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Debate sobre a TVG entre
Francisco Rodríguez e Ramón Villot
O BNG ven de presentar
queixa ante a TelevisióA e
máis a Rádio Galegas pola
sua discriminación nos espácios eleitorais. Con todo, na ·
crítica ao sectarismo informativo dos meios públicos teñen
abundado desde hai meses
ambos partidos da oposición:
PSOE e BNG. A continuación
trancríbese un resumo da in-

tervenCión en Comisión parlamentária; celebrada o 19 de
Maio pasado, do deputado do
BNG, Francisco Rodríguez,
respostada por Ramón Villot,"
Director Xeral da Compañia.
A pergunta do deputado nacionalista refirese en concreto á información parlamentária difundida por ambos medios.
(Páx. 8)

Axudas europeas, subsidio para
,
as rex1ons en paro

.

Co cepticismo que merece
toda notícia de subvencións
millonárias, difundida en periodo eleitoral, hai que recebi r o anúncio da Comisión
Europea sobre axudas rexionais. Estas axudas son o resultado do Cúmio de Edim-

burgo, celebrado en Decembro de 1992, e afectan ás rexións europeas tipificadas
como do Obxeti-vo 1, é dicer,
aquelas cun Produto Interior
por baixo do 75% da média
comunitária (Galiza só acacia
O 65%) .
(Páx. 7)

Milleiros de persoas protestan en
Lugo contra o encoro do Návia
"Pola dignidade e o progreso de
Návia, non aos encaros", foi o
lema da pancarta da Coordenadora Anti-encaros de Návia de
Suarna que encabezaba a manifestación do pasado Domingo
en Lugo. Máis de 1.000 persa-

Os partidos estatais esquecen as exceléncias que
cantaron da Unión Europea e centran a campaña en
liderazgos persoais

Europa, como
desculpa
Para a maioria dos partidos, Europa só existe nos carteis eleitorais, o resto
da campaña é unha desculpa para dirimir liderazgos persoais no PSOE e
PP. Ambos partidos, polo demais, non poden polemizar, teñen o mesmo
programa e consensuaron no Parlamento de Madrid desde a entrada na
CEE até as cuotas lácteas ou pesqueiras. A única voz galega discordante
neste panorama, o BNG, foi silenciada por completo nos meios de
comunicación públicos, pésie a contar con máis do 20°/o do apoio dos
cidadáns.

as, segundo fontes da Policía
Municipal, sumáronse ao acto
de rexeitamento da autorización concedida ás empresas
Hidroeléctricas do Cantábrico e
Electra do Viesgo para a construcióndo encaro.
(Páx. 5)

Galicia 93,
un trunfo da tradición mariñeira
Un barco galega, íntegramente fabricado no país e con tripulantes galegas consigue o
terceiro pasto na volta ao
mundo a vela. A navegación
de altura avanza espectacularmente ao governar con in-

dependéncia a participación
dunha equipa de vela galega
na proba de cruceiros por exceléncia. A campaña de imaxe da Xunta non estivo á altura dos navegantes e da calidade do barco.
(Páx. 15)

Normandia, o desembarco
dos Estados Unidos en Europa
En medio dos fastos con que
nos lembran o Desembarco
de Normandia coido que non
estará de máis intentar reducilo a unhas medidas obxectivamente máis xustas. Tampouco é que se vaia dicir que

UNHALÚA
NA
FIESTRA
Agustín Fernández Paz
Un libro para a casa e para a clase.
Cinco contos para rapaces e rapazas
entre os 9 e os 14 anos, nos que se
abordan problemas como o medo, a
amistade, os pais, a ecoloxía ou o
autoritarismo.

non foi importante, nin moito
menos, pero sí que é preciso
resituar o acontecemento á
marxe de tanta celebración,
que nada ten de inocente,
como xa terá notado o es(Páx. 16-17)
pectador.
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PP e PSOE, cos mesmos obxectivos, impeden a ·presenza do

nos meios públicos
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'

As referénci~s a Europa, esquecidas
Polos partidos estatais na
campaña eleitoral
A. EIRÉ-G. LUCA DE TENA

O Partido Popular e o Partido Sociali~ta Obreiro Español consensuaron desde 1986, ano de entrada na Un'ión
Europea, a política a respeito de Europa, votando conxuntamente todas as propostas. Agora centran a campaña nas
suas apeténcias de poder, mentres impiden que o 20°/o do eleitorado galega que votou ao BNG, teña preséncia nos
meios de comunicación públicos.

Bipartidismo
versus democrácia
A campaña eleitoral puxo sobre a mesa as diferentes
concepcións que os partidos teñen de Europa, pero tamén da
Galiza. Na maioria dos casos, a imaxe que nos apresentan da
Unión Europea e do papel galega nesa comunidade
supranacional , chega en negativo ou , mellar dita, por auséncia.
Os grandes partidos estatais excluiron, de entrada, calquer
protagonismo periférico, centrando todos os seus obxectivos no
control dos resortes do Estado, mediante a ocupación ou
conservación do Governo central.
Tamén excluiron toda referéncia a Europa que non sexa unha
simples declaración de estar ali presentes con forza , mentres
Aznar e González desputan sobre quen é máis amigo do
presidente alemán, Helmut Kohl. Jordi Pujo! , pola sua banda,
mentres reclama máis e máis competéncias ao Estado, proclama
que seguirá apoiando ao Governo de Madrid "sexa cal sexa o
resultado", resolvendo asi parte das hipotéticas incertidumes
post-eleitorais.
Mais esa dependéncia de CiU, non impide que tanto PSOE como
PP, aparquen calquer debate sustancial que poña en cuestión o
bipartidismo de Estado ou a visión centralista coa que tentan
situarnos na Europa da insolidariedade social e cultural, a
Europa de Maastricht na que ambos coinciden. Centralismo que
se pode comprobar fehacientemente tanto nos seus programas,
como nas suas listas.
As manifestacións galeguistas do PP galega esváense por
completo cando situan a todo un ex-presidente da Xunta no
posta número 15 da sua lista, pero, sobre todo, cando pésie a
estar no Governo autonómico basean toda a sua campaña na
importáncia de arrebatarlle ao PSOE a Moncloa. O grande
argumento de Fraga lribarne é que Europa necesita "un Governo
español forte e sen complexos". As críticas aos socialistas pala
sua política comunitária (cuotas láctea, pesqueira, do viña ... },
non son máis que apariéncia de agresión ao contrário, pois
ambos comparten unha mesma política, como se amosou ao
sancionar o PP nas Cortes todas as decisións comunitárias do
PSOE.
Pala sua banda os socialistas que no seu recente congreso non
dubidou en afirmar que é necesário ter máis autonomia "porque
ninguén de fóra nos vai regalar nada", esqueceron totalmente
dos seus documentos congresuais, operando máis que nunca
como recadadores de votos para que se usen na negociación de
Madrid, onde case sempre rexe unha política contrária aos
intereses galegas. Velaí a razón pala que Galiza non existe para
os partidos maioritários nestas eleicións, nen tan sequer como
circunscripción eleitoral.
A maiores esta campaña eleitoral do 12 de Xuño, especialmente
centrada na utilización de rádio e televisión, deixou en entredito o
conceito de democrácia e participación das formacións
maioritárias españolas. Non só impediron a unha forza como o
BNG, co 20% dos votos galegas (o PP acadou nas pasadas
eleicións europeas o 21,7%), a presenza nos meios publicas,
senón que pactaron para deixar aos nacionalistas fóra dos
distintos organismos de control dos meios audiovisuais públicos
(CRTVG). Oeste xeito procúrase impar de iure un bipartidismo
que non se puido instaurar de facto nas urnas, conculcando as
leis de representatividade democrática.•
ANOSA TERRA
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Advírtelle aos axentes eleítoraís do PP que non vai admitir .!
relaxación nas próximas eleicións
!
1

Fraga garante tres ou catro
coches do PP por concello para
transporte de votantes

Catro anos seguidos, ca1ro, panández Albor significan no emsaron os partidos españois canprego da língua a sua idea de
tando a importáncia de Europa,
Galiza e de Europa. Ambos e
convencendo aos cidadáns de
dous, cando se retiren a Euroque "as cousas máis importanpa, fano en español e cando trates , e tamén aquelas que lle
ta de comentar aspectos de Gaafectan directamente, hoxe se
liza empregan a nosa língua.
deciden en Bruxelas". Segundo
ia avanzando a pre-campaña
Os distintos oradores nos actos
eleitoral , esta mensaxe ia perdo PSOE, empregan nesta camdendo pulo ao ritmo que o europaña tamén moito máis o idioma
peismo subido ia descendendo
español e as únicas referéncias
nos índices dos inquéritos. Xa
a Galiza son para afirmar que
na campaña, a case totalidade
se "o PSOE non está no poder
dos partidos esqueceron que
non virán máis fondos para Galiestas ele icións
za" (Carlos Prínson europeas ,
cipe en Vigo) , ou
converténdoas
para sentenciar
nunhas primárias
PP critica
"a preséncia dun
nas que se xoga
deputado
do
negociación
o liderazgo per BNG en Bruxelas
soal de Felipe
sempre
será
de entrada
González ou Joanecdótica" (Carsé Maria Aznar.
mén Marón en A
no Mercado
Coruña). Son esComun,
Europa perdeu
tes os mesmos
para PP e PSOE
elementos que
esquecendo
todo importáncia
utiliza o PP para
e as eleicións enatacar
aos nacio'que todas
f óca n se dentro
nalistas , afirmande reválidas perdo que en Euroas decisións
soais para acapa só "teñen pese tomaron
dar tanto a Mons o os grandes
c loa como para
grupos, como o
co seu consenso Popular ou o Soseguir a liderar
cadanseu parti cialista".
en Madrid.
do. Un feíto paradigmático que
Fraga tamén afiramosa o lugar
ma que "votar a
que ocupa para
Posada é un desestes dous partipilfarro, pois todo
o máis estará quince días en
d os a singularidade europea
deste comícios , é a auténtica
Bruxelas no reparto que farán
pelegrinaxe que hai que realizar
na Coalición Nacionalista".
PSOE e PP coinciden en atacar
polos distintos locais de PP e
PSOE até conseguir un prograao BNG por ter unha visión difema eleitoral. Cando fomos derente de Europa, empregando o
mesmo argumento que nos comandar a sé central do PSOE
mí cios autonómicos e xerais
en Vigo, Rua do Príncipe, un
programa, puxeron cara de es"non están a prol deste modelo,
tar a pensar na lua e remitíropolo que non debían de presentarse ás eleicións".
nos a outro local.

O
a

Para os nacionalistas do BNG
este enfoque da campaña sanciona a sua visión de Europa
"pois ao ser esta unha Europa
dos estados, son estes quen
marcan verdadeiramente a política, e daquela é precisa a preséncia no Parlamento de forzas
como a nosa que talan da construción da Europa das nacións.
A campaña que están a realizar
e o mantimento da circuncripción eleitoral única amosan que
estas torzas non creen ne.n ,..
noun Estado nen nunha Europa
plurinacional".
Tanto Fraga lribarne como Fer-

Fraga lribarne
promételles aos
axentes eleitorais do
PP que "están
garantidos tres ou
catro coches do partido
por concello para
transportar eleitores,
pero hai que madrugar
e non permitir que se
nos adianten out ros".
Estas afirmacións
realízaas o Presidente
da Xunta nas reunións
que está a celebrar
nas distintas comarcas
cos recadadores de
votos, nas que expón
tamén as liñas
fundamentais da
campaña: non vai
permitir relaxación dos
alcaldes porque hai
que cortarlle o paso ao
nacionalismo.
"Non vou permitir que ninguén
faga como un alcalde de A Coruña nas últimas eleicións europeas que non realizou campaña para saber cantos votos
tiña sen traba/lar e só acadou
o 20%", atirmou Fraga lribarne

no Carballiño, nunha reunión
cos alcaldes ourensáns da dereita. O Presidente da Xunta
leeulles a cartilla aos presentes, advertíndolles da importáncia desta "cita absolutamente histórica" coas fumas,
porque o "PSOE está a ponto
de cair e, se perde, é probábel
que haxa unhas novas eleicións xerais. E desta vez irnos
gañar". Atirmou que o PP xa
debia ter gañado nos pasados
comícios xerais, pero "todos
sabedes que as perdemos porque ao final fixéronnos a trampa das pensións, roubándonos
un millón de votos".
Esta cantilena repetiuna en
Chantada, Vilagarcia así como
no Carballiño, onde, a perguntas do Presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis
Saltar, afirmou que están garantidos 3 ou 4 coches por concello para transportar aos eleitores. "Problemas co transporte
non vai haber, pero hai que madrugar e evitar que se nos
adianten. lso si, se se pode
gastar 40 ou 80 non gastar 100,
pero problemas non vai haber".

Cortarlle o paso
ao nacionalismo
Outra das razóns esgrimidas
por Fraga para pedirlle aos alcaldes e axentes eleitorais (denominación oficial do PP para
os recadadores de votos) o
máximo esforzo, foi a necesidade de "cortarlle o paso ao
nacionalismo. O BNG quer

1
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converterse na segunda forza
de Galiza, pero non o vai conseguir. Ainda asi, hai que evitar casos como os de Allariz
que se converten logo en
exemplo ante os galegos".
Ante a intervención de un alcalde pontualizando que "o BNG é
perigoso porque está a gastar
moito diñeiro en publicidade",
Fraga afirmou que "xa estamos
a investigar de onde está sacando os cartos, pero vaino
perder todo nestas eleicións".
Ainda así, recomendoulles aos
que participasen nos mítines
que "puxesen exemplos como
os das cuotas do leite ou do viño", cabalas de batalla do do
BNG, para sensibilizar ao eleitorado a votar ao PP.
Segundo Fraga, outro dos argumentos que deben esgrimir
os militantes populares na
campaña é que "Francisco
Vázquez vai cair a causa da
denúncia que lle interpuxo o
BNG. Xa tivo problemas para
gañar no último congreso, ten
o partido moi dividido e agora o
novo Fiscal Xeneral do Estado
vaise interesar pola denúncia''.

1

Odia 7 de Xuño o BNG apresentou un recurso diante da
Xunta Eleitoral Central, solicitando a proibición dos "transportes de eleitores" polos partidos. A Xunta Eleitoral obriga a
que a Xunta de Galicia, de realizar transportes, "ten que facelo en igualdade para todos os
eleitores" e "baixo vixiáncia das
Xuntas Eleitorais de Zona".+

A Europa de Maastricht
Nen PSOE nen PP, teñen programas diferentes a respeito da
construción de Europa. O Partido Popular non ten reparo algun
en criticar a negociación do entrada na CE, en reterirse .ás cuotas do viño ou do leite, e tamén
aos problemas da trota pesqueira, cando ·todas estas decisión
non só toron votadas afirmativamente no Parlamento español,
algunhas polo próprio Fraga, senón que a política exterior toi
consensuada por ambos partidos. Neste senso, José Posada
(Pasa á páxina 4)

Mitins conflitivos. En vários actos eleitorais do PSOE e PP estanse producindo intervencións

1

:

de colectivos sociais en conflito. Durante a intervención eleitoral de Ana Botella no Clube Faro de Vi- 11
go (3 de Xuño) os traballadores de POVISA recla.~aron atE'.nción ao seu pro.blema. For?n . inc~epa- :
dos polo público e só se retiraron cando Xose Cu1na anunc1ou pala megaforna que mediana d1ante 1
do Conselleiro de Sanidade, Romay Becaria.+
·
l
1
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(Ven da páxina 3)

(CG-CN) pon de .
manifesto com,o
os parlamentarios galegas do
PP ou do PSOE
"ou non estiveron
no Parlamento
de Bruxelas nos
debates fundamentais que lle
afectaban a Galiza ou, o que é
piar, votaron en
contra como no
tema da infraestruturas".

o

,

dos mercaderes.
Nós defendemos a
construción dunha
nova Europa, xuntamente con outras moitas forzas
que tamén estarán
presente en Bruxelas. A defensa
que tacemos dos
nasos intereses no
parlamento Galega debe servir de
exemplo da nasa
actuación en Europa. Na UE estanse
a decidir moitas
causas que nos
afectan polo que,
nestes momentos
de construción
desta nova entidade supranacional é imprescindível que Galiza teña voz própria".
O candidato do BNG , Carlos
Mella, pon a cotio como exemplo ·
a forza dos cataláns para defender os seus intereses.

candidato
do BNG
'
Carlos Mella
'
pon a cotio
COmO exemplO
·f
d
a orza os
catalánS para
defender OS
seus intereses.

O BNG , como
idea central da
sua campaña,
afirma que só a
preséncia dos seus deputados
en Bruxelas "garantiza a defensa dos intereses galegas, como
única candidatura galega e como única forza que se presenta
no Estado que formula unha alternativa á construción europea
cuxos froitos a cidadania xa viu
estes anos. As cuotas lácteas,
do viña ou pesqueiras son unha
consecuéncia léxica do Europa'

Os meios
de comunicación
"O árbol número catro na estrada

de Bóveda a Montarte .... Vinte
centímetros do Panel da .Praza
de España ... A última farola da
rua de Lugo ... Un cartel na Praza
de Galiza ... ", estas son exemplos
de alguns dos lugares que a
Xunta Eleitoral lle concedia ao
BNG para pegar os seus carteis.
Polo demáis, está proibido pegar
propaganda en lugares non habilitados para esta función.
Ao PP e PSOE pouco lles importa estas restricións na propaganda, pois que centraron toda
a sua campaña nas televisións
e nas rádios. Dase o paradoxo
de que o BNG, co 20% dos votos de Galiza, non canta con espácio gratuito nengun na Televisión de Galiza, e apenas se cobren informativamente os seus
actos. O BNG denúnciou non só
que habia un claro intento de
marxinación, senón a existéncia
dun pacto entre Francisco Vázquez e Fraga lribarne para deixalo fora do Consello de Rádio
Televisión de Galiza e do Consello de Cantas, ambos os dous
organismos que teñen a capaciqade de controlar as campañas
eleitorais. +
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Jacques Delors.

As diferéncias económicas
fan diverxer ás propostas políticas

A campaña da
desunión europea

A FPG pede
o voto
.

para o BNG ou para'_ HB

Os desníveis económicos entre os sócios comunitários
condicio'nan fortemente as
campañas para o Parlamento
de Estrasburgo dentro de cada Estado. Estas eleicións serán lembradas como as da
desunión europea.

O manifesto eleltoral da Frente
Pop!Jlar Galega consioera que
"unicamente aparecen no noso
País duas opcións ás que votar,
que ademais coinciden coas formacións para .as que histórica .e
1.:Jltimamente vimos. recomen_.
dando o noso voto, en base á
sua posición contrária á Comu~
nidade Europea cerno representación da Eurqpa dos mercada- ··
res, e aos acordes de Maastrich
e tamén. por. nianter unha posición _nidiamente favorábel a .pról ·
da Autodeterminación dos nasos respeitivos .pavos. Referímonos ao BNG e a HB".

guén dúbida que obteria máis
benefícios ca o resto dos paises da UE pola sua competitividade. Bonn estaria disposto a
conceder aos paises mediterráneos unha demora na asunción
da moeda única. Pero contra o
que declara na campaña o ministro Solana, Kóhl quer a unión
monetária para o 97.

eola contra, no mesmo mani- ·)<'uño de 1993, e -repetidos en :
festo eleitoral a FPG critica a · Xullo e Setembro dese ano, foi
inclusión efe _Carlos Mella na
en Marzo de 1994 cando comecabeza da candidatura do BNG
zaron seriamente, discorrendo
porque "r_epresenta Linha posicon continuidade através de
ción conservadora e unha épo- · Abril fy1aio e Xuño, cando. xa se
ca .que debe ser -sup'erada" e
comunica "a· decisión do Conseestima que o Bloque non debe
11 o Nacional do BNG de non _ Británicos e franceses, tan
"pt?charse pola esquerda e non- · aceitar a integraci.ón da FPG ,.-distantes na formulación da
descompens~r o seu carácter
por non coincidir en aspectos
política económica e social da
O secretário de Estado de
de forza r~pre·s'entativa dos traimportantes nas posü::ións proui=, aparecen na campaña
Economia , Alfredo Pastor ,
balladores". - ·
gramáticas", declarou Mariano
complétamente dacordo en
meteu dentro dos discursos
Abafó. De todos xeitos o líder da
resp·eitar barreiras estatais e
eleitorais a dúbida de que alFPG non aclarou cales son os
A FPG non entrará .
aplicar unha cartilla distinta
gun país "poidese realmente
pontos ríos que non hai cóinciaos mediterráneos , dunha
no·BNG
cumprir os compromisos de
_déncia por estimar que facelas ·
parte, e aos sócios do Canal
Maastricht" dentro das datas
públicas significaria un atranco
Este último desexo, que expreda Manga pola outra.
fixadas polo tratado.
para futuros contactos, pois que
sa o manifesto eleitoral da FPG,
A FPG monstra, no seu comunientronca directamente coa aná- .a FPG sigue interesada na enO primeiro ministro británico
Ricos e pobres
cado, maiores simpatias por Hetrada no Bloque. Abalo fixo unlise que fai esta forza
torno
John Majar defendeu nun disrri Batasuna, á que califica coha análise negativa da non aceiaq proceso de conversa9 co
A princípios dos 90, segun dacurso eleitoral unha Europa de
mo ''forza coerente na loita conBNG para a entrada da FPG no. tación por parte do BNG e estidos proporcionados por difecamiños diferentes e várias
tr-a a corrupción e a represión .e
.mou que pechaba a porta á esBloque, que rematou en desávelocidades. Eduard Balladour
rentes estadísticas da Unión
cunha posición inequivocamenquerda e abria a via da direita
cordo. Aind_a que os primeiros
tamén aposta nas suas interEuropea, habia entre 4 e 48
- te antifascista e de esquerdas'.'.
contactos foron celebrados en . ao integrar a UG. +
vencións de campaña por unmillóns de cidadáns comunitáha Unión na que rexan duas
rios pobres, 16 millóns de analvelocidades. Alain Lamassoufabetos, e de 10 a 12 millóns
re, ministro francés de Exteriode parados de longa duración.
res defende nun artigo publiAs disparidades das rexións
cado no Le Monde a constitueconómicas da UE medraron 1
ción dun novo grupo de fundadesde 1989 e asi aparecen,
dores da Unión Europea, no
sob unha ou otra forma na
que poderian figurar todos os
campaña. Asi os índices de desemprego meios corresponsócios de hoxe dispostos a
perseguir todos os obxectivos
dentes ás 25 rexións con maior
O Secretário Xeral para as Retabanda a segunda de máis audese visibelmen_te nervioso.
de política comun, _en especial
cións. coas Comunidades -Galee menor paro, pasaron de 13 á
.
díéncia entre as municipais do
-a da moeda única.
gas,. Fernando Amarelo do Gas- · Despois :do xantar· o presidente · · Estado, ·sup'erando"'a m.oitas co14,7 pontos entre 1983 e 1990.
tro, ameazou á .Asociación Culmerciais das cidades.
da A. C. "Rosalia de Castro" de
Majaré moito máis preciso ca
Se se atende ao diferencial
tural "Rosalia de Castro" de CorCbrnellá, Manuel López, dirixiu- ·
os franceses e aboga porque
entre as taxas de desemprego
nellá (Barcelona) con retirarlle -se aos membros do· BNG para
Apoio ao BNG .
c·ada governo seleccione as
entre as dez rexións con
as axudas por -permitir que o
que sacasen os emblemas do
t 1
pasto, aducindo que "cando deen a a unya
. }..
custións que lle interesan denmaior e menor paro, verase
BNG instalase na Festa Galega
tro dél,S ~ormulacións políticas, . unha diferéncia que atinxe caun pasto eleitoral, segundo lle .ra permiso para instalar.o posto
Até a chegada de Am.are_lo a
. comuns. A .Unión Europea.se- -se 20 pontos no 90. .·
informaron ·a esta ·redacción
pensara que era máis pequena" . . · · Barcelo't'ia taritó a atitude de toria, áacordo con esta fórmula
membros.da própria agrupación.
c;ta a A.C. de Cornellá, principal- "
A formación galega acede.u a taA plantilla destas eleicións ao
mente do· sie· presideriie·, . Ma- · · do primeiro ministro británico,
pálªs para non criar conflitos.
un área de .libre comércio . .A
Parlamento comunitário teñen
Na festa celebrada os. dias 4 e
nuel López, ·fara de auténtica prqposición eleitoral vol ve a - en comparanzas.coas.denante· 5 estiveron presentes destaca-:
A "Rosalia de Castro" de Comesimpatia e c . taboracióri, segunpoñer ·da actualidade a feneci,. .riores,"' a devaluación das prodo os responsabeis da organizados dirixentes do BNG, entre - · llá te·n un programa en Rádio
.da ..Efta, a Asociación Eur_opea
postas comuns e a alza da deeles o parlamentário Alberte
Cornella, no que entrevistaron a - ción frenttsta na Catalunya. . .
., ·de Libre Comércío que. dera
tensa dos intereses parti~ulares
Alberte Rodrí~uez Feixóo'.- VolRodríguez Feixoo. O BNG · eh
Catalunya .obtivo permiso dos
touse a producir ünha protesta
Por outra banda, a Assemblea. l· o~ixe ~ l)E. Os acordes econó- . ~de cada Estado. Que pasen,
como no caso da Alemaña, poorganizadores para· poñer un
de Amarelo de Castro, polo que,
de Unitat Popular de· Catalun- : micos e comerciais bilat.erais
posta con propaganda na festa - - ag-ora, o presidente da entida~e
IÓ centro da política monetária l'
ya, na que. están integradas ' ' superarian en importánGia aos
de Maastricht;. ou como aconte~ 1
á que asistiron máis de 30.000 · cultural· quer destituir ao director
f.orzas como o MDT, CataluRya J obxectivos comuns. ·
.
ce con Londres, a distáncia da l
do programa, Ramón López. A
persoas. Amarelo de Castro,
Lliure e o PSAN, está a apoiar :
Unión Económica .e Monetária, :
esta destitU"ción oponse a direc- · a campaña do BNG nesta na- : · Alemaña coloca no centro da
que estaba en Euskadi prnsinon al.tera o resultado dunha 1
dindo os actos do Dia de Galitora da emisora por cons.iderar
ción, pedindo publicamente o 1 sua campaña a Unión Econóda que ninEuropa de .duas velocidades.+ :
za, desprazouse a Cornellá paque este é o programa máis esvoto para esta formación, asi · :1 mica e. Monetária,
.
1
ra xantar cos galegos, amosáncoitado da emisora, por outra
como para HB. +

en

A. Xunta ameaza eón retirar a subvención .

a Rosalia de Castro _d~ Cornellá por permitir
·que o BNG .i'nstalase.un posto eleitoral .

e

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

..

OIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Mentres Cacharro Pardo comemoraba a xornada nos ·Aneares

Návia maniféstase en Lugo contra o encoro de
Suarna e reclama un futuro digno para a comarca
Galiza no tocante ós aproveitamentos hidráulicos do país.

• CARME VIDAL

"Pala dignidade e o
progreso de Návia, non
aos encaros", foi o lema
da pancarta da
Coordenadora Antiencoros de Návia de
Suarna que encabezaba
a manifestación do
pasado Domingo en
Lugo. Máis de 1.000
persoas, segundo fontes
da Policia Municipal,
sumáronse ao acto de
rexeitamente da
autorización concedida
ás empresas
Hidroeléctricas do
Cantábrico e Electra do
Viesgo para a
construción do encaro
de Suarna.
A manifestación, que deu comezo na ronda da muralla, percorreu as ruas céntricas de Lugo
para rematar na Praza Maior
onde Xesus Méndez, membro
da Coordenadora Anti-encoros
e concelleiro do BNG en Návia,
leu un comun icado no que se
manifestaba o perigo de degradación ecolóxi ca e económica
que suporia a construción dun
novo encaro no ria Návia.
A ameaza de sulagamento que
pesa sobre a comarca desde
hai máis de cincuenta anos impediu o desenvolvimento económico da zona e provocou improtantes fluxos migratórios que
mermaron dun xeito radical a
sua povoación (A Nasa Terra, n°
616). A oposición á construción
dos encaros en Návia é firme e
unánime e asi o Domingo a comarca quedou baleira e a prática totalidade dos seus habitantes acodiron á mobilización na
xa tan longa loita pala defensa
da sua sobrevivéncia. Nenas e

Á desfeita económica súmase a
importante degradación ecolóxica que suporia a construción da
presa de Suarna. Segundo Manolo Soto, secretário xeral de
Adega, a autorización do proxecto é ilegal xa que "non se
submeteu á información pública
nen ao estudo de impacto ambiental, o encaro vai supor a
destrución do ria como sistema
fluvial e o asulagamento das
mellares terras para a agricultura". Soto alerta sobre a expoliación dos rios gálegos dado que
"hai proxectadas unhas setecentas minicentrais e o Plano
Hidrolóxico de Galiza prevé uns
trinta grandes encoros.11os rios
que dependen directamente da
Xunta argumentando a necesidade de potabilización e regularización cando só existen obxectivos hidroeléctricos".

A mobilización recolleu a presenza masiva dos viciños ameazados desde hai cincuenta anos polo encoro.

maiores portaban pancartas nas
que se lian as razóns da oposición á construción dos encaros.
Xosé de Murias, un labrego dos
Aneares de sesenta anos, confia en que este rexeitamento xeral teña resposta mais , mesmo
asi, non dubida en lembrar a obsesión franquista por facer da
Galiza un conxunto de lagos artificiais : "Eu teño medo porque
vivin épocas moi tristes, a história repítase e nós ternos que ter
presente o pasado para non volver a cair nel, agora, como antes, as empresas teñen a posibilidade de facer todo canto queren ". A idea de que neste proxecto non hai máis beneficiários
que as empresas hidroeléctricas
é tamén compatida pala economista Isabel Cárdenas para
quen a ameaza dos encaros
significou "cincuenta e cinco
anos de atraso e impedimento
de calquer casta de desenvolvimento aciemais do estancamento dunha grande bolsa de pobreza na comarca'.'.

Bolo ou na mesma Návia de
Suarna. Para Emílio López, deputado do BNG "aquelas zonas
O SLG-CCLL apoiou a mobilizaonde houbo encaros están hoxe
ción de Lugo e a sua secretária
máis deprimidas, a ameaza soxeral , Lídia Senra, manifestaba
bre Návia supuxo
que os proxectos
un retraso históri de encoros na
co. Eu preguntaba
Galiza están ainno Parlamento
da hoxe a ser unara odia 26
quen lle vai pagar
ha hipoteca para
programouse un á comarca esta
un futuro desen- .
longa agonia que
volvimento agráconcurso de
fixo que a sua porio, asi "estase a
Os viciños do Val de Neira de
voación se reduciexportar enerxía
Rei sumáronse á mobilización e
pesca,
simbólico,
se á metade".
cando o médio rudenunciaron a desfeita agrícola
Neste sentido, unra I é altamente
e ecolóxica que vai supor para a
no tramo do ria
ha Proposición
deficitário e meszona a construción do novo traNávia que pode non de. . lei do zadb da autovia do Noroeste . .
mo se poden atoBNG, foi aprobada
pa r aldeas nas
destrozar o
Á manifestación faltou o presipor unanimidade,
que non funciodente da Deputación- dé Lugo,
e
nela
o
Parlanan as muxidoras
en coro
Cacharro Pardo, primeiro oposimento insta á
nen os tanques
tor do PP á constr.ución do encaXunta a reclamar
de frío por falta de
de Suarna
ro, que foi comemorar_o Día Mundo Governo do
luz". O pro1agodial do Meio. Ambiente co Clube
Estado a revo.canismo dos encaAneares en Návia. Cacharro ·atoción da concesión
ros na despovoapara a construción do encaro r:io .. pouse cunha vila baleira que reción e forte emigración do agro
xeitaba a sua desaparición. Návia
Návia ao 1empo que reclama as
galega ten exemplos tráxicos en
Undoso, Portomarin, Veiga do
competéncias exclus·ivas para . de Suarn9·estaba en Lugo.+

Hipotecar o futuro

p

dos·a, o ria que pasa polo centro da vila de Redondela,
repovoando con dez mil alevins ·de troita, esparexidas
ao longo do. percorrido. Agora agardan a cólaboración
dos viciños "pata devolverlle ·a fermosura a uri rio que
• hai anos tiña tr.oitas e anguias". Chaman a atención so- oré as ·talas indiscriminadás" nas beiras e ·a cfesatehcíóri
da cachoeira, afectada polos vertidos que van ao rio Efirectamente. •
··
·
·

Opóñense a criar·
un lago artifi~ial ··na Malata
Perta dun milleiro de persoas manifestáronse en Ferrof'
durante a xornada do 5 de- Xuño opóndose á criación
dun lago artifical adicado aos deportes náuticos, que se
sustentaria pechando a ensenada e recheando perta ae .
120.000 metros cadrados, cun orzamento previsto de
1350 millóns de pesetas, dos que 800 serian -aportados
pola Unión Europea e o resto pala Auforidade Portuária.
Os opositores ao proxecto recollen os argumentos da
Sociedade Galega de História Natural que tala de alteración térmica, modificación da dinámica mareal, aucnento da sedimentación, ademais dunha diminución dos recursos marisqueiros e un grave impacto paisaxístico.
A mobilización estaba convocada pala Agrupación de
Mariscadores, a Contraria de Ferrol, BNG, CIG, Federación de Asociacións de Viciños de As Mariñas Altas e
Sociedade Galega de História Natural, entre outras organización cidadás. •

X. MARRA

Xesus Méndez, da Coordenadora
anti-encaros, anunciou que se os
recursos de reposición veñen denegados recorrerase ao contencioso administrativo, ao tempo
que informou da apresentación
dunha denúncia ante a Unión Europea, dado que no proxecto se
vulneraron as directivas comuni tárias, co ánimo de pór trabas ao
financiamento da construción cos
fundos estruturais da UE. Alén
disto, vaise interpor unha queixa
ante o Valedor do Povo e para o
dia 26 programouse un concurso
de pesca simbólico no tramo do
rio Návia que pode destrozar o
encaro de Suarna.

