian seguir esta opción. Hai xa un mes que a Plataforma pola Defensa do Campus
en Ourense enviuou unha carta
ao presidente da Xunta, pedindo
que, cautelarmente, se paralise
durante un ano a supresión
anunciada dos primeiros ciclos
das carreiras de Farmácia e
Biolóxicas. Apesar de ter case
completada a obtención de
30.000 sinaturas para unha Iniciativa Lexislativa Popular, Fraga ainda non respondeu.
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Se dirariamente, durante anos,
os ourensáns véñense pronun ciando através de todos os médios en defensa da continuidade
destas duas carreiras, cunha
implantación de décadas que interrompiria unha dinámica docente e de investigación, a Xunta fixo ouvidos xordos e consegui u retirar da mobilización aos
seus militantes ourensáns.
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as institucións que controla en
Ourense , (Deputación , Parque
Teconlóxico, lnorde, Cámara de
Comércio ou Confederación de
Empresários) estiveron ausentes das ruas o dia 24 e nen sequer se pronunciaron publicamente . A Plataforma pola Defensa do Campus amosaron a
sua satisfacción pola resposta
popular nunha mobilización de
rango histórico , que uniu nas
pancartas de cabeza ao concello, alcalde e concelleiros nacionalistas, centristas e socialistas.
Mesmo algunhas asociacións
de amas de casa , próximas á
direita , desouviron o chamamento á auséncia do seu partido e sumáronse á enxurrada
popular.

...

Asi, o Partido Popular e todas

Desinterese por Ourense
Os líderes das organizacións
e institucións controladas pala direita vense nunha constante contradición. Se por unha banda afirman que "os empresários ourensáns somois
unha espécie en via de extinción e que hai que protexer "
(Francisco Rodríguez , CEO)
ou que "o Parque Tecnolóxico
apoiarase fundamentalmente
nas licenciaturas das carreiras técnicas e de ciéncias
que saian da própria universidade en Ourense, que para
eso a ternos" (Miguel Anxo
Pérez , do Parque Tecnolóxico), por outra banda asumen
a posición da Xunta , resumida na valoración da manifestación realizada por Piñeiro
Permuy , conselleiro de Educación, "Ourense está no seu
direito de se manifestar por
un campus digno, e a Xunta
está no seu direito de governar con racionalidade" .
Desde a esquerda nacionalista
denúnciase que ao PP e á Xunta "non lles interesa Ourense.
Non só é o tema do Campus ,
senón que basta con ver a desfeita industrial , o lamentábel estado das comunicacións e a lentitude coa que SE:: corrixen, a falla de apoio ao pequeno comércio e á pequen a empresa ... Ourense non existe".

'Ten que haber
unha resposta xa,
e non se pode
negar que Ourense
estivo en pé'
(Etelvino Blanco,
portavoz da
Plataforma)

Pala sua banda a Plataforma, en
palabras do seu voceiro, Etelvino
Blanco, anúncia que proseguirá
a actividade, '~en que haber unha resposta xa e non se pode
negar que Ourense estivo en pé.
Se non o ouviron, nós irnos seguir recollendo sinaturas e mobilizándonos. O compormiso é tamén dos partidos que apoiaron
esta rei ivindicación e dos cidadáns. Non se nos pode despreciar tan airosamente por San Gaetano esteña a cen quilómetros
do Parque de San Lázaro".•

Entre bailes e cánticos , os siareiros do Compostela celebraron a
grande noite sen incidentes. Con todo, EL CORREO GALLEGO do
29 de Maio da conta dunha intervención da Policia Nacional
contra duas persoas que fixeron por defender un rapaz que
estaba a ser maltratado. "Rematado o partido (un coñecido
empresário) encamiñouse de regreso á sua casa, no coche dun
amigo, xunto coas esposas de dos dous e máis un tillo. Daquela
veu que un axente de policía tiña no chan a un rapaz de 16 anos
ao que pisaba na caluga mentres facia por lle aplicar as
alxemas. (O empresário) saeu decantado do veiculo e solicitou
do funcíonário mellares maneiras. A resposta non se fixo
esperar: un mocazo na cabeza. As boas maneiras non eran o
forte do policía. A seguir chegou outro axente con intencións
ruins. O empresário deixou claro que estaba disposto a se
identificar pero queria saber, pala sua parte , o número de placa
do policía que estaba a se defender do mozo. A discusión
rematou con outro mocazo. O compañeiro do empresário baixou
decontado do coche para axudar ao seu amigo e como
compensación sofreu vários a/oumiños do garimosos policías
que estaban a gardar a orde. O empresário e o seu amigo
decidiron presentar denúncia e foron canda o servício de
Urxéncia do Xeral (no que lles apreciaron) un cantazo no parietal
e vários hematomas".

Non hai galeguismo no futbol
Sobre o achegamento das aficións de futbol do Norte e do Sul
do país, tala Manuel Pampín, locutor da Televisión Galega, nas
páxinas de
deportes de LA
Voz DE GALICIA.
"O enfrentamento
segue latente. Na
Coruña houbo
xente que se
alegrou de que o
Celta perdese a
Copa e alguns
vigueses
celebraron que ao
Deportivo se lle
escapase a Liga.
Esto u
convencidísimo
de que é así. Os
siareiros están
desquiciados. O
da xente co futbol
é tremendo. O
Manuel Pampín.
siareiro-siareiro
non ve máis aló do seu nariz. Non existe para nada un
sentimento galeguista no futbol. Na Galiza falla o sentimento de
unidade como pavo e nótase até no futbol''.

Poténcia e talento nas letras
A PENEIRA da segunda quincena de Maio tala con Victor
Freixanes sobre o momento da literatura galega. "Hoxe
escrébese con moita más poténcia e máis talento que nas
xeracións da hai 30 ou 40 anos -di o autor de O Enxoval da
Noiva. A riqueza da literatura galega do 75 para acó é moi
superior á da literatura anterior, por razóns obxectivas. A
sociedade é tamén máis rica e sabe lér máis e mellor ca hai 40
anos. Cando Otero Pedrayo sacaba Fra Vernero editaba 300
exemplares ; hoxe unha edición ten moitísimos máis . De Manolo
Rivas (En Salvaxe Compaña) editamos de saida 5.000 libros e
da última novela miña (A Cidade dos Césares) editáronse 3 .000
exemplares e agora sae a segunda edición. Arraianos de
Méndez Ferrín xa ten duas edicións de 5.000 exemplares. Falo
de textos , non de best sellers (libros de consumo). De
Chamábase Luis de Marina Mayoral faise todos os anos unha
edición de 3.000 exemplares. Estamos a falar dunha sociedade
coma a nosa onde hai aproximadamente tres millóns de persoas
das cales case un 70 por cento sacha nas patacas física ou
mentalmente". Freixanes di noutro momento da conversa que a
sociedade galega é a responsábel do futuro da língua. "O futuro
do idioma depende dos nasos talantes . Pensar que alguén nolo
vai resolver con paternalismos ou achegándonos aos máis
fortes , fuxindo do castelán, indo cara o portugués , é un erro . Se
a sociedade galega non é capaz de instalarse no seu próprio
discurso lingüístico, sen renunciar ao coñecemento e ao uso
doutros idiomas e outros códigos, non poderá xerar un discurso,
un pensamento, unha cultura e uns produtos en termos
económicos que interesen fóra. A custión do idioma é de
vontade, de aposta polo futuro e de identidade colectiva. O resto
é idealismo ainda que ten que haber medidas concretas e unha
política lingüística boa. Agora existe pero é moi contradictória e
moi tímida e insuficiente". •
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O Compostela, terceira equipa galega
na primeira división
Tamén abunda o slogan "Forza
Compos", pero non hai que facerse ilusión en canto a un uso
xeralizado do galego nas frases
de ánimo dos siareiros. A mesma "Forza" vale para animar ao
Rayo noutra pancarta, e para
alentar ao Milán noutra que se
enxerga ao fondo, polo que se
adiviña a etimoloxia italiana e
non galega da verba. Polo contrário , os berros de alento óuvense en castellano , mesmo
procedentes de sectores maiorita ria mente galego talantes ,
coma se chamarlle ao contrário
ou ao árbitro '1illo de puta" tivese
menos poder esconxurador que
o seu equivalente en castellano .

•GONZALO VILAS

En Oviedo dous goles de
Ohen e un de José
levaron en volandas ao
Compostela á Primeira
División. Despois de
vintecinco anos Galiza
canta con tres equipas na
máxima categoría. A
crónica do segundo
partido adiantou a ledícia
que se viviu uns días
despois en Oviedo.
Santiago amenceu aos sons da
pegadiza peza de Manuel Muñiz, o hino de resesas reminiscéncias coma case todos, composto por Sixto Seco nunha caixa de zapatos mentres voltaba
dun partido da equipa "de nuestra ciudad", segundo reza a letra
e rezan as lendas dunha intrahistória compostelanista que só
uns poucos dos asistentes ao
partido máis importante da sua
historia coñecen.
O "aúpa Compostela" sona pola
megafonia da céntrica tendamuseu do próprio Muñiz, que
vende o cassette en exclusiva.
No popular café "Suso" tamén
sona sen parar a canción branquiazu I, ainda que ás veces non
lles dá tempo de rebobinala e
soan tamén temas como "El
mambo en España", incluídos
na cinta da orquestra Compostela. Os vendedores de bufandas, gorros e aditamentos váiros sempre en branca e celeste,
tan un pequeno Agosto, pois
son unhas doce mil persoas a
aprovisionarse, máis da metade
absentistas habituais dos estádios e moitas debutantes no Estádio de San Lázaro ou mesmo
nun partido de futbol.
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Os afeizoados galegos puderon celebrar por fin un .éxito futbolístico nun partido chave. Nesta ocasión funcionaron os exorcismos.
-.:-,

no anterior ascenso a 2ª, un
soño da Noite de San Xoán no
que ninguén cria. -O ambiente
de festa en branco e azul apenas se viu adubiado nas ruas
compostelás polas cores da
equipa contrária, como si naquela ocasión pola ruidosa torcida extremeña.
E xa pola tarde, a peregrinación
ao estádio municipal, unha moderna e elegante construción á
que se accede, se se vai andando, por unha corredoira indicadora de que, afortunadamente, Santiago ainda ten algo de aldea.

As bancadas énchense duas
horas antes do comezo en previsión da sobrevenda de entradas do habilidoso Caneda, prévio paso polo control policial habitual nestes p·i:utides declaraNinguén se mostra moi eufórico
no plano deportivo, coñecidas
dos de "alto risco" sen que ninas amargas experiéncias prég'uén saiba a maior parte das
.vias dos viciños, e porque a moveces por que. A función destes
déstia inerente á equípa, treinacorpos especiais parece traduda polo estoico Santos e que
cirse máis en propiciar un amconta con dous Modestos na alibiente molesto que en arranxar
.n eaci ó n, · semella estar ben
héngunha ~ituación problemátiafianzada na afeizón, qué en
ca. Si valeñ para impedir a enxeral tende a cruzar os dedos
tr.ada dunhas. bandeiras a uns
diante destas ocasións que
afeizoados ("la ikurriña no entra
sempe se pensan irrepetíbeis.
y la g~llega tampoco"), para
O "agora ou ·nu'nca" tan escoita~ . ·. plantarse chufescamente ollando nas vésperas do- enfrenta- - dó cara ·a gráda o'u para impedir
mento ao Rayo tamén se ouvira
a Pacheco º ·d~ b_ombo que

O co!"ltrol policial
nestes partidos de
"alto risco" valen
para impedir a
entrada dunhas
bandefras a uns
afeizoados
("la ikurriña no
entra y la gallega
tampoco") ou para
impedir a Pachaco
o do bombo que
arengue á
parróquia
arengue á parróquia, desautorizando ao próprio delegado do
clube que o acompaña. A seguridade no estádio non se ve
ameazada pola presenza cativa
duns trescentos vallecanos, engaiolados nun Qurruncho, senón
polo exceso de público que se
coloca onde pode, abarrotando
os corr~dores..de acceso aos

asentos nunha maraña que facía temer por unha avalancha.
Quizá ao agónico e tacaño sistema de Vidal se lle deba o final
feliz para a integridade de moitos siareiros: a chegada dun gol
do Campos podia ter causado
algunha desgrácia naqueles racimos humanos.

Galego ou italiano?
Nos fondos hai profusión de
pancartas. As peñas máis sobranceiras, polo número que
non por unha antiguedade que
aqui poucos atesouran, apresentan nomes de evocación militar en imitación doutros campos, como as "Brigadas Radika1es", se ben engaden algun
lema máis enxeñoso como
"Compos-Tolos". Outras aproveitan o nome das temíbeis "Barras bravas" arxentinas e múdano nun "Birras Bravas" con sabor a quinto de cer-'(Texa, agora
despachados só sen alcool. No
fondo Norte albíscase outro
nome readaptado que perde asi
os tintes belicosos: "Frente Filloa". Tamén se detecta a presenza de peñas viciñas e tradicionalmente amigas, como várias do Celta entre as que destaca unha pancarta dos "Celtarras de Marin" coas cores da
bandeira portuguesa.

r-------------------------------------------------,
U~· palco de elite
O palco de San Lázaro semella construído para evitar protestas, olladas ou insultos ·molestos. Situado
.en6ba· da;tr.iburiaJ permite
· ·aos .seus ocupantes Ver o
partido· emp-oleirados sen
que os de abaíxo seque os
·vexari, e demasiado lonxe
_das outras bancadas para
set molestados dalgunha
máneíia. Ali estaban concel l ei ros e autoridades,
ademais de Mateos e a
sua acólita Carmen Lovelle. Estévez instara aos
composteláns a animar á
equipa acq_dindo ''. como
aquelesºque 'sémpre o"fixe: .

ran", incluíndose el en tal
grupo, cando apenas ten
pisado o palco. A boa xestión do concello a respeito
do clube (do que é accionista maioritário), debida
en boa parte ao seu factotum Bugallo, pode renderlle
bons benefícios políticos
ao edil compostelán. Non
asi a F:raga, quen vítima
dunha superstición popular
de amplo e repentino consenso viuse obrigado a· ceder o asento ao delfin Cuiña. Cando menos o fracaso de Celta e Deportivo
tivo. esta consecuéncia gradosa e inesperada.• · ·

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

Branca e azul frente a
roxo e gualda
Nas horas prévias ao partido ensáianse consignas , propóñense
botes colectivos que fan tremer o
piso do superpovoado estádio, e
execútase a clásica onda, até
conseguir que a xeralmente apática tribuna complete o percorrido
do movimento ondulante, tras
non poucos asubies e impropérios contra esa grada por parte
das outras. Por ali déixanse ver
diversos personaxes. Xa non
está o coñecido Selas, fustigador
de linieres e figura senlleira da
fauna humana de Santa Isabel, a
quen se "expulsou " de Tribuna,
onde non pagaba entrada, como
un síntoma rnáis do salto de categoria do clube. En troques neste
partido déixase cair por ali Karina
Falagan, un cámbio a pior. Seguramente está ali, ademáis de por
chuchar cámara, ainda que sexan as fotográficas dunhas mulleres entusiasmadas coa presenza
dunha "famosa", por ver a Ruiz
Mateos, co que finalmente consegue fotografarse. O deputado europeu salta ao campo unha hora
antes de comezar o encentro,
aplaudindo ao público e arrodeado dunha morea de fotógrafos ,
executando un xeito de '1paseillo"
toureiro até onde se atopa a minguada colónia madrileña.
Ali destaca unha pancarta de
"Skins de Vallecas" adornada coa
bandeira española, e as suas cores repetidas neutras bandeiriñas
máis pequenas contastan co cromatismo branco e azul imperante
no resto, isento doutras enseñas
que as galegas, e resaltando
aquelas coa estrela bermella,
combinación de cores que as fai
moi visíbeis ali onde aparecen.
O partido transcorreu entre os
ánimos constantes ao Campos,
os insultos a Hugo Sánchez, se
cadra para compensar algo os
que el adoita proferir no campo,
ou ao teatreiro Onésimo, e a.desesperación final pola ocasión
perdida diante do frontón dun Vida! ataviado de cantante de orquestra. Wilfred ameaza con converterse na "besta negra" das
equipas galegas, e a xente sai do
estádio sen saber moi ben que
atitude tomar, pois o empate non
estaba incluído no guión inicial.
Un certo fatalismo alimentado polas experiéncias prévias de Celta
e Depor parece latexar na multitude que vai convertendo a corre~ d0ira de acceso case en-autovia,
ensanchándoa ao seu paso.•

A NOSA TERRA
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Cursos

23.-As enerxías renovables no sector agrario.
.
FRAN CISCO MASEDA EIMI L e RAMÓN VELO SABÍN
(Do 12 ó 16 ele setembro)

Encon.tros

UNIYERSIDADE
DE VERÁN 94

1 .- ¿Para ond vai Ru ia?
CARLOS TAIBO (Do 4 ó 8 de xullo)
2.- A estión documental e os arquivos contemporáneos.
M~ JOSÉ JUSTO MARTÍ (Do 4 ó 8 de xullo)
3.-Saúde e medicamentos no vindei ro século: do azar ó
deseño por ordenador.
Á GEL RODRÍGUEZ DE LERA (Do 6 ó 8 de xullo)
4.-Sistema fi nancei ro galego e desenvolvemento económico.
XAVIER ROJO SÁ CHEZ (Do 11 ó 13 de xullo)
5.-Educación in fa ntil : o reto da calidade.
MIGUEL A. ZABALZA BERAZA (Do 11 ó 15 de xullo)
6.- As esixencias organizati vas da empresa na década dos
no enta á luz da nova reforma do mercado de traballo.
JAVIER GÁRATE CASTRO (Do 11 ó 15 de xullo)
7.-Novos vieiros da teoría políti ca.
RAMÓ MÁIZ SUÁREZ (Do 18 ó 22 de xu llo)
8.-Novas perspectivas de integraci ón en América:
unha isión europea.
JORGE PUEYO LOSA (Do 18 ó 21 de xullo)
9.-Tendencias actuais na análi e microbiolóxica de alimentos.
C.B. STRUIJK e JOAQUÍ GARR IDO (Do 18 ó 22 de xullo)
10.-" Q CD" e la9 rangianos efectivos.
JAVIER MAS SOLE (Do 5 ó 17 de etern bro)
11 .-O rostro e o discur o sobre a morte.
UEL Ú - EZ RODRÍGUEZ e MANUEL FUSTER SIEB ERT
M
(Do 19 ó 21 de eternbro)
12.- Per pectivas fisca i di ante da Unión Europea.
PER ECTO YEBRA M RTUL-ORTEGA (Do 27 6 30 de setembro)

24.- Mulleres escritorás.
CARM EN BLAN CO GARC ÍA (Do 27 6 1 de xull <?)
CARBALLO
25.---.:.0s museqs como medio de acción cultural e educativa:
experiencias e propostas.
FELI PE ARIAS (Do 11 ó 14 de xullo)
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INFORMACIÓN

CERVO

26.-Arqueolo~ía da Península Ibérica . .