.Por· u~_-tugo
.·máis· verde ···.

o

Repovoan Rio Alvedosa·
(Redondela)
Os Muiños de Reboreda, en colaboración coa Sociedade de Caza e Pesca, Serprona e a Conselleria de Agricultura tomaron a iniciativa de recuperar a vida no Alve-

A Federación ·Efe Asociacións de Viciños de Lugo dixiuse aO- co"r:1ce·110 facendo- u.n listado d.e reclámacións· a
pral dunha.mellora meioambiental -e ecovivencial na bimilenária cidade. Entre as recla.macións viciñais apontan ao estado calamitoso da condución ·de augas con
perigos para a sua potabilidade, a inexisténcia de xardins e áreas de recreo nos bairros, o "nefasto plan de
urbanización das beiras do Miño, a esperpéntica situación ecolóxica do ria Rato e a sua canle e a destrucción
de seculares carballeiras como a de Fingoi ou soutos
como o de Lamas de Prado".•
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•lmpeden o
acceso á
cooperativa de
Cobas á nova
directiva
O presidente
dimisionário da
cooperativa de Cobas ,
Xosé Díaz Cereijo , non
permitiu aos novas
membros da Directiva o
acceso ao seu interior
para se facer cárrego
dela. Segundo a nova
directiva, o
impedimento , do que
deu canta un notário,
incumpre os acordos da
asemblea do pasado 29
de Maio, de ren ovación
dos postes directivos.
Díaz Ce reijo negou
validez á devand ita
asemblea por
considerar que non tivo
quorum suficiente e a
nova directiva
apresentou unha
denúncia diante do
xulgado do Ferro l. •

•O PIB galego
redúcese frente
ao español
Desde 1986 o Produto Interior
Bruto (PIB) da Galiza medrou
1,3 pontos menos que o
español. Asi, mentres no Estado
a taxa meia anual de crecimento
era do 3, 1%, na Gal iza era do
2,9%. No periodo que vai de
1986 a 1993 o crecimento
acumulado do PIB español foi
do 24,7%, e o galega do 23,4%,
o 1,3% menos. Oeste xeito
Galiza perdeu peso na
produción estatal. A inflación
tamén se situou sempre por riba
da meia estatal, ainda que o
paro mantivo unha maior
contención na Galiza que no
Estado.+

• Denúncian que
non ~oñen en
liberdade a
presos coa sida
Dous internos nos cárceres
galegos, Manuel Ramiro
Carmuega Nerja e Xúlio César
Castro, padecen a Sida e
atópanse en fase terminal desta
doenza, mais estáselles a negar
a aplicación do artigo 60 do
Regulamento Penitenciário,
relativo á concesión da liberdade
condicional a enfermos moi
graves con padecimentos
incurábeis. A asociación SOSPresos está a facer as xestión
pertinentes diante da Dirección
Xeral de Asuntos Penitenciários
e o Xulgado de Vixianza
Penitenciária para tratar de
correxir esa situación , que
califica de grave e insostíbel.
SOS-Presos tamén denunciou
que lnstitucións Penitenciárias
está a incumprir a normativa
legal en matéria de redención de
penas polo traballo nalguns
casos.+

•Segundo Adega
a UE cede ante
as empresas na
lexislación meio
ambiental
A Directiva sobre envases e
embalaxes que elabora a Unión
Europea non cumpre os
obxectivos de prevención sobre
os mesmos, fomenta a sua
incineración nos países
europeus menos desenvolvidos
e permite a exportación dos
resíduos de envases. Para
Adega "a presión exercida
polos fabricantes rebaixou até
tal ponto os requerimentos cos
que foi concebida [a lei], que o
texto representa máis os
intereses da indústria química
que as intereses dos cidadáns e
do meio ambiente". Na Galiza,
segundo Adega, o problema
agrávase porque a presenza de
materiais derivados do alumínio,
como o PVC, é superior á meia
comunitária, onde os envases

• ••
f

•'

• As oposicións

••
xa constituen máis da metade
do lixo.+

•Legalizado o
matrimónio
homosexual en
Suécia
Seguindo o exemplo noruegués
e danés, o Parlamento de
Suécia aprobou , por 171 votos a
favor , 141 en contra e 5
abstencións , unha leí que
recoñece o matrimónio civil
homosexual. Desde agora as
parellas homosexuais terán os
mesmos direitos xurídicos e
sociais que o resto dos
matrimónios. Contodo , non
poderán adoptar nenos, ter
menores ao seu carrego de
xeito conxunto e as mulleres
non poderán utilizar servizos de
fecundación artificial.+

'

.
•Regulado o
Direito C:i"il
Especial da
Gal iza
Xa está redactada a proposición
da Lei do Direito Civil Especial
da Galiza, que regulamentará
as institucións xurídicas civís
próprias da País. O rural será
unha zona beneficiada pola
próxima publicación desta lei ,
que regula mecanismos
consuetudinários de
organización xurídica. Os
arrendamentos rú sticos, a
compañia familiar galega, o
direito vitalício, o testamento
mancomunado e outras
institucións típicas pero non
recollidas, ou recollidas
indebidamente, na lexislación
de réxime xeral, agora terán
vixéncia plena.+ .

• Sodiga pasará en breve á Xunta
Xosé Luciano Martínez Covelo, presidente da Sociedade para o Desenvolvimento Industrial da Galiza, Sodiga, indicou que están moi
avanzadas as conversas entre as comisións negociadoras da Consellaria de Economia e de Teneo (do INI) e que no prazo de un mes
a Xunta tarase co control maioritário de Sodiga. A operación costará
2.000 millóns de pesetas . O anúncio fíxoo Martínez Covelo no decurso dunha roda de prensa na que apresentou os bons resultados económicos desta sociedade de capital-risco no ano 1993. Sodiga gañou o pasado exercício 139 millóns, e o seu cash flow, a suma de
beneficios e amortizacións, foi de 216 millóns. O presidente da Sociedade resaltou que os resultados producíronse apesar da crise .
Sodiga, criada hai 20 anos, xerou na sua história 8.000 millóns de investimento directo e 75.000 de investimento inducido, ademais de
6.500 empregos.+

Xosé Luciano Martínez Covelo, presidente de Sodiga.

ao ensino
antes de fin de
ano
A consellaria de
Educación está a piques
de convocar 1. 136
prazas de ensino cando
ainda está pendente a
resolución do Tribunal
Constitucional a respeito
do último proceso de
oposicións , que
provocou un torrente de
recursos frente
aos tribunais e

•Profesores en comisión
de servizo durante dez
anos
O Comité de Empresa da Xunta ven de denunciar que 45 mestres e profesores de instituto, cinco deles emparentados por cargos
políticos do PP (entre eles unha tilla de Fernández Albor e unha sobriña de Fraga), están ocupando prazas en comisión de servizo que a Xunta califica de non vacantes na
relación de pastos de traballo recentemente
publicada. Esta situación significa que os
devanditos funcionários benefícianse de
mellores soldas e líbranse de ter que prestar servizo no rural e afastados do seu lugar
de residéncia . •

• lncéndio na Tesouraria
da Xunta
O pasado Luns 6 ás 15.30 horas produciuse
un incéndio nos servizos centrais da Xunta
da Galiza, nas dependénicas de Tesoureria
e Recadación , cuxas causas son , polo momento, descoñecidas, e que requeriu a intervención do carpo de bombeiros . Non
houbo disgrácias persoais . Porén , os representantes sindicais dos traballadores denunciaron que a dependéncia reunia todas
as condicións favorábeis para se producir
un lume, "debido á precariedade da instalación eléctrica, (sobrecarga de liñas, conductores polo chan, etc.) que facia saltar continuamente os térmicos , exceso de papel polo chan, mesas arrincoadas e salas ateigadas de funcionários , feitos xa denunciados
con anterioridade e non remediados ". Os
sindicatos estiman preciso pór en marcha
un Plano de Emerxéncias do Edifício de
San Gaetano para prevenir catástrofes.•

levou á
paralisación da
designación de
pastos porque
o baremo
empregado
para examinar
aos opositores
non abrigaba a
ter un cinco
denantes de
computar a
pontuación por
servizos
prestados á
Administración .
Este sistema
non gostou a moitos
opositores, non só na
Galiza, senón tamén
neutros lugares do
Estado, onde houbo
procesos similares.
Recentemente, o
Constitucional ven de
fallar un recurso similar
en Valéncia, e ven de se
manifestar validando o
mecanismo usado na
Galiza, polo que se
agarda que o fallo ao
recurso galega, que non
se producirá antes de
Setembro,
probablemente irá na
mesma liña. Ainda que
o futuro está claro, 'os
sindicatos expresaron o
seu temor de que a
celebración dunha
oposición antes do fallo
poda provocar a
apertura dun novo
proceso polémico, polo
que indicaron a sua
preferéncia por unha
convocatória posterior
ao fallo do
Constitucional. A
Asembleade
Funcionários en Práticas
considera que a próxima
convocatória de
oposicións recoñece a
legalidade do seu
acceso á función
pública, polo que pedirá
que se restauren os
seus direitos. +

•O Ourense ascende a
Segunda División
Un empate a cero fronte ao Xaén deulle ao
Ourense o acceso á Segunda División do fútbol, tras 19 anos de permanéncia en divi sións inferiores. Ainda que está pendente a
celebración dun encentro, o Clube Deportuvo
Ourense conseguiu o subir a Segunda nos
partidos da promoción para o acceso. O resultado do enfrentamento o pasado Sábado
4 provocou unha explosión de xú bilo en Ou rense e culminou un ano de éxitos do futbol
galega, ca ascenso do Compostela a Primeira, o vicecampionato de Liga para o Deportivo e o mantenimento da categoría en Primei ra e subcampionato de Copa para o Celta.+

• Ar:qui"adas as
dilixéncias sobre a
C:omandáncia de Obras
O fiscal xefe militar da Rexión Noroeste,
Coronel Dámaso Calvo , decretou o arquivo
das dielixéncias abertas para investigar un
suposto cobro de comisións na Comandáncia de Obras de A Coruña. Segundo a ofici ña de comunicación do Exército na Rexión
Militar do Noroeste os feítos denunciados
non constituien infracción penal no ámbito
militar, nen tampouco se pode afirmar que a
haxa no ámbito comun, polo que non van
pór os feítos en coñecimento da xurisdición
ordinária . Segundo a investigación militar
"non existe nen amáis mínima dúbida sobre
a actuación" do organismo denunciado.+

- - - - - - - - - - - - - - - - - --
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GALIZA NA UE
Co escepticismo que
merece toda notícia de
subvencións millonárias,
difundida en periodo
eleitoral, hai que recebir
o anúncio da Comisión
Europea sobre axudas
rexionais. Estas axudas
son o resultado do Cúmio
de Edimburgo, celebrado
en Decembro de 1992, e
afectan ás rexións
europeas tificadas como
do Obxetivo 1, é dicer,
aquelas cun Produto
Interior por baixo do 75%
da média comunitária
(Galiza só acada o 65%).

As principais cidades europeas
potencian o tranvia, como este de
Milán, en canto que Galiza persigue
aínda a saturación automovilística e
desmantela o ferrocarril.
DELMI ÁLVAREZ

A Comisión Europea admite que o paro é un dos principais problemas, pero non se compromete a reducilo

Os fundos rexionais europeus
seguen a chocar na Galiza coa política de cuotas
•M.V.

Galiza recibirá algo máis de médio billón de pesetas (537. 770
millóns en concreto) , que se
irán facendo efectivas periodicamente, a partir do ano que ven
e ate 1999. A Xunta xestionará
perto das duas quintas partes
do total subsidiado pola UE , é
dicer, case 200.000 millóns de
pesetas. O Estado español, en
conxunto, recebirá 4,2 billóns de
pesetas, antes do fin de século,
e a rexión máis beneficiada é
Andalucia.
Existen con todo discrepáncias
a respeito destas cifras. Asi, outras fontes , se ben coinciden na
cantidade que xestionará directamente a Xunta, discrepan do
volume total que recebirá Galiza
que seria de 356.81 O millóns de
pesetas , en lugar dos 537.770
apontados antes. O Estado terá
moito que dicer sobre a administración dos recursos que lle
corresponde e da parte que repercutirá en Galiza.
Hai que lembrar que o acordo
de Edimburgo tora no seu dia

veladamente criticado por diversos sectores, que agardaban un
maior apoio para as rexións do

Obxetivo 1 do Estado español.
Neste reparto tivo que ver a presión de Alemaña que conseguiu

incluir a antiga ROA dentro das
áreas máis desfavorecidas, o
que lle permite aceder a unha

UNHA LEDÍCIA RELATIVA
MANuEL VEIGA

boa parte dos tondos, superior
aos dous billóns de pesetas. No
intre de ser aprobado este acordo (Decembro de 1992) Manuel
Fraga valorara a aportación a
recebir por Galiza cunha escéptica frase: "mellor é médio pan
que nengun".

Ampliación de obxetivos
A Unión Europea é modesta nos seus obxetivos.
Declara que as axudas serivirán para criar ou
manter os actuais pastos de traballo. Ninguén ere
na Comisión (governo europeo) que a tasa de paro en Europa vaia reducirse nos próximos dous
anos. Galiza duplica actualmente a média de desemprego comunitária e nalguns
casos, como na mocidade e na - _ _ _ _
muller, mesmo a triplica.
.-
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O Fondo de axuda ás comunidades do Obxetivo 1
certamente duplica ao do lustro anterior. Ainda
que a experiéncia indica que hai que ver para ere!".
Pero estas subvencións a pro_ _ _ _
xectos determinados , que a UE
debe aprobar, non teñen a potencialidade de modificar o curso de
todas as demais poi íticas globais
(agricultura, pesca, determinadas
indú~trias) que perxudican a Galiza. E un contrapeso, importante
si, para que Galiza non se terceiromundice até os níveis de Latinoamérica, pero non modifica o
cercenamento das posibilidades
dun desenvólvemento pr.óprio, desde dentro e en
función dos nosos recurS'os e necesidades·, e non
evita, polo tanto, que cada vez esteñamos máis
lonxe do nivel de vida dos paises da primeira velocidade . +

E un contrapeso

As autoridades comunitárias insisten , por outra parte, na necesidade de flexibilizar o mercado de
traballo para promover a criación
de emprego. A Comisión, despois
de tomar constáncia de que as
condicións de vida (paro) nalgunhas zonas están a sofrir un grave
deterioro, pretende atallar a situación suprimindo
na prática as normas laborais nacidas ao amparo
do estado de benestar. Non se entende como o aumento da xornada laboral, a inseguridade no emprego, o traballo infantil (que xa se venta en paises
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A Comisión Europea viuse obrigada, contado, a contemplar o
desemprego como un dos problemas claves das áreas desfavorecidas , para o cal tivo que
ampliar os obxetivos dos fondos
de axuda. Se nun primeiro intre
estes debían circunscribirse
obrigatoriamente á construción
de infraestruturas da rede europea (o que excluia ás vías interiores) e a obras relacionadas
co médio ambiente, agora incluense alguns fins produtivos,
tocantes á indústria, servícios e
agricultura. Falta por determinar, sen embargo, o carácter
destas axudas , toda vez que a
política de cuotas (límite á produción) imposta pola própria
Unión Europea non ten visos de
remitir.+
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PARLAMENTO
O BNG ven de apresentar queixa ante a
Televisión e máis a Rádio Galegas pola
sua discriminación nos espazos eleitorais.
Con todo, na crítica ao sectarismo informativo dos meios públicos teñen abunda-

do desde hai meses ambos partidos da
oposición: PSOE e BNG. A continuación
trancríbese un resumo da intervención en
Comisión parlamentária, celebrada o 19
de· Maio pasado, do deputado do BNG,

Francisco Rodríguez, respostada por Ramón Villot, Director Xeral da Compañia. A
pergunta do deputado nacionalista retírese en concreto á información parlamentária difundida por ambos meios.

Os meios públicos acusados de silenciar acontecimentos notórios da realidade galega

e

Debate entre Francisco Rodríguez, deputado
do BNG, e Ramón Villot, director xeral da CRTVG ·

a

Intervención de
Francisco Rodríguez
Realmente, pala imaxe que hai do
Parlamento galega na sociedade,
alguén pode pensar que, se ten pin gas de inactividade ou mesmo de
inutilidade, se debe aos seus escasos marcos competenciais ou a un
regulamento restrictivo que foi continuamente denunciado pala oposición parlamentar ou mesmo pode
haber insensatos que pensen que
se debe á inactividade dos grupos
parlamentários e ao feíto de que
aquí non se discute nada que ten
que ver co País. Pero realmente
nada disto é certo. O máis grave
que está suportando o Parlamento
Galega é unha falta de comunicación coa sociedade através dos
meios de comunicación, nomeadamente aqueles de titularidade públi ca. (... ) Como no BNG non pensamos que se podan reducir as actividades duns meios de titularidade
pública a un problema moral, individual, senón que hai que atribuilos a
uns obxectivos políticos moi marcados, está claro mirando a TVG e
escoitando a Rádio, en menor medida, que o que se está a facer é
continuar cunha consideración da
realidade galega provinciana e subsidiária : senón queres caldo, duas
cuneas , é dicer, a moito estado,
pois máis estado pero desde dentro
da própria madeira. En segundo lugar, hai que desvirtuar, naturalmente, a actividade política que hai no
País e é raro ver informes na TVG
sobre a actividade parlamentária,
centrados nos grandes temas de
debate que deberan preocupar a
sociedade galega. Aprovéitase calquer tipo de desliz ou mesmo podemos escoitar palabras directas de
respostas do Governo, sen que se
escoiten as intervencións dos grupos parlamentários que os teñen
planteado, o cal xa é un disparate
elevado á enésima poténcia. E o
Partido Popular que governa aquí,
en Galiza, que tan alporizado se
pon coa TVE, eu teño que dicer en
honor á verdade, que esa é unha
prática que non se ve reflectido nos
telediários da Televisión Española,
manipulada políticamente, pero
desde lago a nível informativo parlamentar moitísimo menos. (... ) Xa
nos gostaria a nós ser tratados como os que no Parlamento español
teñen o 9,2% dos votos, tendo nós
o 20% aquí. Xa nos gostaria sair
como saen eles ali, porque, realmente, seria para botar bombas e
palenques ! Loxicamente todo isto
vai destinado a desinformar ideolóxica e mentalmente a nosa sociedade. Xa sei que o Señor Director Xeral nos ten habituados á tese de
que queremos viver illados do mundo, nada máis lonxe da nasa intención , somente queremos ser tratados de forma ecuánime e que haxa
unha espécie de ósmose en dobre
dirección e senda xa moi cautos
que polo menos nos traten igual
que tratan no Parlamento español.
Vamos a falar de realidades e na realidade destes últimos días, un mirando a TVG pode comprobar no
Telexornal causas tan sintomáticas
como as seguintes: os obreiros ou
qbreiras do Grupo de Empresas
- Alvarez,·cando acaban por aparecer

é porque hai algun conflito ou algun
amago de violéncia, igual que os
obreiros da construción naval de Vigo, pero nunca lle pudemos escoitar
da sua boca un parlamento tan
· grande como lle pudemos escoitar
aes obreiriños dos estaleiros de Xixón, en voz directa e sen impedimento de nengunha caste, sobre o
problema que supuña para Astúrias.
Aí non houbo problema de tempo
no telexornal. Podemos comprobar
como, cando hai o problema das
cuotas do leite, os debates parlamentares ou mesmo as mobilizacións populares, non ocupan nen a
metade, nen un tércio do espazo
que ocupou o conflito de SuzukiSantana na televisión galega. Pero
ainda máis, cando hai organizacións
sindicais do campo que fan os seus
congresos na Galiza non ocupan
nen un tércio, e nen sequer alén das

non aparecen ou sai só unha ráfaga
pala que non se sabe se son actividades clandestinas ou de catro tolos
saltos. Estou esperando a ver se os
seguidores da política lingüística da
TVG son capaces de xuntar a miles
de persoas. (... ) Pero xa a culminación do disparate colonial , insidioso,
que ademais vai en contra, incluso
do Partido Popular, se o PP fose un
partido mínimamente galega, é que
nos inteiramos no Telexornal de que
o Congreso dos Deputados negouse a votar favorabelmente a transferéncia dos portas de interese xeral,
e a reforma da lei de Sanidade, para
que a sanidade en Galiza poda funcionar mellar. Pois resulta que a
TVG non fixo máis que entrevistar
aos tres grupos parlamentares, iso
si, aqui . Non se lle ocorreu ir ao
Congreso dos Deputados, perguntarlle aos políticos españois que se

nar, quen é Anguita, Tocino ou Romero, pero realmente descoñece
quen é o señor Suárez daqu i, Laxe
Laxe (membro do Consello da
RTVG) , desde lego o señor Beiras
non porque o saque a TVG , Ceferino Díaz e non digamos outros que
xa nos ocultan o neme e as siglas
e todo o que faga falta. Nós pensamos que este tipo de política xa
non é unha posición contra o BNG,
é unha posición contra o país, que
benefícia ao Governo na medida
en que o Governo está disposto a
que este país non se autoidentifique nunca, utilizando a expresión
do señor Fraga lribarne.

Intervención de Ramón Villot
(... ) A sua intervención paréceme
presumíbel , pero en absoluto certificábel como verdadeira. Despois de

O deputado do BNG, Francisco Rodríguez -á esquerda-, recriminoulle ao Governo de Fraga o uso partidista da CRTVG. O director xeral da mesma foi o encargado de contestar ante o Parlamento.

suas tendéncias ideolóxicas, do que
ocupa o Congreso da Af>AJA, a nível do estado español. E dicer, que
isto realmente é unha tortura. Pero,
por se fose pouco, ainda o outro día
pudemos comprobar como o Director Xeral de Endesa se espallaba,
con inteira tranquilidade no telexornal, explicando, buff!, mareas das
ventaxes, os sacrifícios económicos
da empresa, mentres non houbo, xa
non igual oportunidade, nen sequer
referéncia directa nengunha ás discusións no parlamento sobre os
acordos Endesa-Xunta ou sobre as
emisións de dióxido de xofre. Entón,
parece que aqui os únicos voceiros
son os externos e naturalmente se
están apoiados por empresas multimillonárias. O Director Xeral de Endesa vale máis desde o ponto de
vista informativo que a actividade
que se desenvolve no Parlamento
galega. Pero irnos a máis, tivemos
oportunidade de inteirarnos pola
TVG de que en Cataluña están facendo causas horríbeis co catalán e
inmersionando a non sei que nenas,
cruelmente, nesa língua. Aqu í hai
debate sobre a cuestión lingüística,
no Parlamento e a TVG non aparece nunca. E se aparece é para dicer
babosadas sobre a cuestión normativa que na intervención non ocuparan nen 0,5 segundos de tempo.
[Isa faise) por suposto, cunha intención determinada. Que hai mobilizacións populares pala língua, pois

opoñen a isa e por que o fan. Pois
non, vemos que está reducido a unha intervención nímia, nun desgraciadísimo telexornal, no que tivemos
que aturar durante vários minutos a
un eivadiño andaluz que a min me
parece moi ben (... ), pero resulta
que lle corresponde máis tempo a el
que á negativa do Congreso a aprobar a lei de transferéncias de portas
ou a reforma da leida sanidade. (... )
Mire, señor Villot, aquí o que hai é
unha forte censura informativa e a
desgrácia disto é que por este cam i ñ o a povoación galega sabe
quen é Lu is Ramallo, quen é Az-

'Señor Villot, aqui o
que hai é unha forte
censura informativa
e este tipo de
política xa non é
unha posición
contra o BNG, é
unha posición
contra o país.' . .

escoitar que a intervención dos representantes dos grupos parlamentários galegas, con motivo do rexeitamento polo Parlamento Nacional,
era unha intervención cativa que na
sua opinión debíase ter complementado coa intervención dos responsábeis dos Partidos políticos que foron
os que negaron as transferéncias,
que si se fixo en imaxe e en voz,
desde a Tribuna do Parlamento ;
despois de escoitar iso e de pedir
que a TVG dea canta dos plenos do
Parlamento de Galiza, causa que fai
pontualmente, non hai un pleno que
non teña referéncia nos informativos
da TVG, e (mesmo) as comisións
cando realmente os temas a debater teñan interese informativo, periodístico; periodístico e informativo, digo, eu sigo sempre este critério,
pois teño a impresión de que, doutro
xeito, a Televisión non respondería
a esa función fundamental de informar desde o interese; despois de ler
a petición que a sua señoría fai e
que por certo non estou en condi ción de facilitarlle porque non ternos
sistema informático para informalo
dos tempos adicados aos T elexornais, Comisións e plenos , con dedicacións parciais das intervencións
dos grupos respectivos; despois de
todo isto, señoría, e de máis causas,
despois de lembrar que a información da TVG respeito da manifestación do outro dia destacou sobremaneira-o·número de-asistentes,-,e-dixo -

exactamente 5.000, cando posibelmente na miña impresión de espectador non eran tantos , e coa constáncia de que o tema do leite, de
que as reivindicacións dos traballadores de GEA , foron tratados na
TVG e foron escoitadas as partes,
en cada un dos conflictos, señoría
realmente non sei que dicer. Unicamente pensar que a sua señoría ten
respeito deste Parlamento unha impresión ben diferente da que teño
eu. Ao mellar nós non somos suficientes, a TVG e a Rádio Galega,
para espallar esa imaxe, pero tentámolo e ao mellar son outros meios
que a sua señoria ten á sua disposición, os que contribuen a esa imaxe
feble do Parlamento de Galiza. Non
sei que máis dicer señoría. O que lle
vou dicer, é que nós naturalmente
como TVG, non vamos, non podemos , non debemos , escurecer os
conflitos nos que tamén ten interese
a audiéncia galega. Os conflitos de
Suzuki-Santana, témolos que contar
e penso que non o tacemos con
máis énfase que os conflitos da cuota do leite ou do problema do naval
de Vigo, penso que non. E nos Telexornais o tempo proporcionalmente
maior é o adicado á actualidade galega. Do 1 00% do tempo dos telexornais o 60%, señoría, ad ícase á
actualidade galega. Ese dado si que
é certo, dedícase á actualidade galega, a toda, naturalmente. Non sei
que máis lle podo dicer, señoría .
Non o sei. Podo dicer que nós esforzámonos en cumprir con esa abriga
respeituosa para o Parlamento de
Galiza (.. .). Considero , finalmente,
señoría, polo tanto, que a atitude da
Televisión de Galiza e da R'zdio
Galega é respeitosa co pluralismo
ideolóxico e coa própria realidade
sócio-política de Galiza.

Réplica de Francísco
Rodríguez
Despois de escoitar a palmária aseveración de que non hai métodos
informáticos para computar os tempos, penso que a partir daí xa se
pode deducir o que hai. Non se preocupe, a próxima vez voulle traer
eu os tempos contabi lizados, [ainda] que non teño informática, verá
cales son os resultados. (... ). Pero o
que é máis alarmante de todas formas é que diga que as notícias que
teñen interese periodístico en Galiza son as dos refuxiados Bósnios ,
tolleitos andaluces ou as folclóricas
de turno. Evidentemente seguro
que ocupan un tércio do telediário,
pero nos conflitos sociais e económicos de importáncia e que teñan
interese periodístico para toda a sociedade , realmente niso Galiza non
está presente. (... )
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Réplica de Ramon Villot

á 1

Aparte de que nós non ternos o
sistema para facelo , é que eu te ño pouca confianza no cronóme tro para medir as intervencións
dos grupos políticos. (... ) Pódese
aparecer tempo e ese tempo ser
manipulado. Non é o cronómetro
o que dá a xustiza, con excepción
feíta das campañas eleitorais . (.. )
O tempo para min non é unha razón suficiente, en absoluto , para
xustificar o pluralis mo pol ít ico-ideolóxico. +·
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O PP quixo deixar a
Xosé Guiña á marxe da
comisión que investiga
no Parlamento galega
as irregularidades
cometidas en Verin e
Castrelo do Val, onde se
real izaron ci neo obras
da CPTOP sen
adxudicar. As denúncias
da oposición fixeron que
o conselleiro pedise
comparecer canto
antes. Cuiña tamén
deixou claro que
asumirá as
responsabilidades que
lle correspondan como
titular do departamento
de Obras Públicas da
X unta.
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Xosé Cuiña deu un tono humorístico ao seu anúncio de que comparecerá na Comisión.

Pede a don Felisindo que acuda "debidamente uniformado" r--------------------------------------------------,
O BNG considera que se quer reducir

Cuiña viuse obrigado a comparecer
e di que asumirá responsabilidades
polas obras de Verín e Castrelo do Val
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA

Foron necesárias as protestas
unánimes da oposición e algunhas informacións críticas e certeiras paa que o máximo responsábel das obras públicas en Galiza,
Xosé Cuiña Crespo , amasase a
sua disponibilidade para comparecer na comisión que investiga,
no Parlamento galega, "as obras
de don Felisindo". Tamén acabou
admitindo que asumirá, como titular da CPTOP, as responsabilidades que podan corresponderlle.
De entrada, o grupo popular na
Cámara galega empeñouse en
deixar á marxe da comisión ao
conselleiro de Pol ítica Territorial
e Meio Ambiente , coa desculpa
de que as obras feitas sen adxudicación prévia nos concellos de
Verin e Castrelo de Val eran pequenas realizacións descentralizadas, das que Guiña non teria
que ter saquera noticia. O portavoz e coordenador da comisió ,
Xesus Palmou , tamén argumentou que Guiña xa compareceu en
relación cos mesmos feítos , polo
que o PP estimaba suficiente pedir as actas correspondentes .
Ao ver que fora denunciado publicamente o veto do PP á sua comparecéncia, Xosé Guiña convocou
unha urxente roda de prensa para
pedirlle ao seu grupo que o chame
á comisión, algo que previsibelmente se fará o día 22, cando rema ten as 25 comparecéncias
acordadas inicialmente para pór
de manifesto as responsabilidades
do caso. Guiña quer dar exemplo
de transparéncia, e achacou o veto inicial a un "exceso de celo" dos
seus compañeiros do PP.
Semella, contado, que Guiña
aceitou comparecer abrigado palas circunstáncias externas BNG e PSdeG-PSOE denuncia-

ron a falta de vontade do PP por
chegar ao fondo do asunto- e fíxoo anunciando que ninguén podará collelo na máis leve contradición , porque a información que
facilitou en recente comparecéncia en comisión compón un "dossier irrefutábel". Tamén se amosou especialmente contento coas
suas dotes naturais ao asegurar
que de xeito nengun será posíbel
que o callan contradicendose
"mentres Deus me conserve a
cabeza que teño",
De entrada, o principal político relevante chamado é o presidente
da Deputación de Ourense, dado
que as obras realizadas ilegalmente debían ser executadas no
marco dun convénio entre a Xunta e a corporación provincial. Tamén deberán comparecer na comisión parlamentária o delegado
provincial da CPTOP , Amador
Vázquez , técnicos da Xunta de
Galiza e dos dous concellos afectados, e alcaldes, secretários e
concelleiros de obras de Verin e
Castrelo do Val.
T amén están entre as persoas citadas dous cregos. O de Tamaguelos , Felisindo Rodríguez, ao

Fraga ten restado
importáncia ás
irregularidades ao
repetir
teimudamente que
don Felisindo 'é un
crego
simpatiquísimo'

que tanto Guiña Crespo como
Vázquez Portomeñe apontaron
desde o comezo como o ordenante da realización das obras
ilegais , e o de Castrelo do Val ,
Xúlio Rodríguez, tamén concelleiro do PP nese concello ourensán .