Vicerredorado de Política Cu ltura l
Casa da Balconada - Rúa Nova 6
Santiago de Composte la
Telf: (981 ) 57 39 96

RAQUEL CASAL GARCÍA e FERNANDO ACUÑA CASTROVIEJO
(Do 2 7 de xuño ó 1 de xullo)
MONDOÑEDO

Vicexerencia do Campus de Lugo
Facultade de Veterinaria
Pavi ll ón 4 - 3º
Tefl: (982) 25 23 03 - Ext. 303

27.- Literatura galega: ¿literatura nacional ou subalterna?
SUSO DE _TORO (Do 5 ó 7 de setembro)
MONFORTE DE LEMOS
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28.- Sector lácteo galego: escenario de futuro .
JSÉ LU ÍS SACO SIERRA (Do S 6 8 de setembro)

Patrocinadores
Concello de Carba llo
Concell o de Cervo
Concell o de Mondoñedo
Cancel lo de Monforte de Lemas
Conce ll o de Noia
Concello de Rivei ra
Conce ll o de Sarria
Concello de Vil agarcía de Aro usa
Concell o de Vila lba

Encontro
1 .- 1 n ont ro univer itari o d Facultad de Odontoloxía
d ant ia o e Bar elona.
U RBAN SANTANA P NÍN DAVID SUÁREZ QU INTANILLA
(Do 1 6 3 d xullo)
14.- XIV Asemblea Xeral da Asociación de Licen ciados e
Doctore E pañois en EE.UU .
EMILIO MONTER CARTELLE JOSÉ LUÍS PONCE DE LEÓN
(Do 1 6 16 d xullo)
15.- A aviación civil e o desenvolvemento do transporte aéreo
no mundo.
JUAN MANUEL BUJÍA LORE NZO (Do 18 ó 22 de xullo)
16.- Alcohol e tráfico rodado. Unha aproximación
interdisciplinar.
MAN UEL LÓ PEZ-RIVADULLA LAMAS (Do 18 ó 21 de xullo)
17.-A fotografía na arte contemporánea.
MANU EL VILARIÑO SECO (Do 5 ó 7 de setembro)
18.-As relacións universidade-empresa: Efectos tecnolóxicos
e económicos. Competitividade.
MAN:.JEL BALSEIRO GONZÁLEZ (Do 7 ó 9 de setembro)
19.-A rehabilitación urbana: experiencias e perspectivas.
ÁNXEL VIÑA CARREGAL (Do 22 6 24 de setembro)

29.-Educación de valores nunha sociedade en crise.
PILAR SAMPEDRO M ARTÍNEZ (Do 4 ó 8 de xullo)
RIVEIRA
30.-Aproximación metodolóxica ós espacios costeiros.
AUGUSTO PÉREZ ALBERT! (Do 4 ó 8 de xull o)

Consell ería de c ultura
Dirección Xeraf de Cuftura
Dirección Xeraf do Patrimonio
Histórico e Documental
Centro Ca/ego das Artes da lmaxe

SARRIA
31.-Alfonso IX e o seu tempo.
ELISA FERREIRA PRIEGUE (Do 21 ó 24 de setembro)
VILAGARCÍA DE AROUSA

Consellería de Agri cultura,
Gandería e Montes
Consellería de Sanidade

32.-0s viños "Rías Baixas", realidade actual e perspectivas.
JOSÉ MANUEL ORTIGUEIRA BOBILLO (Do 18 ó 22 d~ xullo)

Deputación da Coruña
Deputación de Lugo

VILALBA
33.-Un deseño de agricultura galega para o ano 2000.
RAMÓN FUENTES COLMEIRO e Mª EL VLRA LÓPEZ MOSQUERA
(Do 11 ó 15 de xullo)

Consello Regulador da Denominación
de Orixe "Rías Baixas"
Dirección General de Aviación Civil

Congresos

~"
"'
~~,~~--~~~'~

34.-ÍI Xornadas de Ciencias e Tecnoloxías Mariñas.
MANUEL REY MÉNDEZ e RAFAEL ROBLES PARIENTE
(Do 27 ó 29 de xuño)
35.- Vll Coloqui~ de xeometría diferencial: "Análise e
xeometría en variedades foliadas".
XOSÉ MASA VÁZQUEZ (Do 26 ó 30 de xullo)
36.- IV Congreso de Avaliación Psicolóxica.
DOMINGO E. GÓMEZ (Do 21 ó 24 de setembro)
37.-V lnternational S:ymposium on Biomedical Engineering.
CARLOS HERNÁNDEZ SAN DE (Do 261 6 28 de setembro)

LUGO
~*-~-~-rmi·•·~~~~~~~'~'~"$(~

Cursos
20.-Reoloxía e análise sensorial de productos alimenticios de
orixe animal.
ALBERTO CEPEDA SÁEZ e LUCIANO SÁNCHEZ GARCÍA
(Do 27 de xuño 6 1 de xul lo)
21.-0s contidos transversais no currículo escolar.
FRANCISCO RODRÍGU EZ LESTEGAS (Do 4 ó 8 de xullo)
22.-Residuos de industrias alimentarias e medio ambiente.
Mª ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA (Do 4 6 8 de xullo)
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GLOBAL
GONZALO

.D EMOCRACIA PLENA
XbSÉ CID CABIDO

Eses días atrás, con motivo da celebración dunha especie de
santo das forzas armadas españolas, foi o Fraga Iribame quen
dixo que non s~ podía ser insubmiso, que un sol-dado tiña que
estar orgullos de facer un servicio á patria do mesmo xeito que
debía sentirse orgulloso de ser español. Claro, Iribarne segue a
vella lóxica da p atria única e indivisible, a partir da cal se comprende que no telediario de Antena 3 unha corrida de tauros
nun barrio de Madrid ocupe cinco minutos de informació n
mentres non se nomea, paño por caso, a crise do naval galega.

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Agora estes do PSOE seica andan arma ndo unha lei que na
práctica podería denominarse iei Contra Insubmisos , co fin de
privalos de algúns dereitos básicos e marxinalos como cidadáns
en represalia pola súa falta de patriotismo: non poderán ser funcionarios do Estado, non poderán ter carné de conducir. .. e
dende logo non serán dos que figuren ·n as nóminas falsas da
Bripac, que tamén debe entenderse, imaxino, como un acto de
honor, un servicio á patria e un claro sítoma de orgullo español.

Romay Becca~ía,
Conselleiro de ·
Sanidade, ingresou
hai anos no Clube
de Golf da Coruña,
co perdón das
·: 500.000 pesetas que
: habia que pagar de
cuota de entrada.
Agora o clube
reclámalle a ·prima e
o asunto merece
ampla publicidade
en La Voz de
Galicia. O editor do·
xornal coruñés é un
veterano golf ista, ex
directivo e persoa
influinte no Clube.
Pergunta de
concurso: Con quen
está a Voz? Con
Romay ou con
Guiña?

De se confirmar as informacións de El Mundo, sobre estafa
continuada ó Estado por parte de mandos da Brigada Paracaiq.i~ta durante ·anos, gustaríame ver como os bos xornalistas lle
. sacan partido a iso en beneficio dos insubmisos.

E vén ó caso anunciar a próxima saida dun libro: Reporteiro de
guerra e"!- Iugoslavia, no que o fotoxornalista Delmi ÁJvarez ,
ademais de contar a súa dura experiencia, fai un impecable
alegato antimilitarist~ sen ningún esforzo ideolóxico. •

En defensa
da Orquestra
Sinfónica
de Galiza

Apesar de ser lucense de nacimento vivo desde hai vinte anos
na Coruña. Estabelecinme na cidade porque o meu marido acadou un posto como mestre nun
coléxio da cidade e .desde aquela
adaptamo-nos perfeitamente á vida cotiá. Vivimos na zona dos
Catro Camiños e para vir do meio
rural, a nosa adaptación restJltou
inmellorábel. En contra do que
nos fixeron crer, os nasos viciños
son maioritariam ente galego
talantes,
ao
~
igual que nós p rt
teñen unha orio omene
xe predominan- decide criar
temente rural e
a única diferén- unha .
cia que teñen a Orquestra
O Estado español . _ respeito do resto dos galegas é Sintónica da
asumiu con
que ·en vez de Comunidade
pular polo R.
dilixéncia a sua
Madrid ou polo Autónoma e
contribución á
F.C. Barcelona, non só
son incondiciounidade europea _
nais seguidores esquecea
poñendo arámios de . do De por, o cal orqu~stra de ·
min e para
espiño para que non . opara
meu home é todos os
entren os pobres da
motivo de orgu-. galegas senón
llo como galeAfrica polo Estreito
gas e naciona- que afirma
1istas· que so- que asua será
de Xibraltar, nen
mos.

sulamericanos polos
aeroportos tratando
de infiltrarse na
Európa rica. Agora a
España tócalle .
.
CUmpnr Uíl novo
servizo cos