Cura uniformado
Fraga ten restado importáncia ás
irregularidades ao repetir temudamente que don Felisino é "un
crego simpatiquísimo" e que "estamos a talar de 14 millóns. Para
comparar co que acontece neutros eidos hai que porlle sete ceros", gusta de dicer o presidente
da Xunta. Pala sua banda, Xosé
Guiña aínda ironizou a costa do
cura de Tamaguelos ao dicer que
agarda que compareza "debidamente uniformado para darlle
maior solenidade ao acto".
Tamén polo expreso desexo do
PP, quedaron tora da lista dos
comparecentes , que acodirán ao
pazo do Hórreo os días 20, 21 e 22
de Xuño, os representantes das
empresas que quixeron competir
para realizar as pequenas obras de
Verin e Castrelo do Val e que se
atoparon con que non existía un
verdadeiro concurso de obras.
A única obra adxudicada foi para
Hermanos Carrajo SA, que casualmente tiña a oferta máis cara
pero xa fixera a obra. As outras
adxudicacións foron suspendidas
ao denunciar o BNG as irregularidades.
Ainda cabe agardar que Xosé Guiña reconduza de novo as posición
do PP e o grupo maioritário deixe
de pór trabas á investigación, da
que, por outra banda, non hai moito que agardar, despois de que o
Parlamento recoñecese falta de
competéncias para abrigar aos citados a que comparezan. •

a investigación ao Párroco de Tamaguelos

As obras de Verin foran
prometidas en campaña
eleitoral por Cuiña
• XOAN CARLOS SILVA/VERIN

O cese do delegado ourensán
da Coselleria de Obras Públicas, Amador Vázquez, e de todos os involucrados nas adxudicacións irregulares das obras
de Verin e Castrelo de Val son
solicitadas por Alberte Blanco
Casal , concellal do BNG en Verin. Considera que se tenta reducir a responsabilidade ao párroco de Tamaguelos "para evitar salpicar aos peixes gordos".

lo PP na bisbarra sobre que nós
non queremos que se fagan as
obras, cando non hai tal, senón
que se discute a irregularidade
manifesta en toda a tramitación
e na execución das obras".

Obras ao pior postor

Como en calquer licitación púbrica a Mesa de Contratación
propón sempre a oferta máis
barata e en nengun caso Hermanos Carrajo era a máis adecuada, pois que as plicas aprese ntad as por esta empresa
Para o concellal nacionalista de
sempre amasaban os orzamenVerin as irregularidades nas
to s máis elevados. A única
obras que son obxecto de inobra adxudicada, a da Veiga no
vestigación parlamentária "é un
município de
típico caso de
Castrelo, estacaciquismo onba recomendade está máis
d a pala Mesa
que demostrada
para a empresa
a implicación de
Mateo y Freire,
altos cargos do
pero tres dias
Partido Popular,
despois , o 16
incluindo a Xosé
de de DecemGuiña Crespo".
contaba coa
bro de 1993 ,
Segundo Blanco
adxudícase a
Casal as obras
certeza de que
Hermanos Caforon prometirrajo, sen nendas en campaña
se lle ian
gun tipo de exeleitoral nunha
plicación e convisita palas paconceder as
tándose co visrróquias que fixo
obras, por isa as to bon do Deleo Conselleiro de
o da ConOrdenación do
fixo de antemán' gad
selleria en OuTerritório, co seu
rense, Amador
Delegado ProVázquez, e o
vincial, Amador
Xefe do ServíVázquez e recio de Estradas, Fernando Vipresentantes da empresa favollace Mariño, na actualidade exrecida Hermanos Carrajo.
pedientado.
Diante das declaracións de FeliSegundo Alberto Blanco Hersindo Rodríguez , que falou de
manos Carrajo contaba coa
non apresentarse no Parlamencerteza de que se lle ian conceto, Alberte Blanco pede asemader as obras "por isa as fixo de
de a obrigatoriedade de explicarantemán, e por isa se comprense na Comisión Parlamentária
de que a decisión foi política e
de todos os implicados, e denúnnon técnica ou económ ica".•
cia "a intoxicación extendida po-

'Hermanos
Carrajo

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

CONFLITOS NOS CONCELLOS

Eduardo Blanco, antigo falanxista, era un dos máis controvertidos representantes socialistas

O concelleiro coruñés Manuel Regueiro pede
perdón, pero non desmente as suas acusacións
cio, a tensión e o cabreo".

• XAN DOVAL /A CORUÑA

Ese cabreo xa viña alimentándose desde habia meses pois
Regueiro non via con bos ollas
que Eduardo Blanco, unha marchado a Madrid para ocupar o
cargo de xefe do gabinete do

Manuel Regueiro Díaz,
até o pasado luns
responsábel de Deportes
do Município da Coruña
esquecerá dificilmente as
palabras pronunciadas o
Venres cando asegurou
posuir documentos que
levarian á cadea ao
flamante director xeral de
infraestructuras e
servicios do Consejo
Superior de Deportes,
Eduardo Blanco,
predecesor de Regueiro
como encargado de
Deportes do Concello.

Regueiro non via
con bos olios que
Blanco retornase á
Coruña un fin de
semana si e outro
tamén e se
entrometese co
seu sucesor, nos
actos que este
organizaba.

Realmente Manuel Regueiro
debía estar ben alporizado nesa
xornada pois, xa pala noite, no
decurso dunha cea organizada
polo Axuntamento arremeteu
contra o próprio alcalde, Francisco Vázquez, e contra o presidente da Deputación, Salvador
Fernández Moreda, a quen, segundo comentarios dalguns dos
comensais, chegou a definir
como "chourizos".
A reacción do máximo mandatário municipal non se fixo agardar e o mesmo luns anunciaba
publicamente o cesamento do
concellal, "cesamento que non
se fixo efectivo antes porque o
Rexistro Xeral do Axuntamento
estaba pechado o -Domingo".
Francisco Vázquez achacou a

ANXO IGLESIAS

A Paco Vázquez rebélanselle os concelleiros "por ciumes".

"ciumes competenciais as desafortunadas declaracións" de Regueiro. El, pala sua banda, e
tras pedir disculpas por escrito a
Eduardo Blanco, -disculpas
que foron aceitadas- declarou
que as suas palabras nunca
houberan de ser pronunciadas.

"Estas manifestacións, en parte
foron desvirtuads, xa que non
era o que pretendía en absoluto
dicer, pero como político asumo
a responsabilidade e presentei
ao alcalde a miña dimisión ó alcalde. As miñas declaracións foron froito do estrés, o cansan-

Secretario Xeral para o Deporte,
retornase á Coruña un fin de semana si e outro tamén e se ent o mete se, "sen contar para
nada" co seu sucesor, nos actos
que este organizaba. O Venres
pasado caía a pinga que colmou
o vaso cando na presentación,
nun luxoso hotel da Coruña, dun
torneo de futbol-base organizad o polo Concello aparece
Eduardo Blanco , arrastrando
con el á atención dos xornalistas. É ben coñecida na cidade a
paixón de Regueiro polos medios de comunicación e tamén é

coñecido que conta cunha extendida sana de home honesto
e traballador que cumpre cos
seus compromisos.

Blanco na boca de todos
Non é este político home do que
se canten histórias nas tertúlias
da cidade. Non asi Eduardo
Blanco protagonista dos máis
variados comentários . Até tal
ponto que se alguen se decidise
a escreber todo o que se conta
del, incluso nas ringleiras dos
seus excompañeiros socialistas
no Concello coruñés , seguro
que o libro convertíase de seguido nun auténtico best seller.
Se xa son coñecidos dabondo
cales son os ingredientes necesários nesta clase de literatura.
Por citar un calso Blanco é uns
dos políticos que ingresaron na
equipa de Francisco Vázquez
provintes do mundo da dereita,
xa que tora candidato nas eli cións de Xuño de 1977 pola Falange Española Auténtica, coñecidos como Hedillistas, e segundo comentou a A Nosa Terra un
representante do Partido Popular, vaixara recentemente desde
Madrid para estar presente nunha cea de falan xistas. Por certo
que os dous protagonistas dos
feitos son ben apreciados polo
partido na oposición municipal.
Na andaina de Blanco no Axuntamento fara responsábe l non
so da área de Deportes senón
da de Festas . Da sua época foran sonadas as contratacións
multimillonárias de grandes figuras da canción que, nun bo número de casos deixaron perdas
de deceas de millóns nas arcas
municipais, ben recibidas polo
alcalde en función da publ icidade que lle daba á Coruña a preséncia destes astros.
Pésie a todo Regueiro continua
como concellal da Corporación
coruñesa e permanece como
responsábel da área de Cultura
e Deportes da Deputación coru ñesa. O gabinete de prensa deste organismo informou que polo
de agora non está previsto tratar
o asunto dun posíbel cesamento
de Manuel Regueiro , quen dí
contar co apoio do presidente
Fernández Moreda. Tamén contaría co apoío dun bo número de
entidades da cidade, compañei ros do partido e do grupo provincial socialista. Así o afirma alom enos o próprio interesado
quen di non temer sobre o seu
futuro no mundo da política pois
é licenciado en Económicas e
Ciencias Empresariais, asi como
catedrático de ensino secundario e funcionário de carreira.
O novo concelleiro de Deportes,
Xosé Manuel Iglesias Mato,
conserva, polo de agora, as
competéncias de Festas e Limpeza. Sen embargo, Francisco
Vázquez ten previsto unha declaración da sua equipa de Governo municipal para despois
das elicións ao Parlamento Europeo. Iglesias Mato afirmou
que será continuador da traxectória marcada por Eduardo
Blanco sobre Manuel Regueiro
opina que é unha grande persoa
pero un político errado.+
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A Xunta tampouco quere asumir a sua xestion

O Conservatório de Lugo a piques de pechar
polo desinterese do Governo Civil e da Deputación
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

ben's, nen fixo aportacións económicas". Para Sardina Pára ~
mo, "o Patronato morreu xa que
os Patronatos responden a unha Fundación e esta a un capital. Aqui non houbo capital nun ca. O Governador, coma presi-

A deixadez das
autoridades permitiu
esmorecer ao
Conservatório de Música
de Lugo, que está a
piques de pechar porque
a Xunta négase a
asumilo. Mentres, a
Banda de Música leva
apresentados 16 recursos
no Tribunal Supremo
contra o Concello.

A Comisión de pais
e alunas xa vai
farta de reunións
coas autoridades.
Pensan que os
marean.

O Conservatório de Música, rexido inda por un Patronato inoperante, non ten claro o futuro a
curto prazo. O Governador civil ,
que preside o Patronato, e Cacharro Pardo , vicepresidente,
estanse a pasar a pelota das
competéncias . Para o curso vindeiro, as taxas suporán 65.000
pesetas por cada asignatura.
País , nais e alunado opóñense
a pagalas .
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O Conservatório lugués , de
grau meio , criouse no ano 73
cos auspícios dun Patronato, integrado por diversas administracións e entidades locais. Ocupa
un edifício da Deputación , que
paga luz, calefacción e limpeza.
Nútrese das Matrículas. Un
claustro de oito profesores, titulados de grau meio e superior,
atende ao alunado: catrocentos
por oficial e cutres tantos por libre. Os próprios ensinantes, demandan tres ou catre profesores máis, de apoio, pero negáronllos .
A cidadania, cun concerto desafinado nas ruas de Lugo , ped iulle á Xunta que asumíse o Centro . Lévanse recollidas unhas
2.500 sinaturas. Unha Comisión
pro-Conservatório, lago de soli-
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dente, está sen competéncia. A
meirande parte dos seus membros non existen. Están sen designar as oito personalidades
relevantes de Lugo. Outros órgaos, como a Caixa de Aforres
de Galiza, non asisten cando se
lles convoca. O noso interese é
que o Governador non exerza
máis tempo".

O desexo de formación dos músicos non se ve correspondido polas institucións.

Exemplo de Sargadelos

citalo duas veces, agarda que o
Conselleiro os reciba. O BNG,
no Concello de Lugo, pediu explicacións . O PSOE apoiao no
Parlamento Galego.

Ainda que, por indicación de
Cacharro, poderíase seguir o
modelo de transferéncia do Patronato de Sargadelos, non hai
comparanza. O avogado opina
que "con Sargadelos non existiu
transferéncia nen acto nengun.
Ai operou a Xunta, lexitimamente, sen canta co Estado. De facer outro tanto , como Conser-

A Comisión de País e Alunos xa
vai farta de reunións coas autoridades. Pensan que os marean.
Cacharro di que "a Xunta asumi-

ria o Conservatório se Madrid fai
as transferéncias e aporta uns
200 millóns. Para Sardina Páramo , avogado do Estado , non
existe problema de transferéncias ou concorréncia de competé n ci as. " Non hai nada que
transferir, precisou. O Estado
nunca foi dono do Conservatório
nen titular de nengun dos seus

vatório, seria moi ben visto por
todos. Quizá Sargadelos ten
unha autosuficiéncia económica
que non ten o Conservatório.
En todo caso, non debe ser un
obstáculo, nen introducir variación nengunha na formulación
xurídica".
A Deputación , en apoio da Conselleria, alega dispor xa dun solar de 700 m2 no Campus, onde
irá un Centro de Música e Danza, conforme a un proxecto global galega. Seria, como mo i
pronto, dentro de tres ou catro
anos. En Lugo deféndese que
xa hai Conservatório en edificio
nobre. Cómprelle , si , un adecentamento e, maiormente, profesorado e unhas taxas acordes
co resto dos centros galegas.
Tamén dous ou tres pianos novos, pero non oito millóns , como alegou o Conselleiro. De
confirmarse as taxas, propostas
para Setembro, o Conservatório
de Lugo , coa selección económica converteríase nun clube
musical selecto. Os país son
conscientes de que a LOGSE
vai ser outro filtro ao non admitir
alunos con máis de 14 anos e
pedir aptitudes musicais . Hai
quen prefire "ter profesor particu l r e, logo, ir por libre a un
centro de máis categoria. Posta
que en Lugo non se adquire a
calidade média doutros conservatórios . Aquí , no primeiro ano,
están saidno para tocar a Cucaracha e pouco máis. Un pai
afectado dixo, "Por favor, pídolle a ese señor Conselleiro que
nos receba dunha vez. O único
que nos demostrou, deica hoxe,
é ser un politiquiño do tres ao
cuarto. Cunha falta de educación e personalidade terríbel.
Para os políticos da Xunta e
provinciais, Lugo non significa
nada. Catalógana da irmá pobre e déixannos abandoados en
todos os sentidos".•

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A Xunta di que inviste menos de vinte pesetas
por aluno en equipas de normalización
A comparecénc ia en Comisión
Parlamentária de Manuel Re gueiro Tenreiro, director de Política Lingüística, para respostar a
unha pergunta da deputada nacionalista Maria Pilar Garcia Negro , serviu para coñecer o investimento da Xunta de Galiza
para galeguizar o ensino , que
distribue un total de 82,5 millóns
de pesetas para 561 equipas de
normalización constituidas nos
centros de ensino.
O reparto destes cartas ofereci do por Regueiro indica que
escasamente corresponden
150.000 pesetas a cada centro ,
menos de vinte pesetas por
alumno se tomamos un tamaño
médio de centro escolar como
pauta . Actual mente estarian
constituidas 228 equipas na
Coruña, 65 en Ourense, 173
en Pontevedra e 95 en Lugo.
Pilar García Negro criticou o incumprimento da lexislación so-

bre a presenza do galega no ensino e afirmou que desde a Conselleria "están a financiar o desuso do idioma porque non se
preocupan en absoluto do uso".
A Dirección de Política Lingüística non desmentiu nengunha das
estadísticas elaboradas sobre o
incumprimento da lexislación do
galego no ensino básico e médio e non ofereceu os "dados
próprios", sempre anunciados e
nunca publicados, que desmenti rian as críticas das agrupacións normalizadoras.

Descontrol nos cursos
de língua
A Mesa pola Normalización Lingüística fixo público un comunicado sobre as irregularidades
no control dos cursos de galega,
"houbo e está a haber casos de
ensinantes que tendo realizado
o Curso de Especialidade , matricúlanse posteriormente nos de

Iniciación e Aperfeizoamento ,
que eran prévios a aqueles".
Segundo a Mesa o motivo de
que haxa ensinantes que repitan
estes cursos débese a que deste xeito xúntanse pontos, precisos para ser titulares de sexénios e acumular méritos, "en troques de asistir a outros cursos
vólvese aos mesmos".
A Xunta non seria capaz de control ar os cursos e contrastar
quen os recibiu situación que se
produciría con complicidade de
alguns inspectores que serian
coñecedores das irregularidades.
Ademais a Mesa fa/a de que
"non ter control dos cursos signi. fica un malgasto dos cartos públicos, e o pior do asunto é que
os cursos que se levan a cabo
son insuficientes para cobrir as
solicitudes de xente allea ao ensino que quer facer os cursos de
galego, de tal xeito que moita
xente atopa vedado o acceso".+

FUNDACION GALICIA - EUROPA

ESCOLA GALEGA
DE ADMIN/STRACIÓ

PÚBLICA

XORNADA INFORMATIVA

.. ESTADO ACTUAL DO PROCESO
DA UNIÓN EUROPEA"
ORGANIZACIÓN: Fundación Galicia-Europa e Escola Galega de Administración Pública.
DÍA: ~O de xuño de 1994
LUGAR: Salón de actos pequeno da Consellería da Presidencia e Ad-

món Pública da Xunta de Galicia.
Edif. Adtvos. S. Caetano. Santiago
PROGRAMA:
09.00 h. Apertura a cargo das entidades organizadoras.
09.00 h . Conferencia a cargo de D. Francisco Fonseca Morillo, membro
da Célula de Propectlvasdo Presidente da Comisión Europea .
10 . 15 h. Pausa. Café
10.45 h . Conferencia a cargo de D. Juan Martín Burgos, Conselleiro
Xurídico da Representación de España ante a Unión Europea.
11.45 h. Debate.
12.45 h. Fin da Sesión.
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AUMENTA ACONFLITIVIDADE LABORAL

ANXO IGLESIAS

·. Futbolmania

Moitos eventuais non chegarán a cobrar a correspondente suba salarial

Só unha quinta parte dos convénios
Surprendentemente, Galiza está a se corwerter nunha poténcia
en matéria futbolística despois de anos e anos vagando polos
duros terrees das divisións inferiores., Tal evento estase ·a ínter. pretar de xeito diverso, mais oimportante é que como fenómeno ·
de masas a ninguén dei~a indiferente. Pre.sidentes, adestradores e xogadores _son invitados coléxigs e faculdades para imp~rtit conferén_cias c~n ·grande éxito d_
e crítica e público." Atentac1on de tr~ducir todo este movimento nunha variante aggiornada
do .pan ~ circo pode ter o se.u interese pero, col)todo, . non dá
canta de todos os
a·s pectos
qLJé
subxacen nesta
- - - - - -- - - - - situación. Adema1s, nas s.ocie- .
dades .modernas
o ocie;> gaña te:: .
.ueo e, .trente á
contraposición ·
clásica, convért~
se mesmo en neg óci o. Os xaponeses, incapaces
de atapar divertimentos atractivos
para o seu povo
e conducilq pela
senda
dunha
- mai~~ te.ndéncia ao ócio, trataron de. iAvestigar os costumes, divers1ons e. xogos -doutros -povos para -a.daptalos á mentalidade
xaponesa. Polo momento, xa importan futbolistas, teñe.n arques~
tras de salsa caribeña e celebran o San J.órdi.
· .

a

'~- utiHzación política
· do futbol é unha - constante ccin indepen9éncia do
réxime que se trate.'

-

_:;

1.

-

•

•-<

Ben, o futbol é un-deporte ca.lectivo, con .terminoloxia bélica, democrático, tanto polos suxeitos executántes (os xogadores poden ser altos, baixos, rápidos, lentos, fortes, estilistas, etc.) como polos siareiros, ecolóxico (xogado ao ar libre, sobre erva ver~
· .d.e e baixo ~ondición_s atmosféricas qu!3 dependen .do azar (trio, .
~~nto, .bulle1ro, sol, x1ada, et~J Qui:zais por i~o resulta fácil ident1f1carse con este deporte que, polo demais, non ·ten barreiras deentrada_pois pode xogarse en calquer espazo aberto e cunha
-pelota máis ou menos redonda. Curiosísir:na a ·imaxe dunha tribo
de -Papua.-Nova GLJin.é xogando todos en ·ca.iros ·u.n"._partido.- de
fuJb~I nun cl~ro da selva. Como espectáculo trátase dun negócio :
publico ou privado que,.en todo caso, ten efeitos externos sobre
u~ha colect_i~idade qúe .·cada vez é máis global. En realidade,
xogase e~ d1feente~ mer.cados loc~is, rexionais é g_lobais xerando un tec1do, unha rede que _non se agota no próprio suceso.futbolístico. -A riqueza. e -matices· do .fenómeno do futbol é enorme
·· m?i$ á sua ·irnportáricia ..econ.ómica, política; corirerctal -e cultural ...
· é ctara. Desde o ºponto de vistá comercial trátase 'dun- eficaz
meio para introducirse nos .' mercados para as div~rsas empre-,. sas, .ser-ido ademais un·veículo excelente para-proxectar a ima. xe dun país ou área determinada. "O futbor é unha lingLJaxe ·universat, ideal para facér a.·promoción dun produto üniversal" sina-· ·
J~ un _portavoz. de Gillette, un dos patro~inadore-s do -próximo
Mund1ai 94-dos EEUU. ,A utilizªción política do futbol ·unha
c~n!3tante c_
on i{ld~eendéncia do réxime que se ·trate Os. comu- .
. rnstas de· Enver Hoxa toleaban- ca futbol Berlusconi co Milan o.
fr~nqui~n:io .. co Reql Maorid,. o's . militares arxentin6s co M·undial
78, os ~atal~~s co Bar~a, · etc. As vitórias das equipas galegas
s~n n:io1 p_os1t1va~ ~a~o .que : aumentan a autoestima dun . povo
h1stoncamente opnm1do, _racha coa mentalidade de perdedor,
xera i:naior c~e~ión interna e fomenta · a autoorganización dos
colectivos soc1a1s, resaltando as diferéncias e a identificación co
próprio. Só hai un perigo: darlle a este fenómeno máis importáncia da que en realidade ten.+

foron asinados
•M.V. -

· Os sindicato_s agardan
· · que nas próximas _
semanas siriatura de
convénios se acelere,
toda vez que até o ·momento só- fo'róñ
asinados unha-quinta·
parte dos mesmos.
Traballadores fixos e ..
-sobretodo eventuais están
·-a.verse·perxudicados.

a

Dos 250.000 trabaUadores afee-tados, semente uns 45 mil teñen
asinado xa o convénio , segundo
fontes de CCOO. Ademais, deses 45.000, perta da metade
cantan cun convénio bianual ,
asin_ado polo tanto en 1993. Entre ·os convénios 'firmados encóntrase semente seis de sector, correspondendo o resto a
empresas.
Para Xan Maria Castro , Secretário de Acción Síndica! de
· CCOO, o anúncio de folgas en

vários ramos apurou a srnatura
de vários acordos. Os convénios que se están a asinar con=templan subidas salaríais á par
do índice de précios, quer dicer
entre o 3,5 e o 4%.

A onda espansiva
da_reforma laboral
As· ceñtrais sindicais recoñecen
que a reforma laboral implantada ·polQ governo· é a causante
de parte do retraso nas firmas,
pero sobretodo é o motivo de
que os convénios perdesen parte do seu peso.
Non é este, sen embargo, o ponto de vista patronal . A desaparición de certas garantías mínimas
obrigaria a unha negociación
máis ampla e pormenorizada.
Para os sindicatos, moi ao contrário, a reforma laboral deixa aos
traballadores no "umbral da dignidade" e forza "á loita por princípios que antes estaban seguros",
deixando outras cuestións abeiradas· para mellar ocasión.
A negociación tamén está a re-

sultar "máis caótica", segundo
Xan Maria Castro . "Moitos colectivos , indica, non posuen
convénio", ao que se engade a
pervivéncia de convénios provinciais . "O ámbito debia ser gal ego , sinala o dirixente de
CCOO, isa aforraria a multiplicidade de convénios provinciais
que nada aporta e gañariase en
racionalidade".
En Galiza existen máis de 400
convénios rexistrados, pero habitualmente só se acostuman a
asinar alguns máis de 300.
O retraso na negociación terá
unha negativa repercusión sobre moitos traballadores eventuais cuxo contrato finaliza antes de que se chegue a asinar
o convénio de sector . Os demais traballadores tamén se
verán afectados pela demora ,
poste que, mália que as condició ns do convénio e subidas
salariais correspondentes son
retroactivas, moitas empresas
ampáranse en problemas de li quidez para non facelas efectivas con posterioridade. •

e

Vários milleiros de traballadores manifestáronse o pasado día 2 en Compostela en

demanda dunha política industrial para Galiza.
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que o INI aceitaría. Hai dous me- ses puxemos encol da mesa a
necesidade da chegada dun inversor que xestione o Grupo, porque doutro xeito seria un parche.

•H.VIXANDE

Tres anos despois de
Estudesa se facer co
Grupo de Empresas
Alvarez, ao ser privatizado
polo INI, cúmprense os
vaticínios do Comité de
Empresa, que desconfiaba
da solvéncia empresarial
dos novas proprietários e
auguraba un escuro futuro
para GEA. Hoxe,
Margarida Rodríguez
Montes, presidenta do
Comité de Empresa,
analisa a situación de
crise, que califica de
próxima á creba técnica, e
solicita o saneamento
financeiro, a entrada de
Sodiga -cunha porcentaxe
minoritária- e o seu
traspaso a un empresário
galega do ramo. Alvarez
ten 1060 traballadores/as ,
e nos setenta chegou a ter

Tamén teñen solicitado a entrada de Sodiga.
Aparte de que puidese vir un
novo inversor, quereriamos que
Sodiga estivese tamén aqui
cunha parte das accións , ·ainda
c;¡ue non fose moi grande, sobretodo como unha medida de control , de garantía, para que non
nos ocorrese o que sucedeu
con esta privatización . Formulábamos isto con ese sentido , en
princípio parez que a _Xunta non
vía con bons olios esa posibilidade, pero en todo caso o proceso está sen iniciar.

~
ü3
w
_J

Ainda que a empresa sexa
salvábel cómpre unha reestruturacié-n radical?

No que máis hai que traballar é
oX no aspecto comercial, a nosa emz presa ten unha -capaci-dade de
produción inmensa, ternos a meNos tempos do INI ocurria algo
llar tecnoloxia, entón o que hai
precisábamos chegar a un nível
3.500.
de facturación , que estaba entre
que padecen todas as empreque traballar é o mercado, que é
cinco seis mil millóns de pesesas públicas, que a xestión é toonde está o futuro do Grupo.
'Queremos que
Mellorou a situación do grupo
tas , para equilibrar o balanza.
talmente cambiante, cada dous
coa xestión de Estudesa?
Esta xente durante estes anos
anos hai unha nova directiva, co
Pero os· chamados segmentos
Sodiga entre en
estivo a viver da renda do que
intermédio-s, non son difíciles
seu xeito de facer as causas, e
Non . Hai tres anos , agora en
aquí habia, nunca se fixo unha
isa
impede
unha
estabilidade
en
de
colocar?
Álvarez'
Outubro, Estudesa colleu o Grucalquer tipo de proceso. A emaportación de capital, e iso foi o
po totalmente saneado e nestes
que nos levou a esta situación.
Non. En canto a porcelana, tepresa estaba mal pero o certo é
momentos a sua situación é
rnos a mellar. Na louza, en Ponque con esta xente non se memoito pior que daquela. lso quer
tesa sucede o mesmo. Desde
Responsabilidade do INI
llorou nada, nen as vias de codicer que a sua xestión serviu
logo estamos en condicións de
mercial iz ación nen nada. No
para empiorar a situación do
Hai responsábeis?
ao INI, porque meteunos nas
competir, o que se precisa é unano 92 facturouse menos que
Grupo o que nos levou a buscar
mans de Estudesa e non vixiou
ha boa xestión.
no 91 , apesar de ser o 91 un
novas accionistas para conquemal ano por coincidir o probleAqui hai dous claros responsáo proceso.
rir a viabilidade, pasto que con
ma da privatización , un mes de
A marca tamén está despresbeis , o actual é Estudesa , xa
Estudesa é imposíbel. Alvarez
folga, a conflitividade .. . No 93
tixiada.
Non embargantes Estudesa
que é o accionista maioritário, e
está completamente descapitalitentou abrir novas vias de distamén se facturou menos que
por tanto ten que respostar pola
zado , hai unha falta total de fi Está, levamos moito tempo con
sua xestión. Pero hai outra restribución, como a apertura de
no 92 e menos que no 91 ... A
nanciamento que leva non só a
problemas e conflitos. Pero non
xestión foi nefasta.
ponsabilidade, que corresponde
comércios.
que os obreiros non cobren o
hai un desprestíxio porque sexa
seu salário, senón tamén a que
E chegamos a un momento de
má, que non o é, é máis ben un
estexa paralisada a produción
enormes perdas.
desprestíxio e canto a imaxe de
por falta de matérias primas.
nqn poder ate.ndef aos cli~ntes ...
Esta.mas practica1T1ente minha
Pero daquela, o INI, antes de
creba -técnica, porque hai unha
D_esde fo-ra víronse altibaixos vender, metera cartos en Aldescapitalización. Estamos a esno proceso.
varez.
tudar unha querela contra o INI
porque un dos apartados do conPor desgrácia sempre tivemos
Bastantes miles de millóns de
trato de _compra venda recollia
que estar a reivindicar. Antes do _
pesetas. Pero independenteque Estudesa obrigábase a repo- _ · 90, cando dependiamos do-INI e .-.
mente dunha candidade ou ouñer :con fund_os próprios a canticobrábamo_s a fin d.e. mes pundade precisa que impedise que _ tualniente, pero sabiamos que o
tra, a empresa quedaba completeto do -INI tiña que rematar, e
empresa estive~e - por baixo _d_os
tamente saneada e agora está
para. consegujr o plano.de viabili.
dous tércios do seu capital social
practicamente en situación de
creba técnica.
no momento da ..cqmpra venda,
dade·tivemos que _no~ mo!:'ilizai:, - ..·.
3.500 miHóns. A denúncia ?POnta
ese plano levou consigo a redu~
Podia funcionar e ser compea persoas concretas do. 1N1. A
ci(>n-d.e. 700 pastos de traballo,
principal formulación nosa é que . -· No 91, cando o proceso de- ventitiva ou precisaba dun plano
. -o INl -non. füía intención .de facer . da, estivemos un mes - c;l~---folga.de viabilldade?
éumprir _ese contmtt:l, xa que nel
No _9~ - botamos 15 días -pecha:-. - -recóllese -que haLun prazó déter"' - dos-aquí ,dentro, cando_{1omezou
O plano de viabilidade estaba
minado. para o.·INJ esixir a Estu- .a notarse a .falta qe liquide.~.: As
feito, fora asinado escasamente
des¿Lqüe repoña esa parte -até
veces-as nasas mobilizacións fohabia meio ano antes da absor- '
complet~r o cap~tal, .e que nós
-ron máis perceptíbeis que outras, -- -ción,_ en Decembro de J 990. Essáibamos non o ten feito. · ·
pero os traballadores· estamos
taban deseñados os investimen- fartós de tanta mobilización..
-.
-·
tos e a empresa tiña as-mellares
condicións para ser competitiva,
Entrada dun inversor-:· ~ ·
Que·-t en a ver _o problema co
coas mellares instalacións ... pegalego : . -. - ~ . _ ---·.
cohtéxto -da crise- .xeral · da ria
ro faltou a xestión e un financiaAgora hai un- proceso de -ne• - de Vigo?.· . -. ·
inento que estes señores de angociación no que particip~ a
temán tiñan que saber que ian
Loxicamente todo influe. Pero a
Xunta.
ter' que aportar durante un ·par
iniportáncia -do Grupo-de Efnde anos. O plano tiña -unha viO coriselleiro de lndústria prome~ -presas Alvarez na comarca de
xéncia de tres anos, ao cabo
Vigo é capital,- porque se quitaterá un contacto connosco, mais
dós que a empresa non teria
non cumpriu. Din que a Xunta vai
mos Citroen, é a empresa máis
perdas nen ganáncias. Hai que
pedir ao INI que, por unha banda,
grande, e iso ten que ter preoter en canta que Alvarez viña
cupados a todos, sindicatos, poperdoe a débeda que ten con
.dando tres mil millóns de perdas
GEA, e por outra, algun tipo de
líticos ... Se por casualidade un
empolicáronse
cada ano. Pero a pesasr de tocrédito ou financiamento para acdía Citroen ten un tropezón , a
do, comtemplábase que durante depósito da auga o pasado luns 6 e permaneceron subidos para decomarca queda sen indústria e
os dous anos seguintes a em- mandar unha solución á crise da empresa, o que provocou que GEA tualizar os salários e mesmo ada situación é dramática.+
quirir matérias primas. Semella
presa ia ter perdas , pois que pedise axuda ao INI e á Xunta.
~

<(

Dous traballadores de Álvarez
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(A) NOVA (RE)FORMA DAS RELACIÓNS LABORAIS
XosÉ Mª BAAMONDE CANu:
Hai un princípio no Direito
do Traballo que afirma "in
dubio pro operario" (en caso
de dúbida a favor do traballador) . Pois ben , a chamada
reforma dá a impresión de
aplicar o princípio de "semper in peius pro operar io"
(sempre a peor para o traballador), porque a nova situación legal ten un pasado
-os recortes nas prestacións por desemprego, entre
outras-, un si presente -a
Lei 10/94, que entrou en vigor o 24 de· Maio; a Lei
11 /94, que entrará en vigor
o 12 de Xuño e a Lei 14/94,
que entrará en vigor o 22 de
Xuño-, e un futuro -os novas recortes das prestacións
por desemprego que está a
preparar o Governo para
despois das eleicións e a reforma das pensións de xubilación (véxase A Nasa Terra
Nº 617)-.

para suspender o contrato
ou para extinguilo. Menos
de 1O traballadores en empresas de 100, non é despido colectivo. Menos de 30
traballadores en empresas
de máis de 300, non é despido colectivo. En empresas
de até 5 traballadores o despido do 100%, non é despido colectivo.
8. Cláusula de descolgamento. Importantísima novidade. Os convénios de ámbito superior á empresa estabelecerán as condicións e
procedementos para non
aplicar o rexime salarial ás
empresas que poidan resultar prexudicadas na sua situación económica . Tamén
se admite a posibilidade de
negociar condicións diferentes ás pactadas nun convénio de ámbito superior e non
só en relación ao rexime salarial.

REGULACIÓNS MÁIS
IMPORTANTES DAS OVAS
LEIS

En primeiro lugar hai que
subliñar que non é doado facer unha
análise das novas normas porque ainda
falta o desenvolvimento normativo das
mesmas (e xa dixo Salmerón hai anos
"Facede vos as leis e deixádeme a min
os regulamentos") e, ademáis, este artigo
só pretende ser unha crónica de urxéncia
sobre os contidos máis salientábeis dunhas normas que só do Estatuto dos Traballadores modifican, total ou parcialmente, máis de 50 artigas ou disposicións .
NORMAS E ASPECTOS MÁIS
SALIENTÁBEIS (IMPACTANIES?)

1. Por que non se fixo un texto refundido do Estatuto? Os que queiran ler,
estudar ou aplicar o Estatuto dos Traballadores, necesariamente han de ter diante de si o texto actual máis as modificacións introducidas para ver que parágrafo , artigo , etc. non coinciden. Tecnicamente dá a impresión de ser feíto para
non facilitar o labor.
2. Contratos lixo para ter man de obra
barata. Cos novas contratos de aprendizaxe o empresário pode cubrir postas de
traballo pagando un 70 ou 90% do salário mínimo interprofesional. E pode, xogando coa lei, contratar a un diplomado
ou licenciado como aprendiz. Por exempl o un licenciado en químicas como
aprend iz de administrativo. lsto sobre
todo nas pequenas empresas.

A MESA

9. O novo convénio deroga ao anterior. O convénio
ANxo IGLESIAS que sucede a outro pode
dispar sobre os direitos rede carácter individual poden ser remitidos
3. Privatización do mercado de trabacoñecidos naque!. O novo convénio derollo. Xa non é obrigatorio, na maioria dos
simplemente aos instrumentos xurídicos
ga ao anterior e aplícase o novo.
casos , a contratación par medio do
establecidos". lsto vai supor que os XulINEM. Autorízanse ás Axéncias Privadas
gados do Social verán multiplicada a sua
10. Aparente defensa da afiliación sintarefa e os traballade Colocación e ás
dical. No despido disciplinário o empredores a esperar meEmpresas de Trabasário ten que escoitar á sección sindical ,
llo Temporal,
que xa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ses e meses a resopero: 1º Ten que constarlle ao empresáviñan
funcionando
1ución dos conflitos.
rio a afiliación . 2º Aos 20 dias pode coilegalmente (diante
municar de novo o despido subsanando
do próprio Ministério
6. Case desaparece
o requisito de escoitar á sección sindical.
de Traballo están
o despido nulo. Alanunciadas algung un dos casos en
11. Bonificacións ás empresas. Menohas).
que antes se podía
res prestacións aos traballadores. Hai
declarar o despido
bonificacións, en determinados contratos ,
4. Desaparecen dinulo , hoxe pasa a
do 50 , do 75 e do 100% nas cuotas á Sereitos recoñecidos
despido i mproceguridade Social. E benefícios , nalguns
como mínimos. Por
dente coas consecasos, de 400.000 - ou 500.000- pta.
exemplo o descanso
cuéncias a piar que
Os aprendices, e nalgun suposto os consemana l, que se
isto supón na defentratos a tempo parcial , só teñen cuberta :
pode computar por
sa dos intereses dos
a asisténcia sanitária por continxéncias
quincenas. Ou a xortraballadores . O
comuns , accidentes de traballo e enfernada semanal de 40
despido nulo queda
midades profesionais, FOGASA e materhoras que se mantén
limitado praticamennidade.
pero en cómputo
te a aqueles supostos de despido por discriminación, proibianual. Ou alguns créditos salaríais que
12. Supresión das ordenanzas labosó quedan protexidos até o triple do saláda por lei ou por violar os direitos fundarais. Salvo acordo , quedan prorrogadas
rio mínimo. Por non talar da famosa cláumentais ou das liberdades públicas.
até o 31 -12-94. Desaparecerán definitivasula de descolgamento que se explicará
mente o 31-12-95.
máis adiante.
7. Flexibilización!, Flexibilización!, Flexibilización! Do traballo , flexibilización
13. Conclusión final. Esta nova situa5. Xudicialización das relación labodo emprego, despidos colectivos, despición ten que levar irremediabelmente á
rais. Subxace na reforma un desexo de
dos obxetivos .. . Unicamente uns exemelaboración de novas estratéxias na loita
botar balóns fóra e, ou se arranxan os
plos: "por causas económ icas, técnicas ,
sindical e laboral , para enfrontarse aos
conflitos na negociación ou acorde colecorganizativas , de produción , de forza
novas modos legais de explotación dos
tivo, ou cando "predominen os intereses
maior" . Cada unha delas é suficiente
traballadores polos empresários . •

'O empresário pode,
xogando coa lei,
contratar a un
diplomado ou
licenciado como
aprendiz'.

SEN PREMIOS,
SEN PREZOS,
SEN SUBVENCIÓNS,
SEN SUBMISIÓNS...

APELIDOS:
NOME:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
c. P:
PROVINCIA:
TELF:
PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABALLO:

GRACIAS A TI

A MESA ~AAWJZACIÓN

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA

.

CAIXA/ BANCO (")
SUCURSAL:
CTA. CTE. / LIBRETA DE AFORRO (")
TITULAR:
ORDEN DE PAGAMENTO
SR. DIRECTOR/ A:
SIRVA-SE ATENDER ATÉ NOVO AVISO, E CON CARGO A MIÑA
CONTA CORRENTE OU LIBRETA DE AFORRO("), OS RECIBOS ANUAIS QUE
POR VALOR DE 3.000 / 4.000 / 5.000 (") PESETAS
LLE PRESENTA A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

UNGÜÍSTICA

Rua do Vilar 68 - 3º • Aparrado 247 • Telfs: (981) 563885 / Telf./Fax: (981) 58 6422 • 15705 Santiago

Atentamente
(Sinarura do titular)
(')TACHAR O QUE NON PROCEDA

. • ·' ·.A .. 1'..¡ ,
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AVELA DE ALTURA

O barco galego . custou a·metaoe·que os se.us co·mpetidores

O resultado do Galicia confirma a calidade
dos navegantes e os estaleiros das rias

)

• G.L.T.

Un barco galego,
íntegramente fabricado
no país e con
tripulantes galegos
consigue o terceiro
posto na volta ao
mundo a vela. A
navegación de altura
avanza
espectacularmente ao
governar con
independéncia a
participación dunha
equipa de vela galega
na proba de cruceiros
por exceléncia. A
campaña de imaxe da
Xunta non estivo á
altura dos navegantes e
da calidade do barco.
Hai anos tora Pedro Campos ,
que acadou o quinto posto na
Copa América cun prototipo de
fabricación galega. Agora, unha
escolleita representación de regatistas das Rías, iniciados nos
anos 70, confirma a sua calidade nunha tripulación constituida,
seleccionada e dirixida por Xabier Gándara, abordo dun barco
fabricado na ria de Vigo. Atrás
quedan os tempos nos que os
regatistas galegas eran reclamados pola sua sona para formar parte de proxectos nacidos
no Mediterráneo, coma o Fortuna Lights, no ano 86. Despois,
Xabier Gándara no leme do Fortuna, na edición da Volta o Mundo do 89 , superou a marca de
velocidade establecida, ao percorrer máis de 400 millas en 24
horas.
A teima deste sobranceiro regatista, débese á participación dun
barco próprio nesta edición da
Volta ao Mundo. A oportunidade
era excelente . A nova clase
WOR 60 nacía como resposta á
presión exercida polos participantes de anteriores edicións ,
que reclamaban un prototipo
máis seguro, rápido e de menor
custe que os da clase Maxi.
Gándara foi primeiro na Fastnet,
unha das regatas de máis sona
do mundo. Durante seis etapas
de meteoroloxia inestábel, amezas de xelo e o desafio das mares das grandes latitudes, o Galicia foi unha ameaza constante
para tripulacións de Europa e
América consideradas coma as
mellares do mundo.

.'

O deseño elexido por Gándara
foi o do neozelandés Bruce Farr
e a encarga foi para os estaleiros Armada. O acabado do barco mereceu comentários favorábeis en todos os portas. No traballo de construcción e na eleición do aparello de cuberta conden sáronse experiéncias prévias de prototipos de vela fabric:::idos en poliéster reforzado
con fibra de vidro en distintos

estaleiros galegas.
A tripulación puido superar unha
avaria que estivo a piques de
frustrar a travesía do temíbel Indico Sul. Na etapa de Punta de
Leste deica Freemantle, a pesar
de que a frota estaba abrigada a
navegar por norte das lilas do
Rei Eduardo para evitar xelos ,
as condicións foron particularmente duras.
Para que as experiéncias dos
tripulantes e dos constructores
se puidesen xuntar no proxecto
do Ga/icia, foron necesários 400
millóns de pesetas que aportou
o Governo autónomo. Con todo,
o Ga/icia ocupaba o noveno lugar en orzamento entre os inscritos. Tanto o Yamaha como o
lntrum Justitia que acadaron o
primeiro e segundo lugar da clasificación , tiñan un orzamento
que dobraba ao do Galicia. O
rendemento deportivo do proxecto está ben por riba do que
investiu a Xunta.

Escuridade
propagandística
Con todo, para que a aventura
dos navegantes galegas dese
resultados completos, o proxecto deberia ter contado con claridade propagandística, acompañada cun mellar sistema de comunicación. A Xunta non soubo
dar publicidade ao feito de que
un barco galega, construido en
terras galegas e tripulado por
navegantes galegas, participar
por vez primeira nunha volta ao
mundo. Nengun atranco impedía que a Xunta e a empresa
promotora (a firma Pescanova)
salientasen a xenuina condición
galega do veleiro. Pero sen seque r vontade autonomista, a
Xunta de Fraga non quixo nen
que ondease a bandeira galega
no barco.
A renúncia da Xunta deixou o
camiño aberto para que outros
se apropriasen dun proxecto

que non foran quen de promover. Várias publicacións españolas cambiaron a imaxe de
marca do barco e decidiron que
se trataba do único representante do Estado na volta ao
mundo. O Ga/icia era, dacordo
con estas versións, o barco español. Fronte á pretensión do
dimitido Conselleiro de lndústria de que non faltaban á verdade estas afirmacións, moitos
apuñan que para esa viaxe seria mellar renunciar á Autonom ia e representármonos polo
ministério español de Cultura e
os Deportes.

Aproveitando esa posición da
Xunta, alguns comentaristas de
vela resolveron que a clave de
todo o proxecto eran precisamente os tripulantes non galegas. Paradóxicamente, os principais erros cometidos pala tripulación do Galicia deben atribuirse, segundo todas as evidéncias , ao navegante Joan
Vil a.
Segundo se desprende das
suas declaracións de intencións, o Governo autonómico
está disposto a xuntar a excepcional poténcia da indústria na-

val coa promoción da navegación deportiva. A Franza é un
modelo posíbel, onde a náutica
ocupa o segundo lugar de importáncia na indústria. A decisión de encargar ao estaleiro
da Bazán do Ferro! a construcción do prototipo Copa América
galega, que patroneará Pedro
Campos no nome do Clube
Náutico de Baiona, vai neste
rego. Pero só cunha imaxe de
marca definida, que proclame a
natureza e orixe do que se
quer promover, obteranse resultados para a indústria naval
e as rias. +

PARA AFORMACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR
EN FRANCIA
EN COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN EORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DA XUNTA DE GALICIA EA EMBAIXADA DE FRANCIA
. REAS PREFERENTES
Valoraranse preferentemente os prox.ectos relacionados coas áreas seguintes:
ACUICULTURA E RECURSO MARIÑOS, AGRARIA , CIENCIA E TECNOLOXÍA DE ALIMENTOS, E NOVAS TECNOLOXÍAS.

DOTACIÓN E DURACIÓN DAS AXUDAS
Entre 125.000 e 150.000 pesetas mensuais.
Concocanse dous tipos de bolsas:
al Bolsas tipo A, de longa duración, que cobre estancia entre 9 e 12 meses.
b/ Bolsas tipo 8, de corta duración, que cobre estancia non inferior a 3 meses nin superior a 6

INFORMACIÓN E BASES
Poderán recollerse en calquera oficina de Caixa Galicia.
As solicitudes enviaranse á Fundación Caixa Galicia, Rúa Nova, 30. 15003 A Coruña.

Data límite de presentación: 30 de Xuño de 1994.
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ACONSTRUCIÓN DE EUROPA

sobre a URSS , sen que os seus
"aliados " se decidiran a intervir ,
pese ás demandas nese sentido e
ó compromiso ratificado en 1941
de proceder á inmediata apertura
do frente occidental. Estaban ocupados noutras zonas que lles interesaban máis : os ingleses en controlar o Mediterráneo (rota cara á
India) , frente ó desplegue italiano ;
os norteamericanos no Pacífico ,
ante a pretensión xaponesa - sen
que neste caso pesasen o máis
mínimo razóns ideolóxicas nin defensas de democracias, senon os
máis descarnados imperativos
económicos e hexemónicos-.
Mentres, os nazis descargaban
toda a súa forza destructora contra os pobos da URSS.

11

n medio dos fastos con que nos lembran o
Desembarco de Normandia coido que non estará de
máis intentar reducilo a unhas medidas obxectivamente
máis xustas. Tampouco é que se vaia dicir que non foi
importante, nin moito menos, pero.sí que é preciso resituar
o acontecemento á marxe de tanta celebración, que nada
ten de i~ocente, como xa terá notado o espectador.
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i 1ncontrolable
unha liña decento
cincuenta
quilómetros cando o
frente oriental
extendíase por
miles!

Cando o famoso Día D os angloamericanos optaron por atacar directamente a territorio europeo en
poder de Alemaña (indo máis alá
das brutais destruccións aéreas
de cidades) , xa os soviéticos recuperaran todo o terr itorio da
URSS e principiaban o asalto
contra a mesma Alemaña.

ROBERTCAPA

Fuxida dunha aldea francesa destruida polos bombardeos.

Os norteamericanos tomaron a decisión cando xa os rusos estaban ás
portas de Alemaña, despois de ter perdido ,20 millóns de vidas

O último barco
para Normandía
• ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

¡Benvidos os aliados a Europa!
Todos o pensamos, mesmo os
que daquela non nacéramos.
Canto máis o pensarían sobre todo -sen lugar a dúbidas- os ru sos, ó comprobaren que, por fin,
ingleses e americanos abrían o
"segundo frente ", aliviándolles o
peso do esforzo contra os nazis,
que ata ese momento só eles
houberan de aturar e dobregar.
No que en cambio non podemos
coincidir é na desmesura sistemática dos feítos nin no ocultamente da súa intencionalidade
pol ítica . Ambos aspectos foron
ben diferentes do que a propaganda nos quere facer ver. Poñamos sobre a mesa dous argu -

mentas claros e belixerantes: nin
foi a batalla máis importante da
Guerra, nin moito menos significou o "principio do fin" para Alemaña. E máis, a decisión do desembarco estivo recomendada
por un forte oportunismo político.
Lembremos que Rusia fora atacada por Alemaña en xuño de 1941
e que desde ese momento os na-

O famoso

zis mantiveron nese frente as
tres cuartas partes do seu exército, comprometidos nun supremo
estarzo por gañar a guerra no
Leste. Ahí non se deu nunca nada semellante ó "reembarco" de
Dunquerque (no que os alemáns
permitiron a retirada do exército
expedicionario inglés, nun intento
inicial de limitar o enfrentamento
mútuo) , senon unha salvaxe gue-

"Muro do Atlántico"
eran obstáculos de ferro e cemento,
pero apenas había artillería, nin a famosa
aviación xermana.

rra de aniquilamento.
Foi alí, en Rusia, onde xa a finais
de 1942 tivo lugar a victoria de
Stalingrado (que non sei eu ben
porqué por estas lonxitudes se lle
chama sempre derrota) . Para os
nazis supuxo a perda de un cuarto de millón de homes , inxentes
cantidades de material e a frustración das posibilidades de acceder ó petróleo do Cáucaso. Desde entón , en definitiva, comeza o
retroceso dos nazis, rexeitados
nesa cidade , freados antes ante
Leningrado e Moscú. Foi alí onde
cambiou o curso da guerra.
Houberon de pasar aínda outros
dous anos durante os cales todo o
__.Resº_Qª-Q_l)'ªrr9-.:-eo -.EJ.JrQp~ r?_gqiú

Os "aliados" chegaban non último momento e este é un feíto indiscutible. Ante a contundencia
da realidade a histor iografía
adicta recorre ós consabidos
subterfuxios tendentes a minimizala: ún, o simple silenciamento ;
outro, a denigración dQ esforzo
soviético . Acerca disto todos ternos na cabeza a famosa definición do seu avance: "o rodillo ru so", ca que se quere dar a ente nd er subl iminalmen te que o
bárbaro método "oriental" consistí a no avance huma no a peito
desc oberto contra un enemigo
tecnicamente superior, cun c6ste
crud elí simo de vid as hu manas ,
como non se podía esperar menos da mente demon íaca de Stalin .
Pois ben , as máis grandes batallas mecanizadas libráronse precisamente no frente do Leste: o
maior combate de carros non foi
no Alamein , senon na rexión de
Kursk (3.000 tanques), en xullo de
1943, e para o asalto de Alemaña
os rusos dispuxeron 16.000 avións
e 14.000 carros bindados, cantidades nunca utilizadas en ningún outro lugar. En canto á capacidade
técnica recoñécese que tanto os
avións Mig como os tanques T-34
eran os mellares do momento, xa
moi superiores ós alemáns .
Intentando contelos , os nazis , nun
retroceso contínuo, opúñanlles a
maior parte e o mellar do seu
exército (e os dos seus aliados) ,
polo que en realidade cando finalmente o 6 de xuño de 1944 ingleses e americanos desembarcan
en Normandía , case non atopan
enemigos enfrente . O famoso
"Muro do Atlántico" eran obstáculos e casamatas de ferro e ce mento , pero apenas había nada
máis: nin artillería capaz de fundir
as laí!c¿has de desembarco ( moi~o
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menos baterías costeiras que
neutralizasen un barco de guerra),
nin a famosa aviación xermana.

tencia interimperialista (tradicional
entre Alemaña e Inglaterra desde
o século XIX) , acentuada polo nazismo contra a Francia esquerdista do Frente Popular.
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Todo estaba, desesperadamente,
no Leste. A devandita historiografía adicta ten que enarbolar argumentos peliculeiros: desorientación alemana, actuación dos servicios secretos, zona de desembarco impensable ... ¡cando había
meses que se talaba da inminencia da invasión polo Canal da
Manga! , ¡incontrolable unha liña
de cento cincuenta quilómetros
cando o frente oriental extendíase
por miles! , ¡perdida a guerra porque esa noite Hitler dormía!. O
certo foi que alí non se atopaban
unhas forzas alemanas considerables. Por iso, frente ó avance concienzudo e traballoso dos rusos
por toda Europa oriental , por occidente os aliados penetraron con
poucas dificu ltades e moita rapi dez: mes e medio despois (pensemos, en cambio , que só a batalla
de Stalingrado durou seis meses)
estaban xa ¡en París!; unha semana despois ¡ante Alemaña!; e
ós once meses do desembarco
acababa a guerra en Europa.
Existen elementos de explicación
dabondo, e ademais moi léxicos :
no desenlace da guerra interviñeron non só factores estrictamente
bélicos , senon tamén outros de
índole política, os que atopamos
xa no seu desencadeamento.
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O conflicto obrigou necesariamente a un entendemento dos "occidentais" coa URSS, pero xa operaba o enfrentamento ente eles
<(
Q.._
que logo orixinaría a chamada
<3
Guerra Fría, de tal maneira que a
la:
UJ
"alianza" só se fixo patente cando
CD
oa: ambos exércitos se atoparon sobre o chan xermano, é dicir, canParacaidista morto antes de chegar a
terra.
do estaban a pique de rematar as
hostilidades. O abrazo apenas duque esta se mostrou tan favorable
rou o tempo de facer a foto.•
a Franco e hostil á República-.
Entregouse a Hitler sen reparos
España, Checoslovaquia e Austria, e políticos occidentais domomento recoñecían que os movementos diplomáticos ían dirixidos
contra a URSS (e por ende contra
o movemento socialista internacional). Sen embargo , e a pesar
de que o ataque aniquilador contra Rusia era principio programático do nazismo (vid. Mein Kamp~ .
tacticamente puido máis a campe-

Os aliados
tardaron só
mes e medio
en chegar a París.

Democrácia
sen cidadans
O editorial do número de Xuño de CUATRO SEMANAS trata da
participación democrática. "Os cidadáns non participan realmente na
vida democrática. Entre a rua e o poder hai un corte , unha fenda.
Asistimos ao derrumbe, consumado o latente, das forzas que
dominaron a cena política europea desde a 11 Guerra Mundial, quer
conservadoras , quer social-cristianas ou social-demócratas. Unha
enorme recomposición de forzas políticas comezou , un lustro
despois da caída do muro, mentres os efectos sociais do capitalismo
desenfreado comezan a se facer intolerábeis. No campo
democrático danse sinais alentadores de avivecemento, como a
progresión da esquerda liberal na Gran Bretaña e Holanda, a forza
dos ex-comunistas na ltália e o ben que aventa o Movemento dos
Cidadáns de Jean Pierre Chevemement na Franza e Izquierda
Unida na España; pero son as forzas anti-democráticas as que
navegan vento en popa: os fascistas italianos, belgas e austriacos ,
as frontes nacionais británica e francesa e o CSU bávaro. Esta
deireita actívase en moitos níveis: no Vaticano, no revisionismo
histórico de Berlusconi, na recuperación de Richard Nixon e no
desvario filo-nazi de cabezas rapadas e randas do mundo".•

SOS Condado Naviense
Co título de SOS Condado Naviense, Ricardo Polín publica no diárió
de 6 de Xuño un artigo co gallo da mobilización contra
o encaro de Suarna. "O Condado da Návia abraza de Norte a Sul
boa parte do naso ser: aquel que fuxindo da treboada urbana foi . ~
buscar ao abeiro do sorriso da fraga , no orballo que tingue o val
cada mañá. Camiños de ferradura nunca asulagados , que do Real
Hospital de Montouto gu íannos pola serra de Follaba! deica o
Hospital da Fonfria, seguindo a liñ? do camiño primitivo de Santiago.
(... ) Poucos praceres haberá tan gratos para o camiñante que sinta
a saudade da terra, como deixarse levar por aquela antiga verea
que desde Ribadeo trae unha brisa salgada cara o Burón
hospitalário e q1.:1e deixando Padrón, pórtico da Fonte Sagrada,
permítenos seguir as pegadas renqueantes dos segadores camiño
de Castela polo Castro da Arqueira, A Porteliña e máis a Pasada
Seca, para ir desembocar na grande encruci llada de Santiso". +

EL PROGRESO

Terrorismo
dos esgotos do poder
Desde xuño de 1941
os nazis mantiveron
no frente ruso as
tres cuartas partes
do seu exército.

Os días A, B e C
Os "occidentais'1 agardaron ata
o último momento para atacar a
Alemaña e fixérono cando viren
diante deles a imperiosa necesi-·
dade de participar na victoria.
Por esas datas os exércitos sovíéticos penetraban xa por terrí: torio alemán (Prus1a Oriental) ~
. puñan fara de combate ós aliados fascistas (Finlandia 1 Países

a
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Tales condicionantes non desaparecerían co estalido da Guerra, senon que continuarían actuando ó
longo dela de forma máis calada,
explicando as decisións políticas.

Na preguerra os ingleses en particular (comandados por unha notoria figura do imperialismo e ostensible simpatizante do fascismo ,
Churchill) fixeran todas as manobras posibles por evitar , non a
guerra (que Inglaterra viña practicando aplicadamente na sua dimensión colon ial} senon o seu
choque contra Alemaña, procurando que esta se dirixise contra Rusia. O "comunismo" era o verdadeiro enemigo tanto de Alemaña
como de Inglaterra -razón pola

nun
!S
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'Qs mesmos alemáhs agradecían
entón a chegada dos anglo-ame ..

O Egin de 1 de Xuño da canta do comunicado da Koordinadora
Abertzale Sozialista sobre os atentados indiscriminados de Bizkaia.
"KAS sinala que son duro e puro terrorismo de Estado; terrorismo
planificado desde os esgotos do poder, eses ganas que Felipe
González definira tan claramente ao dicer que nunca se poderia
probar quen os dirixe". A Koordinadora acusa da "manipulación más
descarada e do control total dos seus voceiros mediáticos para
acusar a ETA e ao conxunto da esquerda abertzale. Habe.rá quen
dubide ainda de que existen de certo terroristas de bolígrafo? Quen
defenderá a liberdade de información real e veraz de quen son os
seus teóricos defensores? " KAS reflexiona sobre "a extraña rapidez
e coordenación que o mesmo domingo deuse entre o Governador
civil de Bizkaia, o PNV, da man de Arzalluz, o PSOE, por boca de
Jáuregui e os meios de manipulación social públicos e privados".•
LÓPEZ & PÉREZ/ EGIN

AEMIGRACIÓN EUROPEA
O referendo do Domingo afectará a miles de galegas

.

Suiza poderia..facilitarlle a r,acionaliZaciói1
aos mozos 1m1grantes
.

Se un mozo estranxeiro
que veu de nena á
Suíza, ou que mesmo
naceu neste país, qu foi
aqui á escala e que fala
o suízo-alemán coma o
máis enxebre dos fillos
de Tell, se quer collera
nacionalidade suíza ten
de submeterse a un
aborridísimo,
complicadísimo e carísimo proceso que
bota para atrás a
calquer. Co referendo
do próximo Domingo a
situación pode cambiar.

A nacionalización
especial

,

.

-

Pero lago o município e o cantón teñen tamén os seus próprios requisitos. Adoitan a exixir
vários anos de residéncia no
município ademais do pago
dunha cantidade de diñeiro xeralmente alta (poden ser ainda
ben milleiros de francos suízos)
e desde lago desproporcionada
aos trámites que hai que facer.

llos de pai ou nai suízos e do
cónxuxe estranxeiro dun cidadán ou dunha cidadá suíza.

O povo decide
este Domingo
O Con sello dos Estados (cámara
alta) aprobou a reforma por unanimidade e o Consello Nacional
(cámara baixa) por esmagadora
maioria. Pero as reformas constitu c i o nai s hai que submetelas
obrigatoriamente a referendo popular. O referendo sobre esta reforma celébrase este Domingo
que ven. Que vai pasar?
Todos os grandes partidos, sindicatos, igrexas, etc., aconsellaron

'

'

.

o si. Só a extrema direita está en
contra. Pero na Suíza isto qt,Jer
dicer moi pouco. Cóntanse por
dúcias as veces que o pavo decidiu en contra do que lle aconsellaban case todos; a última, hai
ano e médio, cando a xente dixo
que non queria saber nada do
Espazo Económico Europeo.
Xa no ano 1983 foi rechazada
unha iniciativa popular moi parecida. Certo que daquela pedíase
tamén facilitarlle a nacionalización aos refuxiados políticos e
aos apátridas e din os expertos
que por isa foi rechazada aquela iniciativa. Pode ser. Pero os
argumentos para o non calan
fondo na xente deste país ; velaqui os máis importantes :

Governo e Parlamento pensan
que aos mozos estranxeiros non
se lles deberia exixir tanto e propoñen unha revisión do Artículo
44 da Constitución Federal deste teor: "A Confederación facilitará a nacionalización dos mozos estranxeiros que creceron
na Suíza". Trátase, xa que lago,
dunha excepción da norma xeral. Pero unha excepción que
non é nova, porque xa agora a
Constitución facilita moi eficazmente a nacionalización dos ti-

No caso de que o pavo dixese que si o Domingo,
isa non quer dicer que ao dia seguinte xa entraria
en vigor a nova normativa. Ainda quedaria un longo camiño.
Se o pavo di que si, o governo abrirá un período de
consultas verbo da reforma da Lei de Direitos Políticos. Despois apresentará o anteproxecto ao Parlamento, onde botaría un ano polo menos. unha
vez aprobada a Lei polo Parlamento, ainda quedaria a posibilidade de solicitar o referendo contra
ela. Ademais aos cantóns haberia que lles dar un
prazo axeitado para adaptar as suas lexislacións.