Digo isto por-

~~~¿ti~~:~~s~

frecuéncia aos
cohcertds ·da
Orquestra Sin.
fónica qe Galiza, ·agrupación
musical de altísima calidade,
que desenvolve numerosas xiras por todo 0 país, e que se está composta maioritaria·mente
de estranxeiros é porque·malpocadamente 0 alto nível ao que
se obrig_a cal~uer orguestra sin-

mandamaises
eUrOpeUS: Será terra
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fónica nacional, non é posíbel
atopalo agora na Galiza, o cal ,
quéirase ou non admitir, é tan
triste como real. Non vou negar
que me surprendeu sobremaneira o feito de que -esta grande ·
orquestra for pagada integramente polo concello da Coruña
e que contrariamente ao que cabia agardar non fose batizada
como "Orquesta Sinfónica de La
Coruña" senón como "Orquestra
Sinfónica de Galiza"; o que coidaba que ia ser un exercício de
afirmación localista converteuse
finalmente nunha expresión de
galeguidade sen outra subvención que a dos cidadáns da Coruña; en definitiva, unha actuación que deberia de enorgullecer a todos os galegas.

Pois ben, parece ser que aos
señores do PP na Xunta non
lles parece asi. O conselleiro
Portomeñe decide criar unha
Orquestra Sinfónica da Comunidade Autónoma (nome horríbel,
por certo) e non só esquece a
orquestra sinfónica de todos os
galegas senón que afirma que a
sua será galega porque estará
en Santiago. Por esa regra o
ballet Rey de Viana tampouco é
galega, A Real Banda de Gaitas
de Ourense talT}pouco é galega,
os "Xarin " do lncio tampouco
son galegas e, claro está , eu
mais ou meu marido non estamos libres de pena.

mén como residente nunha cidade tan profundamente galega como A Coruna. Igualmente magóome do xordimento de atitudes
claramente neo-centralista, e que
ademais de non desaparecer
axiña danarán considerabelmente o apego sentimental que todos
os galegos sentimos "todavia"
verbo de Compostela.•

Sobre o glorioso
Deportivo

Apénanme estas actuacións como cidadá deste país, pero ta-

Alarmado diante do artigo do
Carlos Luís davante a finalísi-

AMEUA SANXURXO

Esrtvt:z

( A COR .-.

r------------------------------------------------------------------------------·
se nacional? De que nación? Na
aproveitamento eléctrico do enContra o ·
nosa contribuimos con mais do
caro, sendo aprobada tanto polo
50% da enerxia eléctrica que
P.P. coma polo P.S.O.E. Recláencaro de Navia producimos,
onmanse asimesmo competéncias
O povo de Návia leva 40 anos
resistindo popular e ecoloxicamente a anegación do seu fermoso val. A sua história está
condicionada por esta ameaza,
que acabou con calquer. traza de
futuro que p.uder criarse , facendo que fuxisen iniciativas, xente ... Asi aumento u o despovoamento máis que neutros lugares.
Primeiro querian afundir todo, ·inclu indo a Povoa, baixo as au. gas. Ante a oposición decidiron
facer un augas arriba ·e outro augas abaixo, deixando a Povoa
no meio coma se fose unha illa.
Seguidame.nte réxeitaron un, facéndose s'ó o de augas abaixo,
collendo grande parte a Návia,
pouco da Fonsagrada e tamén
parte do asturiano concello de
San Antolín de lbias.
A sua loita calle nova importáncia coa chegada das resolucións
das alegacións apresentadas ,
tanto pola coorder:iadora viciñal
como por outras organizacións
do país, todas de.negadas, como
non,;. Xa q,ue CO~S1de~an O ~ncoro
de 1nteres nacional . De 1ntere-

de queren máis
sol idariedade ! !

exclusivas en recurso hidráulicos das augas que discorran
por Galiza.

Agora apresen- Encoro de
táronse mais de interés
400 alegacións
· ID
de reposición naciona.
. que están por que nación?
eo n test ar , se Nós
como é presum íbel non lles contribuimos
vale, fica pala
via legal só un con máis do
recurso conten- 50%da
cioso-ad mini s· trativo que po- enerxia
de ap-resentar- eléctrica que
lle sérias dificuldades ao Esta- producimos.
d o para dene- Queren máis
galo, por certas
anomalias rela- solidariedade! !
cionadas coa
necesidade de
facer 'un estudo
de impacto amb•ental.

Galiza Nova séntese herdeira
da xa tradicional oposición aos
encaros na nosa terra , polo cla ro cheirume colonialista que unha vez máis pon de manifesto a
necesidade que ternos de soberania nacional. Asi apoiamos a
manifestación convocada para
o Dia mundial do meio ambiente, pola plataforma anti-encaros
de Návia, en Lugo ás 12,30
diante da Consellaria de Agricultura, o 5 de Xuño.

e

Queremos manifestar tamén
que o Pavo de Návia ten toda a
Galiza nova e digna detrás das
suas-nosas reinvindicacións, para a declaración de Parque Natural, asi coma un proxecto de
desenvolvimento integral da comarca que devolva o futuro roubado para esta zona de montaO BNG acaba de apresentar no . ña dos Aneares.+
parlamento unha proposición
non de leí de oposición á caneeFERNANDO MALVAR CoRnzo
sió:' d? MOP P8:ra as emp_resas
)
,
E_lectnca del V1esgo .e H1droe- ~ (RESI ONSABEL DE ECOLOXIA DE
lectncas del Cantabnco para o
·
GALIZA NovA)
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EUROPA, EUROPA!
NANINA SANTOS

Agora , nas eleicións europeas o europeísmo máis reseso déixase ver: "Haberia que mandalos
presos" dixo John Majar, referíndose aos esmolantes que peden polas ruas. Cada cidadán deberia avi ar á policia cando vexan un, a póli levalos á xustiza e ésta, mandalos para o cárcere. Asi
deixarán de ser "unha ofensa para a sociedade".
Menos coñ cido, o candidato italiano Piero Buscaroli, xornalista neofacista da Alianza Nacional
-un dos tres partidos que forman o govemo de don Silvia-, opina que "todos os homosexuais
haberian ser internados nun campo de concentración". Á par, hai que abolir o termo gaí porque
é unha verba comunista e chamalos correctamente: maricóns e pederastas ou invertidos. Tampouco gosta moito dos intelectuais, porén está tomando tempo para propor algo imaxinativo.
Mentres, o xef máximo da igrexa católica sofre, di , pola família . Non as de esmolantes ou as de
horno exuai ou lé bica , por exemplo. Quiá! é pola família por exceléncia, -porque non há
hab r n ngunha outra- "porqu e tá ameazada e é agredida ". •
ma do Barc;a e a indiferéncia
que mostraba o valeroso povo
español respeito a ese clube
estranxeiro , que malevolamente arrebatou no derradeiro minuto o título ao noso glorioso
Deportivo , véxome na abriga
de pontualizar alguns aspectos
verbo do noso queridísimo Deportivo para que no horizonte
do ano dous mil podamos por
fin disfroitar dun título que nos
ven negado ao abnegado povo
galega , de aqui en diante Arco
Atlántico.

º

1 Ternos que
procurar unha Hai que
virxe como sexa. Como as buscarse un
que hai fican un inimigo
pouco lonxe da
Coruña , póde- exterior ao
se dicer que que botarlle
apareceu unha
na praia do Or- as culpas
zán e a conti- cando se
nuación construir unha basí- perda
lica, antes do
susodito ano
2000. Como se
vai gañar unha copa se non hai
virxe para facer a oferenda.
22 Hai que normalizar os signos
externos do clube. Xa que en Ca-

talunya o Barc;a é mais que un
clube, aqui ternos que dicer que é
máis que unha xunta ou un concello. Polo tanto e como pertencemos a unha rexión comunitária
chamada Arco Atlántico, ternos
que empregar o idioma oficial, isto é, o galego-portugués con retazos bretóns. Fora coroa, que é un
símbolo decimonónico e a partir
de agora a chamalo Sportivo da
Coruña, Futebol Clube.
3 2 Hai que construir diante da

balconada do concello outra balconada das mesmas dimensións para a delegación da Xunta na Coruña. Só asi , cando se
gañe a copa, pode Fran o capitán oferecer o trofeo ao alcalde
ou alcaldesa e logo ao delegado-a como fan na praza de San
Jaume de Barcelona.
42 Hai que buscarse un inimigo
exterior ao que botarlle as culpas cando se perda. O Celta
non serve porque ultimamente

KLROS

~ í)Roja, CDitRuci~N, /'1.;/'lerjatidrJ5, E.rfaP•J
Neno, fo/o men>J e;tarn~ a'li've( 'Uropeo' ú';
(
... Ou 'Me.ríe.ano'!! •
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ALDEA

anda a aplaudir os goles do Deportivo. O Ban;a tampouco porque fica moi lonxe e ademais é
un clube estranxeiro. Polo tanto
suxiro que todos os sócios e forofos do Depor sexan furibundos
anti-madridistas e se lle impoñan unha cláusula aos xogadores do Depor pola que no caso
de fichar polo Madrid, perdan
cartos, honor e propriedades.
Só asi, e no horizonte do 2000,
podemos conseguir un Depor,
máis adiante chamado Sport,
triunfante.+

rapadas en fuga, de
názis expulsados da
Alemaña e de
torturadores de
turcos que
veranearán en
Marbella, protexidos
polo alcalde.

AllxANDRE BERNARDEZ

(A

CORUÑA)

Críticas a A Nosa Terra
Escríbolles en castellano, xa
que só levo 3 meses na Galicia,
e non son nativo, ainda que estou estudando a gramática desta bonita língua (incluso todo tipo de leituras); sigo a sua traxectória desde hai varios anos,
cando tiña outro formato (do que
gestaba máis), e líao en Valéncia, sobre todo porque me resulta difícil ser indiferente a nada,
todo me interesa.

Luis Ramallo
amagou cun corte de
mangas a Narcís
Serra. Por se
quedaban dúbidas, o
dirixente popular
engadiu: "Non foi
unha ameaza, foi un
corte de mangas
que non dei
completado".

E quero dicer várias causas respeito de A Nosa Terra. Vexamos:
A) Non me gosta nada o fondo
de cor branca: é o peor para a
vista e, cando sexa diário, peor ... non? Segudo expertos no
tema, a cor ideal do papel (é dice r menos prexudicial para a
vista) é a beige; por exempro, e
que usa a Editorial Siruela.
B) Non estaria mal que foran
pensando en usar papel reciclado: sé que hai moitos piñeiros e
eucaliptos na Galicia ... pero se
non queremos xustificar ese nefasto cultivo (que desnaturaliza
a más xenuina eséncia de Galicia: a sua paisaxe), hai que pensar de outra forma.
C) Creo que ás veces A Nosa
Terra parece como se estivera
pensada para países como An-

As ba-ncadas do
PP no Congreso xa
teñen nomes, -como
os tendidos das
prazas de tauros: Os
tíos do pateo, o
movidón do
galiñeiro, os
tendidos de sol, ou a
direita gamberra.
Xentes de orden,
como se pode
observar.

UNHA GALIZA FORJE
NUNHA NOVA EUROPA
Lembra que o 1 2 de xuño podes votar
polo BNG en todo o Estado Español.
Se queres colaborar, contacta ·con nós:
Barcelona·:
Bilbo:
Madrid:
Santiago:

93 / 4414652
94/4101039
91/8834793
981 /593399

A única
candidatura
galega
ILOQUE llACIOlllLISIA &ALEGO

) '

O alcool está
proibido.en todos os
estádios de futbol d~:
Europa. Pero os
Estados Unidos xa
lograron que a sua
cervexa poida estar
presente no Mundial.
O maior consumo
de bebidas naquel
país concéntrase
nos espectáculos. É
o vello dito
romano:Cervexa et
circenses.

O chiste de moda
en Hungría di asi: "A
direita conseguiu en
catre anos o que o
comunismo non
logrou en 40: facer
popular o

so~a~~
~'

Xosé Luis
Méndez, Director
Xeral de Caixa
Galicia, publica un
extenso artigo na
Voz do dia 29. Por
suposto, en
castellano. Pero é
que nen unha vez só
cita ou fai referéncia
á Galiza. Alguén
imaxina que fixese
tal causa un
directivo catalán de
La Caixa?

Eu sei dun eurodeputado que está, coma
quen di, montado no eurodólar. Manexa ·
unha eurovisa, conduce .un euroturbo,
X. PIÑEIRO
fala maravillas do eurotúnel en canto pilla algun parado por diante e confesa
que o que máis lle interesa deste país A este euroghicho non lle importa a políseu é esa presenza .na UEFA do que para tica agrária, nen a gadeira, nen o drama
algo chaman EuroDepor.
da pesca, nen os espirros desa eurocrácia
asoballante· que , entre nó , xa on carga-Eu, cando chego o euromércores e xo- ción desde hai ben anos; como moito ingan os de Arsénio por Europa, mesmo teirase pola pren a da penúltima eurodeixo o euroescano para velos na Eurovi- zafanadas e pon cara dun Fraga po t-pesión -asegura cun sorriso eurocómplice.- nalti cando alguén lle pede canta -é

EUROGHICHO

gola , Mauritánia ou Cuba, con
realidades, que obviamente, non
se corresponden coa de Galicia
en absoluto. Coma se fora un órgano do Partido da clandestini dade franquista e/ou , ás veces,
correa de transmisión dun Partido de corte ideolóxico concreto,
procedente de Cqmboia, Turquia
ou El Salvador. E dicer, marxista. Que deriva en crerse na posesión da verdade, excluir a outros, outras verdades, ver todo
con anteolleiras ideolóxicas, a
través de dogmas, relixiosamente, de forma abstracta, sen concretar tema por tema, que é do
que se trata, principalmente.
E non o digo só pola caída do
muro de Berlín: hai que talar d~
modelos de sociedade, quer dicer, de sanidade, transportes públicos, urbanismo , economía ,
agricultura, repovoación fores tal ... porque do contrário pode un
crer que lle están a tomar o pelo ... dicer hoxe esquerda e direita
non é dicer nada (curiosamente,
seguían o mesmo modelo de desenvolvimento ambos sistemas,
o "capitalista" e o "socialista"), hai
que talar de temas concretos, recuperar esa linguaxe, tirarllo aos
expertos (que o usan de forma
fragmentada), facelo popular,
non consentir que nos tomen o
pelo os demagogos, falabaratos,
axitadores profisionais, expertos
da política, sacerdotes .. .
D) Paréceme lamentábel a falta
de humor, irania, entrevistas a
quen teñan algo que dicer (non
ten por que ser moi coñecidos), o
recoñecimento do ser diabólico ...
Ainda que non me disgosta que
fagan entrevistas a personaxes
como a escritora portuguesa

Bessa Luís e/ou o economista
Martínez Alier, pero considero
funestas entrevistas feitas a outros personaxes-profisionais da
axitación política, dita de forma moi suave,
amábel , litera- Non me
riamente , digamos. Non son disgusta que
profisións para fagan
lles facer publientrevistas a
cidade.
E) Tamén considero que é
necesária máis
información
ecolóxica , sobre economía,
profisións alternativas.
F) ldem a respeito de libros,
espectáculos.

personaxes
como Bessa
Luís ou
Martínez Alier,
pero
considero
funestas as
feitas a
profisionais
da axitación
política

G) Prímase o
estilo tipo convencional: dando preferéncia a
culebróns
(cuestión Roldán, etc.), que pode
vender, pero que non engade nada novo. Necesitamos algo distinto, para bons periódicos convencionais xa ternos La Vanguardia,
o Periódico de Cataluña, o Diario
16 de Valencia. Necesitamos algo que se pareza á segunda etapa do diário Liberación, ao Independiente... Vamos, que non teñan seccións tan lamentábeis como a dos refráns galegas de O
Correo Galego: non se trata, como dicia un nunha ocasión, de
comer galletas galegas (que, por
outra parte, non existen) ao oferecerlle unhas de Catalunya, de
defender o galega a ultranza, de

un dicer- polo raio do euro! ite.
- on pasa nada, a E-FA e tá gañada re po ta como un p 1-feito · Riazor-Blu ·"
orfo de campionat . E d
guid
eurogaita aprov ita p ara
ntar qu
pira a eurorre un ar un dia d te .
Confio n qu nin u' n
Mái qu nada p rqu
roDepor chega a gañar a
roghi ho ainda habia el
o éxito foi xe tión ua. •

talar en galega como sexa (para
isa xa está TVG), senón doutra
causa. Tamén, ás veces, teño a
impresión de que A Nasa Terra
vai de estética cutre, ao Bigas
Luna. Tamén hai causas agradábeis na vida e causas palas que
paga a pena viver, traballar. Non
se trata do que fai Angel Colom ,
o de ERG ... quer dicer desputar
verdadeiras batallas por unha coma, para lago defender no económico o mesmo que o cínico de
M. Roca, por exemplo. Non é isa.

Leitores
deA.N.T.
Levo a receber A NOSA TERRA
desde hai uns dous meses, de
xeito pontual os luns de cada
semana. Somos vários compañeiros os que a lemas.
Podo asegurarvos que as novas
do ANT son seguidas con atención aqui , principalmente as que
reflicten os problemas laborais
da Galiza, as entrevistas a xente sobranceira da esquerda, as
que analisan algun conflito internacional (en países do Terceiro
mundo, etc.). A verdade é que o
vaso periódico góstanos en conxu nto. Coido que unha das sección (ou a única) que non lemos
é a de axenda, convocatórias,
exposicións e demais , por mor
de non acostumamos asistir a
eses sítios. Pero tamén esa
sección a miramos de vez en
cando , ainda que só sexa por
saber "a que anda a xente".
Mesmo os anúncios de balde
son seguidos, por saber se se
mantén a oferta do vespino por
45 mil, ou se o músico do país
do Leste atopou traballo ...

Antes de rematar, queria engadir
algo respeito dunha entrevista
concedida no antepenúltimo número a catequistas como Uxío
Novoneyra, Bernardino Graña,
Manuel María e Xosé Neira Vilas :
unha liña de J L. Borges vale
máis que todas as suas "obras"...
imensamente máis que toda a
sua demagóxia, a sua verborrea
barata, o seu populismo tercermundista, pola sinxela razón de
que a escrita non é de direitas
nen de esquerdas (que simplista
ese Neira Vilas) senón boa ou
má, asi como soa. Ou bon escritor ou mao. Non outras alternativas. Poderíase talar (como no caso de J. R. Jiménez) de épocas
distintas, como tamén no caso de
A. Machado ou García Larca .
Ouer dicer, son, ao mesmo tem po, vários poetas. Talvez irregulares, con altos e baixos. Quer dicer, por pór un, exemplo galega:
onde se poña A. Cunqueiro, que
se quiten eses de ... esquerdas,
dician? Cunqueiro hoxe pódese
ler: as obriñas deses curiñas non
se sosteñen, caen das mans. Será socioloxia, ideoloxia, política
diversa; escrita, non.+

Para nós é importante estar ao
tanto do que acontece na Terra,