SUBSCREBASE

Total, que antes do 1998 non entraria en vigor.
E despois? Nacionalizaríanse suízos os milleiros
de mozos e mozas galegas de 15 e 24 anos que
viven na Suíza? Coido que serian ben pouquiños .
Se fose antes, cando un non perdia a nacionalidade cando collia outra "por razón de emigración" ...
Pero, desde que no ano 1990 o PSOE , sen que
ninguén saiba por que, decretara que o que calle
outra nacionalidade perde a española, poucos son
os que queren o pasaporte coa cruz branca. Ao fin
e o cabo, arestora o pasaporte español é europeu .
E o suízo, non.•
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apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra).
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-O sentido federalista . Na prática o município perderia bo a
parte da sua competéncia nesta matéria e tamén o ca nt ón
perderia algo da sua soberania
pala posibilidade que se lle dá
ao candidato de recorrer a sua
decisión.•

A DESAPARICIÓN DA DOBRE NACIONALIDADE

¿JI

•-

-O medo. Hoxe hai na Suíza
140.000 mozos estraxeiros entre 15 e 24 anos. Está claro
que só se nacionalizarian uns
poucos , pero a propaganda di
que se nacionalizarán todos .
Medo tamén á "estranxerización ", a perder os valores xenuínos deste país (hai que ter
en canta que a porcentaxe de
estranxeiros na Suíza pasa do
18 por 100).

C.F.

Se un estranxeiro pretende nacionalizarse na Suíza, primeiro
ten que solicitalo á Federación.
Pero non chega con isto. Tamén
deberán dar o seu acordo o município e o cantón de residéncia.

'I

.

ción exixe 12 anos de residéncia
(os anos entre os 1O e os 20 de
idade cantan dobre) e estar integrado na Suíza social (coñecer
os costumes suízos e estar familiarizado con eles) e culturalmente (coñecer a língua, a cultura e
o ordenamento legal do país) ,
ademais de non supor nengun tipo de risco para a seguridade interior e exterior do país.

• CÉSAR FERREIRO/SUÍZA

Por outra banda, os requisitos
que exixe a federación non coinciden case que nunca cos do
município e do cantón. Para outorgar a nacionalidade a Federa-

.

DATA

A información que paga a pena ter

Johan Leman
'A mocidade en paro é o caldo de cultivo de xenofóbia'
Se non tes traballo perdes ese
status. Por iso estes xóvenes
que están no paro e, normalmente, sofren moitos problemas
familiares reaccionan con violéncia. Que se pode facer con
eles? No que atinxe á difícil vida familiar elle complicado pór
remédio. Creo que o estado debia criar empregro para os xó venes, por exemplo de tipo ecolóxico nas grandes cidades. Esta mocidade ve que o estado
non vai facer ren por eles e

• ÓSCAR LOSADA

Johan Leman é un
antropólogo belga que
ostenta o cargo de
director do Centro para a
lgualdade de
Oportunidades e a Loita
contra o Racismo ubicado
en Bruselas. A integración
plena na sociedade dos
imigrantes é un dos
grandes retos para este
fi n de século e Leman
con sidera que "non
abonda con facer leis
contra o racismo".

'Ainda que apoien
medidas
antirracistas son
poucos os estados
que digan á
povoación que o
problema non son
os estranxeiros'

Que f unció ns t en o Centro
que vostede dirixe?
Este servizo só existe no meu
país , Holanda e Gran Bretaña.
Despois das eleicións en Bélxica nas que aumentou a porcentaxe de votos para a extrema direita en certas cidades com o
Amberes (20% dos votos) , notouse en Bélxica un aumento da
xenofóbia, menor que na Franza ou Alemaña, e por iso é mellar prever para o futu ro. Orabén
non basta con facer leis contra
o racismo, polo que fixem os unha comisión que examina os actos claros de racismo para poder ir aos tribunais a denuncialos. O Centro ten competéncias
para facer denúncias, a mais de
intervir en certas situacións que
crian racismo .
Vou pór un exemplo do noso
campo de actuación: houbo unha carta interna circulando pelas entidades bancárias na que
se indicaba que non se pagase
ao momento os cheques á xen te negra porque habia persoas
desta raza que estaban a dar
cheques falsos . Esa nota non
se pode facer de xeito nengun ,
a xente negra non ten a culpa
de que alguns da sua cor tenten
facer un cal ote aos b anco s .
Neutro caso tivemos que intervir
porqu e en certos ofíci os só se

queria contratar a eu rop eus e
non a africanos. Estas son as situacións que o Centro denúncia,
tanto sexan in stáncias oficiais
ou privadas.
Vostede di que a violéncia racial dase moito en xentes menores de 20 anos. Que solu-

ción se lle pode dar a este
problema?
Creo que o grande problema
desta mocidade é que non ven
o futuro claro nunha sociedade
como esta, na que unha persoa
ten o status social segundo o
traballo e o soldo que posua.

cando chegan os imigrantes ,
como son mozos, son moi manipulábeis politicamente, fanos
pasar polo bode expiatório de
todos os seus males. Perigosa
é a infiltración e manipulación
dos líderes da extrema direita
con esa retórica que adoitan a
empregar. Eles din que como
organización non teñen nada a
ver en moitos dos sucesos violentos acaecidos , mais o xerme
deses actos é a proclama pública da sua ideoloxia.

Rendimento eleitoral
da xenofóbia
Ao estado convelle, ás veces,
a explicación de que os imigrantes son os causantes dos

males da sociedade?
Ainda que apoien medidas antirracistas, en Europa son poucos
os estados que digan claramente á povoación que o problema
non son os estranxeiros. O único país que eu coñezo que o fai
abertamente é Holanda. Nunha
democrácia hai unha maioria e
unha oposición , as eleicións,
nalguns casos, decídense por
poucos millares de votos e o tema dos imigrantes pode favorecerá vitória dun ou doutro. A nível mundial o mercado de traballo está mudando, os salários
son moito máis baixos e mentres non se revise isto Europa
seguirá en crise e, desgraciadamente, hai cidadáns que lle botan a culpa aos imigrantes.
Vosfede considera que un
bon método de incorporar aos
imigrantes á sociedade é que
entren a traballar na administración pública, na policia e
na própria política.
Inglaterra trocou a composición
da sua policia após os sucesos
violentos de Brighton. Holanda
realizouno tras duns sucesos
violentos cunha povoación pnde
habia moitos imigrantes. E importante, onde existe unha sociedade multirracial e multicultural que non pensemos que se
existe un problema de drogas,
poñamos por caso cuns marroquinas, váiase dar unha certa
complicidade e solidariedade
entre esta étnia porque non se
ve representada polos carpos
policiais , aos que ven moi lonxe
e nos que non confian. Eu distingo entre o plano estru tural
(criar emprego) e o simbólico
(no que os imigrantes podan ser
funcionários nunha porcentaxe
semellante ao númeo de estranxeiros que exista no país). A nível simbólico a xestión dun estado debe ser paralela ao espectro da povoación, na administración pública, na policia e na partic ipación da vida política de
dous xeitos: acadar a nacional idade e exercer o direito de
voto .+

QPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR

COMO ACABAR DE VEZ COS INSUBMISOS
PABLO l..oPEZ

A detención de insubmisos-delincuentes
que quebrantaron o terceiro grau penitenciário é un espectáculo indesexábel
para calquer governo que se précie de
progresista, e máis en campaña eleitoral.
Devolver ao cárcere os reclusos que se
negaron a ser recrutas (palabra que tamén deriva de reclusión) supón un traballo engadido para unhas forzas de seguridade sen demasiados meios para buscar
e capturar a outros malfeitores en paradeiro descoñecido. Xa se sabe que estes
persoeiros son asociais, insolidários, que
están pervertindo a moitos rapaces de
ben, que a peste propágase. Non se pode deixar sen apelar unha senténcia benévola para un insubmiso ao servizo militar porque sentaria precedentes para outras insubmisións , como a fiscal. Obxectar ao exército supón gravar ao EstadQ
con un millón, o que custa un profisional

"de base" durante un ano. Defraudar á
toral. Mellor inabilitalos para obter empregos e axudas públicas entre 1 O e 14
Facenda 4.999 .999 pesetas non está
anos, e retirarlles o permiso de conducir
ben, pero non é delito. A diferéncia radide .8 a 10 anos.
ca en que un
Asi non poderán
mozo de entre
vinte e trinta - - - - - - - - - - - - obter subvencións para un
anos ainda se
cortello, nen papode réabilitar ,
ra unha coopee un defraudarativa, nen sedor a grande esren funcionácala sabe demarios, nen camiosiadas trécolas
neiros, nen tacomo para facexistas , nen via1o cambiar de
xantes de coopinión.
mércio. Que se
to'dan.
Unha
Claro que o cártemporada no
cere non é bon
cárcere, comparado con iso. E quizais se
de todo para esta xente, sobretodo canpoda pensar algo tamén para os tillos;
do non queren volver e hai que arrastalos
non concederlles bolsas, por exemplo,
e saen fotos na prensa en cam,Qaña elei-

'Un mozo ainda se pode
reabilitar, e un defraudador
sabe demasiadas trécolas.
como para facelo cambiar
de opinión' ·

para que aprendan o que é bon .
O único problema estaría nos benefícios
de condena. Se se portan ben e traballan, en prisión redúceselle a estáncia.
Cos inabilitados non seria tan doado
comprobar se se arrependeron, e en
que data. Ainda que todo seria submetelos á máquina da verdade os anos 2º ,
4º, 6º e 8º e, se o resultado é favorábel,
darlles a oportunidade de se retractaren
publicamente, de se reconciliaren coa
sociedade nun "reality show" da televisión pública.
Quizais algun choromiqueiro exaxerado
queira comparar a sua situación futura
coa dos perdedores da Guerra civil nos
anos 40 e 50, á hora de buscar emprego,
pero serán os menos e, por certo , non
soaria tan mal o de "insubmiso masón".•
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Nestas eleccións ó parlamento da Europa crebada, feble, de século XX reaccion ario e autodestructivo, parece que non se move unha pa ll a, cousa habitual por o utra parte n a Simulación
Democrática: bancos, financiacións ilegais de partidos, discriminación das forzas máis críticas ...

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Chegas ó cubil, acendes o televáter e ves a un robot de Falange
Española pronunciarse moi radical sobre o capitalismo e sobre
deus, sen revisionismos. Logo ap arecen uns tipos facendo xogos
ele mans e sacan unha cuncha de vieira que verque auga . Son os
da Comunión Tradicionalista Carlista, unha pasada preshistórica.

y:.1

Incrible, podes incluso ver a propaganda electoral de Herri Batasuna, moi clara e definida, na Televisión Española. Pero do
BNG, nin rastro no televáter. Pensas, o socialis mo de dereitas
ningunea ó BNG: pánico.

Manuel Pérez,
ex conselleiro
Traballo e xefe da
oposiciqn nq ·
c.oncello vigués,
tivo a habilidade de
prometer un novo
instituto para A
Guia nun mitin
eleitoral. Asi
procuraba
desmobilizar aos
alunos e
profesores que se
manifestaron
contra a Xunta
porque .o Instituto .
selles cai a
cachos. Ao dia
seguinte ManueJ

' \1

Felipe nomea o racismo e o neofascismo nun mitin como po ible consecu encia de medrar o voto dereita (astucia sen límite ) .
Pujo! critica ós dous partidos maioritarios e di: "Se no n damos
mensaxes p olíticas positivas, b perigo do fascismo farase realidade". No xuízo ós asasinos-de Lucrecia , fascistas do grupo Bases Autónomas entraron na sala e clediante da policía chamáronlles "putas" a Empar Pineda e Marisa Castro concellala de
Izquierd~ Unida. ó requerir Marisa Ca tro a actuación dun
axente, este respondeulle: "ese no es mi problema". Como reacción alérxica perante os tres ministros fascistas de
Berlusconi, Israel enfría as relacións diplomáti~as con Italia.+

Querido Director:
Simplesmente para lle dicer que
o que publicades na páxina 15
do número 624 de 2 de Xuño de
1994, baixo o título "Dirixentes
do PP agreden a un grupo de
antimilitaristas", é rigorosamente
falso. O único que pode producir
esa información é o máis absoluto desprecio. Cordialmente

XEsus

PÉREZ

catro

Selectividade,
divino tesauro

Desprécio

VARELA

(SECRT. XERAL DE COMUNICACION
DAXUNTA DE GAI1CIA)

"Caramba, mira ti co que nos
atopamos , xente enoxada polo
da selectividade , o que hai que
ver ... ", que diría o ministro.
Séntome a escreber agora porque é que estaba a ler o periódico , e de súpeto atópome
cu nha carta dunha rapaza que
se chama Amara Castro Cid na·
que me canta como a maquiavélica selectividade rachou coa
sua periodística vocación l?ri-

do , indignado ,
meira, como foi Agora resulta que eu, por
ou mesmo a parar a Sopor que noncioloxia, ten- centésimas non son apto para
frustrado , que
tando acougar isto do periodismo
nen tan sequer
as suas ánsias
cheguei a coinformativas, e
como rematou
ñecer a Amara,
miña compañeisent índose praticamente "violada" polo sistera de Aula . lncríbel. ..
ma. E eu penso "meu Deus ,
pero se son eu!". A min aconteE eu que pensaba que era un
ceume exactamente o mesmo.
bicho raro caído en desgrácia ,
vexo agora que hai quen está
Tenteino cos de Periodismo , e
como me dixeron o mesmo que
moitísimo piar ca min . Que
os da campaña antidroga , reegoismo! Como non irnos ser
matei facéndolle compaña ao
escépticos!?
decano da faculdade de SocioSabedes, eu nacin en casa de
loxia, tan fondamente repugna-
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:.Sobre
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ria» e de .. fr~co favor a ~esquerda
nacionalista.". anté tais Jeitos e tais
argumentos em contra o· artig·o cai
pelo seu próprio peso, peso manifestado numa grave. ignoráncia ou
numas ·ganas de confundir as gentes mais grave aínda. Vejamos pois
comocái: ' -

de capital espanhol) e no mil itar
(exército portugués da NA TO dependencio dos mandos espanhóis).
1 llaClülla lSffiQ · e
Ora bem, a um nacionalista galega
1
· •
• •
•
· ·
nunca lhe deverá
: anttffilhtaflSffiO
interesar a desi
_
.
_ .
.
trui9áo do Estado
~ .. Publicou-se·· no nQ 621: um curioso
espanhol (seria ·sinalaquea
1 artigo, op·iniáo sobré a oposi9áo ao
usurparfun9óes
1 servi·90 militar obrigatório na actua:
Vou partir de que ·o aufor é galega, · ao anarquismo ideologia
~ li<;iade. Era um artigo insípido, ~n- -' intlusG ·nacionalista ·galega como
hispano) senáo a COnSetvadora
: sulso, dos que podemos ver a-cenele mesmo manifesta. Náo seJ se
separa9áo quanto
1 tos em qualquer· revista ·espanhola
pecarei de ingéAuo.. mas quero crer
antes da nossa . ·éinerente a
que todo nacionalista ·galega o.é por -- Pátria de isso que ·
l .
: antimilitarista, ou s~ja que mui bem
:·· o poderia ter escrito·_um madrilenl'lo · convicc;:á,o Aau por. moda ou lucro
eles chaman «Es- ·qua quer
1 que um riojano ;. o mesmo, só que ·
p_essoal: Senqo essa·:oonvicc;áo o· ·paña» . para po- · exército·
: eles náo teriam o m0tivo qwe impulconsiderar .a. G?liza como_na9áb · der-mos re.ali.zar
·.
.. - : sou .a Carl9s . Mor~is par§\ r_edigir · com todos ·os direitos e dever~s de
plenam:e.n.te · o- af1_r-ma~O
- ·, 1 µm escrito ,que tem por (m~co fim-o
qualquer na9á0 do mundo ·topamos .. _nosso ·génio ·co- ~ muito
1
atacar ao movimento né;lcionalista
com qüe um ,Estado, o espanboJ,~. lectivo. A partir de .
esta realidae~ que- insultante
- Qalego conseq.uente, e rémárco o · nos nega.s.istematicgmente o nosso
de éonsequente já que. o talar náo.-... ?i~eito de po_?er org.anizar.mo-rios ~o _ · dev.e ser ,assumi- · p'ara·os
tem can~elas como dfzemos por
Jeito· que nos-decidamos, o. mars
da por todas e toaqut e só na prática diária -é 0nde . adequado a nossa idiosincrásia. Sados cada qual se- COmbatentes
se demonstra b que de verdade se
bemos qu-e .um Estado nao é algo
guirá_o caminho da FSLN
é.
etéreo mas responde a. uma.diversi- . que creia mais
·
dade c¡ie factores ·e o l;stado espan~ · convenie'nte para
·1
: O autor declara-se nacionalista ga~
hol canta, como mínimo, com urna
atingir tal fim. Que
1 lego, imagino que C011'.1 ironía, .e denac;áo que o substenta e respalda, a
cada op9áo é le.
1
.
dica-se á des9.creditar a_certos secespanhóla· que outros prefirem chagítima náo se duvida mas urna outra
tores libertários e nacionalistas pemar · Países Castelhanos, _várias
causa é tratar de ·confundir, náo sei
. lo ·delito de ~errarem consignas em
nac;óes formalmente submetidas:
se interessadamente, ao povo gale- .
favor da i·nsubm issáo ao exército
Galiza, Euskal Harria, Países Cago com palavras-panaceia tais coespanhol (numa manifestac;áo ao
taláóes e Canárias, e uma ·nagáo
mo autodetermina9áo , federac;áo ,
efeito), senda o que lhe molesta
com Estado próprio, Portugal, que,
confederac;áo ... Explico-me, eu reseste último adjectivo: espanhol.
de náo reaccionar, em pouco tempo
pecto que um nacionalista galega
Atreve-se qualificar este facto de
verá-se absorvida também pela Esse ja federalista, confederalista ou
«radicalismo de opereta » «alonxapanha, podando-se constatar já no
reintegracionista político sempre
do de calquer atitude revolucionácampo económico (entrada massiva
que náo enganem. Pon her como
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meios a autodetermina9áo ou a fe Pelo demais dizer que o artigo de
dera9áo para poder ir atingindo quaCarlos Morais pe cava de certas imtas a cada mais elevadas de autoprecisóes his16ricas já que afirma
governo é um simples engano . O
que na Galiza só existe o exército
primeiro passo sempre passará pela
espanhol, esquecendo que historinossa independencia nacional, a
camente a Galiza contou e canta
nossa Assemble ia Legislativa Conscom a sua organiza9áo armada. Sitituínte , único lugar legítimo para,
nala que a ideologia conservadora
entre nós, debater, fazendo uso da
e antidemocrática é inerente a
autodetermina9áo, se nos federaqualquer exército , afirma9áo muito
mas com a Espanha, se fazemos
insultante para os/as combatentes
um outro «Benelux» ou nos federanicaraguanos/as da FSLN, para
mos com Portugal, ou se simplesos/as salvadorenhos/as da FMLN,
.mente ingressamos na UNO como
para os irmáos militares que remaEstado independente. Nisto coincidítaram com a ditadura salazarista,
remos, claro está se náo somos napara os/as heroicos/as combaten cionalistas de opereta, revolucionátes do Timor -Leste, enfim para
ríos de casino ou tasca, seguidores
as/os al9adas/os chaipanecas/os e
.miméticos do que· diga um líder ou - incluso para as galegas e galegas
um livro.
que pagaram nas suas carnes,
·com tortura e morte, o atrever-se a
· É neste quadro que dev.emos emar- plantar-lhe cara ~ilitar~~nte a E~ ~
car a estratégia da insubmissáo na
panha. Claro que 1sto ultimo é mu1Gal iza lembrando-nos do. mito da
to difícil de digerir para os revoluHidra helénlca. Ademais de ser o
cionários de café que enquanto fi exército espanhol o principal bra90
que bem longe das suas cómodas
. armado do seu· Estado,· garante
moradas apoiam qualquer mov i"democrático,, da integridade do
mento armado de liberta~áo, men·
que eles chamam «España", ternos
tres seja em América do Sul tudo
logicamente que· considerá-lo urna
vai bem , quando se achega até Irparte mais ·na totalidade da nossa
landa já vam cambiando, de Euskal
coloniza9áo e como tal ternos que
Harria já os vemos abertamerite
combatí-lo. Já que lago a insumem contra e alguns despistados
bissáo para um nacionalista galega
que «bueno ... " mas na Galiza, pajustifica-se pelo carácter imperialisra que talar da Galiza? Existirá alta e estrangeiro das tropas hispaguma enfermidade chamada «comnas, e recalco, a forc;a de me fazer
promisso do afastamento " ?
repetitivo , o de para um nacional ista galega.
Náo sajamos fariseus. O aclarar
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periodistas, o meu avó -un dos
máis antigos periodistas e cronistas da cidade- ensinoume a
escreber as miñas primeiras
verbas cunha estilográfica Waterman , e desde pequeno, cada
vez que via algo pensaba no
xeito máis apropriado de lles
contar o caso aos demais. E
agora resulta que toda unha vida -vaia cousa, non si?- con trarréstase pola forza absurda
dun número que só se acada na
eternidade de tres "selectivos "
días . Escoita, avó, agora resulta
que eu, por catro centésimas
(pensade ben no que catro centésimas poden significar) non
son apto pra isto do periodismo .
Que che parece?

FERMOSO XESTO
NANINA SANTOS

321 deputados mexicanos acordaron <loar un día do seu salário
a Cuba. O salário de un diados 32 1 supó n uns 8 kilos e medio
(traducido a pesetas), quer dicer que ao mes se embolsan, sen
contar dietas, comisión , etc., unhas 800.000 pesetas do erário
público. I to nun país no que tantísima xente o pasa moi mal.
Go to do xesto. Poderian face lo 15 días ao mes ou 20: Para
compatriotas en paro, xente xubilada a qu en non lle alcanza a
pensión para unha vida decente, persoas pobres, famílias sen
recursos, xóvenes dependentes dos país por fala de traballo ,
Iugoslávia Ruanda Somália Guatemala , O Salvador, Nicarágua, Meio~mbiente ,' liberació~ da muller, indíxenas esmagados,
língua atrancadas ...

Ouh , pero que fixen . Perdoádeme o despiste; onde puxen "eu"
quixen dicer "Nós , -que irania- os inadaptados", (Non si ,
señor ministro?).•

Gostariame que o deputados non cobrasen tanto, que propux
n rebaixar o seu alário como medida de hixiene pública.
A i, d pa
me no persoa pelexarian por ir nas listas eleitoobret do p 1 posto de sair.

PEDRO F. BARREmo
( IG )

E ainda que falo dali , en case que todo se semella ao destas latitud
nde nen quer teñen o detalle do dia para Cuba ou
para algunha outra cousa. +

Cartei
proibido
Falábame un rapaz de Galiza
Nova , o dia 28 de Maio, pouco
antes dun mitin de Bautista
Álvarez , nunha cafetaria do
centro de Madrid , que el e
mais
outros
compañeiros Cando se
no dia de antes
pegaban uns deron canta
carteis seme- de que facian
llantes ao mitin
do d ia 5 , de semellasaun
Xuño
nesta mitin do BNG
mesma cidade,
cando apare- mándanlles
ceron as Forquitar o
zas de Orde
P ública, que carteis
ao ver aos rapaces poñer os
carteis eleitorais na parede , nun primeiro
momento non lles fixeron , moito caso, pero cando se deron
canta de que os mesmos fa-

cían semellas a un mitin do
BNG , mándanlles quitar os carteis baixo ameaza de denuncialos polo feíto .
lsto está claro, que son os que
van a baroutear estas eleicións
ao Parlamento europeu.
Aqui so poden pegarse carteís
eleitorais do PSOE , PP e IU,
ainda emporcallar as paredes e
fachadas coa propaganda das
bandas fascistas, e para eles
non hai denúncias.
E logo eles son os que talan de
liberdade e de democrácia. +
XOSÉ

R.

IGLESIAS RODRIGl[EZ

(Ar.CALA DE HE ARE )
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conceitos, o artelhar alternativas, o se
saír do rego, náo é abrir fenda alguma
no Movimento Antimilitarista Galego, é
afortalá-lo, e, seguro, os únicos intransigentes sáo os que, chamando-se nacionalistas galegas, náo querem compreender esta atitude permitindo-se na sua
arrogáncia ser beligerantes com ela e
desde lego a sua confusáo mental sim
que nao leh fai nengum favor ao conjunto do nacionalismo. Sabemos que é
mais cómodo declarar-se insubmiso por
motivos religiosos, éticos .. ., motivos que
respecto totalmente, dizendo que a mili
e a PSS fomentam valores fascistas ,
machistas, reaccionários ... que sem dóvida o fam, mas que estas motivos sejam utilizados por nacionalistas galegos
parez-me um insulto a inteligencia do
conjunto do movimento nacionalista galega e quandrJ menos demonstra certa
cobardía por quem tal fai.

ar

fu<oPA!

A mim ensinaram-me, e tenho por gram
ve rdade, que antes que diagnósticos
globais é preciso, e urgente, solw;;:óes
locais, e também eu como o Carlos Morais quero urna sociedade diferente a
actual, cimentada em valores alternativos, justa, livre, tolerante, solidária ... por
isso acredito que hoje isso passa pelo
patriotismo galego e pela descoliniza<;áo da nossa Pátria. Sendo galego
lutarei por essa sociedade realizada na
Galiza, mas com factos, aqui e agora. O
demais é talar por talar.•

) "> -.

(VILA-GARCIA DE AROUSA)

componente
imperialista
do militarismo
vigente na
Gal iza

JOAM CASTINHEIRA

(COMPOSTELA)

Cair da burra
Querido Luís , vim a tua carta na
que dás os teus parabens a Suso de Toro por cair da burra ,
mas eu som um pouco maís "realista" de que tu, polo que me
congratularia o
día que comec;asse a ver
a toda esta
gente deixan- As sopas de
do-se de co- alho já estám
mentar nos jorn ais os seus inventadas,
descobri mentas meu amigo
"assom brosos"
que seguro an- Suso de Toro
tes ninguém se
tenha
dado
canta. As sopas de alho já estám inventadas, meu amigo Suso de Toro, o
que agora se espera é que comamos todos dela e nos deixemos de ver luzes cegadoras ao
-cairrños do cavalo como se de
Saín Paules se tratásse. ·
·
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Non .hai quen
dea abasto.
Primeiro a liga e a
:· copa. Lago o
: ciclismo, o ténis e¡• xa _cheg_a o
~ Mundial. Horas
extras hai que
facer. E lego din .
que ·na] crise ! ·

.

l.

Menos elucubrac;ons evidenes e
mais textos erri galega ~orrectq_.

FIRMINo SoÁGE
( ÜURENSE)
•·'

-Convocatória
_el~itoralista . .
A Coordenadora de PNNS, reu~
nida o Sábado dia .4, acordou facer púqlica a sua valoración sobre as informacións acerca da
convo.c atória de oposicións ~
función pública dácente.
- ··

•. 11·e i.r o as e g u r ~
que . en 1o días

e·1e·'1·ta·ral1'smo
non·aclarar
como se vai
.facer a . -

esa convocatória ap_ar~cerá
.no DOG ... Esta
c o n t r ad 1c i ó n
mesmo parece .
' .
responder a _un- convocatoria
ha burda tácti~ ca eleitoralista,
porque é eleitoralismo non aclarar.. como se vai
·facer
convocatória, ·e por que
se xoga coas expectativas de
docentes (que pretenden consolidar o seu pasto de traballo) e
dos parados que pretenden ac. ceder á docéncia.

a
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CARLOS GESTEIRA

Acho que em qualquer país do·
nosso entorno sobram razons
para se opor aos exércitos em vigor. Cada quem
poderá escolher
aquelas com as
que se identífí- Nom·pode·car (políticas,
religiosas, mo- esquecer·o
rais ... ).

Pérez chamaba ao
instituto dicendo
que isa do novo
edifício xa se veria
e que todo tora
unha desmesura
dun diário local.
Claro, isa pasa
porque os
xornalistas xa non
saben o que é PP
e o que é governo
autónomo, o que é
mitin e o que
Consello da Xunta.

...

.• 1

Também na Gal iza podem influir todas essas
motivagons. Po-Novamente a Consellaria de
ré m , para um
Educación fai gala ao seu desnacional i sta ,
prezo cara os colectivos ¡:ifectapartidário pordos polo conflito aberto pelas
tanto da nossa
oposicións do 9i . Unha vez máis
libertagom naComo nacionalista e simpatizané a final de curso, como xa nos
cional, um motivo de primeira orte do B.N.G., quera fazer algumten acostumados esta administradem deve ser a imposigom que o
has considera9ons sobre a preción, cando se tan públicas decfnosso país sofre de um exército
sen9a de um vereador do Bloco
sións que nos afectan. Das inforestrangeiro, nom galega e sem
no Concelho de Redondela e inmacións aparecidas nos meios
dúvída imperialista. O pacifismo,
s u b miss o num programa da
ninguén, non sendo aqueles que
a religiosídade, etc., também tenT.V.G . dedicado a debater o repodan ter unha relación privilexíahem razom de ser, mas um nacha90 ao Servi90 Militar.
da e de favor co señor Conselleicionalista galega nom pode esro, pode facerse ünha composiquecer o componente imperialista - ción de lugar nen tan sequer soPareceu-me grave que o militando militarismo vigente na Galiza.
te do B.N.G., umha vez que foi
bre o modelo de probas que a ·
convidado, deixasse de se refaConsellaria pretende convocar.
Concorde neste sentido com as
rir a motiva9om nacionalista ce-Cando hai pouco- qs Directo- .~
res Xernis 'de EXB ·e EE.MM .
afirmaban
qu'0 non ian convocar
KLROS
oposicións sen
unha señténcia ·
do Supremo,
agor· ao ·canse· É

O antimilitarismo
aqu1,
-----------------------------, nesta nas;om
de

mo motor antimilitarista na Galiza, e que tivessem que faze-lo
outros convidados, criticando o
antidemocrático nom reconheci~
mento do direito de autodetermina9om para a nossa pátria e a
fun9om repressiva de .urn e'xer::
cito cuja func;om suprema é a de·
garante da unidade de Espanha.

razons expostas numha recente
colaboragom de Bieito Lobeira
neste semanárío. Parece faltar,
porém, umha assungom clara
nas fileiras do nacionalismo desse componente, que deve guiar
com passo firme o labor antimilitarista gal ego.•
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A Universidade ·
do Atlántico, que
patrocina a
fundación
conservadora .
Alfredo Brañas, -.
organiza en Poio
un curso sobre a
situación na ex
lugoslávia.
Sacando a Pui, o
el:Jñado de Fraga;
os demais son
fados miUta~es. É
toda unha
conclusion de. por
6.nde.deben
.-discorrer as
:• alternativas ao...: conflito.·
.1
1
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comem.orac1on
do 50 aniversário
do. desembarco de
Normandia veulle
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ao pelo aos
mandatários
europeus. Os
americanos
déronlle o biberón
ao que logo se
chamo u
coloquialmente
Europa

Ocidental.
Liberaron a zona
de soldados
alemáns,
bombardearon
fábricas a eito,
para abrir mercado
aos seus produtos,
impartiron un curso
intensivo de
anticomunismo e
deron pé a que
nacese unha
Comunidade
Europea máis
proamericana que
os granxeiros de
Minnesota. Agora
comémorase o
irmanamento. Un
éxito a explotar en
tempos de crise.

Cando os

-1

•
americanos
escoitaban talar de
história, dician que
iso deixábanllo a.
Europa. O deles
era o presente.
Agora eles xa
comemoran as
batalliñas. Que
maior sinal que o
império está
decrépito.