ter acceso a información non
manipulada (como pode ser a
dos diários, non senda Egin),
enfocada desde o ponto de vista
dos intereses das clases populares, obxectiva. Por isa ANT representa unha mellara substancial na calidade da información
que recebemos.•

}OSÉ GARCIA COR'J'UO

ROXÉLIO V AZQUEZ GoMEZ

(FENE)

(PENAL DE ÜCAÑA)
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Nen Cultura nen Política Lingüística proxectan
actividades para levar o galego ás estreas de cine
A Xunta non convocou neste 1994 axudas de nengun tipo para cinematografia
xectar e debecen á espera de
distribuidor. A
. falla de apoio á
distribución,
precisa de incentivos públicos. Asi como
está artellándose unha primeira empresa de
distribución de
programas de
TV, que contrata fóra e non só
no mercado de
Madrid, poderia
ser rendíbel unha iniciativa

• XAN CARBALLA

Aos incumprimentos
legais ob ervados na
concesión de axudas a
proxectos
cinematográficos que
deberían exibir c 'pia
n gal g , úma e a
r nún ia a con eguir
l n fí io para
gal go n d bat da L
do Cin
p chad
ria
no
tin u e
150

facer programas de reciclaxe, ensinarlles como son os novos médios de promoción e como gañar
merca,dos":

, Os custes
do galego
Cada ano a Televis-ion Galega inviste perto de 1.500 millóns en
dobrar producións estranxeiras
galega, porén nos cines galegas,
señ que se alarme a Dirección Xeral de Política Lingüística, nunca
xamais se viu unha estrea nen sequer unha reposición en galega,
do cine comercial europeu o_u
americano.

ªº

Cales son as trabas legais ou económicas que impiden isto? O investimento en dobraxe de películas, que se pode facer con adianto
ao seu pase posterior por TV, pode rondar entre os 2 ou 3 mi11óns
de pesetas por peza e dependendo
dos cines nos que se estree, precisaranse 2, 3 ou 4 cópias, que poden andar nas 300 ou 400.000 pesetas. Con estas cifras na man
non son grandes os obstáculos para encetar unha política normalizadora que a Xunta non realizou
nen proxecta.

e
non
realiz u n
atória
n t 1994 por primeira
'ez d que funciona a
Autonomía.
Xu to cando e tá en di cu ion a
po ibilidade de incidir na nonnalización audiovi ual e e discute
a Lei do Cine a ní el in tirucional, a Xunta, afectada dunha grave cri e or¿amentária en Cultura,
non convocou a uda ne te ano
para longametra e , curtametrae , vídeo de promoción e program piloto de TY que eran habituai de de hai unha década. A
c nvocatória do ano pasado e tivo d tada con p rto de 15 mili n d pe · ta .

Rodaxe da curta metraxe Distrito Picasso. As axudas da autonomia ao cine galega non dan para facer despegar con forza unha industria própria. Pola contra a Generalitat consegueu grandes estreas.

Unha cópia dunha longametraxe custa
400.000 pesetas e a dobraxe
menos de 3 millóns. É factíbel conseguir
unha carteleira con estreas en galego.

Produción ab ndo
Segundo Xosé Coira, do Centro
Galego da Artes da Imaxe
(CGAI), o problema da producións galegas ou en galega non
pode anali arse isoladamente da
distribución e sobretodo do parque de sás cinematográficas. Segundo Coira se se quixese facer
unha reedición do Cinegalicia,
aquela mostra de tres djas que revisou o cine galego e serviu para
estrear Urxa e Se111pre Xonxa, po- ,
deria volver a repetir e, ' 1hai máis
de SO títulos entre longas , curtametraxes e producións de vídeo,
financiadas con axuda autonómiC(!, nestes catro anos. Poderiase
:

. :. 'J ";..

~::.

•

; , ,,...

sernellante para
o cine. Coira
coida que, de
todos xeitos,
"teria que au mentar o parque
de sás, para baixar o umbral de
rendimento das
películas. Ben
sexa con empresas privadas ou
semipúblicas,
pero se xa a dispersión de povoación non nos
ax uda algo haberá que facer".
Coira lembra
que en Bretaña
vilas de poucos
milleiros de habitan tes teñ en
cadansua sá, e
conseguen facer
estreas recentes,
de xeito que
aproveitan o ürón das promocións.

As primeiras medidas tomáranse a
pé feito en beneficio do catalán,
pero a presión das distribuidoras
conseguiu que o uso dunha segunda Iíngua cooficial non permanecese no proxecto definitivo. Pésie
a iso a Generalitat non renúncia a
manter a sua actividade a prol da
nomralización lingüística nas carteleiras.
No caso galego non se acadou
nen sequer o simbolismo de conseguir unha grande estrea en galego. Desde o ano 1981 hai factores a favor: dobraxe máis barata, superación dos prexuizos de
ouvir en galega as dobraxes mercé ao traballo de nove anos de
Televisión Galega, etc ... Para Pepe Coira, "non é unha panacea
para o conxunto de problemas do
audiovisual na Galiza, pero é pos íbe I e interesante conseguir
avances na galeguización da carteleira". +

No noso país
pecharon máis cines dos que
abriron nos últimos anos, e arrástrase un empresariado que herdou
as sás e para o que "seria preciso

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

O director da Sociedade General
de Autores, o cineasta Manuel GutiéITez Aragón, estivo en Galiza e
anunciou o comezo imediato da
rodaxe de "El rey del río", en localización da provínda de Lugo.
Aragól1 foi recebioo polo presidente da Xunta, xunto ao produtor Andrés Vicente Górnez e os proprietários da recén constituida Galicia

Films, os innáns Manuel e Vicente
Vieítez e Olimpio Liste.

Gutiérrez Aragón conseguiu que
a Xunta corra cos gastos de hospedaxe e manutención da equipa
rnentres perrnaneza no ·11oso p.aís,
o que non é un capítulo menor, e
mesmo declarou que "o que máis
encarece unha película é ter que

rodar fóra de Madrid, porque hai
que traer moita equipa e xente, e
hai que pagar desprazamentos,
estáncia, ... " O total orzamentado
para "El ·rey del río" é de 280 millóns," ~ emre os protagonistas estarán Alfredo Landa, Ana Belén
e Carmen Maura.

Xunta con Gutiérrez Aragón teña
cargo en partidas orzamentárias
convencionais, nen se sabe cal vai
ser a cuantia da colaboración do
governo autónomo. A productora
Galicia Films, recén nacida, ten
en "El rey del río" a sua primeira
intervención e amosa como razón
empre arial de "apoiar aquelas películas que se relicen na Galiza". +

Non consta que a colaboración da

····················································································································~·····················
,
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Gutiérrez Aragón filmará en Lugo con axuda da Xunta

.
-

As duas últimas longametraxes
filmadas por galegas e na Galiza
son Dame Lume e A metade da
vida que xa estan listas para pro-

proxectar tre dia ininterrompidamente de l O da mañá a 12 da noite. Pero despois, en que circurto
mete e a produción?".

A Generalitat de Ca tal uña promoveu a dobraxe recente de películas de grande audiéncia como
"Moito ruido e poucas noces" de
Kenneth Brannagh ou "No nome
do pai" de Jim Sheridan, mercé á
presión negociadora de CiU durante a elaboración da Leí do Cine e a regulación de licéncias de
dobraxe.
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DIAS
indispensábeis para a
comprensión do fenómeno no
contexto da muller universal estudarase en particular a Virginia
Woolf-, e da muller galega especialmente Rosalia, a Pardo
Bazán e Concepción Arenal.+

• Congreso de
Mulleres Escritoras

• Xira americana
dos Chévere
O grupo de teatro Chévere iniciou o

Desde o 1 de Xuño abriuse o
prazo de matrícula para o
«Encontro Internacional Mulleres
Escritoras» que dirixirá no
Cámpus de Lugo a escritora e
ensaista Carme Blanco entre os
días 27 de Xuño e 1 de Xullo.

1-

No devandito encontro
participarán coñecidas
especialistas na literatura da
muller, procedentes de diversas
Universidades, p articularmente
norteamericanas, como Susana
Reisz e Ellen Engelson, de New
York; Susan Kirkpatrick, de
California; Kathleen N. March, de
Maine e Linda Go uld Levine de
New Jersey. Tamén disertarán
Maria del Carmen Simón Palmer,
do CSIC; Marina Mayoral, da
Complutense, Aurora López, de
Granada e Pilar Vázquez Cuesta,
de Santiago de Compostela.
Asimesmo, participarán
numerosas escritoras de
postguerra como a andaluza Julia
Uceda, a catalana Marta
Pessarrodona ou as galegas Pura
Vázuqez, Luz Pozo, Maria Xosé
Queizán, Maria do Carme
Kruckemberg, Ursula Heinze,
Margarita Ledo e Helena Villar.
Os contidos da programación
consisten nunha panorámica sobre
as mulleres escritoras desde a a
Antigüidade grecolatina ao
presente galego, contemplando
particularmente aqueles fitos

31 de Maio unha xira por Arxenrina
e o Brasil, promocionando o seu
último espectáculo Máquina Total.
Os Chévere serán o único grupo
galega presente no Festival
Internacional de Londrina (Estado
de Paraná), que até o 12 de Xuño
presenta grupos de USA, Colómbia,
Uruguai, Arxentina e Brasil, indo
polo Estado español Piko Teatro
(Euskadi) e Teatro Atalaya ·
(Andalucía) ademais dos galegos
Chévere.
Paralelamente ao festival de
Londrina haberá unhas «Jornadas
sobre Espavos Teatrais» onde darán
a coñecer a experiéncia da NASA
como espazo cultural alternativo.
Posteriormente Máquina Total
representarase no Centro Cultural
Ricardo Rojas de Buenos Aires (15
e 16 de Xuño) e Sala Babilónia (17
e 18 de Xuño). +

• Rodouse
a curtametraxe
Distrito Picasso
Finalizou de rodarse na Coruña, cun
orzamento de 400.000 pesetas, a
curtametraxe «Distrito Picasso»
dirixida por Cherna Gagino e
producida polo colectivo
cinematográfico Caos. A história
teanta amasar un diana vida dunha
muller obsesionada pola morte do
seu marido nun accidente

mineria na Galiza, q ue
está a de tru ir m uitos
espazos naturais ou
protexido en todo o país,
ameazando gravemente á
Serra do Caurel e un
traballo div ulgativo
obre a au ga termai .
A revi ta e tará pr e nte
en quio qu e do paí e
póde e pedir á Ru a do
Tauro 2 1-2º (15704
Compostela ).•

provocado por unha pamba. A
curtametraxe é a segunda producida
por Caos que co seu primeiro
t:raballo, «Testamento» recebeu o
prémio do Certame do Ateneo de
Ferrol e hoxe está a circular por
outros festivais . A estrea está
prevista para Setembro.+

• Encontro
O portugués)
língua da Galiza
Entre os dias 3 e 5 de Xuño terá
iugar en Lisboa un encontro
organizador porgalegos e
portug ueses baixo o xenérico título
de "O portugués. Língua da
Galiza". Os convocantes
pergúntanse palas razóns polas
cales "os nossos irmao
portugueses vivem de costas
viradas aproblemática do seu
idioma neste território da Galiza?"
No programa están previstas tres
conferéncias, de José Luis Pires
Laranjeira «A Galiza desde
Portugal», Maria do Carmo
Henríquez «Problemas da língua na
Galiza» e Xavier Vilhar Trilho, «0
quadro jurídico e político do
conflito lingüístico na Galiza», e
diversas mesas redondas sobre o
conflito lingüístico na Galiza: o
problema da escrita e a dimensión
social; a represión lingüística e «0
portugués, língua da Galiza». Na
nómina de cornparecentes están
José Ramom Chantada, Paulo
Borges, füeito Seivane, Dair
Arauja, Antonio Gil, Jesus Sánchez
Sobrado, Joám Guisara , Alexandre
Banhos, José Paz, Joel Gómez,
Carlos Garrido, Alberto García
Vesada e Luis ·González Blasco.+

•Novo número
de Cerna
Chegou ao número dez a revista

• Prémio

ªº
Etn

gráfic
de O ira

de ecoloxia e meio ambi ente que
edita ADEGA, a cada mellar
editada. Ne te número , que
centra a sua portada na ameaza
de con trucción dun encaro en
avía de Suarna, inclúe e un
completo do s ier obre a hi tória
do Complexo Celulo a-E lno a no
que e recolle a problem áti ca
ambiental do complexo de de o
momento da ua in talación, a
campañas da empre a contra o
ecoloxismo e a contro vér ia
entorno ao incumprimento do
convénio coa Xunta. O do ier
compl étase cunha an ál ise do
ector da pa ta de celul o a e
papel no que e pon de
manife to o carácter de indú tria
de enclave da emprea, que deixa
a contaminación no país,
deteriora o bosque coa
eucaliptización e irnpede
completar o ciclo productivo
xerando só un 10% do ernprego
potencial no sector.
N este número de primavera de
Cerna hai tamén vários traballo
sobre o impacto ecoló xico da

A A ociac i n de
migo do M u u rq u oló · i o
de
oruña de u a coñ er o
nom do ga lardo nado ca Pr ' mio
Ped ra do D tino 1994, qu
recaeu no M u. eu Etnográfico de
O e ira (Cea). criado por limpio
Li r Regueiro. q ue n d d hai
d , cada v n reco ll nd o,
e tudando e di ulgando todo un
materia l de tipo etnográfico en
relación co agro galega,
te temuña do pa ado que corren
ri co de pe rder e <liante da
de atención da admini tra ión.

O Prémio Pedra do De tino e tá
in pirado nunh anee tral lend,
céltica que ven ella a Brigantia
con outro povo do Atlántico que
ti ñan como en eña do eu poder a
pedra. O prém io e tá dotado con
médio millón de pe etas e
entregara e en Xuño nun antarhomenaxe a celebrar en O eira.
En ano anteriore concedeu e a
Pedra do Destino ao Mu eu de
Arte Sacro da Coruña, I aac Diaz
Pardo, Maruxa Seoane, Elja
Vali ña A Solaina'· de Combarro
ou ao párroco de ore Pontece o. •

SOMOS UN POBO QUE RESISTID
SALVADOR GARCIA-BoDAÑO

Ainda hai aliadas que non saben ver na luz
da liberdade e beizos que deberan aprender a
expresar valentemente, as palabras nacidas
no fermoso seo desta terra que dicimos amar
como a ningunha. Somos un pobo que resistiu con forza fronte á incesante persecución
lingüística por parte de quen tentaron, vanamente, que un ilusorio imperio os conducira
á divinidade. Un pobo que está a descubrí-lo
mellar de si mesmo e que terá de aprender
que os seres humanos sobresaen polos seus
personais talentos e non por utilizar o utra
lingua, pois en toda lingua poden expresarse
xenios e necios, santos e canallas.
A nosa nación (nos últimos séculas escritores
de pluma castelá aludíannos despectivamente
como «galegas de nación») a nosa nación -digámolo nós agora co maior dos orgullos e co
máis rotundos dos convencementos- témola
que conquistar día a día e palabra a palabra,
sobrepoñéndonos non só a decisións políticas
adversas ós nosos intereses e vexatorias para
os nasos representantes democráticos -como
a comisión parlamentaria galega acaba de
comprobar, lamentablemente, en Madrid-, senón tamén superando con firmeza inxustas situacións como a falacia dunha "igualdade" na
tensión diglósica que se resolve, fatalmente,
en favor da lingua que goza aínda da inercia
da represión e de medios poderosos.

.,,. ,

A lingua propia e maioritaria deste noso país
vese, paradoxicamente, traducida en declara- '
cións e comunicados nos grandes med ios
chamados de «comunicación», e minorizada
ou marxinada en instancias escolares, admi-

O escr-itor Salvador Garcia-Bodaño , foi o mante dor do acto de
entrega dos Pedróns de Ouro e Honra, a Manuel Maria e David
Mackenzie, nun acto celebrado o pasado 22 de Maio na Ca a de
Rosalia en Padrón. Velaqui un extracto do discurso que
pronunciou o escritor compostelán.

Maio. n de e · día -xa, afortu nadamen te.
numero o -, qu contri búen a te tem uña- la
no a afirmac ión como un e p ranzad paí
atlántico, como un país qu
con sid ra Jexiti mado para afronta-! eu propi fu tur
en libre olidariedade e ent ndem nt c s
pobo do mundo.

cida palas xentes, sinxela e fa miliarmente,
como Rosalía- o que pronuncjou, ós seis ano
da perda da súa compañeira, un memorable
discurso en galega e en ardente defensa da
nosa lingua e da nasa Ji• • • • • • • • teratura nos Xogos Frorai s de Tui, organizados
pola «Asociación Regionali sta Gallega» á que
pertencían , ademai s do
propio Murguía, Alfredo
Brañas, Cabeza de León
e González Besada. Vai
alá un cento cumprido de
anos e, por imposible que
pareza, nesa loita xusta e
nobilísima, fiel á raizame
limgüística do naso pobo, fondamente humana
e propia de espíritus elevados e xenerosos, vémonos ainda na abriga
de proseguir.

Hoxe, aq uí, quéren e o brancea-J : r . ultado dunh a tarefa cultural, co mezada hai O
anos, qu e se polari zou non ó cara á creación de e tímulo diri x id o a c adxuva r na
defen a co ntra o e mprobecedo r ef c to.
da sa lvaxe ac ulturac ión, enón , e bre todo, como un recoñecemento honorífi co. U n
recoñecemento que se materia li za nos veteranos e prestixiosos gal ardón de «Ü Pedrón
de Ouro» e «0 Pedrón de Honra», fundado
nos tempos e euros para premi ar, entre a
diversas propostas, a quen se teña ignificado, verdadeiramente, coa s úa obra e c unha
executoria de fidelidade e servicio a Ga licia.
Galardón s codiciados que este ano e lle outorgan ó poeta Manuel María e ó catedrático
de Hispánicas na Universidade ele Birmingham , profesor David Mackenzie.

nistrativas, policiais, eclesiais, publicitarias e
un longo etcétera que impón unha falsa realidade lingüística e se empeña na destrucción
dunha das linguas máis fermosas de Europa.
É así, que o noso traballo
na defensa da cultura e da • • • • • • • • • •
língua, como patrimonio
de tódolos galegas, debe
ser incansable e debe ser
unitario, porque « O pobo
que esquece ou desprecia
ó seu idioma-, ese pobo
estalle a dicir ó resto do
mundo que perdeu a súa
dignidade», como advertía con dureza Manuel
Murguía nun breve libriño, «La Primera Luz»,
declarado de texto para
as escalas galkegas en
1868.

'A lingua propia e

maioritaria do país é
minorizada ou
marxinada en
instancias escolares,
publicitarias,