••••••••••••••

-A Consellaria apreséntase como a grande criadora de emprego mediante unha oferta p0blica, que non é tal por canto eses
pastos de traballo ofertados xa
están cobertos por profesorado
non numerário.
-Xa estamos afeitas a que se
xogue cos nasos postas de traballo cando se produce unha
convocatória de oposicións. Como traballadores docentes en
activo ternos que lembrar que o
direito ao traballo estábel é un
direito fundamental que non debe estar ameazado polo resultado dun sistema de acceso que
ten demostrado a sua ineficácia.
Reclamamos unha vez máis da
Consellaria un acordo de estabilidade con este colectivo de traballadores, asi como un acceso
diferenciado que recoñeza a nasa experiéncia docente. +
M.ANuEL loPEZ E XEsus SERANTES
( COORDENADORA DE

PNNS)

Erros

ASESORES
X. PlÑEmo

Están en todas partes. Pode un estar tomando café, mira unha
man que lle achega outro sobre de azucre e velaí que xa é un
deles. Tal como andamos coa enxurrada de asesoría xa non
se pode dicir que ese cura non é o noso pai nin aquel veciño
un taimado rillón disposto a asesoramos.
Meu sogro dou con un que seica é un xenio do asesoramento
e o pobre do vello non se recatou de dicirme:
- Dende agora non quero que me volvas a facer a declaración
da renda , topei un que me aconsella moito mellor cá ti.
Pouco despois tivo que ir coa miña sogra ó xulgado para a inar un convenio de separación .
- Seica é para que teñamos que pagar menos plusvalía cando
nos chegue a herdanza, así os bens actualízanse e aforraremo
unha chea de cartos - explicoume a miña muller.
Ó ano seguinte, de acordo coas ordes do asesor, partiron defi-

Galicia e o
complexo de
Polícrates

nitivamente os bens e conseguiron unha sentencia de divorcio.
A operación fiscal era un completo éxtio. O piso que e taba
valorado en carro patacóns p asaba á millonada do prezo de
mercado e a ameaza de pandar un pastón coas plusvalías desaparecía automaticamente. Ata aí todo ben.

Recentes acontecimentos semellan demostrar teimosamente
que en Galiza ope ra un sino
marcado dun xe ito tráxico polo
sofrimento, máis ou menos encoberto por pasaxeiras sit uacións de aparente felicidade, espe 11 is m os de vaguidades. O
transitório da venturanza segue
de cote o desacougo do malfado - fatal e permanente- que
se impón por riba de todo ...

Só que non contaban con que a miña sogra é moi católica e
dende que teñen o divorcio xa non tolera que o seu home e
deite nunca roáis con ela.

Neste contexto, moi ben poderian aplicarse aos siareiros do
Deportivo aquelas verbas da
cantora do Sar:
"Cando uné moi dichoso, moi dichoso,
iincomprensibre arcano!,
cásique --n'é mentira anque aparezalle aun pesa do ser tanto.
Que no fondo ben fondo das entrañas
hai undeserto páramo
que non se enche con risas econtentos,
senón con froitos do delor amargos".

... o amarguexo dun manxar apenas gorentado e entregado en
bruñida bandexa a quen adoita
enfeitar a sua mesa con vaixela
de prata e pano de fino liño.

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

Agora o vello pasa as noites guindado na alfombra do alón e
anda coma tolo pola casa . Onte mesmo queimou a declaración
de renda e , con escuros agoiros , púxose a engraxa-la pi tola
que trouxo da guerra.
Coido que, de ser eu o seu asesor, non andaría nada tranquilo. +

A poucos quiló- Apoucos quilómetros do
sa língua canmetros do sando en 1983 via
tu ário on de un santuário onde un ídolo choraba, a luz a Lei de
ídolo caído cho- vários milleiros de gorxas a
Normalización
raba as misé Lingüística ,
unha lei promerias humanas clamar por un xiro
reducidas a cin- na política lingüística
ted ora que fisas nun derracou en simples
de i ro in t re de
promesa.
inusual fraque za, unhas horas
Vel ai co mo o
despois xuntaban en Compostemito de Penélope acrecenta o
la vários millei ros de gorx as a
complexo de Pol ícrates que seclamar por un inexcusábel xiro
cularmente aquei xa á nasa tena pol ítica lingü ísti ca da Xu nta,
rra: "un paso ad iante , e outro
aquela que -con outras caras
atrás, Galiza". +
mais coas mesmas cores- esMANuEL CELSO MATALOBOS
peranzaba as primaveras da no-

Telf. (98 1) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Últimamente téñome parado
moito a ler artigas escritos en
galega en xornais de forte tirada. Levei unha grande decep ción ; vin como persoas , que se
supón coñecen dabondo a nasa
lingua talada e escrita e que teñen prestíxio suficente para seren !idos por moita xente ainda
co ánimo de aprender, non poñen o menor coidado para escrebe, xa senón brillantemente,
que seria o de proceder, si, polo
menos , correi tamente e fu xindo de erros
próprios
de Teño contado
non-galegofalantes.
nun só artigo,

curto como

E de subl iñar o
caso de Carlos era, até cinco
Casares , quen erros
apresenta uns
escritos "estercados" de palabras castellanas ou castellanizadas. Teño contado nun só artigo , curto como é , até cinco
erras destes. Non hai direito.
Comprendo que haxa tendén cias distintas á hora de usar o
galega , e que se escreba en
reintegrado ou non (eu non o fago porque non o seu facer) ou
mesmo no galego da normativa
oficial. O que me alporiza é que
con pleno coñecimento e vontade se aldraxe deste xeito o naso
tan asoballado idioma, desde sitios , ademais, que serven tanto
de exemplo.
Non teremos, outravolta, o inimi go na família? •
. . M.
RE s:

r------------ ----------,
Esta seccion está aberta ás
informacións, opinións ou
críticas enviadas polos leitores
sobre calquer tema,
incluidadas fotos ou deseños.
As colaboracións poderán ser
resumidas . Prégase que a sua
extensión non exceda das 60
liñas
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O galego á marxe da informática
Outros idiomas, coa intervención institucional, aproveitan os avanzos técnicos
•H.VIXANDE

Moitos dicionários
inglés-español e
outros programas
relacionados coas
tecnoloxias da
lingua, son
regalados palas
revistas do ramo.
A Generalitat
promociona
pasarse ao catalán
con anúncios na
prensa ofrecendo
grátis os programas
a cámbiodos

As po ibilidades dun
gal go para facer uso
da informática para
escreber no seu idioma
están ben lonxe das

n u uano inglé de informática
qu quer e creber pode combinar o
u tratamento de texto c n dicionário , correctore ortográfico que
localizan e corri en erro onográfico , ocabulário e pecífico , dicionário de inónimo , de idiomas
e correctore gramaticais. Todo
e te apoio informático á escrita
receben o nome de tecnolo ias lingüí tica ou indú tria da língua.
o caso dun español ou dun catalán, as a udas á e crita on mái limitadas pero, en con unto, upe, que ten un galego.

terpretación da Univer idade de
Vigo. Para Guinovart a Xunta e taria en di po ición de pór en
marcha unha maquinária indu trial e lingüí tica que dota e ao
gal go do oporte en software
n c ário para e tar á altura do
outr idioma do eu entorno.

ráfi

n
n

o

"O mínimo para o galego seria
ter un corrector ortográfico competitivo en todos os soportes
máis comuns", explica Javier
Guinovart.
A informática de consumo ten
dous formatos distintos, Apple
e PC. O primeiro é utilizado polos ordenadores Macintosh e o
segundo é o famoso ordenador
• persoal (personal computer),
que á sua vez ten dous entornos
populares: DOS e Windows.
Apple utiliza basicamente tres
procesadores de texto: McWrite, de Apple, e Wordperfect e
Word, de Microsoft. Os usuário
de PC, entorno DOS, empregan, fundamentalmente, Wordstar, de Wordstar International

"A Administración poderia dinamizar o proceso", indicou Javier
Gómez Guinovart, profesor de Informática Aplicada á Lingüísitca
da Faculdade de Tradución e In'
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rrector ortográfico Lince, non son
nada para o ervizo que oferece ao

portugués europeu, xa que
este dicionário conta cun rexisto
de 400.000 palabras e é compatíbel con todos os programas do soporte Windows. Trátase do mellor
corrector portugués europeu de
acceso tradicional no mercado.
En catalán a enciclopédia catala-

O traballo de 18 persoas abondaria para entrar
o galega na informática de consumo

Antón Santamarina, director do
Insitituto da Língua Galega, recoñeceu que a institución que dirixe
tentou facer unha aproximación á
informática, mais resultou fallida.
De todos xeitos depositou na Administración autónoma a responsabilidade de dar pulo ás tecnoloxias da língua en galego.

•

udo que ca ta o co-

da Generalitat
puxo ao catalán
próximo ao
castellano.

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

A úni a a i t ncia á crita n
p rt informáti o qu hai na Galiza é un programa qu foi elaborad á iniciativa da Xunta: o dicionário ortográfico de língua galega
para WordPerfect , un do mái
populare proce adore de texto.
Contado, o eu funcion amento é
bastante mediocre e acusa múltiple deficiéncias como non recoñe er grande cantidade de tempos
verbais de u o infrecuente.

. . . . . . . . . . . . .

.900

A intervención

Inc. e Wordpe1fect, de Microsoft e os de entorno Windows
usan Word e Wordperfect de
Microsotf.
Segundo unha estimación de Javier Guinovart, dous ou tres lexicógrafos pagados pola Xunta
poderian elaborar nun ano un
dicionário electrónico. Incorporando a un lexicógrafo en língua inglesa e outro en castellano, o dicionário levaría os tres
idiomas.
Tras a elaboración deste dicionário , as distintas empresas implementarian o mesmo nos seus
programas. Serian precisas duas
persoas durante meio ano en cada programa -sete ao moito, o

que daría catroce persoas, ás que
hai que sumar os catro Lexicógrafos: total 18 persoas en ano e
meio elaborando corectores ortográficos, dicionários de sinónimos e dicionários de galega-inglés-castellano para cada un dos
programas. "En Catalunya a Generalitat subvenciona a esas empresas", asegura Guinovart.
A maiores, cada empresa teria
que distribuir os programas, pero sempre cabe a intervención
da· Administración, facendo adquisicións masivas para os centros de ensino meio, ou subvencionando en parte os programas
en galego para animar aos usuários a optar por este idioma frente ao castellano.•

•

l

-
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O Decreto da Generalitat 322/1992 promove a normal ización lingüís tica do
hardware e o software en catalán a respeito da política de adquisicións públicas de
material informático.
Por outra banda, complementa este decreto , a
política de axudas para a
normalización lingüística dos entornos informáticos. Asi, a Generalitat
ten fomentado o uso do
catalán meiante subvencións á catalanización de
tratamentos de textos e aplicacións lingüísticas como dicionários, verificadores e corectores ortográficos, ~demais de outros programas noñ relacionados co aspecto do idioma. "Contabilizáronse 177 aplicacións en catalán pertencentes a diferentes empresas
instaladas no mercado catalán .
Porén, un estudo revelou pouca
presenza do naso idioma nos programas estándard nos principais
fabricantes. Esta tendéncia comezouse a invertir", declarou Gabriel Planella, xefe do Servizo de
Normalización Lingüística da Generalitat.
Se cadra esa escasa presenza do
catalán levou ás autoridades da
Generalitat a esforzos promocionais non só na elaboración de software, senón tamén na substitución
do existente en castellano meiante
o intercámbio gratuito dos disquetes orixinais.

.

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

. . . . . . . . .

na, unha versión máis extensa do
famoso Pompeu i Fabra, ven de
editar un completo corrector-dicionário, pero en sorporte CD
ROM, algo moi similar aos discos
compactos, pero en informática,
cuxo acceso e capacidade son
moito maiores que os discos duros. O Hiperdiccíona ri inclue os
catro libros da casa editora: Dicionário da Língua Catalana, Dicionário Ortográfico e de Pronúncia,
Dicionário Catalán-Inglés e Dicionário Catalán-Castellano. Todo isto significa 77.147 entradas, 154.548 definicións, 107.303
equivaléncias en
castellano e 74.993
equivaléncias en inglés. O Hiperdiccionari oferece
gran número de
modos de acceso
á información, de
xeito que non só
pode dar unha
lista de sinóni mos ou de antónimos, senón
que tamén é
quen de dar a
lista de palabras en cuxa
definición apareza
outra voz eleita polo usuário.

Microsoft ven de sacar ao mercado castellano sendos produtos de
grande utilidade: un tradutor automático para o programa Word,
que pode traducir un documento
completo desde o castellano ao inglés e viceversa, e un corrector
gramatical para o idioma español,
o Grai:nmatik. •

•·
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Vilhar Trilho pediu o apoio portugués á reintegración ortográfica
Celebrouse en Lisboa o encontro O portugués) língua da Galiza
•X.C.

• Xornadas
do Home e o Mar
Cambados convértese en centro de
atención, durante o mes de Xuño,
das relacións do home e o mar. A
primeira conferéncia impartiuna o
Profesor Staffan Mürling, do
Instituto de História de Cultura
Naval, que falou das embarcacións
tradicionais galegas. As outras
intervencións previstas son as do ·
economista e historiador Dionís1o
Pereira que fará un «Informe
dramático sobre o património
marítimo no Salnés» (Dia 1O); o
antropólogo Xosé Ramón Mariño
Ferro dictará a conferéncia «As
crenzas no mundo do mar» (Dia
17), pechándose cunha mesa
redonda con participación de
representantes de diversos sectores
e institucións que abordan o tema
«lmportáncia da preservación do
património marítimo (etnográfico
e cultural)» (Dia 24 ).

•,

A estrela destas xornadas será a

Dos dias 3 a 5 de Junho, tivo
lugar en Lisboa a celebración
dun encontro lusófono, baixo o
título "O portugués, língua de
Galiza" patrocinado polos
Colectivos Lusófonos da Galiza
e o Forum Amizade GalizaPortugal. Nunha das ponéncias o
economista Xavier Vilhar Trilho
fixo un apelo á integración
ortográfica de Galiza e Portugal.
Vilhar Trilho centrou a sua
intervención no encontro de
Lisboa en facer un chamamento

aos portugueses "para que
·apoiem a reintegra9ao do galego
no Acordo de Ortografia
Unificada da Língua Portuguesa
de 1990".
"Só senda o galego urna língua
nacional, de cultura e de rela9ao
internacional, poderá ser
competitivo como espanhol e
desloca-lo da Galiza,
confinando-o no role de simples
segunda língua, no role de
língua, como o ingles ou o
francés, de rela9ao. De nao ser
assim, o galego, variedade do
portugués, acabará

propagadores do isolacionismo
ortográfico espanholizador"
engadindo que " amo
consciente de que e e é um
comflito que teremos que
resolver contando
fundamentalmente com a nossa
própria forc~~a , mas eria de urna
grande ajuda que o vulto da
cultura portugue a e
pronunciassem a favor do
reintegracioni mo ortográfico( ... )
ou non apoia em a in titui96e
govemamentai univer itária e
culturai galega contrária a
unifica<rao ortográfica de galega
e portugués". •

desaparecendo da Galiza",
afirmou Vilhar Trilho.
Vilhar Trilho apelou ao apoio de
institucións culturais e figura
intelecniais para contribuir ao
proceso de integración,
advertindo que "nó o galego ,
sabemos que ternos que contar
com as nossas próprias for<tas
para resolver a polémica
ortográfica existente na nossa
na9ao entre os que orno
partidários da reintegra9ao total
já no portugue , os que ao
defensores de urna reintegra9ao
parcial e aquele outro

..•..........•.........................•.....•.•.......••.•......................•.....•......................•.............................
exposición «Os galeóns de
Arousa», deseñada e montada
polo Colectivo de Investigación
Etnográfica Mascato, que
pennanecerá aberta até fin de
mes.+

• N ovos seminários

Cero en conducta
O CGAI realizou unha nova
convocatória dos seus seminários

·' .

¡ -..,

de imaxe Cero en conducta, que
se han celebrar do 11 ao 15 de
Xullo na Escola de Imaxe e Son
de A Coruña. Daranse oito cursos
cunha participación limitada a 15
ou 20 persoas e con prezos
variábeis. lntervirán Julio Pérez
Perucha («Búsqueda dun modelo
de cine popular no estado de 1906
a 1936» ); Cayetana Mulero
( «Orientacións xurídicas xerais na
producción audiovisual»); Luis
Hidalgo; Abi Feijoó (Obradoiro
de cine de animación); Carlos de
Hita Moreno
(Obradoiro de Son
na Natureza);
Marisol Carnicero
(«Dirección e
produción:
obxectivo comun»)
e Víctor Erice («O
cine como
experiéncia da
realidade» ). Máis
inforrnación no
CGAl (981) 20 34
99.•

A Coruña
cara o ano 1900.
Ao fundo,
o Castelo
de Santo Antón.

a cou a . E te de ·coñecimento
e rénd a outr eido ulturai ,
n que ainda hai un bai o
coñecemento do trámite
abrigado ou qu non c ñe en
toda a. con ecu ' ncia d asinar
un contrato. (Xurxo Vaz . •

• Xornadas obre
a propriedade
intelectual
Os dias 10 e 11 de Xuño terán
lugar en Vigo unha xornada
informativa que ca título de <( 0
direitos de autor, lei de
propriedade intelectual e
entidades de xestión, <liante da
criación e as indú tria e
mercados culturais». Promovido
polo Centro Unesco-Galiza, a
inscripción permanece aberta até a
víspera da inauguración. e póde e
pedir información no teléfono
(981) 57 06 92.
Durante os dou días intervirán
representes das asociacións de
autores, de intérpretes, fonográfica .
reprográficas, etc ... coa posibilidade
de concertar reunión sobre
temáticas específicas con algun
dos expertos.
Paradoxicamente entre o grupos
musicais hai un grande
descoñecemento da opera ti va na
cuestións de autoria. A pre a por
gravar un di co fai que moita
veces o grupos adquiran
compromi os cando e tán a
comezar a sua andaina e de poi
vaian sabendo como funcionan

• Qu da n1e e
médio para
o Blanco Amor

1

A XIV Edición do Prémio d
Novela Longa Blanco Amor,
recaiu ne te l 994 no Con ello de
igo. e o prazo a e tá aberto
para a recepción de ori inai ,
finalizando o 30 de Xullo. O
xurado anunciará a obra
gañadora dous me e de poi (30
de Setembro). publicándo e a
obra gañadora o 16 de
Decembro.
O prémio Blanco Amor é de
carácter ingular. por canto é
organizado rotatoriamente p r
algun do , concello que
contribuen coa ua aportación
económica a financiar o ga, to e
o importe de 1.500.000 de pe eta,
co que e tá dotado. Sobrancean
au éncias de cidade. importante
Coruña ou Lugo. •
com

MANUEL MURG UIA E AS LETRAS GALEGAS
ROSA BENIGNA VIZCAYA

A calquera persoa minimarnente interesada
pala Cultura Galega, causa estrañeza que o
home que foi Primeiro Presidente da Real
Academia Galega, Cronista Oficial do Reino de Galicia, que no seu tempo mereceu
ser considerado «Patriarca» e a quen a revista «Nós» chama o «Derradeiro Precursor»~ e «O Gran Precursor» na editorial datada o 17/5/1933, non tiver un ano das letras
dedicado a el.

·•

.

Ata agora, as razóns aducidas centrábanse
mr escasez da súa obra en galega, pero, máis
que""a cantidade é de ter en conta o significacffi-,que esta.tivo para o noso país, por prematura nuns casos, innovadora noutros e
sempre reivindicativa e de exaltación do noso idioma.
Hai varias décadas, D. Ricardo Carballo Calero afirmaba a indiscutible xefatura de
Murguía no eido das Letras Galegas; e segundo o citado profesor, o Patriarca foi o
impulsor da obra en galega de Rosalía de
Castro, apoiou a obra de Pondal e mantivo
frecuente relación con Curros e coa maioría
dos escritores galegas do seu tempo.
Incluso escribindo en castelán fai unha defensa do idioma Galega; e a aparente con-

tradicción que isto encerra non é tal se ternos en conta que a súa obra é fundamentalmente didáctica e para ser difundida amplamente, naqueles anos, conviña escribila en
castelán, pois ata a cheg ada da Xeración Nós
non se escriben en gale- • • • • • • • • • •
go este tipo de traballos.
Na temperá data do ano
1854, Murguía escribiu
en Madrid o poema en
galega «A Nena das Soledades», sete anos antes
da celebración en A Coruña dos prime1ros Xo.gos Florais, nos que, a
maioría dos poemas presentados estaban escritos
en Castelán e só fora
premiada unha obra en
Galego: «A Galicia» de
Francisco Añón.

ras edicións, e que firmaba coa letra «M».
A seguinte obra publicada que Murguía e cribe en Galega é o texto do discurso dos Xogo
Florais de Tui no ano
1891 , onde fai unha exal• • • • • • • • tación do noso idioma
para revitalizalo e estender esta denominación en
contra da de dialecto:
«Ca lengua ternos así
mesmo unha literatura e
sobre todo unha poesía
particular. Hai quen di
que non é certo. Por qué,
eles o saberán, pois en
canto a nós fartos estamos de sabela contraria».

Hai varias décadas,
· D. Ricardo Carballo
Calero afirmaba
a indiscutible
xefatura de Murguía
no eido
das Letras Galegas

Con «A Nena das Soledades », Murguía, tamén
se adiantou en nove anos
á publicación dos «Cantares Gallegos» de Rosalía, libro no que o Patriarca fai o glosario que aparecía nas primei-

No texto feíto por varios
autores en 1919, como
homenaxe a Curros, tamén aparece un fragmento en Galega do Palr i arca no que se le
«Baixo o ceo a cuio amparo repousas, volven
hoxe a levantarse as alabanzas, en que o pobo , para quen a túa voz de inspirado tuvo

sempre unha anta e eterna defen a. ren va.
a expre ión de amor que ten con agrado ao
eu poeta predilecto ... ».
Do mesmo ano é o di cur o, tamén en galega, que Murguía preparou en honor de Pondal , e que aínda que non chegou a pronunciarse, si foi publicado no Boletín da Real
Academia. É un texto en corrixir, no que
fai un estudio da vida e da obra do poeta de
Ponteceso: « ... quen vive en vos en un santuario e foi todo do meus campo , da anta
poesía que os enche, da que e l foi filio e
pontífice, cuio nome teño escrito con letras
de ouro no ceo da Patria».
Ademais das mencionadas obra publicadas, existen, tamén en galega, tres manuscritos con versos seus, que se conservan na
Real Academia.
En xeral toda a súa obra é unha mostra do
repecto que o Patriarca sente palas manifestacións culturais do noso País e en especial
polo idioma para evita-la súa desaparición,
e tamén asenta a existencia en Galicia dunha literatura particular, con características
que a diferencian da de o utras culturas.•

A Folla de Oseiro
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Restauracións
de lei
A Cruz de
salgueiro de

Xesus Rodríguez
Os e critore galegos posteriores á
xeración do precursores sentiron
-en certa maneira- a urxéncja
de legar unha tradición novelística. Sentian como que sen novela
o paí non exi tia culturalmente.
Foi a primeira "xeración" que deu
un conxunto de novela e libro
de relato que e ben non teñen
calidade -agá certa cou as de
López Ferreiro e Álvarez de Novoa- foi o primeiro pa o cara a
criación dunha novelí tica, dunha
narrativa galega. ovelística, narrativa que era mormente descoñecida polo leit r meio non endo
a obra de López Ferreiro e o relato recollido en Pé das Burgas de
. d
a. A con ·iderada prime ira n vela g lega, Majina ou a
filia e p1írea, de Marcial Valladare , foi reeditada diver a vece
por diferente editora de de
1970, ano en que fora publicada
co gallo de lle dedicaren o dia da
letra galega . A narrativa galega
d finai do XIX e omezo do
pre ente éculo, non era reeditada.
Quer dicer, o no o upo to
"clá ico ",
li erce da no a
narrativa. eran de coñecido por
ca e que todo , quitado un pouco e tudo o . Agora pouco a
pouco, a obra daquele que puxeron a primeira pedra , e tán
endo reeditada . , parte da a
mencionada , lembremo que hai
pouco e publicou Beira o Barbaiia, de , . de ovoa: que o pasado
ano viu Jume, por vez primeira en
volume, A besta. de Xan de Ma ma, dentro dunha colección ( arrati a onte) que quer re uperar
te · to narrativo completamente
e quecido (ne ta olee ión aiu
r centemenle
campaña da Caprecómeca. de Luí Oter Pimen-

tel). Dentro desta liña, esperemos
que espiral, aparece agora, na colección Biblioteca das Letras Galegas, das Edicións Xerais, A Cruz
de salgueiro, de Xesús Rodríguez
López, en edición de Florentino
Uriarte.
No seu breve prólogo, F. Uriarte
di cousas moi interesantes e analisa -ao noso ver- perfeitamente
a novela de Rodríguez López despois dun breve perfil biográfico.
Os modelos de A Cruz de salgueiro, di Uriarte, podémolos encontrar, " á parte dos (modelos) costumistas, nunha serie de novelas que
tiveron moitísima difusión desde
mediados do XIX e principios do
XX: a novela por entregas, tamén
chamada folletín ou novela folletón. A novela narra "<lúas historias: unha que é a próxima, os
amore de E tevo e Mingas, e que
parece se-1 a
principal, e
outra anterior,
o amore de
Caitano
e Un clásico
Berta, que é a como o
mái exten a
presente
e complexa'
(p. 23). A no- tiña que ser
vela, como editado en
adoita a acon- edición
tecer
na
canónica xa
maioria do
folletín e no que vai
conto popu- re ultar que
lar non e - non
quezamo ,
como avi a poderemo
riarte, que o ler o nosos
e tilo da no- clásicos va
vela é debe- língua que
dor do ' como
de tradición e creberon
oral' -ten ele .
un 'de enlace
apre urado··_ e conolativo, como folletin que e prece. Quer dicer, rodo acaba da mellar maneira para todo .

mente, pódese inserir en tal xénero. Ten, porén, influéncias costum istas ("O costumismo é outra
das influencias no estilo da novela, que só a marca de modo claro
na primeira parte", p. 20) e o romantism o "tamén ten entrada
nesta novela, e por dúas das súas
características: o amor e a fatalidade".
Verbo do idioma empregado por
Rodríguez López, U riarte dinos
que é "o galega da zona de Lugo,
o galega central , nun rexistro popular. A presente edición esta
normativizada no galejgo do ILG
mormente. O que é un erro, xa
que un "clásico ' como o presente, quer dicer, do que dificilmente
e fará unha nova edición en
moiros anos, tiña que ser publicado en edición canónica, correxendo o erros evidentes pero deixando o texto tal e como foi editado orixinariamente, xa que vai
resultar que non poderemos ler os
noso "clásicos" na língua que
e creberon eles, senón noutra.
Mália que a leitura, de eguro, do
texto exa máis doada tal como a
apre enta Uriarte do que no texto
orixinário.

nas bibliotecas. Coñecela como
obxecto "histórico", como obxecto de estudo, xa que como novela
non é grande cousa. Xa avisa o
autor que a escrebeu pensando
máis no fondo (quer dicer , na
mensaxe que deita) do que na forma. Pero Rodríguez López era
consciente de que compria escreber novelas, ainda que non fosen
lidas ("Ben caro sei o que custa
ler en galega, ata ós que lle teñen
afección; por iso esta novela han
de empezala poucos e han de acabala moitos menos") . E, quizá,
por esa consciéncia intenta escreber unha novela que contén en si
unha dupla estratéxia nada literária: a) chegar a un maior número
de le.itores, daí que escolla o folletín como forma -e fondo-; e
b) veicular unha ideoloxia política determinada (liberal moderado) . Nunha palabra, Xesus Rodríguez López escrebe a novela esquecendo, totalmente, obxectivos
literários. E é que, compre todo
presente, a novela, para desenvolverse, necesita dunha sociedade
firme e asentada na que haxa tempo para indagar no individual. No
tempo de grandes empresas colectivas (ou pequenas, como o
início do galeguismo no século
pasado até a sua reconversión ao
nacionalismo) un povo que estexa
a defender o seu destino, non pode escreber novelas. Vive a sua
história, despois canta a sua epopeia e, afinal, aparecerá a novela.
Quer dicer , só nos últimos anos,
cando o nacionalismo vai introducíndose nos diversos tecidos da
sociedade galega, pode irse ·-pensando nunha tradición narrativa,
novelesca. Xesus Rodríguez López, como tantos outros, foi un
pequeno puntal para a tradición.
Pero nen é clásico nen é tradición,
mais compria reeditalo. Nunha
edición da que compre- louvar o
formativo e informativo limiar de
Florentino Uriarte. •

XGG
Cruz de Sal gueiro é, xa que logo, e como ben demon tra o prologui ta, un folletín. Ou, doada-

Contado, benvida exa e ta edición, xa que podemos coñecer outra novela máis das que dunnian

1) Edicións Xerais. Vigo, 1994. 314
páx. 1300 ptas.

POESIA

Narrativa
de onte
Luis Otero
Pimentel
publicou por
entregas na
revista
Follas
Novas de
La Habana,
unha
novela
fantástica
intitulada A
campaña da Caprecórneca que agora
se recupera na colección de Galaxia,
«Narrativa de Onte», dirixida por
Modesto Hennida. A obra de Otero
Pimentel utiliza un veículo fantástico
para dar curso a unha literatura con
abondáncia de costumismo folclórico,
realismo ruralista e crítica política e
social.+

Análise de Europa
Carlos Taibo publica Europa sen
folgos en Sotelo Blanco, co subtítulo
«para entendérmo-los problemas das
periferias europeas». Xunto cunha
leitura crítica
do Tratado
de
Maastricht,
neste libro
analísanse os
problemas da
"periféria
europea": a
situación
iugoslava,
dos antigos
paises do leste, as limitacións ao
control de armamento ou a crise
ecolóxica na Europa Central Oriental
entre outros. •

Regreso
de LópezCasanova
Unha nova
obra de
Arcadio
LópezCasanova
veu a luz en
Galaxia.
Noite do
Degaro volve aos temas da Noite
e o Din, a Sombra e a Luz, o Amor e a
Marte, nun poema-drama no que autor
explora as posibilidades expresivas de
formas e figuras constitutivas da
tradición lírica europea.•

Xosé Luís Méndez Ferrín retomo o palabra poético cun texto encantador
e poderoso: Estirpe. Un libro enteiromente protagonizado polo mundo onde o poeta
vive e, sobre todo, polo súa raíz, pofa procura da palabra central,
do vínculo coa ferro.

NA MESAAA COLECCIÓN

•\111\

Inscricións romanas

ESTIRPE
Xosé Luís Méndez: Ferrín

XERAIS

~~
~~

A TORRE DA DERROTA
Gonzalo Navaza

TIGRES COMA CABALOS
Xela Arias

O Consello da Cultura segue a publicar
o Corpus de Inscricións Romanas de
Galicia, entregando o segundo volume
adicado a Pontevedra. Unha edición
luxosa, da que só se pode facer cargo
un organismo público, e que está
incluida nun proxecto conxunto de
Galiza, que paralelamente ten aberto un
proxecto adicado aos grafitos e
miliários: Os traballos están dixiridos
por G. Pereira Menaut. •
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Leitura
naturalista
A fiestra valdeira
de Rafael Dieste

,(

GtdeirQ}

A NOSA TERRA .

Achegar-se á obra de Dieste desde
a perspectiva do recriador disposto a acotar, enmendar, aportar, facer e desfacer non deve ser doado
-nunca o é- quizais por iso Xúlio
Lago optou por unha leitura escrupulosa do texto ou quizais pretendeu, tal vez, homenaxear co
seu traballo ao rianxeiro. Antes de
entrar a valorar o espectáculo queremos partir unha lanza -nestes
momentos de n01111.ativitis escandalosa e absurda- polo respeito e
cariño co que se tratou a peza nos
rexistos lingüísticos.

A fiestra valdeira é a hfatória do
povo. Un povo - neste caso- mariñeiro digno e orgulloso do seu traballo e dos seus valores. Un povo
de fame tambén e emigrazón, un
povo qu e acolle sen reparos aos
indianos que fixeran as Américas.
Don Miguel -Xosé Manuel Olveira "P;co" - vello mariñeiro enriquecido na emigrazón está a ser retratado por António -Carlos Blanco-. As mulleres da casa, Dona
Balbina e Adelaida -Teresa Horro
e Rebeca Montero, respectivamente- pretenden dar-lle un aquel de
dignidade e modificar o fondo da
tela por un xardin señorial que sen
dúbida lle iría moi ben a nova situazón económica da família. Don
Miguel a regañadentes e por amor
a filla deixa-se convencer. Mas
António non está pola labor e ameaza con se levar o lenzo. Quen
tampouco está pola labor é o coro
de mariñeiros, o Domado -Xosé
Luis Berna/, "Farruco-, o mozo
anónimo -Sérxio Pazos- , o ve11o
-Xan Cejudo-, Caramañola -Pepe

. -cm.TURAJ.

Sot~

e o Garreante-Marcos Viéitez-, que sabidos 'dos trocos qúe se

aveciñan deciden irromper na casa
de Don Miguel para tentar salvar o
"seu" cadro, nen o Sr. Baldomero
-Manuel Basoa- amigo íntimo de
Don Miguel.
Inmersos na trama están tambén o
Nogueira -Viente Moh.e dano- filólogo amigo do pintor e Matapintos -Xosé Ramón Blanco- o
miudo que serve de recadeiro entre Don Miguel e os mariñeiros,
mas sen unha postura explícita a
propósito do. lenzo.
O que havia de ser un retrato converte-se na expresión da memória
colectiva do povo e acaba por ser,
non só o centro da atenzón da vila,
senón o detonante dos conflitos da
peza. Don Miguel é o centro de todos eles, collido entre recoñecerse como povo, e , xa que logo,
manter a fiestra cara o mar
que serve de
fondo ao ca- O que
dro ou aceitar havia de
os trocos pro- ser un
p os tos polas retrato
mulleres , de
costas logo a converte-se
sua própria vi- na
da e aos cama- expresión
radas - seria da
interesante,
mas entende- memória
mosque non colectiva
corresponde a do povo.
esta recensión,
analisar
o
comportamento dos roles atendendo ao sexo- mas, por efeito do birle birloque, ou tal vez por efeito
do amor Adelaida, cuase prometida cun mozo da vila, namora (?)
de Nogueira o que produz un cámbio de leme total na sua condura e xa non é a menina do coléxio de
monxas mas a muller orgullosa de
seu pai e da vida mariñeira. A final -e quizais sexa a parte mais

----------··!

canta de discos

frouxa da peza de Dieste mais preocupado de facer un .. canto pátrio
que de apurar até o fin a natureza
que el próprio deseñou para as
personaxens- todos somos bons e
xenerosos e brindamos con albariño o entendemento e a concórdia.
De excelente <levemos tratar o traballo dos actores que ·aportan o
sea bon facer a leitura naturalista
que da obra fai Xúlio Lago. Mas
quero nomear especialmente a
"Pico" pola matizada interpretazón e a amplitudé de rexistros que
aporta a su-a personaxen , ben é
certo que estes roles de tipo popular lle a.caen como anel ao dedo
-1embrade aquel ·que facia en O

Mozo que chegou de Lonxe-, e a
Xosé Ramón Blanco que fai un e tupendo recadeiro, sen deixar de
ser por veces o espello onde Don
Miguel contempla as próprias palavras. Tambén un aparte para Farruco que moi de cando en vez
deixa os escenários do riso para
encher os do teatro ou cine, e Vicente M ohedano que reaparece
como actor despois de dei xar os
Chévere e o seu retiro na Costa da
Morte, e fai un namorado atolondrado envexável e ...
Interesante resulta o xogo escenográfico -António F. Simón- do
prólogo, e a iluminación que o
próprio Xuüo Lago deseñou para
a peza confirindolle un ton de realismo - ousaremos dizi-lo?- máxico que se agradece. Outro aparte
para a composizón musical da autoria de Nani Garcia que aporta o
necesário elemento romántico cun
ar próximo as chamadas novas

músicas.
Hai que agradecer a encenazón
deste, xa, clásico que fora levado
as táboas polo próprio autor e por
mariñeiros da sua vila natal. Lástima non ter estado lá. +
FRANCISCO SOUTO

J

Ebro, contradanzas do século XVITI ...

Clau de Lluna:
"Pica - li) noia!'
Pouco pretencioso é este grupo folk
catalán, pero djgnísimo no seu
resultado, xa que tanto no repertório
como na interpretación, asumen o seu
rol de música funcional para bailefolk
-tal é como eles a definen. Cancións
e romances do Pirineo, xotas do Baixo

Son lúdicos tocando, pero
igu almente sóbrios na combinación
instrumental; nunca chegan a
saturar. Vários temas son cantados,
e resulta divertido escoitalos, xa
que a sua temática vai do picaresco
ao chocaJleiro. •

~
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SÉlm: ARTE GALEGA

1.- Románico de Galicia
2.- Arte barroca galega
3.- Arte cisterciense:
Santa María de Meira
4.- O románico da comarca
Eumesa (2.000 pta.)
5.- Arquitectura defensiva
6.- Arte modernista
7.- Santiago: arte e históiia
8.- Os pórticos románicos da
Catedral de Santiago
9.- Os renovadores da pintura
galega contemporánea
IO. - Luís Seoane: a outra
cara da realidade

...

~ SÉRIE LI rERATLRi\

GALEGA

1.- Otero Pedrayo ou
a paixón da terra
2.- Evocando a Celso Emilio
3.- Luís Pimentel:
radiografía dun desterro
4. - Don Cunqueiro ou
o éarniño da memória

fa

Si::1m: ML SIC\ GALEG,\

l.- Artesanía

Experimento
logrado
Jacobus Magnus.
Milladoiro.
Fíxose de agardar a edición da suire
orquestral de Milladoiro, previamente interpretada en vário concertos por di tinta povoación do
noso Paí . Pero como esta non é
ainda unha ociedade normalizada,
nen a demografía dá mái de i,
non acadou o
record do cincuenta mil discos vendidos É unha
nunha semana, obra
como din do in te ira,
álbum en di- presta para
recto do Víctor
Manuel e mais gastar a
Ana Belén. A todos os
máis, entre os públicos
interesados no
asequíbel e
asunto , xa e.
escoitaron as ao mesmo
voces que sa- tempo
lientan os pre- profunda.
ceden tes, por
exemplos dos
Chieftains, nos que se teñen misturado grupo folk e fonnación cl ásica: The English Chamber Orchestra no caso do grupo galego. Certamente, a estas alturas, pouca revolución estética se detecta na música
en xeral, pero na Galiza ainda quedan moitos experimentos por froitificar, e ante todo, é sabido que no
resultado de toda obra artística o
mái s valorábel é preci samente o
atractivo do produto final, que forzosamente terá un mínimo de anovadora surpresa, cando os profisionais aportan o necesário oficio, como acontece neste caso.

m

sf:RIE c1i:~:\CIAS NAJ"URAIS

1.- O bosque, a arbore, a vida
2.- Incéndio e rexeneración
dunha fraga
3.- Botánica I
4.- Botánica II

rta

Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
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

Persoalmente, preferiría que a suite
orquestral non tiver fin, ou en todo

EDlTORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN

S1~ 1m: eri:::\CIAS EXACTAS

1.- A danza do planeta terra
(2.000 pta.)
2.- Pesos e medidas

público : a equíbel e ao me ·mo
tempo profunda, del imitada en
parcelas: eco dun a/alá, de ritmo
árabe -igualmente património da
nosa própria música tradicional, pa a e barroca. tempo de valse.
danza final a roqu de gaira, olene ''Pórtico"... on ·u er n ias
máis b n contida. nestes trinra
cinco minuto de mú ica. pero o
dita, debidamente delimitadas, a
xeito, como corre ponde, d suite.
Grupo e orquesrra to an por s parado á ve e . e outras fanno conxuntamente, ben ao uní ono ou a
xeito de mútua réplica, dialogando
en forma de ver ión contra tadas
dunha me ma melodia. Pode er
unha boa forma de achegar ao
di tinto público , xa que o conabidos compartimentos estanco ,
desta vez uperado , irnpeden a enriquecedora comunicación entre o
habituai da mú ica tradicional e o
clásico. A eleición da Orque tra de
Cámara Ingle a foi do mái atinado. O que vimo xermolar a obra
de de o local de en aio do grupo,
en Catoira. até a actual conver ión
en flamante edición di cográfica,
podemos dar fé da merecida reputación acadada polo mú ico ingle e , dada a ua facilidade para
converrer unha partitura en mú ica
onante· é opinión e tendida entre
o mundo clá ico que en Inglaterra
apena hai en aio . habida conta
da pouca dificuldade do in ·tru menti ta no eu ofício, que ne te
ca o ensamblan doadamente ba e
rítmica e de enrolo me lódico. Cabe upor que, en todo iso, a dir cción de Maximi no Zumalave eria
deci iva. E o teclado . ben p r
Antón eoane, que sempre soubo
e tar no eu lugar, e ne ta ocasi n
mostra que a sonoridade do s u
in lrumento é parecida per complementária da dun vi loncello.
Maravi ll o ·a confu ión a d violin
de Antón Seijo, que paree un
mái da Orquestra, ou se cadra ao
revés. Rodrigo Romaní coquetea e
chega a facerse dono da corda da
harpa por mor da habilidade técnica acadada cunha sobredose de
sensibilidade. Insn·ument folclóricos coma a gaita ou a zanfon a,
pola sua breve presenza, salientan
no conxunto da gravación. E un remate exce ivamente perfeito; eis,
na miña opinión, a eiva deste produto, polo demais redondo globalmente; posibelmente o desexo do
consabido broche de ouro levase
ao grupo a reservarlle á Orquestra
Sinfónica de Galicia, que contri bue
nesta parte, a función espectacular
dos últimos compases.

"Iacobus Magnus" é unha obra inteira, presta para gostar a todos os

X.M.E

~

~
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O grupo Milladoiro.

A R T E S A
Rua A. Martínez Salazar, 3
1501 l A CORUÑA - GALIZA
Telf. (981) 27 83 99
Fax(981)250212

caso fose aberto, pero os autores
optaron por titular a derradeira peza
" No cabo da viaxe", detalle que
contrasta coa idea de que a música
é precisamente unha viaxe sen retorno. Milladoiro continuan a súa
liña ascendente. t
X.M. ESTÉVEZ
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Os Dervish fixeron saltar as pedras
Celebrouse o pasado fin de semana en Santiago o Festival Folk Cidade Vella
máis de forza ao xeito da Brigada
Vítor Jara, e que se escoitaron
con agrado. Foi todo un detalle
que cantasen coa fennosa voz de
Uxia para abrir o concerto, interpretando unha peza popular galega "Achégate a min, Maruxa" que
popularizou en Portugal no seu
día José Afon so, facendo unha
magnífica versión.

• ÓSCAR LOSADA

Decepción africana
A gran decepción do festival para
este cronista foi a monótona comparecéncia dos Bhundu Boys. A
banda de Zimbabwe · foi sumamente repetitiva nas s uas can cións, que semel1aban estar cortadas polo mesmo patrón. Esperábase máis da vitalidade da música
tradicional africana e da conceición eléctrica que dela fai este
grupo. Baixo, batería, guitarra
eléctrica e teclados foron os instrumentos empregados para esta
actuación que foi o broche, non
de ouro, do festival.

ando notas que a ru a perna
non poden e tar queda , que eguen o ritmo da mú ica cun frene¡ que a obriga a danzar e altar,
é que e ta diatne dunha mú ica
engaiolante e paixonal que e mere no corpo e non a da acado até
que remata a derradeira nota. Se a
tua gor a ceiba un aturu o emocionado é que a inren idade da actuación fai e dona de ti. O Fe tia! Folk Cidade ella tenno ofertado ao longo de re ei ano
concerto que produciron e e tipo
de en ación no afeizoado . Reci tai ine quecíbei como o de
Da
Spillane, Capercaillie ou
Four Men anda Dog. que e te
ano viñéronlle á mente a moita

O Festival Cldade Vella afiánzase, mesmo cando é a primeira vez que se cobra entrada.

Unha actuación que e tivo a un nível notábel foi a dos bascas Tapia
eta Leturia. A trikitrixa potentemente acompañada por batería,
baixo e guitarra eléctrica, fíxose
dona do ar santiagués e asulagou
de ritmo bascas a cidade vella.
Potentes, con rnoito ritmo e misturando o tradicional con algunha
cúmbia ou un rock and roll (a versión inspirada no Johny Be Good
de Chuck Berry foi espléndida), o
conxunto basca foi debullando unha actuación que estivo dominada
polo son da trikitrixa de Tapia,
que a tocou con grande soltura.
Foi un recital moi movido, con ritmos fundamentalmente rápidos e
no que conviveron perfeitamente
os instrumentos tradicionais (triki-

trixa e pandeireta) xunto aos máis
modernos, sen que por iso a música perde e a ua raiz tradicional
ainda que adaptándoa aos instrumento a empre.gar e saíndose ás
vece , do estrictamente folk para
entrar noutros terreas, sempre con
nota alta.
Ar Re Yaouank son un grupo
bretón que soa moi actual mália
posuir só un baixo como instrumento "moderno". Pero cando o
baixista chámase Sthephane De
Vito o poderío do conxunto queda amp1amente reforz¡fldo. Este
xoven músico é hoxe en día o
baixista máis potente dentro do
cido do folk , sen que se agache
nesa agresividade nengunha deficiéncia interpretativa, xa que a
sua calidade está fóra de dúbida.
De Vito forma xunto ao guitarrista acústico Jean Charles Guichen
unha liña frontal cañeira na que
se apoian os seus compañeiros de

formación ao tocar as bombardas
e os acordeón diatónico . Son os
leñeiros os
que marcan
unha especial
sonoridade
nesta forma- Este
ción que dou- certame é
tro xeito non un ponto
se diferenciaría en exceso de
de outras que referéncia
povoan o seu imprescindípaís. Ar Re bel dentro
Yaouank
aposta por un de devir do
son moi actual folk galego,
mais baseán- que deberia
dose na tradi- existir para
ción musical
bretona , de sempre.
onde extraen
as suas pezas.
Os ritmos bretóns son bastante repetitivps e o
baixo confire unha enerxia enga-

ANXO IGLESIAS

dida que se agradece, amasando
que este instrumento pode aportar
moito ós grupos folk sen desvirtuar de nengun xeito a "pureza"
das suas interpretacións. A banda
bretona deixou un bon sabor de
boca, tivo momentos brillantes e
finais de pezas moi ben executados ainda que unha maior variedade nos ritmos a interpretar seria moi de agradecer, para qu o
concerto non sofrese de altibaixos. Quizá fose unha solución recorrer máis ás interpretacións en
solitário do acordeonista Frederic
Guichen, que nos deixou unha
bonita rnelodia corno agasallo.
A ronda dos Quatro Caminhos tivo o honor de ser o primeiro grupo portugués que tocou neste festival, e na sua participación cumpriron co que se esperaba deles .
Temas tradicionais portugueses
cantados e interpretados con corrección , mágoa de un chisco

As bandas do país tiveron o seu
merecido lugar, coma sempre,
neste certame. Os conxuntos novas que se apresentaran o ano pasado seguen a traba11ar para elevar o seu nível e vanno conseguindo, no que é un evoluir positivo para eles e para o folk gal ego
en xeral. Esperemos que o futuro
de keltoi, Cempés, Durindaina e
Ophiusa depare bons momentos á
nasa música. A mostra para bandas noveis deste certarne servirá
como termómetro do que se está
a facer dentro da música tradicional da Galiza. Dentro dos conxuntos consolidados do naso país, posto que levan bastantes anos
tocando, actuaron Luar Na Lubre
e Na Lua. Os coruñeses conectaron ben co público e fixeron evidente o que comentábanos cando
saiu o seu terceiro disco ao mercado, que con dous músicos menos o son da formación seria o
mesmo. En canto aos Na Lua,
sempre foron un grupo irregular,
capaces de abraiar con algun
arranxo inesperado e de " perderse" completamente noutras composicións. Prox imamente editarán
"Peliqueiros", o seu quinto álbum, que, polo escoitado nos
concertos, pode ser máis interesatne que o anterior.
O festival Folk Cidade Vella pensouse este ano con grande ambición e apelando ao compromiso
(en forma de entrada con prezo
simbólico) dos espectadores. Os
afeizoados respostaron a ese compromiso e o número de asistentes
non diminuiu a respeito a anos anteriores, polo que se'pode considerar que o festiva] ten un público
fixo que non vai faltar e o que hai
que consguir ao ir incorporando
novos siareiros.
Agora mesmo este certame é un
ponto de referéncia imprescindíbe1 dentro do devir do folk galega
e nel poden ollarse a artistas de difícil visión na nosa terra, de non
ser porque este festival aposta por
eles, baseándose nun inte1ixente
critério de calidade. Un ano máis
o ambiente foi sensacional e o público disfrutou dun evento festivolúdico-m1;1sical que debería existir
para sempre. +
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Santiago será no 1995 a sede da
Rede Euro-Sul de Centros Culturais
INTERRUPCION DO EMBARAZO
+Autorizado por Samdade +

Para pedir consulta chamar ao Telf: (986) 20 S188
V1GO

/ dez Pérez
Ramiro Fernan

1 62 - l º E
Rua Pi i Marga 1 '
.
36202 VIGO

-
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A FLORIDA 9, 3º - TELF. l986) 20 58 85 AVDA. D
3621 O VIGO

A Rede Euro-Sul de
Centros Culturais, que
agrupa a 33 institucións
culturais europeas,
entre elas a Federación
de Asociacións
Culturais Galegas, ven
de designar a
·Compostela como sede
do encontro de 1995 e
elexir unha nova
executiva que presidirá
o galego Francisco
Salinas Portugal.
A Cooperativa Arvore foi a encarregada de celebrar o n Encontro
da Rede Euro-S ul, no derradeiros
dias de Maio. A Rede Eluo-Sul é
un· espácio de intercámbio de información , coop~ración e desenvolvemento, nun .proxecto impulsado polo Consello de Europa, _
que inaugurou a sua actividade en
Delfos (Grécia) no 1992. Actualmente forman parte dela 33 centros culturais .. Na Reunión de Porto decidiuse que en -Maio do 1995
sexa Santiago a cidade anfitriona,
«atendendo á significación históri·ca do Camiño de Santiago como
veículo de comunicaicón e intercárnbio cultural».
Elexiuse unha nova directiva para
preparar a vindeira reunión, que
estará presidida polo presidente da
Federación de Asociacións Cultu-

c;!fnd'l.ú §onzáfa dVtígtu:z
.A rato Dixesüvo
Especialista en pa
Raios X

.
Teléfono (986) 21 76 23ENSE .
-9 2º OUR
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Interrupción Legal do Embarazo
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(Autorirnda pola Xunta de Galicia, Ministerio de Saniclade\
-!

- . :· . - ·
.. -arte ~o~secuenciª81rrepar~eis.
UnJratamento non prqfes~~n~ r~e oc~sion · -~ En GELME contarás ·
.. -pünte só en ~ans de pr*sionais co~ exper~enc1a. -.
- - cós ~e~ios mm~ ávan~ad~-~ ---·· · · -- ~ - -

--

Un mangado de
proxectos
A reunión de Porto serviu para eguir definindo as condición nas
que un pro~ecto de cooperación
cultural poda ser considerado in crito no marco da rede e acordou-

Sen dúbidá, a principal razón da pésima imaxe persoal
- que ofrece unha boa parte da intelectualidade de todos
os tempos e de todos os lugares é a que se deriva de a
·óstensib1e. combinación de envexa e vaidade que caracteriza o seu comportarnento. Diríase que, en moitas
ocasións, a principal re1acíón do intelectual cos demais compoñentes do seu ámbito é a da envexa, ment:res que o vector que rixe a relación consigo me mo e
coa súa obra é o da vaidade. E isto non só afecta á periferia residual da cultura, senón que sucede mesmo
en casos de notable recoñecemento público e ata de
veidacleira _calidade ou intelixencia nalgún .aspecto.
Orabén, como o.pesar polo ben alleo é un fenómeno
universál que non se detén nunha.detenninada área, o
intelectual que o padece non só envexa a obra ben feíta ou o éxito do público ;
crítica e galardóns, senón
calquer outro aspecto ·no
que poida sentirse dilninuí- • • • • • .• • · -• • • • • • • •
do (amor, descendencia, beleza; elegancia, ética, profesión, saúd~, cliñeifo ). É por :,. ·
isto ~ue a _súa env~xa acaba
cont~ntase~
.senda paranoia -conttadicto- ria: envéxase o éxito de. pú61ico cando s~ ten o de crí.tica e: o dé críúca cando se
. ten o de publico, envéxanse
. a~ vant!J.xeS- dos favq,res políticos cando non se c;·onseguen e honesta indepeti- .
_ dencia_. do~ {ntegros cando
. .
- se dispón daquelas •. envéxanse ·os premios cando non
se obtéfü~n · e a ética .dos que os rexeitan cando se·reci· biion. O cpndéado á catacumba envexa o mundanal
ruído.ao tempo que o frívolo mundano envexa o retiro
ermitafio (de feito, ao final, sóese envexar tanto a ética
das posturas estéticas como a estética das posturas éticas). E, así, ninguén pode estar exento de causar envex~: é inútil renunciar a vaidades, poderes e premios,
porque entón tamén se será envexado por iso.

E pu éron e o pro e to qu
tán re! izando o entro partic ipante que pode dar lugar a iniciaci va de cooperación: cur o de
e tión cultural , acción en fomento do mecenato empre arial,
Bienal de Xoven Criadore da
Europa do SuL acción de educación ambien tal que liguen Arte e
atureza. realización dun Foro
Atlántico da Arte Plá ti a ou
de envolvimento de er ício de
voluntariado ócio- ultra!.
No terreo teórico e de debate.
aprobou e a celebración dun foro
e pecial, paralelo á reunión anual.
obre «ldentidade culturai do
Sub>. na que e tarian convidado
tamén repre entante árabe . da
A frica e América Latina.•

-·- GELME ·- -'~_:--

Paralelamente a delirante o tentación con que e preume de algo, polo xeral para ocultar e a ou outr carencias, é pródiga na exhibición de van fau to e inconsi tentes pompas. Por i o, ademai de evidenciar
falta de dignidade, olidez ou fundamento para merecer admiración, tanta de fachatez re ulta ridícula e,
vece , patética. Pero a vaidade do intelectual conténtase con que o demai crean verdade ou natural o que
só é froito de mencira e intrigas: non se trata d obter
verdadeiros logro ou recoñecemenro
enón d que
os demai crean que e obteñen merecidamente. A falta de poder atisfacer a vaidade de verdade, bú ca e
facelo finxindo que se satjsfai.
Ben é certo que a psicoloxía explica todo e tes comportamentos dignos de mágoa, pero i to non impide
que a envexa e a vaidade , igan a c·ausar estragos non
só nas per oa que. a pade•••••••••••••••
cen patoloxicamente, enón
tamén nas obras que reali- zan e, por suposto, na consideración pers-oal e intelectual que se fai de ambas. Isto explica a decepción do
. público ao coñecer aos intelectuais, o desi.nterese dos
críticos. ao padecer persoalmente aos autores, a evitación dos colegas ao recoñecer nos ávidos ansias indisim ul ab 1es de imitación e
vangloria e, sobre todo, a
tendencia a fuxir da súa beira que envexosos_e vaidosos xeran entre todas as persoas completas e sas~

~A vaidade do intelectual
·
con que os
demais crean verdade ou
natural o que só é froito
de mentiras ·e intrigas'

a

,_-

- INSTITUTO MEDICO

rais, e delegado da Alexandre Bóveda de A Coruña. Tarnén forman
parte Henrique Silva (Arvore.
Porto); Daniel Girad (La Chartreu e. Centro Nacional da E critas do Espectáculo. Villeneuve
Le Avignon); Va sili Kara mani (Centro Cultural Europeu.
Delfo , Atena ); Jo é Monleón
(Instituto Internacional de Teatro
do Mediterráneo) e Luigi Maria
Musall (Academia Nacional de
Arte Dramático «Silvia d'Amigo». Roma)

O.AUDIO RODRIGUEZ FER

c.coNSULTA pREVlA CITA:

-

Francisco Salinas preside agora a
Rede Euro-Sul de Centros Culturais.

o aspeto informativo in istiu e
en poñer a andar acordo tomado
xa en Delfo como o impul o a
unha rede inform ática que interconecte ao cento e a confección
dun boletín interno, ademai de
confeccionar unha guia do c ntro da Red e un vídeo obre cada un del , para dar a coñ c r a
ua a rividade e ervizo .

ENVEXA E VAIDADE

E''ª.iie1~r.11~••ª;@• .

- - - -

se que, excepcionalmente, pode
impulsar un proxecto comun a todos os membros. Ne e senso estase a preparar unha exposición de
gravado de arti ta da Rede EuroSu I a in talar en Bélxica por convite de La Nouvelle Poupée d' Encre de Liexa; o intercámbio de exposición xa producidas entre os
arti ta dos centro e o impul o
dunha expo ición itinerante de
Artes Plástica .

•X.C.

PLANIFICACIÓN FAMILlAR

Teléfono 23 35 42 -

Francisco Salinas foi ·eleito Presidente na reunión de Porto

Pero o máis triste <lestes fenómenos da miseria humana é a sórdida infelicidade que provocan en cantos os
padecen , sempre incapaces de comprender que non se
pode ser odioso e ser amado ou, polo menos, que non
se pode ser soportado.,cando se é verdadeiramente insoportable.•
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Henrique Nicanor
'As TV autonómicas non fan produción própria
e a PORTA só serve para comprar películas americanas'
• ÓSCAR LOSADA

A F d ración d
Televi ión
Autonómica só serve
para comprar filmes
americanos" afirma
Henrique Nicanor, un
e peciali ta galego en
1V, que nunca exerceu
que

e

ua
É difícil re umir a longa andaina
no eido audiovisual de Henrique
icanor, como el indica 'Un galega por família e definición aind
que nunva iveu no paí ". Dirixiu
documentai , programas de ficción e érie de televi ión até o
ano 1983 no que é nomeado director da egunda canle de TVE,
labor que desenvolve deica 1987.
o 1983 organizou en Granada o
INPUT, a conferéncia internacional da televisións públicas, da
que é presidente da elección do
xurado e coordenador para o Estado español. Desde 1990 é experto
pennanente do EA VE o programa de de enrolo audiovi ual do
plan MEDIA da comi ión da comunidade Europea, ondeé xefe de
e tudo do programa Atlántico.

Que obxecti o persegue o EA VE?
EA VE é unha iniciativa do programa MEDIA da UER. no que participan todo · o paí e integrante
cun forte inve ·timen to econ mic
para de ·en olver a indú tria audi vi ·ual, qu con. id ran u d be
p tenciar . e uropa non parliipa activam tne n de envolvimenlo da indú tria da comunicación
non conta cunha te noloxia
própria, hegará a depender da ind ú tria xapo ne a e o EEUU, e
n n pa ·ará d er un cliente que
merca a qu i di poñen de a indú tria e t cnolox.ia própria. No
E UU a indú tria do ine é a rerceira en importáncia no global do
paí . Se deixamo perder a oporrunidade Europa erá ab olutamente dependente. No vello continente , onde houbo unha grande
cultura, a diferéncia do EEUU, a
indú tria audiovisual estivo baseada precisamente na cultura, é dicer os criadores fixeron grandes
obras, e porén non montaron unha
_ indústria, todo estaba baseado no ·
autor. .Nos EEUU foron empresários os que montaron esta indústria, utilizaron aos autores, déronlles unhá estrutura legal e industrial que pennitiu que funcionasen
ao servizo da indústria. Por .e xempld, no caso do recentemente falecido Fellini, un dos mestres europeus, el mesmo facia a obra e tiña
que buscar- os cartos e a .distribución. Estamos tentando que no vello continente non .só xurdan autores, tamén empresários criativos
que saiban manexarse neste negócio .. Se non existen estes empresá-

para xóvenes. Producíamos todo o
tempo , nesa época nasceu Documentos TV, o único programa que
se mantén desde aquela, dando unha visión internacional de producto de calidade. Hai unha diferéncia
co actual, cando encetamos quería
que os profisionais de TVE realizaran un programa ó mes e, neste
momento, mércanos todos. No que
atinxe a documentais o estado español está catalogado na CEE como pequeno país na producción ó
nível de Liechenstein ou Andorra.
Os profisionais que se adicaban ó
documental están sen traballo, desilusionados e sen futuro. Nestes
intres as televisións estatais son
clientes, mercan todo e non exprotan absolutamente nada.

rios, os autores terán problemas
para realizar as suas obras por moi
xeniais que sexan.

Buscar coproducións
É esta procura un dos obxectivos do EAVE?
No EAVE buscamos aos mellares
no seu país de orixe para darlles a
po ibi lidade de faceren coprodución . Se a audiéncia para a que se
prepara un produto é ampla, e non
ó nacional, é moi posíbel que entre dou ou tre paí es poda coneguir e o diñeiro uficiente para
realizalo. Non podemos seg uir a
facer unha obra que exa exclusivamente galega ou catalana, no
senso de que só exa de interese
para ese país. Se queremos producir algo para tre países diferentes
ten que ser unha temática que sexa de interese para todos. Iso non
quita para que sexa necesário facer cousa de ámbito local , provincial e rexional.
As producións do cinema español
están cheas de chistes e referéncias
inintelixibeis en Europa. Non refugo
de te cinema nen moito menos, o
que pasa é que hai que facer filmes
deste tipo e outro que, reflectindo a
nosa cultura, sexan comprensíbeis
no estranxeiro. As películas de Buñuel, pésie ás suas características,
revélanse moi universais.

En Europa gañouse a batalla de
ter autores con entidade e estase
a perder a guerra ao non contar
cunha indústria forte?
A i é. Incicliria nalgun aspecto como o de análi e de guión. A história que un e critor ten pode ser
moi bonita, mais a estrutura dramática dunha película é como un
edificio. Se vo tede non pon unha
trabe no minuto 5, e ne e minuto
non ocorre nada por pura dramatúrxia, un minuto mái tarde a xente can a. Pode resultar que ne a
hi tória, mália er moi fermo a,
non pase ren até o minuto 12 e e a
e trutura é erronea. Sen a trabe
ben po ta o edificio ven e abaixo,
ainda que po ua bon materiai .
o EA VE axudamo a vender o
produto. Para un produtor galego
non é rendábel ter un 6 cliente (a
TVG), a i pode ter acce o a outra
televi ión europeas.

'Aqui non ternos
televisión pública
: senón de estado
:_ que é distinto. A .
pública é a que ·
fai o servizo _
·público'.
Acceso 3: .prograrµas
europeus
A FORT A case non é cliente pa. ra a TVG. Que pensa diso?
'
A FORTA só serve . para meréar
filmes USA. Criamos un sistema
· ao revés, que só .permite ser clientes .. As autonómicas, por princí-

en Europa. Un produtor galego
pode colaborar coa cadea ARTE
sen problema. Porén se non saben
o que queren, a quen dirixirse,
non ten acceso a ese cliente.

pio, non poden colaborar. Cada
unha quer ver na sua TV, por
exemplo, actores do seu país, polo
tanto semella máis doada a venda

.•••••••.••••....•.........•...••.

Que opina da polc!mica _do
GATT?

· "O amiguismo · ~

está -a facer
moito danci
audiovisual"

En Franza e Inglaterra ainda subsiste unha televisión pública que
axuda a facer programas de calidade, non tele-lixo. En Alemaña
non hai publicidade até que os nenes se deitan. No estado españolé
a guerra, abriuse a man de tal-xeito que non hai nada que non sexa
competéncia. Os británicos chegaron a -unha conclusión, e_son un
- go~emo conservador, a BBC (un
auténtice modelo a seguer) é unha
- televisión pública e continua sen
· ter· urr-só :minuto .de publicidade
mália a forte implantación das telev isións privadas no território.
Aqui non ternos televisión pública
senón de estado.que é distinto. A
·Pilblica é a que fai o servizo público. Acó criouse .un xeitO demagóxico de pensar que a TV semella· ba un·agasallo, cando saia dos im- .postas de tod?s nós.