administrativas, .. .
impondo unha falsa
realidade lingüística.

E sería Manuel Murguía
tamén -o no so egrexio
historiador e polígrafo escoitou neste fogar as derradeiras palabras doloridas da súa esposa, a insigne escritora Rosalía
de Castro, arquetipo da muller galega e coñe-

Por iso hoxe é un día feliz no calendario festivo
do vizoso agramar cultural que, desde hai anos, se mostra especialmente intenso no transcorrer do mes de

Non estamos, pois, as is itndo a ningún acto
funerario que obedeza a un concepto exclus ivamente necrolátrico da Cultura. A s is timos, en boahora, a un feíto pleno de vitalidade, a un acontecemento mái s que no s
honra na fileira de celebracións e aportacións coas q ue estamos intentando proxecta-la nosa propia maneira de ser, de pensar,
de sentir ou de crear cara o conxunto uni versal das nacións. +
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Leituras

Exceso de
materiais
O minotauro e o

Señor Lanzarote
de L.M. Bugallo
Recentemente, da man das Edicións Laiovento, aiu do prelo a
primeira obra narrativa de Luí
Miguel Bugallo Paz: O minotauro e o Señor Lanzarote(l ). E ta
novela e tá dividida en XIX capítulo , ou mellar, cadro narrativo ,
no que e relatan certas vicisilude do Señor da Torres do lla: o
eu nacimento, o enfrentamento co
eu curmán, o eu amor por Laura,
o
u oño misrurado oa realidade: , nre e Lanzar t , ábe e
Minotauro. Entr oño e realidade
vai e conformando a vida do Señor da Torre do lla. té a ua
té eu a sinato.
no el e ·tá narrada en primeir
per oa, on erra apro imación
ao monólogo interior que e re oleo en olilóquio de atitude delamatória. nha atirude que non
permite oldar con efecrividade o
diferente adro , nen o pa o da
realidade ao oño. O de eño do
principal per ona e, o que fala en
primeira p oa, alla porque o autor por un e e o de intelectuali mo, non dá autonomia dabondo ao
per ona e -nen ao per ona e
ecundário . Por exemplo, o curmán do Señor d Torre do la
que e albi ca coma un per onaxe
importante na narración, non o é
nen por pre enza nen por au éncia.
E a falta de autonomía do per ona e, que vi e e re ive mercé ao
eu olilóquio . non permite que
abrolle en toda a ua forza a per onal idade e quizofré nica de quen e
ere Min taur , Lanzaro1e, e é o
eñor d
rre d
lla.

xinas, como -por exemplo- o
capítulo XIII. Orabén, adoitan a
ser as mellares páxinas desta novela cadros ou capítulos nos que
se rezuga unha certa nostálxia por
unha idade de ouro que nunca
existiu. O autor, quizá por un exceso de sentimentalismo intelectual cara o seu personaxe, revira
en cerra maneira o tempo histórico
e apresenta o que era unha idade
de Ferro coas características dunha
idade de Ouro. É o que di o protagonista: "Timaños unha fidalguía
de tonalidade en do menor, unha
cou a argallada entre os bispos e o
pobo ( ... ) E es tempos pasaron.
E vaéron e, ás sombras das cerdeira en flor. Aquel tempo é xa
tempo ido". Agora, eica por desgrácia, chegou o tempo dos segundo , quer dicer, da burguesía. "A
nova cla e 6 coñece o éxito. O
económico, por uposto. Que non
ten relación con palabra como beleza ou mito . Todo i to acabou ,
finou. Quedo eu xa coma e fo e
6 cin a e borralla" (p. 45). Quer
dicer, a nova da e dirixente, peronificada na novela en Tomá , o
curmán do protagoni ta, por unha
longa e deplorábel corrupción -a
do carta , a
do progre o
económicoafa touno
nha obra
daquela idade
de Ouro que literária
pen aba de i pode deitar
própria coua
"eleva- unha
ideoloxía
d ".

de prezábel
Pero non ca- e er
rreguemo as
tinta na ideo- contado
loxia que dei- unha obra
tan cerra par- literária
te da no ela. excelente.
nha obra literária pode
deitar unha
ideo lo · ia de prezábel e er, con todo unha obra literária excelente.
on é o ca o aquí. en a ideoloxia
que deita é de prezábel (mái ben
pasadi ta nen O minotauro e o señor Lan:arote é unha excelente

da novela, só lle fai falta que os
axuste e que faga unha lirnpeza do
material narrativo, talvez asi, nas
suas próximas obras, non teña que
pagar o tributo á indefinición que
pagou nesta sua primeira obra narrativa.•

XGG
1) Santiago de Compostela, 1994. 66
páx.

Luis Miguel Bugallo.

novela. Non o é pala falta de profundidade dos personaxes, de estruración dos diferentes capítulos,
porque o autor confundiu a novela
cun bulldozer. A novela pode facerse con materiais de refugallo,
pero compre facer, antes, unha escolla, que semella que non fixo o
autor. (O capítulo final é unha engádega completamente aleatória;
como aleatória é a "notícia" da
morte-asasinato do Señor das Torres do Ulla Ou o capítuh? XI).
Mais, contado, a obra ten momentos en que se le ben. Nótase un
bon traballo da língua por parte do
autor e coñecimento dos recursos
expresivos. O que fallou na novela
foi o axustamento interno do material captado. Quer dicer, no material acarretado, do que non houbo
unha escolJa prévia. Ou un "peiteado ' do produto final. Luís Miguel
Bugallo Paz caiu no erro de querer
metelo todo. De querer dicer moito, e a i a novela ten toques de humor pero non é de humor. Ten toques de crítica social, pero non é
unha novela crítica. Intenta unha
fusión de mitos (o rninotauro; o ciclo arrúrico) pero estes son meros
pretexto para intentar definir un
per onaxe que a final, permanece
difu o. En todo i o radica -como
na ideoloxia que deita, quizá sen
e dar canta- a falta de definición
que paira enriba da novela. Mais
non desesperemos, BugaUo Paz
coñece ben os recursos expresivos

Un catálogo

total
A música na
Catedral de
Santiago
A irnportáncia económica da catedral de Santiago é consecuéncia
da sua releváncia estratéxica para
a Igrexa Romana; dela son signos
evidentes a impresionante riqueza
da sua arquitectura, a sua ouriveseria, o seu mobiliário ... e a sua
música.

É esta a terceira vez que LópezCalo aborda a catalogación deste
imponente Arquivo de Música. A
primeira vez publicoun o seu traballo (1958-66) en Compostellanum unha revista de historia local;
a segunda (1972) na Deputación
de Cuenca e en ambas ocasións limitouse á ficha de descripción física das partituras. Ésta terceira
vez (A música na Catedral de
Santiago. Catálogo do Arquivo
de Música. Deputación de A Coruña. 1993. 4 volumes) xustifícase
dabondo pala realización da ficha
descriptiva (física, literária e musical) completas, pala incorporación de numerosas obras (novas
incorporación ao arquivo, isen ción de obras que antes engrosaban mazos de papeis revoltos,
etc,. .. ) e pola abundáncia de referéncias cruzadas.

POESIA

Xosé Luís Méndez Ferrín retoma a palabra poética cun texto encantador
e poderoso: Estirpe. Un libro enteiramente protagonizado polo mundo onde o poeta
vive e, sobre todo, polo súa raíz, polo procura da palabra central,
do vínculo coa terra.

NA MESAM COLECCIÓN

ESTIRPE
Xosé Luís Méndez Ferrín

X ERA 1S

~"
~~

A TORRE DA DERROTA

TIGRES COMA CABALOS

Gonzalo Navaza

Xela Arias

Ao igual que nas edicións precedentes e nas suas obras homólogas, López-Calo limítase ao que o
título do libro di: catalogar o arquivo de música, por iso aqui non
figuran, por exemplo, nen o Codex Callistinus nen o repertório
actual da 1itúrxia cotiá. Se ben
López-Calo respeita os critérios
RISM -nos que participou na sua
fixación- tómase certa licéncias:
.en beneficio da claridade de leitura: desenvolve case todas as abreviaturas convencionais e prescinde da información física dos su portes documentais.
O catálogo enriquécese cunha colección de apéndices documentais
que reproducen e amplían a edición de 1972 e coas bio-bibliografias desenvolvidas dos compositores presentes no Arquivo. Estas
bio-bibliografias -inu suais en
obras similares, pero habituais nos
catálogos de López-Calo- apreséntanse intercaladas no carpo do
catálogo, o que dificulta a Jeitura
rápida do mesmo; de seguro que
teria sido máis funcional acumulalas no derradeiro volume formando carpo cos apéndices documentais. O critério didáctico de redacción das biografias -a rep ro d u ció n
das publicadas en
1972, se guida da
actualización da
informa ción- é
pouco
funcional pois
a edición do
1972 difundiuse tanto que
é facil atopala nas bibliotecas especializadas, e toda vez que López-Calo chama a atención sobre
a acumulación de informacións
biográficas nos últimos anos resultaría sinxela a comparación de
ambas edicións, para os interesados na história da musicoloxia. En
troques, Calo
agasá 11 anos
con gorento A obra é sas interpolaluxosa pero cións comensen reeria tando
xo u ba cuesproblemas tións da inao estar en trahistória da
catro tomos. musicoloxia
española, reAgradecería plicando a alse unha gunhas crítiedición de cas malintencionadas á sua
máis fácil obra
catalomanexo. gráfica.
A edición é
luxosa na encadernación, papel,
tipografia, tanto que cria un problema funcional .sério: as consultas esixen acudir aos índices onomásticos (tomo IV) e de aí ao tomo que conteña o dado procurado.
A publicación do carpo do catálogo non só volume, máis funcional,
teria requerido un tratamento tipográfico convencionalmente modesto, prezo que alguns usuários
aceitariamos gozosos. En todo caso, López-Calo serviunos unha
obra de referéncia absoluta que se
anúncia como primeira entrega
dunha xigantesca monografía sobre a catedral de Santiago, toda
vez que proximamente publicarase o documentário musical e unha
extensa. antoloxia de partitura . •
X.M. CARREIRA

{.
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conta de libros
A ollada dos
viaxeiros

Anuário 1993
Saiu xa o tomo do Anuário
de Estudios Literários
Galegos correspondente a
1993. A publicación
dirixida por Xoán González
Millán e editada por
Galáxia, publica entre
outros trabaJJos os de
Carme Blanco («A espiral
permanente: aproximación
á figura literaria de X.L.
Méndez Ferrín»); René
Garay («Formas do
simbólico en Levantouse a
ve/ida de Don Dinís;
arqueoloxía da plurisemia
poética»); Luciano
Rodríguez («Lectura
temática da poesía de
Aquilino Iglesia Alvariño»)
ou Mª do Carme Ríos
Panisse («Nuestra Bandera
Literária de Antolin
Faraldo, primeiro manifesto
artístico galeguista»). _
Inclue critica de libros e un
compendio bibliográfico
anual.•

Galaxia segue a puf:?licar a
sua cblección Gatic¡a, no
Espello traballos ·de xentes .
de fóra que percorreroil o
noso país. Dt<St¡t volta sae ·
Galicia vista por un jnglés
de Aubrey Fitz Qerald Bell.
Publicouse por primeira vez
en Londres no 1922. Trátase
dunha crónica de viaxes que
retrata a Galiza dos anos 20,
as suas cidades, xeito de
vida e unha série de
reflkexións sobre aspectos
da história, a economia, a
língua, a relixión e a
mentalidade galegas.•

Tempos de
guerra
Sotelo Blanco recupera da
man de Rodríguez Fer, ·
unha novela que
permanecia inédita,

Esmoriz de Anibal Otero,
escrita no cárcere durante
os anos da guerra. Otero
(Barcia 1911-1974), estaba
en Portugal recollendo
materiais para o Atlas
Lingüístico da Penínsual
Ibérica e foi entregado
polas autroridades
portuguesas aos
golpistas. Pasou polos
cárceres de Tui, San
Simón, Burgos e
pjgueirido, e
compartiu cárcere con
moita xente fusilatla e
paseada polos .
sublevados, episódios
que en parte se
recrian en Esmoriz,
que é un relato desta
experiéncia feito desde
imha concepción da novela
con _intención
autoexepresiva e viaxe
através da conciéncia. •

Segue Olisbos
Con satisfacción apresentan
un novo número de Olisbos
a publicación.dos amantes
da palabra.; que.mellora a
sua apreseptación e amplia
. ·o núm~ro de páxinas até
máis.de 160. Ttaballos de
Chus Bello,-Joaquim de
M9'fltezuma .de Canialho,
Franck Meyer, Da!11el - . _
Asotey, Aritoio Presedo ou
Suso de Toro, até máis de
. v~te autores._ Ünba: ~sisada
- combinaciqn d,e cr:iación e .
ensaio abeJ!a, ás

colaboracións que se poden
enviar, con coeréncia en
calquer lingua ou
normativa, á Faculdade de
Filoloxia. Avda. Castelao
s/n, 15705 Compostela ou
inforim,trse no (981)
575340 ext. 512. •

Informe de
comunicación
Fundesco ven de publicar o
seu informe Comunicación
Social 1993. Tendéncias,
un amplo traballo de vário
autores, que se abre cun
extenso traballo do director
da publicación Bernardo
Díaz Nosty, que anal isa a
crise dos meios e repasa
cada un dos sectores; o
. centro dos traballos de
debate reflexiona sobre a
Medición e control de
_m édios e Investigación de
·audiéncias. Pódese pedir a
. FÚndesco por fax (91) 578
} .l 48 ou teléfono .~91) 435
12 14. t

, ·

Blues & Rhyt_h m
& Blues de
Cantera's
Cambayá Records é un selo
de afeizoados ao blues, e
isto déixase notar. Por unha
parte son ponto de partida
de moitas bandas dedicadas
o blues e R' n' b, e figuran
no historial dalguns grupos
deste estilo que conqueriron
un relativo éxito. Por outro
lado a viabilidade comercial
de moitas das suas
referéncias é máis que
dubidosa, e quedan na mera
anédota de discos artesanais
e ás veces precários.

O caso que nos ocüpa réune
maquetas de seis grupos de ' .
diversos pontos da xeÓgráfia
española. Os porriñeses Dr.
H ello son os únicos
representantes galegos con
dous temas. "I lik:e
Caroline" é un clásico do
repertóno da banda, un
mero exercício de estilo
do blues de sempre. C~n
"Racismo blues" a banda
fai un esforzo po achegar
o castellano á linguaxe
universal do blues, por
que non o galego?
Ali The Nighters
chaman a ate11c:ión
polo_contraste entre u,nha

con personali_d~de e
posibilidades, e unha
.seccion de metais que
_desmerece o conxunto.
Ta\vez sexa por ser a única
da5 se·is-g:ravacións feita en
d.irecto; e' as especiais ·

· _YO?-

dificuldades que supón facer
· soar ben a sección de vento.
Dalton Blues, Blue Wind,
Jesse James Bañd e Animal
Blues Band completan un
lote que xoga-co éastellano
e o inglés, tópicos de blues
e algunha que outra
versión ..Apesar dalguns
fallos e notábeis diferéncias
entre as gravacións
aportadas polos grupos, sen
dúbida dá un ha idea aos
amantes do blues do que se
está a facer no estado.
Pódese pedir ao fax (95)
2844052.t

O dilema de

evo luir
The Broken
Chanter de Fred
Morrison
É sumamente estimulante a tentativa do excelente gaiteiro escocés
Fred Morrison de executar as pezas do seu disco co acompaña. mento de instrumentos co.m o os teclados a guita- Seria
rra, o bouzou- apaixonanki ou as percu- te que
ións. 1 to fai
algun
que este trabag
it iro
llo non se limite ao dun gal ego
gaiteiro solis- fixese un
ta , ampliando
fronteira so- di co con
pez a
nora.

tradicionai
acompañado ao xeito
de
Morrison.

Morrison
acompáñase
de músicos reputados: o líder de Capercai/Ue, Donald Shaw,
que é tarnén produtor da obra e
Marc Duff, compoñente <lesa
mesma formación, ademais de
Ross Kennedy o que conforma
unha formación de garantias,
completada por James Mackintosh e Wilf Taylor.
Portante un solista perfeitarnente
acompañado no que a1guns puristas poderian considerar unha bere:xia; ao desvirtuar (?) o son tradicional. Esta atitude "fundamenta1ista", refugando todo aquilo que
arrecenda a modernidade , non
pernüte o progreso musical -N este
terreo deben convlver pacificarnente o roáis puro e tradiconal
xunto aoanovado e non ternos por
que renunciar a nengunha da
duas opcións cando ambas son neces~ias e complementária .

O rnao é cando os dunha facción,
sexa calquer delas, non permiten
escoller aos da outra baixo de cal ificacións de todo tipo. Algun haberá que critique con carraxe a
Fred Morrison sen parar e a avaliar as suas excelsas cualidade
como gaiteiro e negándolle esco11er a via artística que prefira co
gal lo de rachar coa sacrosanta

A FALACIA DO ECONOMICISMO
CARLOS MELLA

Carl~s Mella realiza unha lúcida
análise crítica do sistema econóriúco
capitalista. Unha obra de fonda
clarividencia teórica e gran claridade
discursiva.

imaxe de pureza mu ical. Morrion non é o primeiro en fa lo,
po to qu ant riorm nte outro
gaiteiro de calidadc, Rob rt Mathie on, tam 'n e a produción de
Donald haw xa realizara o me mo con re ultado francam nte
alentadore .
Seria apai onant que algun gaiteiro ali ta gal go fi
e un di co
con peza tradicionai acompañado in trumentalmente ao eito do
que realiza F. Morri on, mália a
chea de impropério que deberia
aturar desde certo ectore . Lembremos que no grupo de folk
anovado do no o país coexi ten
sen problema a gaita co demais in trumento . De te xeito o
noso folclore en ancharia o eu
nível de visión: de de o gaiteiro
de povo que toca na sua ca a e
nas festas até aquel que podendo
tocar as mesmas pezas que o anterior, faino cunha conceición máis
moderna e acompañado doutro
músicos-. Por conseguinte o traba11 o deste escocés merece unha
grande atención. O acompañarnento da gaita en ba tante da
peza é moi di creta polo que a
onoridade do in trumento non
queda nunca eclip ada.
Hai temas netamente de oli ra,
na que ó e emprega a gaita,
noutra como "Hect r The H r "
aprézan e o teclado en funci n
das nota da gaita, ocupando un
lugar ecundário que por n ap rta
un bonito comp lem nto a tema.
on o teclado · xunto a per usión intelixentement empregado , o elemento obranceiro. no
acompañamento.

Exi ten ritmos para todos o go ·to (jigas , reel ·, hornpip ·-, pol-

cas, marcha , trahtp y ) en cal-

A R T E S A

quer dele obre ai a calidade como in trumentalista de Morrison.
Moi inspirado no potentísimo
reels e jigas executados, o "Ala dairs Ree1s" e "Jan Alexander'
Fancy" que abren o disco on extraordinários; tamén debemos sa1ientar duas pezas fantásticas cheas de forza e ritmo, a integrada
por polcas e a dos hornpipes. O
traba11o consta, principalmente, de
temas rápidos e potentes, dotados
dunha grande vitalidade. De entre
os escasos momentos lenes, quedámonos coa pracidez de ·"Malcolm Ferguson", ainda cuns teclados pouco atinados. Este bon traballo, que ten algun lixeiro alto e
baixo, aproveita o enriquecimento
sonoro que os instrumentos utilizados lle dan a principal protagonista, que é a gaita escocesa.

Rua A. Martínez Salazar, 3
15011 A CORUÑA - GALIZA
Telf. (98 1) 27 83 99
Fax (981) 25 02 12

O vieiro tornado por Fred Morrison pode estar ateigado de espiñas
mais é transcendente no anovamento da música.folk. •

X.VAZ

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR·

Fred Morrison.

EDITO RIA IS
EN DISTRIBUCIÓN
Edicións Espiral Maior
Edicións Laioverito
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cademos da EDG
Edicións Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas

PRODUCCIÓNS CULTURAIS
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Dirixiu "Raiñas de Pedra" para a compañia galega Ollomoltranvia

Helder Costa, director da Barraca
"Quero levar a cultura galega a Portugal"
igual terian sido máis interesantes
para os povos ...

• GONZALO VILAS

Rec ntemente e treou
Helder Co ta unha p eza
chamada "O príncipe de
Spandau ' cun grupo
au tríaco, promovida
p olo concello viené
para omemorar o
ani r ário da noite do
cri tai r t . Á e trea
d
run
n Parí
udir

Que papel xoga a música?
A música é moi importante. É toda ao vivo, cantada, e ten a ver
coa conceición xeral dun espectáculo sen cenário onde se imaxina
situacións. É unha forma de reproducir 011acimento do teatro: música ao vivo, cenas que se fan e desfán á vista do público. A Ín·úsica
' funciona como unha ilustración ,
segundo as suxeréncias de instrumentos e son que dan tonos dramáticos, románticos, etc ...

Vostede tiña traballado con
· moitos músicos e cantantes portugueses ...

n

Traballei con toda a xente importante na cena musical portuguesa,
con Zeca, Fausto, Salomé, Vitorino, .seu irmán Janita... Para min a
organización da cena teatral coa
música é un gasto particular e tiven
a sorte de poder traballar con experiéncias fantásticas nese campo.

ntiag
d
P dra a no a montax
d grupo gal go
·'Ollomoltra ia que o
portugué
n de dirixir.
O nome de Helder Co ta e cá Ligado
á a mírica fonnación teatral li boeta " Barraca''.
te autor director
e 'encenador" teatral ten traballado
en moi di er o pai e recebido
prérnio no Brasil ou en Catalunya,
onde gañara o nacional de teatro pola montaxe Dancing" no ano 89.
Este auténtico 'axitador' do teatro
go ta de mover e ali onde olfatee
matéria prima teatral, coma cando o
chamaron para criar un teatro nacional en ~ambique, ou upervisando a coreografia tanqui ta da comemora ión do último 25 de Abril poi ru de Li boa.
e
írito de
bril emella pre nte na conve a
d te home cando e oca con admirac1on
eu tra allo co Zeca Afono e "re i al" actual da ua figura
n mundo cultural lu o. ao tempo
que menea a úlcima oluma d haro T glen no
rnal que ten na
man u a op rtunidade de poder
m ntar algun día na aliza un ha
peza de il Vi nt
bre
figura · d
tela
Tiña traballado ante na

Especialmente con José Afonso ...
El. compuña ou apontaba (pois non
sabia escreber música) sobre a marcha, durante os ensaios. Comentaba
por exemplo "que ton é, épico... ?" e
deseguida comezaba a tararear algo
e xa .U o facia aprender á actriz ou
actor e xa tiña case feita a cantiga.
Como as do espectáculo "Femao
Mendes" ou "Zé do telhado" [que
ocupan a primeira cara do LP Fura
fura]. Tendo traballado con alguén
como o Zeca, como non ia gastar
eu da música no teatro?

1

Capitalidade
cultural de.elite
Como se ven desenrolando a capitalidade cultural europea na
sua Lisboa?

VÍTOR MEJUTO/ VOZ NOTICIAS

racteri tica do grupo?

aliza?

Non coñecía ao grupo. Cándido
Pazó [autor do texto de "Raiñas de
Pedra" e colaborador na dirección]
colaborara hai dous anos na montaxe de Arturo Ramos "Inés de
Castro", onde tamén actuaba Luísa
Martínez, e foi onde trabamos o
primeiro contacto que callou despois nesta montaxe da peza que el
escrebeu sobre esa figura histórica.

Go tei da ua propo ta como grupo
que quer fonnar e continuamente,
er unha formación á procura do
eu estilo. En Portugal antes do 25
de Abril do 74 apena habia dous
grupo cun ar anovador e fresco, e
daquela comezaran a sair moitos
grupo novas que foron os que criaron un auténtico teatro portugués,
cun e pírito contrário ao imperante
en moito sítio onde e pratica un
teatro moi oficial que conduce a un
enfranquecimento mortífero. Eu
tentei dar o meu gosto no teatro,
criar a comunicación, pois hai formas na prática teatral que conducen
á incomunicación. O teatro comunicativo, que consegue contar unha
história, debe ter "cousas da vida"
cun papel fundamental do humor. A
equipa era óptima para acadar isto,
xogamos coa improvisación até
criar un lado "solto" na representación. Asi non se sente que o actor
estexa preso, senón que se pretende
que o público perceba que aquilo
semella moi simples. Compre dar
unha imaxe de sinxeleza ao final ,
oposta a ese out:ro teatro grave, "intimidatório" para o espectador.

Adaptábanse ao seu estilo as ca-

Como é a história de "Raiñas de

C uri ame nte no n o tiña fe it •
ainda que i en ca e toda E paña
oa Barraca u montaxe doutro
grup o . princ ipalmence en Catalunya, ainda que vária vece me
fa laran de vir. u tomei parte en
contacto coma o 1 Congre o de
e critore galego e portugue e .
Como empre pa a con e tas iniciativas, todos ficamos moi contentos pero nunca hai unha segunda edición. No espazo teatral da
Barraca vou tentar polo menos
conseguir manifestacións culturais
galegas que se ex iban alá.

Como foi o contacto co grupo
Ollomoltranvia?

'Compre dar
unha imaxe de
sinxeleza ao
final, aposta a
ese outro teatro
grave,
'intimidatório'
para o
espectador"

Pedra", inspirada nas figuras tráxicas de Xoana e Inés de Castro?
É unha historia tráxica que hai
que facer chegar ao público xogando co ponto de vista. Óllase
para as traxédias dos poderosos
cun distanciamento. Ese lado é refor zado para criar a intens idade
tráxica, que sempre se cria pola
via da contradición. Asi a sensibilidade fica preparada para un ponto forte. Faise unha traxédia con
pontos de relax , intercal ando in-

tres cómicos. Tentamos pór ese
desequilibrio no espectador, quen
despois ten que criar el a unidade.

Muller-obxecto
Que carga de metáfora respeito
á Galiza e Portugal ten a obra;
que fala de duas irmás casadas
con reis de España e Portugal e
coroadas en pedra após mortas?
Ten unha leitura referida á história
dos dous países. Se cadra a metáfora máis-interesante é a referida á
muller como obxecto. Trátase da
história dunha manipulación de
duas princesas manexadas as súas
vidas por "superiores intereses do
estado". lndependentemente das
clases sociais é o tema da mullerobxecto, nunha obra que non ten
unha intención feminista declarada
pero que o público feminino pode
pe~ceber ese aspecto especialmente.
Tamén está a eterna cuestión política, unificación-non unificación,
independéncia ou non. Daquela
estaban os proce sos feudais en
contradición e continuan agora
doutra forma ... As independéncias
son ás veces correctas, ainda que
ás veces os procesos federativos

Moitos grupos prestixiados e con
propostas interesantes, recoñecidas como tais polos organizadores, foron sen embargo excluídos.
Un estímulo que podia ter sido interesante, o de integrar a toda a
esa xente, non se fixo. Moitos estranxeiro s que acoden a Lisboa
pergúntannos estrañados por que
non estamos na programación. Os
autores portugueses foron excluídos, só se representa a nomes coma Shakespeare ou Pirandello. É
unha operación faraónica dirixida
a un número reducido de 2 ou 3
mil persoas, as que teñen cartos
para acodir aos espectáculos.

E o seu próximo proxecto?
Pois en Xuño estrearemos coa Barraca un espectáculo a partir da peza "Front Páge" que en España
creo que se chamou "Primeira plana", que coñeceu· versións cinematográficas de Howard Hawks e
Billy Wilder. Readaptada co<; sinais
do momento presente: a TV e a imprensa actuais. A televisión -lixo,
estilo Berlusconi, que tamén impera en Portugal. Nun ha das frases da
peza orixinal, dos anos vinte, o chérif <licia "coidadó que aí ven a imprensa da esquerda e aproveita para
nos atacar". Hoxe xa non ataca:
non existe. En Portugal nen sequer
se poden ler colunistas coma Tecglen ou Montalbán un diário. •
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LUIS SEOANE, CELSO EMILIO E A EMIGRACION
XOSÉ LOIS GARCIA

•

Era o Día das Letras Galegas de
1973, un xoves, para máis señas, e
Luís Seoane estaba aquí en Barcelona, inaugurando unha exposición
de debuxos e pinturas de Caste1ao,
na Galería Sargadelos. Luís, con
toda a súa xenerosidade e espontaneidade colleu un catálogo da exposición e o1Joume; fixo un dibu':xo
e entregoumo para me dicir qu,e tiña moito respeto polos que .emigraban e dun xeito especial polos
que f~cían patria fora dela. Preguntoume das condicións dos emigrantes, do grao de conciencia galeguista e sobre a integración dos
galegos ao meio catalán. A este
diálogo for.on incorporándose a1gú.ns amigos e a conversa desfiou
a p_osicións deliberadamente calorosas sobre o poemario ·de Celso
Emilio .Ferreiro: "Vfaxe ao país
qos ananos", que o Luís non concorríá nas posicións do Ce1so.
Houbo un intre en que a discusión
centrouse entre el e Margarita Ledo Andión; na altura estudante dexomalism9 en B~rcelona, que defendía as posicións do Celso Emílio. Servidor pasouse á neutralidade e, sen facer acenos a ninguén ,
optei en silencio e con matices por
estar dacordo co Luís e mais co
Celso. O ~uís sabía máis das .desgracias, victimismos, traxedias e
al~enacións dos emigrantes que o
Celso. Este concretábase, tamén,

'* Esmoriz
/flfíJa l'.(}te¡c-p

a ;estemu~o

veraz
da Gu~rra Civil ·
e un grt:inde esforzo
'creativo: a·novela
como interiorización'
da experiencia.

nunha das vertentes insolidarias
dos .emigrantes e esta pos_ición era
e segue sendo a todas luces certa.
Luís nascera, en Buenos Aires , no
seo dunha familia emigrante e coñecía os traballos de centos de galegos, as solidariedades entre eles
e o. enorme esforzo
que fixeron na Ar- • • • • • • •
. xeritina para que
Galicia desborcjara
eses silencio secular. Luis era comprensivo e solidario
con esa emigración:
entendía, vivíaa e ·
en certa maneira re. presntábaa.

que traizoan a quen sexa, con tal
de aportar sumandos á súa usura.
Sobre este tema, nós os emigrantes , coñecemos centos de exemplos significativos que inciden no
que o Celso manifesta no seu libro
e que máis tarde recoñecerá e es.
cribirá Luís Seoa!t • • • . • _• •
ne, poñéndo como
culpápel de todas
esas indecencias á
propia ignorancia
que procede: sempre, das cqndicións dun país
subdesenrolado e,
aínda noutra fase,
colonizado.

'O Luís sabía

· O Celso, polo pou-

máis ·das ·
desgracias,
victimismos,
traxedias e
alienacións dos
emigrantes
que o Ceiso".

co tempo que estivo emigrado, viviu
p'ersoalmente o
agravio duns galegos un tanto especiais e incidiu nun
uos elementos básicos da insolidariedade que procede
desa forte e íntegra
ignorancia dos novos ricos. Neste
sentido, Celso tiña razón. E foi ro_.
tundo e directo como' x.a o fora
Curros, no século pas¡ido, cos galegos oportunistas da Habana , e
que en tódalas emigracións hai
bastantes persoas sen escrúpulos

Manifestaba Luí~ ,
naquela conversa,
a simpatía e cariño
por centos· de miles de galegos que,
na s súas condicións de emigrantes, deiaban Galicia, na maioría das
veces, sen saber
onde estaba o país
receptor e o tipo de cultura ou de
comportamento que tiñan. A travesía atlántica só merecía, comentaba, un enorme silencio en honor
deses herói s. Luís Seoane tiña
conciencia e dimensión dos compiexos de inferioridade e das contradiccións que concorrfan en varias prácticas e connotacións dos
emigrantes e que a el lle doían, pola súa calidade humana e por ter
nacido na emjgración, ser emigrante e, sobre todo, ser un exiliado que , naturalmente, isto non
eran as características de Celso
Emilio Ferreiro.

S~oane, nun comentario radiofónico en Buenos Aires, o 20 de
abril de 1969, con respecto ao poeta de Celanova, foi bastante
pragmático sobre un tema que co- ñecía moi ben. Isto non quere dicir que o Celso non tivese razón
con respecto ao ghetto emigrante
de Caracas. O éxo9o galego sempre tivo un rosto con dúas facianas discordantes no seu comportamento. Mais o berrinche· do
Celso, no que envolve a toda a
emigración, é máis xustificábel en
conductas individuais e en conflictos persoais que no demostra
que todo o colectivo de emigran-

tes galegos en América on como
el o interpreta.
No libro "L uís Seoane vida e
obra", de Helena González Fernández, hai unhas consideración
sobre este tema que suscribimo . e
que son coincidentes coa posición
que mantivo Seoane. Esta autora
entra nunha análise dinámica de
apreciacións obxectivas sobre as
posicións do Luís e nalgunhas das
contradiccións nas que incorreu o
Celso a nível de apreciación global, cando o problema del era unha decepción persoal. Por iso que
Helena González atina cando
aponta o que egue obre Cel o:
"A súa experiencia na emigración
no!'J ten nada que ver coa da maioría dos emigrantes, case todos
analfabetos que fuxían da mi ería
económica e da pre ión ocia! '.

Recakando , con preci ión e autenticidade, a belixeráncia do Celso contra todo un e tado de cou a
inxusta . e te sentido, había unha e pecie de perdón, profundamente humano, coa boa e entida
intención de uperar malo entendido que poide en formar barullos.

Naquela tarde coruñe a. aímo
polo solpor da úa casa á inauguración dunha expo ición úa. no
pa eo da Mariña. Me mo no Orzán o Luí decidiu que a Maru a
fo e en autobú e nó o dou a pé
para facer mái longa a conver a.
E neste percorrido aiu a defender
a chamada e cola poética ouren ana da emigración: Curro , Cel o
Emilio Xosé Conde, Pura Vázquez etc., etc. Contextualizando a
cada un en temporalidade e e pacios diferente en todo o proce o
Dous anos mái tarde daquela euemigratorio e eloxiando a cada un
fórica conver a de
dele con profundo
Barcelona, concre- • • • • • • • • • • • • • • re peto. E, ne te
tamente o 24 de ·epercorrido, o Luf
tem bro de 1975,
alterou e cando favisitei a Seoane na
1amo do s cinc
súa casa da Coruña
conenado a morte,
alá polo paseo da
pola dictadura, qu
Ronda, desde a cal
foron executado
se divisaba a praia
tres día de , poi . ,
de Orzán e boa
repetíndom varias
parte da cidade.
vece. a ua · lidaNun ambiente relariedade coa loita
xadísimo falamos
antifranqui ta: codos xudeos en Gamo galego, comulicia e, como non,
ni ta e, obre todo,
dos emigrantes e,
como cidadán.
sobre todo , de varios poetas que viSeoane era un hosionaron e palpame apaixonado,
ron a emigración.
sen orgullo e en
Seoane falaba moirencores; non era
to, con coñecimenamigo de entrar en
to de causa, e era
liortas ou en escarun gran comunicaños. O tema prindor e, naturalmencipal sobre o Celte, saíu o comenta- .
so tíñao liquidado.
Optou, dende un
río ao libro de Celso e a posición de
primeiro momenSeoane xa era disto, pola comprentinta á que manisión e non por crefestou no programa
ar confrontacións
radiofónico e a que
e , realmente, o
mantiña en BarceLuís nunca conslona. A súa xenerosidade desbortruiu , a carón <leste tema, lanza
dante tíñao feíto reflexionar e tínen escudo para atacar ou defenñalle concedi.do a Celso outra poderse. Veleiquí o gran rigor dunsición, outro valor, outra comha persoa excepcional que, no diprensión e outro grau dimensional
to pondaliano, nunca deixou de
do seu compromiso· cívico-social.
ser "bó e xeneroso". +

'Luís alterou e
cando falamos
dos cinco
condenado a
morte pola
dictadura,
repetindo a súa
solidariedade
coa loita
antifranquista:
como galego,
comunista e,
sobre todo,
como cidadán".
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PASAR DO ACADEMICISMO AO COMPROMISO.
A NECESIDADE DE IMPLANTAR A ANTROPOLOXIA NA UNIVERSIDADE
. MANuEL VIIAR
cer mimetismo do que se fai máis alá do Padomelo, que acaba case sempre en fracaso.
Hai que ligar a Antropoloxia cara a própria sociedade e non convertela en algo exótico. Por
isa é importante ter en conta a eses folcloristas
e sobretodo á xente da xeración Nós. Teria
que haber1 por citar unh~ expresión dun vello
antropólogo catalán, un critério étnico que primase sobre todos os demais.

Desde que a meados do século pasado agromou o interese etnográfico na Galiza baixo o
influxo de idea procedentes de movimentos
políticos como podian ser o romanticismo ou
o rexionalismo, quer dicer, coa Pardo Bazán
e Manuel Murguía como abandeirados, tense
andado xa un bon camiño pasando pola xente da Xeración Nós, que é cando realmente
cristalizan os estudos etnográficos ao contacto co galeguismo e co compromiso co país.
Logo veu o vendaval e algo e alguns puderon
abrigarse no "Instituto Padre Sarmiento".
Houbo que esperar até a década dos sesenta,
cando para os antropológos estranxeiro s
empezou a facer e difícil e arriscado estudar
ao " primitivo " qu e andaban e pallado
polo chamado "Terceiro mundo", polo que
po u an a ua mirada no paí e do Su 1 da
Euro pa: E paña, Portugal, Gréci a, onde non
había " primitiv o " pero i ma a de campeiño q ue pod ian ub ti t uir no e tudo a
aquele , ademai , pór en práti ca no no o
continen te a análi e e treada xa na porta do centro rico, en paí e coma Méx ico e
outros próx imo ao E A. X urdiu a i un
ampo novo , unh a nova fre nte c ham ad a
"Ant ropo loxia medirerránea".
Veiga Roel: Conduclndo o gado.

Como non, Ga liza foi, e ainda é, un paí con
gancho para o ancropológo , poi como dixo
go co trabal lo de campo, que é, seica, o rito de
alguén. ' ·ábre e por momento cara o mundo
paso prévio para entrar no mundo dos antroda modemidade, pero con ervando entre as
pólogo . Case empre, estes cachorros de anuas montaña e aldea
tropólogos marchan sen
ai nda un incríbel te ouro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • chegar a ter un mínimo
vivo de e lla fo nn a e
coñecimento do idioma
n rrn " e, ademai , e tá
e da realidade social e
e ás p rtas do centro,
política do país.
ou como me dicia unha
antropológoa inglesa que
Orabén, tan rico e floriescolleu o no o paí para
do campo ante o que
facer a ua tese: ·eu penquedan pasmados os anaba inne ao Peru , pero
tropólogos formados no
entre a violéncia e miña
estranxeiro, tiña que renai q ue e tá ma l. poi
percutir dalgun outro
decidi n virme á Ga liza
xeito no país. Non cheq ue e tá a unha hora e
ga con que hoxe a Anméd ia de voo de La ntropo loxia xa está indre ". Somo , poi , un
clu ída no curriculum
p aí . intere a nte po lo
dalgunhas especialidano o exo ti mo e qu e ,
des, como poden ser
ademai , e tá á porta do centro rico.
Hi tória ou Filo ofia tampouco con que haxa
antropólogos dando aulas nos campus universitários de Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e
Santiago. Isto débese, máis ben, ao tirón xeral
das ciéncias ociais nas últimas décadas en todo o mundo, o que perrnitiu que chegase a ter
un bon volume de información e análise, o
que e traduciu nas aportación de modelo e
técnica de inve tigación que enriqueceron e
contribuiron ao de envolvimento das ciéncias
ociai en xeral. Mai ainda non ten no naso
paí o po to que e merece entre o outros abere ociai .

'Galiza foi, e ainda é,
un país con gancho
para os antropológos,
interesante polo noso
exotismo e por estar
ás portas
do centro rico"

Daí a urxente nece idade de reclamar unha
licenciatura de Antropoloxia na universidade, de elevar os e tudos antropolóxicos á ca-

tegoria universitária e de que galegas e galegas que queiran facer a especialidade de Antropoloxia non teñan que se desprazar até
Madrid, Barcelona ou o País Basca. Pero a
implantación dos estudos de Antropoloxia
no segundo ciclo non seria a panacea final
que solucione todos os males. Poderian ainda empiorar as causas si se opta por facer
unha Antropoloxia academicista e pechada á
realidade social envolvente, unha Antropoloxia escapista, "neutral" ou "parroquialista".

Quer dicer, a implantación da licenciatura de
Antropoloxia na universidade galega teria que
estar orientada metodoloxicamente tendo en
canta a situación social e política do país, o
que significa, gaste ou non a rnoitos antropólogos, un determinado compromiso político.
Quera dicer, non se pode estar a estudar a organización social e as redes de poder na comarca da Límia, por dar un exemplo, e ser totalmente indiferente ao problema da pataca
ou da destrución ecolóxica da zona. Recalquemos, pois, este papel de certa especificidade e compre recordar, outra vez, que cando
máis incidéncia tiveron estes estudos no naso
país foi precisamente cando os seus autores
estaban comprometidos, dun xeito ou doutro,
· na Jaita pala dignificación. O departamento
de Antropoloxia da faculdade de Filosofía da
universidade de Santiago xa ten elaborado un
proxecto de como teria que ser a implantación
desta licenciatura de segundo ciclo. Segundo
o seu informe Santiago seria o lugar ideal, xa
que neste campus danse todas as carreiras que
permiten, unha vez rematado o primeiro ciclo, o acceso á· licenciatura de Antropoloxia.
Ademais os dados que manexan falan de que
o estudantado destas carreiras segue a preferir
facer os seus estudos nos· centros de Santiago
e que esta canta cunha ampla infraestrutura
de estudos de primeiro ciclo, polo que a implantación deste segundo ciclo incrementaria
máis as expectativas <leste alunado.

Unha licenciatura de Antropoloxia no noso
país teria que estar orientada a incrementar,
Por outro lado en Santiago cóntase xa cun
entre outras cousas, os
amplo fundo bibliográestudos e investigaeións • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fico especializado resobre temas que afectan
partido por tres faculdaaos galegas e galegas hodes e, sobretodo, cos
xe, sobre temas que están
amplos fundos etnográsendo conflitivos e que
ficos procedentes de
tocan o cerne mesmo da
Institucións como o
nasa identidade, temas
Museu do Povo Gal ego .
como poden ser o confliou o Instituto Padre
to lingüístico, a crise inSarmiento (en lamentádustrial, a eucaliptizabel situación de deixación, o desmatelamento
dez). Cóntase, tamén,
do agro e outros demancon profesorado adetelamentos, son cuestións
cuado tanto no campo
nas que os antropólogos
da Antropoloxia como
de te paí ainda teñen e
en matérias afíns.
deben dicer moito. Poden
Agardemos ese paso
axudar enormemente a
preciso como antes se deron os pasos para a
refacer a vida <leste pavo desde dentro e non
que teñamos que esperar a que outros nola
criación da faculdade de Económicas ou a
criación da especialidade de galega-portuconten desde fara e conten segundo lles interese. Entendo que haberia que contar con angués, pero agardemos tamén a que non se fosilice e se peche á realidade, como lle pasou,
tropólogos á hora de sacar adiante, por exemplo, programas de aplicación social e non fasobretodo, a Económicas.+

'A implantación de

Antropoloxia na
universidade galega
deberiase orientar
tendo en conta a
situación 'social e
política do país"
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Convocatórias·
Organizado pola Escota de Imaxe e
Son (EIS) e o Concello da Coruña.
Pódense apresentar xóvenes de 18 a 30
anos, con proxectos de non máis de 10
fóJios en formato de guión cinematográfico que virán acor:npañados de dun breve resumo. Só admiten obras inéditas e
orixinais, e serán rexeitados os guións
baseados en cantos, novelas ou obras de
teatro cuxa autoría non sexa do participante. Os guións haberán de contemplar
a cidade da Coruña como elemento do
relato e a duración non poderá exceder
os 10 minutos. Para participar hai que
remesar, antes do 30 de Xuño, 5 cópias
baixo plica (amais dos dados persoais
cómpre incluir unha fotocópia do DNI)
á: A Coruña .. . de cine. Escola de Imaxe
e Son. Someso, 6. 15008 A Coruña. Os
prémios, que corresponderán a 4 dos
apresentados, consistirán na producción
en S 16/35 mm. dos guións sempre que
as equipas de traballo asuman o coste
do guión, música orixinal, equipa artística, desprazamentos, dietas e servizos
de producción, dirección e equipa de dirección artística, escenografía e atrezzo.
A EIS pagará o coste do resto de material, asesoramento e todo o persoal necesário e o Concello da Coruña contribuirá cunha aportación para equipamento de cámara, material virxe e laboratório. Maior información na EIS (981) 10
41 24.

Prémio de relato curto
Non vai máis

Prémio 17 de Maio

Convocado polo Casino do Atlántico da
Coruña e dotado con 150.000 pta. para
relatos orixinais e inéditos relacionados

O Departamento de Filoloxia Galega
da Universidade de Santiago, en colaboración co vicerrectorado de investigación convoca a sexta edición do prémio
17 dtt Maio de investigación lingüística
e literária dotado con 100.000 pta. para
o primeiro, 60.000 pta. para o segundo e
40.000 pta. para o terceiro prémio. Poden concorrer todos os estudantes de
primeiro e segundo ciclo de Facultades,
Colexios e Escalas Universitárias. con
orixinais en língua galega. As inve tigacións, necesariamente orixinais e inéditas, tratarán algun aspecto lingüístico
ou literário da obra de Luís Seoane. Para participar hai que mandar os orixinais
por quintuplicado, en fólio ou holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do 9 de Setembro de 1994 á Secretaria do Departamento de Filoloxia Galega (Fac ultade de Filoloxia. Campus

co xogo, a aposta o azar ou a s01te. Os
traballos han de andar entre os 6 e os 12
fólios de extensión mecanografados por
, unha soa tara e a dobre espazo. A apresen tación farase por quintuplicado e
baixo plica, antes do 15 de Ago to de
1994, ao enderezo: I Prémio de relato
curto Non vai máis. Emíl ia Pardo Bazán, 27 baixo. 15005 A Coruña. Maior
información no (981) 24 27 99.

Norte. Avenida Burgo das Nacións.
15705 Santiago de Compostela. A apresentación dos traballos farase ba.ixo lema, xunto cun sobre pechado onde irá o
n.ome completo, enderezo e teléfono do
autor, título da investigación e un documento que. acredite estar matriculado no
curso 1993~94.

Concurso de guións
A Coruña ... de cinema!

Prémio de xornalismo
sobre ecoloxia

Prérnio de narrativa
Torrente Ballester

A Asociación Cultural Penas de Rodas de Gaioso (Outeiro de Rei. Lugo)
convoca o JI Prémio nacional de xornalismo sobre ecoloxia ao que poden
acceder todas aquelas persoas que publiquen os seus traballos en_galega ou
castellano, en 'x ornais ou revistas do
Estado español. ·Os traballos hanse referir a temas sobre ecoloxia en xeral dos
que o xurado valorará especialmente os
adicados a defensa do património natural, paraxes pintorescos e o lugar de Penas de Rodas e os. seos arredores forestais. A dotac"ión económica divídese
nun primeiro prémio de 100.000 pta. e
un segundo de 50.000 pta. Os orixinais,
que han de ser publ icados con data posterior ao 1 de Xaneiro de 1994, remeseranse ao Centro cultural Penas de Rodas (Gaioso. Outeiro de Rei. Lugo), até
o 15 de Xullo de 1994.

A Deputación da Coruña convoca a
sexta edición do prémio de narrativa
Torrente Ba llester, dotado con
2.500.000 pta., ao que poden concorrer todos os interesados con orixinais
escritos en galego ou en castellano. A
temática das obras é libre, poden acceder ao prémio novelas, relatos · ou conxunros de relatos. Os orixinais apresentaranse baixo plica, por triplicado
e en exemplares separados, en . tamaño
DIN A4, numerados e grapados ou encadernados. A entrega farase antes do
15 de Xullo de 1994, nun sobre que
jndique JV Prémio de narrativa Torrente Ballester na Deputación Provincial da Coruña . Avenida Alférez
Provisional, s/n . 15006 A Coruña.
Maior información na Deputación
(981) 18 33 OO.

Prémio de investigación
Xohana Torres
A Concelleria da Muller de Santiago convoca o prémio Xohana Torres
ao que poden concorrer todas as persoas que individual ou colectivamente apresenten un traballo inédito de
investigación en calquer disciplina.
A temática referirase a calquer aspecto humano que contribua ao coñecemento so bre as mulleres que destacaron en calquer eido, tanto na actualidade como no pasado. Os traballos
deberán ter unha extensión mínima
de 50 fólios mecanografados a dobre
espazo (poderán vir acompañados de
material fotográfico), e apresentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Santiagode Compostela con plica e
lema identificador antes do 31 de Decembro de cada ano. Ofallo do xurado darase a coñecer o dia 8 de Marzo
de cada ano, Dia Internacional da
MulJer Traballadora. +

Actividades
O home e o mar
No auditório do concello de Cambados
ás 20,30 horas, ciclo de conferéncias
sobre o home e o mar. O venres dia 3
Staffan Méirling falará das embarcacións tradicionais galegas.

Curso de títeres
Marcelino Santiago Kukas impartirá
un curso de títeres patrocinado polo
Concello de Santiago, do 6 ao 10 de
Xuño, na sa la Galán de Compostela.
Información e inscricións na sala Galán: Gómez Ulla, 7. (981) 58 51 66 e
58 51 21.•

Música
Festival folk
Cidade Vella
A Asociación Cultural Cidade Vella
de Santiago celebra o seu festival
folk do Venres 3 ao Domingo 5, todos
os dias a partir das 9 da noite, na Praza
da Quintana. A programación do festival: Venres 3, Cempés e Ophiusa da
Galiza, A Ronda dos Quatro Caminhos de Portugal, e Tapia eta Leturia
de Euskadi. Sábado 4: Durindaina e
Luar na Lubre da Galiza, Ar Re Yaouank da Bretaña, e Dervish da Irlanda. O domingo 5 . Keltoi e Na Lua
da Galiza, e máis Bhundu Boys de
Zimbabwe. Completan o programa _pasaruas, charangas e grupos de animación todos os días. Venda antecipada
de entradas a 300 pta. e de bonos a
600 pta. nos locais da Cidade Vella.

Cavalleria rusticana e
Pagliacci
O Orquestra Sinfónica de Córdoba e o
Coro do Gran Teatro de Córdoba interpretan as óperas Caballeria rusticana de P. Mascagni, e Pagliacci de R.
Le.oncavallo, o dias 9 e 11 de Xuño, ás
9 da noite, no Auditório da Galiza
(Santiago).

The New York Harlem
Theatre
O Venres 3, ás 8,30 do serán, no Centro Cultural Caixavigo, The New York
Harlem Theatre pon en cena a ópera
Progy and Bess de Gershwins. Entradas de 2.500 a 4.000 pta. nas billeteiras do centro cultural (abertas de · 11 a
14ede18a2lh.).

Orquestra Filarmónica
de Montecarlo
O Xoves 2, ás 8,30 do serán, no Cen-

Libros

Pero é mentira /
que os meus ollas
ir..nventaran a luz e
cha negaran. Poemas

Anúncios de balde ·
• Mestre busca desesperadamente un
traballo relacionado co ensino ou calquer outro: livrarias, editoriais, conductor... (981) 69 56 82. A Coruña.
• Merco bicicleta estática para ximnásia. Perguntar por Marisol a partir
das 3 da tarde no (986) 25 34 69.
• Grande oferta de discos e casetes.
Toda clase de música. Evéncio Baño .
(982) 21 05 85.
• Brigadas de solidaridade a Centroamérica. Se te anima a botar unha
man aos esforzos das xentes que queren mudar por i próprias as sua más
condicións de vida, e queren facelo colectivamente; de e tar intere ada ou interesado en ter unha maior información do proxec to ponte en contacco
con nó : Comité de Solidaridade (COSAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña,
74 70 92 da Costa da Morte 24 83 48
de Ouren e, 54 82 55 e 53 74 97 de
Santiago, e 20 48 03 de Vigo.
• AJugo chalet perto da praia . Camposancos. Meses do verán (986) 62 70 40.
• Aulas de inglés para recuparacións con profesores nati os. En Vigo. (986) 47 12 62.
• Alugo casa perto da desembocadura do Miño, en Campo aneo . Perguntar por María Xosé, de 13 a 15 e de
20 a 22 h., no (986) 62 7187.
• Alúgase estúdio en Vigo, con calefacción, auga quente, oleado. céntrico.
Ideal para estudante. (986) 49 06 88.
• Percuro xente coa que montar a
película sen un peso. Se te coñecementos de cine ou vídeo (na área de
fotografía, cámara, son e maquillaxe),
chámame ao teléfono (986) 22 69 8 l a
partir da · 8 do serán, e pergunta por
Xan Leira.
• Andamos a andar a terra na procura de investigar e catalogar aquele
recuncho onde a hi tória se deli e ·e
con forza no seu dia e que hoxe durmen
o paso dos séculas. Fuxindo de facer
práticas arqueolóxicas e de alterar o entorno e coa fin antcdita, olicitámosvos
no escribades informándono daquele
lugares so peitoso (pedrafita , anta ,
mámoas, etc.) e meio perdido dos que
teñades referéncia. Viaxes Céltiga .
Apartado 1364. 15007 A Coruña.

Clan Moriarty.

tro Cultural Caixavigo. A orquestra interpretará obra de Liszt,;Berlioz e
Tchaikovsky dirixida por Jansug Kakhidze. Entradas desde as 2.000 ás
3.500 pta . .nas bjJleteiras ·de· 11 a 14 e
del8a21h.

Ar Re Yaquank
Un dos grupos estrela do Festival Cidade Vella de COmpostela estarán ás
21,30 no Liceum de Porriño.

Nani García e
Carmen Rey

The Goldeh Gate
Quartet

Oferecen un concerto de jazz o dia 3,
ás 8 do serán, no edificio de usos multiples do Burgo (Culleredo. A Coruña).

O Sábado 4, ás 10,30 da noite, no
Centro Cultural Caixavigo. Entradas
(2.000, 1.700, 1.300 e 1.000 pta.) de
11 a 14 e dé 18 21 h. na billeteira do
centro cultural.

Genma e Pavel
O 5 de Xuño no Liceum de Porriño. O
9 de Xuño no Malecón de Vigo.

Elly Ameling
A Sociadade Filarmónica organiza o
concerto da soprano Elly Ameling para o Luns 6 no Centro Cultural Caixavigo. -

Clan Moriarty
Mesturando elementos ainda ben distintos conseguen un resultado xeitoso. Coa voz de Maria á frente, en inglés, incorporan armónica e guitarra
todo terreo que os alonxan da banda
de blues machaca acordes. Este sábado ás 23 h. en Estación 23 de Vigo
(Alfonso XIII). Entrada de balde.+

Latina Show
Actuación do grupo de salsa cubano
Latina Show todos os Mércores no
Malecón (Vigo).
f
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de Isolda Santiago que
feren sen mancar. Flor
de tan mal xardín é o
título do libro que
edita Espiral Maior.

• Oferecemos charlas sobre a situación do sócio-lingüística do galego e
do bretón asi como de aspecto xerais da Bretaña contemporánea (en
galego ou francés) para centros de ensi no de toda Gal iza. Isabel e Nea!. Algália de abaixo, 20-2Q. Santiago.
(981) 56 07 69.
•Vendo chalé de 2 plantas máis garaxe, 2.500 metro cadrados de terreo e
unha casa vella. Nas Rias Baixas.
(923) 26 76 57.
• Véndese moto BMW, modelo Kl 00
RS. Poucos quilómetros, cor negra.
Urxente ¡:ior motivos de viaxe. Chamar
ao teléfono (986) 22 65 86 .
•Vendo equipa fotográfica completa ou por partes. Cámara Canon Al,
flash Canon Speedlite 199A e obxectivos Canon FD-50, Tokina (80-200),
Tamron-SP-13A (24-48) e Kenko 2XCFE Teleplus MC4. Todo con manuais
de uso e estuches orixinais. Prezo total
75.000 pta. (consultar prezo por partes). Chamar ao (981) 52 01 76 de
Santiago, despois das 9 da noite.
• Alugo chalé con xardin para os
meses de verán nas Rias Baixas.
Chamarás noites ao (923) 26 76 57.

• Desexo receber pegatinas relacionadas co mundo motor: motocicli mo,
automobili mo marcas comerciais,
etc. Serán gratificadas dalgun xeito.
Xosé Antón González Novoa. 32071
Pereiro de Aguiar. Ouren e.
• Plenemarcos (asociación de senderismo) organiza percorridos de dia
enteiro pola Serra do Barbanza en
temporada de verán . Temo grande
coñecemento da ua arqueoloxia, ecoloxia e do Jugare mái intcre ante .
Tarifa a convir. Información: por telé fono (981) 83 26 83 (perguntar por
Antonio , á noite) ou e ribindo : Manuel Gago Mariño . Díaz de R bago,
17-31!. 15940 Póvoa do Caramiñal. A
Coruña.
• De e aria inter-cámbiar corr pondéncia . Je ú
nge l Hernández
De Arma . 34 ano _ Son En ·eñeiro
Agrónomo e traballo como con ervador da natureza no In tituto de E oloxia da Académia de iencia de Cuba. lntere ame a ecoloxia e a poe ia.
Enderezo:
. _5 l . º 3_07 e/n 3_ e
34. Punta Brav a. Ciudad Habana .
l 9_00 Cuba.
• Fan e traballo en pedra (~ me , peto de ánimas, reló de soL.).
persoas
intere acta poden chamar ao (9 6) 43 7
15, preguntar por Tolla ou Mari bel.
• Oferéce e moza para coidar pequerrechiño ·-carol'. O Ferro!. 35 02 67.
Chamar Lun e enre pola mañ ' .
•Ingle frances bretom gales: auJ
particulares e grupo reducido todo
os níveis e tradm;on (galego e castelhano ). Licenciado com muita e periencia, nativo da Grande Bretanha e da
Bretanha continental. RaLom : ea! e
l abe!. Algália de bai o. 20-2". ompo tela. T leíone: -6 07 69 (Puri).
• Compro fotocopiadora pequena .
(986) 43 94 44.
• Vénde e muiño pequ no (20 m l),
re ·taurado como refú io, en Paraño ( ' otobade) . 600.000 pta. lnteresad 'i
chamar ao tel ' fono (986) 52 41 82.
• Bu co o livro El M(lquis en E p(lña. utor : g uado ánch ez. Edi torial an MarLin. l 97 . S
Jgu m o
tive ·e ou oubc se com consegui lo agradecería que c ntactasse comi go. Ant m García Mat ·. Prcvcntiv :
Pica ent TI!. panado 1.002. 4 225
Valéncia.
•Profesora titulada en EXB imparte clase ou coida neno na oruña
ou arredores. (981) 22 00 61 .
• Modista fai arranxos de todo tipo
para home e muller. (986) 22 28 41.
• Traduccións Atlánticas. Traducimo
do finés e máis do alemán. Pergumar
por Núria, teléfono (986) 43 68 32.
• A asociación "Francisco Villamil"
distribue: Nº l 3 da revista Sodepaz,
Chiapas Insurxente, sobre o EZLN e
a situación de Chiapas e México (500
pta.); NQ5 do periódico Sabara. Independencia y libertad, de apoio á campaña por un Referendo Libre e información sobre a RASD, a guerra, artigas de opinión, iniciativas de solidaridade, etc .. (100 pta.); bo letins Cuba
Va, da Coordenadora Estatal de Solidaridade con Cuba (200 pta.). Ademais libros de diferentes editoriais
(Cuba Va, Txalaparta, Talasa, Guazapa, Gakoa), boletins de subscrición ao
Granma Internacional, e material para a solidaridade: chisqueiros, pegatas,
camisetas, postais fitas de música cubana,. .. Pedidos por contrarembolso a:
Ruado Vilar, 29-l Q B . Compostela.+
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axenda
Teatro

Exposicións

Blanco Amor

Roberto Matta

O sábado 4 de X uño ás 22,30 estea
mundial da pezas de Blanco Amor
"Falsa Morte de Estoraque o Indiano".
DO mesmo a utor tamén se porá
"Amor e crimes de Juan pantera". Será
o grupo Chámalle Hach e de Ponteareas e a cita é no Café Liceum. A entre é
libre e gratuita.

A Galeria Sargadelos de Santiago
(Rua Nova, 16) amos a até o 11 de
Xuño unha escolma da obra gráfica
de Roberto Malta Echarruen. Horário
de 10,30 a 14 e de 16,30 a 20,30 h.
Procedente do grupo surrealista e da
Escala de Nova Iorque, Matta volveuse máis expresionista e denunciou
na sua obra o militarismo e o colonialismo.

A fiestra valdeira
A obra de Rafael Dicste interpretada
polo Centro Dramático Galego. Pódese ver os dias 2 e 3, ás 8,30 do serán , no Teatro Principal de Santiago.

El Nacional
A montaxe mái s rece nte de Els Joglars. Os djas 9 e 1O de X uño no Centro Cultural Caixavigo.

Marat ad
Miguel Narro dirixc o Centro Dramático Nacional na obra Marat Sade
de Pctcr Wci . O 3 e o 4 de Xuño no
Teatro olón da Coruña.

Pour u i pa?
O grupo o Lo de Barcelona repreenta a traxicomédia Po11rq11oi pas?,
do 1 ao 3 de Xuño, á 9,30 da noite, na
ala Galán de antiago. Información e
res rva<> n (981) 56 51 66. •

Cinema

ANOSA TERRA
Nº 624 -2DE XUÑO DE 1994

Eduardo Castro Bal
O colectivo Olio de Vidro da asociación cultural Alexandre Bóveda, organiza a mostra fotográfica de Eduardo
Castro Bal no pub Moka Jazz da Coruña. Aberta até o 14 de Xuño.

Fouces
Expón os seus óleos na Nova Sala de
Expo icións Caixavigo (Policarpo
Sanz, 26- JI~. Vi go), até o 13 de X uño,
de 19 a 22 h. (Dominogos e festivos
de 12 a 14 h.). Fouces íai pintura co
pulo da natureza, a forza vexetal e os
grande e pazos.

Fotografia en Moaña
O Taller de Fotografía do Instituto de
Bacharelato de Moaña expón a fotografias dos se us membros Facundo
Soto, Xigin , Berto , Bernardino
er iño e Jo eba. Até o 1O de Xuño
no próprio in tituto.

Roberto Matta na Ga/eria Sargadelos de Santiago.

Bonecos Perversos

Juan José Lomarti

Títeres

Durante o mes de Xuño, Pepe Cáccamo apre enta unha mostra de dezasete
pezas no Café Liceum de Porriño.

Esc ultura e pintura na Galería Minotauro de Santiago. Até o 15 de Xuño,
de 12 a 14 e de 18 a 22 h.

Feítos por Finola. Até o 14 de Xuño
no pub Tranvía da coruña.

Joaquín So rolla

Luí Azpalu
Cin

lub Lumiere

O cine clube Lumiere pa a o filme
Ea Rider de Denni Hopper, o Mércores ,
JO do crán, no auditório
do Con ell de igo, enLrada 300 pta. •

Televisión
Calif rnia uite
O enre 3 en Prim eira Sesión da
TVG, pa an California suite (E A
1978) de Herbert Ro . Intérprete :
lan Id~ Jane Fonda, Michael Crune. Bill Co b e Maggie Smith.

Hiro him mon amour
O Sábado 4 en Buwca Especial da

T G. Híroslzima mo11 amour (FranzaXapón 1959) diri ida por Alain Re nai · para o que contou no reparto con
Emmanule Riva , Eiji Okada. Bernard Fre on, tella Fre
n e Pierre
Bar aud. •
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Mostra antolóxica, até o 26 de Xuño,
no Centro Cultural Caixavigo.

Fowgrafias no pub Joam Airas de
Santiago. Até o 15 de X uño.

Tres pintoras galegas

Aluno da Uní ersidade
Popular

Obra de Luz Santos, María MalJén e
máis Josefa Pardo, até o 3 de Xuño
na Residéncia Universitária Monte da
Condesa (Santiago).

A Sala do Peirao (Vigo) garda unha
mo lra do traballo do aluno da
Universidade Popular de Vigo. De 11
a 14 e de 17 a 21 h., Domingos ó de
mañá.

Mirando ao mar
Unha monstra do Colectivo Ecoloxista
do Salnés e da Asociación de Ensinantes Candea. Até o 3 de Xuño no Burgo
das Nacións (Santiago).

Vigo e pazo e tempo
Mostra artellada pola fundación Provigo até o 5 de Xuño na Casa das Artes
de Vigo. Aberta de Lun a Venre de
12 a 14 e de 18,30 a 22 h. Sábados,
Domingo e fe tivo co memo horário de tarde abre unha hora antes ante
á mañá.

1

Palimpsestos
Pinturas en madeira e papel de Xurxo
Martiño. Até o 20 de Xuño, de 12 a 2
e de 5,30 a 9,30 na Galeria Trinta de
Santiago.

Galícia en foco

Arquitectura

A Casa da Arte de Vigo inagura o
Venre 3 de Xuño a IV edición do
certame fotográfico Galícia en foco.

O Coléxio Oficial de Arquitectos da
Galiza (COAG. Santiago) garda as
fotografias e planos de todos os traballos premiados no /1 Prémio de Arquitectura Julio Galán Carvajal, que
organiza en colaboración cos coléxios
de arquitectos de Astúries e León.
Pódese visitar até o 20 de Xuño na
Casa da Conga.

Lisboa/94
Cinema
in ·mate a P rtugue a artella un
i 1 de inema on pa e á 9,30 da
n it , na incmateca ou no Tivoli. O
vindeiro lflul : O Nibelungo de
Frilz. Lang (3 de Xuño na Cinemaleca); Pedro o Louco de Jean-Luc Godard ( Sábado 4 no Tivoli): e Sentimento de Luchino Vi conti (o Domingo 5 no Tivoli); Boudu Querido
de Jean Re noir (6 na Cinemateca);
Les Enfans du Paradis de Marce!
Carné (o Sábado 7 na Cinemateca); e
pecha o ciclo Fausto de F.W. Murnau
(o 8 na Cinemateca). Maior información na Cinemateca (07-35 1-1) 343
16 60 ou no Cinema Tivoli (07-351-1)
352 17 34.

Ex osicións
Lisboarte contemporánea, por divero pontos da cidade información no
.(07-35 1- 1) 395 47 77 . Lisboa subterránea exposición permanente no Museu Nacional de Arqueología. Ven~ao
da Arquitectura dos Descobrimentos,
até o 31 de Maio no P alácio Nacional
da Ajuda (07-351-1) 363 16 77. Teresa
Furtado gravados no Bistro (07-351-1)
87 09 92. Exposición colectiva de tapicerías de Portalegre mostra pern1anente na Ga lería de Tapi~erias de PorLa legre (07-351-1) 346 82 02. Antero
de Quental-Vida e Obra, mostra itinerante infom1ación no (07-351-1) 793 64
Información xeral
dos actos de Lisboa/94 no telf.
(07-351-1) 346 06 50/41.

59. Vladimir Velickovic, até Xuño no
ln liluto Franco-Portugues (07-35 l- l)
54 43 89.

Teatro
Maldita Cocaína de Filipe La Féria
e Femando Heitor (no Teatro Politeama (07-351-1) 343 03 28). A Cantora Careca de lonesco por Hélder
Costa, e A Menina Feia de Manuel
F. Pressler por Carlos Carvalheiro no

Teatro Cinearte, (07-351-1-396 53
60). Jogos de Noite de Stig Dagerman , dirixida por Fátima Cecílio.
Guerras de Alecrim e Manjerona
de António José da Silva (o Judeu)
por Joao Mota, no Teatro da Pesquisa
(07-351-1 -727 18 18). O Ensaio
dun Sonho de lngmar Bergman e
August Strindreg, esceneficación de
Mário Viegas. A História do Tigre
de Dario Fo por Filipe Crawford no
Meia Preta.•

..

Descamps
Obra do pintor Ivan Descamps, até o
24 de Xuño na Sargadelos' de Vigo.

•

Sete pintores galegos
Obra de Xosé Luís de Dios, Xavier
Pousa , Xaime Quessada, Virxilio,
Acisclo, Buciños e Ballar, até o 30 de
Xuño na galería Volter de Ourense.

Un museu portugués
O Auditório da Galiza acolle até o 10
de Xuño a monstra Fundar;iio Serralves. Un museu portugués. A Funda~ao Serralves ten en proxecto a
criación do primeiro Museu de Arte
Conte mporánea de Portugal, para o
que conta co traballo do arquitecto
Alvaro Siza e un património ilustrativo do proceso estético das últimas decadas do século XX.

Xan Piñón

•

Expón as suas fotografias na Casa da
Cultura da Coruña. Até o 12 de Xuño.

Imaxes dun pasado
presente
O fotógrafo alemán Patrick Barth
traballa durante dous anos na Coruña
para formar a monstra lmaxes dun pasado presente. Até o 4 de Xuño no
Museu do Povo Galega.•
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lex Maskey é membro do Sinn Fein e
concelleiro de Belfast. Acompañando
a Karmelo Landa viaxou á Galiza para apoiar a
campaña de Herri Batasuna ao Parlamento

comunitário. O político irlandés visitou durante a
sua xira á redacción de A Nosa Terra e mantivo
esta conversa sobre o momento que atravesa o seu
pais na loita pola independéncia.

TRES EN RAIA

Alex Maskey, concelleiro do Sinn Fein
"Os empresários unionistas están dispostos a asumir que
o seu interese económico se defende mellar desde a Irlanda"

.

• G. LUCA DE TENA ·

mellorar as institucións próprias antes
que tratar de manter a estrutura colonial.

Que melloras trouxo o marco xurídico
comunitário á loita pola independéncia
do Ulster?

O prezo de Maastricht

A maioria dos irlandeses chegaron a crer
na altura de 1972 e 1973 que os conflitos
entre Irlanda e os británicos terian mellor
solución a traveso das instáncias comunitárias. lsto non pasou porque Londres é un sócio con
moitr.i. máis forza ca Dublin
dentro da Europa, mentres
que o Ulster non ten voz ind epe nde n te en Bruxelas
porque aos efectos comunitários é británico. Os británicos dinque son demócratas
e liberais e que dentro das
suas institucións pódese so1uci onar todo. Pero o que
practi can no Ulster é pura
represión militar. A Comisión
Europea condenou a Londres recentemente por seguir practicando a discriminación contra a povoación
católica.

Cando poderán os republicanos reanudar o diálogo con Londres?
O diálogo entre noso partido e o Governo
británico rematou no verán pasado por

A fin da guerra fria abreu
a porta a novas alianzas
políticas para os republicanos.

Cal é a situación económica?

-·
lo.

Irlanda do Norte é unha rexión periférica do Reino Unido en termos económicos.
Básicamente recebimos o
tratamento dunha colónia e
durante estes anos produciuse un estancamento en
todos os sectores. As cifras
dos parados seguen a medrar e o mesmo pasa coas
da emigración , sobre todo
entre a poboación xoven , o
qu e terá unhas consecuéncias desastrosas para a estructura social. En toda a Irlanda, incluindo aos unionistas, recoñécese hoxe a importáncia da economia global isleña. A novidade é importante porque quer dicer que os empresários unionistas están dispostos a asumir que o
seu próprio interese económico se defende mellar desde a Irlanda. A lóxica desta
conclusión é que entenden que deben

causa dos conservadores ter problemas
no parlamento co tratado de Maastricht.
Requerían os nove votos dos deputados
unionistas no Parlamento e o Governo de
Majar ofereceulle a cámbio cortar as
conversas co Sinn Fein. Desde aquela
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negáronse a reanudar o diálogo. Asi que
estamos nun ponto morto do proceso. No
entanto o noso partido estabeleceu acordes co SDLP (Partido Social Demócrata
Liberal) o outro partido nacionalista da Irlanda do Norde, sobre a base da autodeterminación de todos os irlandeses, como
único camiño para unha paz con visos de
durar. Foi importante o acordo porque
formamos entre os dous partidos unha
fronte para tratar co Governo de Dublin. Pala sua parte, Dubl in chegou a un acorde con Major en Decembro
pero na nosa opinión nen foi
claro sobre a auto-determinación nen deu convencido
aos unionistas. Polo tanto ,
todo segue igual porque
mentres os británicos
apoien aos unionistas e defendan a división política, os
unionistas non estarán dispostos a acordo nengun .

Desde a reun ificación alemá
houbo un cámbio funda mental porque durante moitos anos tanto o Governo
británico como os meios de
comunicac ión que domina
repetiron que o problema da
Irl anda do Norde non tiña
solución. Pero asi que caeu
o Muro de Berlin os israelies
non pudieron seguir negando unha solución aos palestinos e a democrácia abriuse paso en Suláfrica. En todos os casos , a solución pas ou porque as partes en
conflito sentasen a negociar. Os británicos non quixeron sentar cos republicanos e asi non era posíbel
ANxo IGLESIAS chegar a unha solución . Pero hai unha corrente de opinión crecente
a pral do Sinn Fein . Eis o éxito da recente viaxe de Gerry Adams aos Estados
Unidos ; doutra parte a posición británica
en Irlanda aparece a cada máis bai xo
exame crítico.•

Europeos

• VICTOR F. FREIXANES

N

on somos abisinios, nin burq uineses, nin burundianos ,
nin matgaxes, nin saharauis, nin liberianos, nin sudaneses, nin nicaraguanos, nin haitianos, nin xarnaicanos,
nin salvadoreños . E tampouco n alaios, paquistanís, singaleses, sibe1 ianos ... Somos europeos. Aínda que esteamos mal colocados.
Vendéronnos a Europa do crecemento e o milagre e~onóm;\::c e vela a
rendas do negocio: os nasos barco
sen caladoiros , o naso leite ssen mercados , as posibilidades de desenvolvemnto agropecuario eivadas (ou mor
comprometidas ). Seica o viña po e
ter problemas tamén ...
Pero non debemos enganarnos. Cometeriamos un erro grave se -por
xogar unha vez máis á defensivapensásemos que o naso futu o esta
noutra parte. Hai case mil anos. Diego
Xelmírez saíu de Compostela cun cabax e un caxato para ir negociar -primeiro en Francia e lago en Roma- o
futuro da súa cidade. O vello tiña razón . A Europa que poidamos construír
ha ser, irremediablemente , a nasa Europa : o noso territorio . Como hai mil
anos.+

VOLVER AO REGO

A

s fichas caen como no dominó. Os acontecimentos precipítanse na Europa do Leste. Primeiro
Lituánia, Polónia despois , Ucránia
máis tarde, agora Hungria. A froita
está madura na República Checa e
máis en Eslováquia. Os cámbios sucédense con tanta rapidez que causan sensación. leltsin resiste no
Kremlin , pero ninguén dá un peso por
el. O capitalismo selvaxe pe rde o
Leste , país a país.
Un cidadán dunha nación ex socialista contou este canto: É como se vivises toda a vida nunha cova cun oso.
Estás abafado e un dia decídeste a
fuxir, pero a rente da caverna hai un
precipício . Estás a piques de despeñarte e mentres caigas , pendurado
dunha rama, pensas: e non poderia
domesticar ao animal?".•