As subvénc-ións cairnn no ami- guismQ.., en p'roductos, a~ veces,cripticos ·e -sen inte1'és ningún:
Agora, Europa está-en desigualdade
cos Estados Uriidos e hai que
pór medidas para contrarrestalo.
Nós non-sorpos rnoi partidários
Hai productQ.r~s que· son .:
das subvencións e si do capital ·
criada~ por estrelas da tele- :
"semente". Por exemplo a canle
• visión para cobrar máis polo :
ARTE por levarlle UI} proxectó
:. seo progn1m~ 1 no que p_a rti- -: ·- daché o 20% do orzamento, aí xa ."
cipaban, en grande parte
tes un alicerce no que. apoiarte e
profisionais de TVE e escater algo en firme cando vaias recasos .da-productora realizadoEn Inglaterra-fixéron un informe
bar máis cartos,_ Este mínimo de
ra do producto. Que opina
para saber se metían publicidade
capital semente é n·ecesário en cadesta situación?
na BBC, e chegaron a esa concluda país. Os productores do Clube
sión de- mercado~ O producto faise
Mediterráneo (Grecia , España, O que non pode ocorrer é que
para un cliente que é o que paga.
Portugal e Itália) non recebe(! nenas televisións críen as suas
O que paga ten dereito a receber e,
gun apoio e se eles non o teñen
empresas subsidiárias dentro
producto feito para el. Se a TV
ninguén os vai axudar desde ouda televisión e non permitan
pública está pagada polo cidadán,
tros pontos da Comunidade. Pocrecer á indústria. Os grandes • _
o profucto vai- dirixido a el. Se
rén, estos estados dan tantos car"mon tro ", como TVE con •
metemos a publicidade, o cliente
tas como. o resto para o programa
máis de dez mil traballadores,
pasa a ser esta e daquela o produc- .
que estamos a facer na CEE ou sexa non on operati vos, e par~
to é feíto para o publicitario. Daxa é diñeiro que se perde.
facer algo criativo hai que tra·quela John Birt, director xeral pa
ba llar cos independentes e
- BBC, non aceptou a publicidade,
Defensa da TV pública
criar unha indústria arredor.
xa que a BBC perdería toda a sua
No ano 79 o británicos fixecrediblidade. Nun sistema demoComo ve a situación da TVE hoxe?
ron Channel Four con 200
- crático debe_coexistir a TV públitraballadores, agora non teñen
ca coa privada, son as duas faciaTVE ten un problema, ni.in momái que 204 persoas no canas dunha mesma moeda. A somento en que eran monopólio podro de per oal. O que sucede é
ciedade necesita de amtia1asduas,
dían facer o que querían. Eu estique le dá traballo a toda a in- .
.o que . non poden é estar· de ·liorta .
ven na 2 facendo programas cultudústria. Aqui pretenden enga- constante pelas audiénc;:ias.-+
rais, de vangarda, e eran espazos
nar e o director de televisión
coméntalle ao seu amigo que
• monte unha empresa de pro: ·duccióq para-que l'le encargue
: o programa. Cando o espazo é.: feito, na meirande parte, po'r
• xente de TVE, é ilóxico que
'•,
ese· programa se lle adxudique _
..~,
. : a unha persoa p9r Ufl:S contra• tos esaxeradamente milloná··~
• ri<~s. I~o .é unha barbaridade. -.~ . ·'
- ·{)~.
: . Os comités de empresa son'fo- • - ' , ··
: bles, o c_al axuda a que non
surten este ·t1po de situacións.
E unha corrupción tot~1 _do
: sistema, que rion permite que : .
1
., :
·• a· indústtia se faga iorte.' En
...
.
case rcidos os países 'eü.ropeus
Guer.ra Civil
existe un organismo -de con::'e un gittnde esforz(F' .
tro.l audióvisual que vixia a
cJYceativo.: a ·novela_· ..
emisión de producción euro.:.
pea. É moi necesário -pqis o
c&mo· interio·r~zación '.
amiguismo está a· fac.e r moho
cta
exp~rienc,.ia: · "
dano ó audiovisual, ocupando
persoas cargos para os que
• non están preparados. +
_

ao :..

Es·moriz

·,11(íJal'

se :

.J

_, · tln te~e~u~o;~~;dz

da

.·•

..............................
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O trinque

Convocatórias
Certame
de Banda Deseñada
A Casa da Xuventude de Ourense
convoca o IV Certame Ourense de
Banda Deseñada aberto a todas as
persoas enrre 14 e 30 anos que apresenten as suas obras en galego ou portugués, branco e preto ou cor. Os orixinais han vir en formato DIN A4 ou
proporcional, cunha extensión entre as
2 e 6 páxinas. Para a entrega hai que
se dirixir, antes do 10 de Xuño; á Oficina de Información Xuvenil do Concello. Arcedianos, 9. 32005 Ourense.
Ou á Casa da Xuventude. Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Para a
identificación dos autores xuntaranse
nun sobre pechado aparte os dados do
autor, enderezo, teléfono, e fotocópia
do DNI. No exterior do sobre figurará
o título da obra ou das obras. Fican estabe lec idos un primeiro prémio de
100 .000 pta., e catro accesits de
25.000 pta.

Concurso
de Guións
de Vídeos Didácticos
Convocado pola Asociación SócioPedagóxica Galega na sua terceira
edición para guións dun máximo de
30 minutos. Na valoración dos guións
terase en conta o seu contido pedagóxico, o interese do tema tratado, a sua
calidade literária e técnica, e a sua posibilidade económjca de realización.
Valorarase especialmente a adecuación dos temas escollidos aos contidos
educativos dos distintos níveis da educación non universitária, tendo en
conta o deseño curricular base. Cada
guión deberá apresentarse acompañado do esbozo onde se marcarán as liñas mestras para o posterior desenrolo
da correspondente unidade didáctica.
Os prémios divídense en : 1º) 100.000
pta., 22) 50.000 pta., e 3º) 25.000 pta.
Os autores dos guións premiados contraen a abriga de desenvolver nun
tempo non superior aos tres meses a
sua correspondente unidade didáctica.
Os traballos pódense apresentar, tanto
persoalmente como por correio certificado, até o día / 5 de X uño de 1994
na S\!de da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán.
15010 A Coruña. Teléfono (981) 27
82 59. A entrega de prémios terá lugar
no me s de Setembro de 1994 nas
XVIIJ Xornadas do Ensino de Caliza,
que se celebrarán na Coruña. Os traballos non premiados poderán ser retirados nun prazo de tres meses tras a
entrega de prémios, e os non recolli-

dos pasarán a formar parte dos fundos
da Asociación.

Bolsas para aprender
italiano no verán
A Dirección Xeral de Relacións Cu lturais e Científicas oferta unhas bolsas
para seguir cursos de língua italiana
durante o verán de 1994 na própria
Itália. As bolsas van dirixidas a titulados superiores, estudantes de últimos
cursos da carreira ou estudanres de italiano, e menores de 35 anos con coñecemento do italiano. A duración das
bo1sas será a do curso elexido, cun
máximo de 2 ou 3 meses entre Xullo e
Setembro. Pódense solicitar até o 8 de
Xullo na Dirección Xeral de Relacións
Culturais e Científicas (Servizo de Inter-cámbio e Becas): José abascal, 41.
28003 Madrid. Teléfono (91) 441 90
44, extensión 104 ou 157.

Certame
de fotografía
Meio Ambiente
O Ateneo Ferrolán ven de ampliar
até o 15 de Xuño o prazo de apresentación de traballos ao seu IV Certame de
fotografia Meio Ambiente. O tema
desta edición é a Natureza e o Tren
nos se us diferentes aspectos (agresións, paisaxe, indústria, fauna, flora,
turismo, etc.). Está aberto a todos os
non profisionais da fotografía cun máximo de tres obras por apartado, (branca e preto, cor, e menores de 16 anos).
As fotos virán cun tamaño de 20x25
cm., montadas sobre unha cartolina
branca, baixo plica e seudónimo. Para
participar hai que remesar as fotografías antes do 15 de Xuño de 1994, ao
Ateneo Ferrolán: Magdalena 202, 1º.
15402 O Ferrol. Os prémios: os apartados de cor e branca e preto teñen
dous prémios cada un, un primeiro de
50.000 pta. e unha Cámara Olympus
AF-1 Mini, e un segundo de 25.000
pta. e un trípode Slik; para o apartado
de menores de 16 o prémio consiste
nunha Cámara Olympus AF-1 Mini.

Concurso de guións
A Coruña ... de cinema!
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 1O fólios en formato de guión cinematográfico que virán acompañados ·
de dun breve resumo. Só admiten
obras inéditas e orixinais, e serán rexeitados os guións baseados en con-

tos, 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 Coruiia ... de cine. Escola
de Imaxe e Son. Someso, 6. 15008 A
Coruña. Os prémios, que corre ponderán a 4 dos apresentados, con istirán na producción en S 16/35 mm.
dos guións sempre que as equipas de
traballo asuman o custe do guión, música orixinal, equipa artística, desprazamentos, dietas e servizos de producció n, dirección e equipa de dirección
artística, escenografía e atrezzo. A
EIS pagará o custe do resto de material , asesoran1ento 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) 1041 24.

Taller sobre o bufón
Pascal Guarise (Fran za) imparte un
taller sobre o bufón do 18 ao 24 de
Xullo, en horário de 10 a 14 h., na
NASA de Santiago. A matrícula vai a
10.000 pta. (7.000 pta. para sócios) e o
prazo de inscripción fica aberto até o 1
de Xullo. Maior información no (98 1)
57 39 98.

Galiza desde a
emigración ao retorno
A Confederación lntersindical Galega
(CIG) organiza o curso Caliza desde a
emigración ao retorno do 18 ao 22 de
Xullo no paraninfo da Universidade de
Vigo. O curso comprende as charlas
de Arturo Cuadrado Moure (escritor e
editor), María Reza Torrado (Profesora de História), Manuel Suárez Suárez
(Secretário Técnico do Consello da
Cultura Galega), Ana Santorun Ardone (Licenciada en Filoloxia Hispánica), María Clavería Prada (Sicóloga),
Luís Pérez Leira (Coordenador da
CIG-Migración) e Manuel Mera (Secretário Confedera] da CIG). A matrícula fica aberta até o 23 de Xuño ao
prezo de 10.000 pta. (50% menos para
estudantes parados e x.ubilados), na
Secretaria dos Cursos de Verán: Rectorado da Universidade de Vigo. Rua
do Porto, l. 36201 Vigo. Maior información nos teléfonos do Campus de
Vigo (986) 81 36 03, Campus de Pontevedra (986) 86 32 1O, e Campus de
Ourense (988) 25 11 11. +

Festival de ópera
da Coruña

Festival de polifonía

Gema e Pavel

Música índia
Odia 14 no auditório do Centro Cultural Caixavigo terá lugar un concerto
de música tradicional do Norde da India coa actuación de Goswami ao sitar
e Bhatthacharya na tabla.

O Fantástico Home Bala
Na sua primeira xira polo estado ac-

• 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 Mari ol a partir
das 3 da tarde no (986) 25 34 69.
• Grande oferta de discos e ca ete .
Toda clase de música. Evéncio Baño .
(982) 21 05 85.
• Brigadas de solidaridade a Centroamérica. Se te animas a botar unha
man aos e forzos das xentes que queren mudar por si próprias as suas más
condicións de vida, e queren faceto colectivamente; de estar interesada ou interesado en ter unha maior información do proxecto ponte en contacto
con nós: Comité de Solidaridade (COSAL): 63 7175e23 60 84 da Coruña,
7 4 70 92 da Costa da Morte, 24 83 48
de Ouren se, 54 82 55 e 53 74 97 de
Santiago, e 20 48 03 de Vigo.
• Alugo chalet perto da praia. Camposancos. Meses do verán (986) 62 70 40.
• Aulas de inglés para recuparacións con profesores nativos. En Vigo. (986) 47 12 62.
• Alugo casa perto da desembocadura do Miño, en Campo ancos. Perguntar por María Xosé, de 13 a 15 e de
20 a 22 h., no (986) 62 71 07.

• Andamos a andar a terra na procura de investigar e catalogar aqueles
recunchos onde a história se detivese
con forza no seu día e que hoxe durmen
o paso dos éculos. Fuxindo de facer
práticas arqueolóxicas e de alterar o entorno e coa fin antedita, solicitámosvos
nos escribades info rmándonos daqueles
lugares sospeito os (pedrafitas, antas,
mámoas, etc.) e meio perdidos dos que
teñades referéncia. Viaxes Céltigas.
Apartado 1364. 15007 A Coruña.

O programa Vigocultura'94 comprende o l Festival de polifonía do día 11,
ás 8,30 do serán, no Centro Cultural
Caixavigo. Participan no festival o
Coro Clásico de Vigo, a Coral Polifónica do Liceo Marítimo de Vilaga rcia de Arousa, a Coral Casablanca de Vigo, a Camerata Ad Libitum de Ponteareas , e o Coro da
Facultade de Letras da Universidade do Porto.

Vangarda da Nova Trova Cubana,
aberta á influéncia do jazz e do blues e
próxima aos ritmos procedentes da
Africa. O 9 de Xuño no Malecón de
Vigo, o Venres 10, ás 11 da noite na
NASA de Santiago (800 pta.), e o Sábado 11 , ás 11 ,30 da noite no Café Liceum do Porriño.

•Brigada de Solidaridade José Martí 1994. Do 10 ao 30 de Setembro.
Prazo de inscrición: até o 1 de Xullo.
Prezo: sobre as cen mil pesetas. Organiza: ICAP (Instituto Cubano da Amizade entre os Povo ) e a Asociación
de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil". Información e in crición nos locai da A ociación . Vigo:
Policarpo Sanz, 22-2º oficina 10, teléfono (98 6) 43 28 92. Compostela:
Ruado Vil ar, 29- 1º B.

• Percuro xente coa que montar a
película sen un peso. Se te coñecementos de cine ou vídeo (nas áreas de
fotografia, cámara, on e maquillaxe),
chámame ao tel éfono (986) 22 69 8 1 a
partir das 8 do serán, e pergunta por
Xan Leira.

A cargo da asoc iación Amigos da
Opera. As actuacións son ás 8,30 do
serán, no Pazo de Congresos (A Con:ña). Odia 17 Macbeth de Verdi.

cincuenta anos de cinema,
ao sistema Hollywood .
Unha biografia escrita en
catro anos qu
1 , con
pracer imparábel, en catro
dias. Editada por Grijalbo.

Anúncios de balde

• Alúgase estúdio en Vigo, con calefacción, auga queme, soleado, céntrico.
Ideal para estudante. (986) 49 06 88.

Música

•

Ninguén é peifeito,
conversas co cineasta Billy
Wilder, do xornalista
alemán Hellmuth Karasek.
Un repaso cumprido a

• Oferecemos charlas sobre a situa-

ción do sócio-lingüística do ga lego e
do bretón a i como de aspecros xerais da Bretaña co ntemporánea (en
gaJego ou francés) para centro de ensino de toda Galiza. I abel e eal. Algá l i a de abaixo, 20-2 12 • Santiago.
(981) 56 07 69.
•Vendo chalé de 2 plantas mái garaxe, 2.500 metro cadrado de terreo
unh a ca a vella. a Ria Bai a .
(923) 26 76 57 .
• Vénde e moto BMW, modelo KJOO

RS. Pouco quilómetro , or n gra.
Urxente por motivo de viaxe. Chamar
ao teléfono (986) 22 65 86.
• Vendo equipa fotográfica completa ou por parte . ámara a non 1,
fla h Canon Speedlite /99A e ob ectivo Canon FD- O, Tokina (80- 00),
Tamron -SP-1JA (24-48) e Ke11/..o 2
FE Teleplr1 MC4. Todo con manuai
de u o e e tuche orí inai . Prezo total
75.000 pta. (con ultar prezo por partes). Chamar ao (9 1) 52 01 76 de
Santiago, de poi da 9 da noite.
• Alugo chalé con xard in para
mese de erán na Rias Bai a
Chamar á noite ao (92 ) 26 76 57.
• De exo receber pegatina relacionadas co mundo motor: motocicli mo,
automobili mo, marca comerciai ,
etc. Serán gratificada dalgun xeito.
Xosé ntón González o oa. 32071
Pereiro de Aguiar. Ouren e.
• Plenemarcos asociación de senderismo) organiza percorrido de día enteiro pola Serra do Barbanza en temporada de verán. Temo grande coñecemento da sua arqueoloxia, ecoloxia
e do lugare mái intere ante . Tarifa
a convir. Información: por tel fono
(981) 83 26 83 pergumar por An10nio, á noite) ou e cribindo: Manuel
Gago Mariño. Díaz. de Ráb go, 17-3º.
15940 Póvoa do Caramiñal.
oruña.
• Dese aria inter-cámbiar corre pondéncia . Je ú Angel Hem nd z De
Arma . 34 an . Son En eñeir
gr nomo e traballo como cons rvador da
natureza no In titut de colo ia da
Académia de iencias de uba. lnteresame a ccoloxia e a p e ia. EndereLO:
Av. 251. "3207 e/n 2 e 34. Punta
Brava. Ciudad Habana. 19200 uba .

• Oferéce e moza para coidar pequ rrechiño "Caro!". O erro!. 35 02 67.
Chamar Lun e Yenrc p 1, mañá .
•Ingle , frances, bretom, gales: aulas
particulare e grupo reducido todo
os níveis e tradu~ons (galego e ca telhano) . Licenciado com muita experiéncia, nativos da Grande Bretanha e da
Bretanha co ntin ental. Razom: Nea! e
Isabel. Algália de Abaixo, 20-2 2 . Compostela. Telefone: 56 07 69 (Puri). +

Cavalleria risticana de P. Mascagni no Auditório da Galiza .

Kalean

tuan na Iguana de Vigo o dia 1O, ás 11
da noite, e na NASA de Santiago o Sábado 11 , á mesma hora.

Odia 11 , ás 10,30 da noite, no Planta
Baixa de Vigo.

Cavallería rusticana e
Pagliaccí

Cáncer
Moor

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

Los Ilegal es
O 18 de Xuño, ás 12 da noite na sala
La Clave de Santiago.

Actividades
Encontros na Terra Cha

Aposanto

A asociación cultural Xermolos de Guitiriz celebra o 18 de Xuño os se us Encontros na Terra Chá arredor de Xosé Chao Rego. A xornada comeza ás 12 do meiodia, cunha mesa redonda titu lada Obra e pensamento de Xosé Chao Rego na qu e
intervirán Bernardino García Cendan, Marcial Gondar Portasany e Andrés
Torres Queiruga. As 2 da tard e pasarase ao Xantar de produtos típi cos, e ás 5 os
grupos María Castaña e Xermolos porán en cena o espectácu lo Arredor da vida.

En concerto o 18 no pub Ancora do
Grove e o 19 no Aturuxo de Bueu.

A Illa Verde

O 16 no Número K de Santiago.

Latina Show
Actuación do grupo de salsa cubano
Latina Show tod os os Mércores no
Malecón (Vigo) .+

O Venres 10, ás 8 do se rán , na Galeria Sargadelos de Vigo, terá lugar a apresentación dos libros Memorial de exílio de Maximino Cacheiro Varela e Luceiros fuxidios de Manuel Vida! Villaverde, os dou s incluidos na nova colección de poesía
da editorial Espiral Maior A llla Verde. Amais dos autores, intervirán no acto Mª
Cam ino Noia, Xosé Luís Méndez Ferrín e Miguel Anxo Fernán-Vello. +
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Exposicións

Raiñas de pedra

P. Palomar

Tras o éxito de Commedia, un xog uete
para Goldoni, Ollomoltranvia apresenta o espectác ulo Raiñ.as de pedra
de Candido Pazó, que dirixe Hélder
Costa (ver entrevista no número anterior), o dia 9 ás 8,30 do serán, e o 1O e
11 ás 11 da noite, no Teatro Principal
de Ouren e.

Pintura na Libraría Michelena de Pontevedra (Michele na, 22), durante o
mes de Xuño.

Imaxes da India
Fotografias de Antonio Celada no
Café Arte en Contraste de Vigo (Rua
Real, 38). Até o 18 de Xuño todos os
días de 16 a 24 h.

Para er exacto
E trea mundial do recopilatório de
Mofa e Befa, un duo cómico que ten

Galícia en foco
A Casa das Artes de Vigo acolle a IV
edición do certame fotográfico Galícia
en foco. Aberta os dias de semana de
11 a 14 e de 17 a 21,30 h., Sábados de
17 a 21 ,30 h., e Domingos só de mañá.

ecuestrada a risa de todo o público
desde que se apresentou na NASA. Do
15 ao 17, ás 11 da noite, na NASA de
Santiago (800 pta.).

A fiestra valdeira

Jalísia

O Centro Dramático Galego interpreta a obra de Rafael Dieste A fiestra
valdeira baixo a dirección de Xulio
Lago. En cena do 18 ao 20 de Xuño,
ás 10,30 da noite, no pavillón polideportivo de Rianxo.

O fotógrafo Xurxo Lobato expón a
sua série Jalísia, a partir do 17 de Xuño
na sala de Caja Madrid en Pontevedra.

Paisaxes da Bretaña
Fotografías de Alian Savidan, até o
22 de Xuño, no pub Modus Vivendi
de Santiago.

El
A montaxe mái recente de Els Joglar . O día 9 e 10 de Xuño, ás
l 0 ,30 da noitc, no Centro Cultural
Caixavigo.

Manuel Lledó
El Tricicle reprc enta o s u e p etácuJo cómico lastic, o dia 1O ás 10,30 da
noite, no Pavillón Paco Pu de Ourenc; o 11 , á
e a 23 h., e o 13, á 9
da noite, no Pazo de Congre o. da Coruña; e o 14, á 9 da noite, no Pavillón
Municipal dos Deporte de Lugo. E carán en Vigo do 16 ao 18 no Centro
Cultural ai avigo. +
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Do 14 ao 27 na Nova Sala Caixavigo.
O pintor de Ponteareas afonda no deta l1ismo intimi ta e na busca da cor.

Manolo Moldes
Nova xeira introspectiva dun Moldes
de grande forza expresiva. Galería
Abel Lepina (Praza da Constitución.
Vigo).

O

Cinema

Antonio Abad

Rafael Canogar no Auditório da Galiza.

o o Canogar

máis recentes de Rafael Canogar.
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13
e de 16 a 20 h. Pechado aos Domingos.

Otero Regal
Expón as suas cerámicas na Casa da
Galiza (Madrid) até o 23 de Xuño.
Abre de 10 a 14 e de 16 a 20 h. Festivos ó na mañá.

Ubu Rei de Roberto Matta.

Lumiere
Eli. e para e ta emana o filme
oup de lex Rockwell (EU
O pase erá o lércore 15, á
serán no Auditório do Concello
go. Entrada 300 pta.+

IAGO LUCA
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Fouces
Expón os seus óleos na Nova Sala de
Exposicións Caixavigo (Policarpo
Sanz, 26-1 º. Vigo), até o 13 de X uño,
de 19 a 22 h. (Dominogos e festivos
de 12 a 14 h. ). Fouces fai pintura co
pulo da natureza, a forza vexetal e os
grandes espazos.

Luis Azpalu
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.

Roberto Matta
A Galería Sargadelos de Santiago
(Rua Nova, 16) amosa até o 11 de Xuño unha escolma da obra gráfica de
Roberto Matta Echarruen. Horário de

Páxinos coordenados por

O Auditório da Gal1za (Santiago)
amo a até o 25 de Xullo a pinturas

Mostra de pintura na Sala de Arte Caixavigo até o 13 de Xuño.

10,30
a 14 e de
16,30 a 20,30 h. Procedente do grupo
surreali sta e da Escola de Nova Iorque, Matta volveuse máis expresionista e denunciou na sua obra o militarismo e o colonialismo.

P. Palomar na Libraria Michelena de Pontevedra.

Fotografías no pub Joam Airas de
Santiago. Até o 15 de Xuño.

•

Alunos
da Universidade
Popular
A Sala dos Peiraos (Vigo) garda unha
mostra dos traballos dos alunos da
Universidade Popular de Vigo. De 11
a 14 e de 17 a 21 h., Domingos só de
mañá.

Bonecos Perversos
Durante o mes de Xuño, Pepe Cáccamo apresenta unha mostra de dezasete
pezas no Café Liceum de Porriño.

In the
1992 .
,30 do
de Vi-

] uan]osé Lomarti
Escultura e pintura na Galería Minotauro de Santiago. Até o 15 de Xuño,
de 12 a 14 e de 18 a 22 h.

Televisión

(

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

Joaquín Sorolla
Mostra antolóxica, até o 26 de Xuño,
no Centro Cultural Caixavigo.

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 Galería Trinta de
Santiago.

Arquitectura
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Feiras
M tra d produto
do Alto Miño
Os di as l O, 11 e 12 de Xuño en Paredes de Coura (Ponugal) terá lugar a
primeira ed ición da Feira Mostra de
Produtos Regio11ais do Alto Minho. A
feira inagúrase odia 10 ás 10 damañá para dar paso, ás 13 h., a unha prova gas tronómica de troita do Rio
Coura; ás 5 da tarde celebrarase unha
prova de produtos da zo na. Odia 11,
comeza á 8 da mañá cun ha expo ic ión e venda de gando, ovino, caprino e eq uino; o dia segue con provas
gas tronómicas, g incana de tractores e
ranchos folclór icos. A xomada do dia
12 se reparte en concurso de pesca (8
h.), concurso de be leza de garranos
(cabalo pequeno autóctono) ás 10,30
h., corrida de garranos (17 h.) e sardiñada ás 20,30 h.•
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O Coléxio Oficial de ·A rquitectos da
Galiza (COAG. Santiago) garda as
fotografías 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.

.

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

Lisboa/94
Cinema
Lisboa, 24 horas, estreo o 13 de Xuño, tres filmes de ficción dunha duración de 50 minuto cada unha, a acción
dccorrc en Lisboa en tres períodos do
día. Lisboa no cinema, a partir do 13
de Xuño no Cine Tivoli e na cinemateca Portuguesa, un ciclo adicado ao fi lmes que teñen Lisboa como cenário.

Ex osicións
José Afonso, Andarilho, Poeta e Cantor fotografias na Central Tejo (Sa la
dos Cinzeiros), até o i 2· de X uño. A
Virgem Mexicana e os Rostros do
Profano até o 12 de Xuño en Estufa
Fria (Pq. Eduardo VID. Vladimir Velickovic, até o 10 de Xuño no Instituto
Franco-Portugues (07-351-1) 54 43 89.

Lisboa subterránea exposición permanente no Museu Nacional de Arqueología. Teresa Furtado g¡<1vados no Bistro
(07-351-1) 87 09 92. Exposición colectiva de tapicerias de Portalegre
mostra permanente na Galeria de Tapi<;:erias de Portalegre (07-35 L- 1) 346
82 02. Antero de Quental-Vida e
Obra, mo tra itinerante información no
(07-351-1) 793 64 59. Lisboarte contemporánea, por diversos pontos da cidade información no (07-351-1) 395 47
77.

Teatro
E Agora Algo Totalmente Inesperado
textos de Monty Python, polo Teatro de
Aprendizagem Escena9iio de Humberto
Bernardo, Venres e Sábados, ás 12,30
da noite, no Grupo Desportivo do Bescl

(07-351-1-396 33 03). O Ensaio dun
Sonho de Ingmar Bergman e August
Strindreg, ceneficación de Mário Yiegas. A Cantora Careca de Ionesco 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 Fátirna Cecílio. Maldita
Cocaína de Filipe La Féria e Femando
Heitor (no Teatro Politeama (07-351-1)
343 03 28). 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). A História do Tigre de Dario Fo por Filipe
Crawford no Meia Preta. •
Información xeral
dos actos de Lisboa/94 no telf.
(07-351-1) 346 06 50/41.

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

..

Un museu portugués
O Auditório da Galiza acolle até o JO
de Xuño a monstra Fundaf:ao Serralves . Un museu portugu és. A Funda<;:iio Serralve s ten en proxecto a
criación do primeiro Museu de Arte
Contemporánea de Portugal , para o
que conta co traballo do arquitecto
Alvaro Siza e un património ilustrativo do proceso estético da últimas decadas do século XX.

Xan Piñón
Expón as suas fotografías na Casa da
Cultura· da Coruña. Até o 12 de Xuño.+
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TRES EN RAIA

Kathleen Barry
'Haberia que sacar no periódico os nomes
dos que van de putas'

Museu da
.
.
res1stenc1a
/

• G. LUCA DE TENA

A
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socióloga Kathleen Barry
leva vintesete anos en primeira
línea do feminismo
norteamericano. Autora do
primeiro libro que abordou a
explotación.sexual desde a
perspectiva feminista, "A
escravitude sexual da muller''
(1979) , Barry é un claro exemplo
de unión entre a teoría e o
activismo feminista. A sua
organización, a Coalición contra o
Tráfico de Mulleres, traballa coa
UNESCO para que se incluan
entre os dereitos fundamentais da
persoa o estar libre de
explotación sexual.

·Na caso da prostitución , propomos a penalización dos consumidores de sexo ,
que reducen ás mulleres a obxetos, xunto á publicación dos seuB nomes na
prensa. Aos traficantes deberíanselle impar penas de prisión. E para as víctimas
solicitamos axuda sanitaria, psicolóxica e
económica, xa que estamos a talar da
destrucción dun ser humano. Moitas
prostitutas son desempregadas ignoradas polos governos que deixarian a prostitución se poidensen atapar un emprego.

E no caso da pornografía?
A cuestión é se se debe permitir que os
homes "merquen sexo". As feministas de
EE.UU . elaboraron unha lei de dereito civil
que contempla a pornografía como unha
violación dos dereitos humanos da muller.
A explotación sexual dunha muller degrada a todas. Acusar á víctima ou individua-

Ten sentido fa lar de · prostitución libre e de prostitución
forzada?
Ningún, é como talar de escra,vitude voluntária e imposta. E
absurdo pensar que a prostitución e a explotación sexual forzadas só afectan ás mulleres
dos países en vías de desenvolvimer:ito ; non se pode ignorar
a prostitución militar, exemplificada palas violacións en Bosnia; a industrialización do sexo,
orixen do turismo sexual en Tailandia, Corea, Laos e outros países en vías de desenvolvimento, e a normalización da prostitución o prostitución da sexualidade. O que máis directamente
afecta a Europa e EE.UU é este
último, que gravita ademais nos
países do Terceiro mundo. A legalización da, prostitución nos
Países Baixos , por exemplo ,
acelera a industrialización sexual. Outro caso é o das industrias sexuais de EE.UU. que se
prepararon para se introducir no
Vietnam tan pronto se restabeleceron as relacións entre ambos países . ·

Vostede propugna a abolición da prostitución e a pornografía. Qué medidas
propón para a sua eliminación?

Na sua loita contra a pornografía, Non
se atopa co problema da difícil definición da mesma? Cal son os límites entre a liberdade e o insulto, entre a arte
e a pornografía?
Hai que actuar antes de definir. Por comprensión colectiva, as mulleres sabemos
que é insultante para nós.
A pornografía é literatura do odio : é producida para provocar odio e unha resposta
sexual. E nos nosos dias converteuse na
forma máis popular de educación sexual
de masas. Esta prostitución da sexualidade é un logro das sociedades industriais
postmodernas e deconstruccionistas.

Foi a prostitución a cuña que dividiu
ao movimento feminista?
O movemento dividiuse hai anos. As feministas que promoven e defenden a prostitución como
forma de traballo son comparabeis as mulleres de dereita
que aseguran ser feministas e
están en contra do aborto . Así,
dous millóns de mulleres en
Tailandia , un millón en Corea
e medio millón en Fil ipinas ,
que se prostituen por necesidades económicas , non son
consideradas víctim as da violencia por estas mulleres occidentais. E, sen embargo , a _
maior parte das prostitutas definen a sua experi encia sexual
de forma idéntica as mulleres
violadas ou aos nenas e nenas que sofren abuso sexual:
"Vendo sexo , pero eu non estou aí".

Hai quen argumenta que a prostitución é tan vella como o mundo e só desaparecerá con il.

lizar a opresión é erróneo: a opresión é
colectiva. Tanto no caso da prostitución
como no da pornografía, a r¡ova Convención inclue aos homes e aos rienos que se
atopan na situación das mulleres.

A prostitución e a violencia sexual non son inevitabeis : só
existirán mentres se permita a
dominación e a explotación humana. Son optimista. Se non o
tora , non loitaría. Tamén se
considerou inevitabel a escravitude e foi abolida. A suá desaparición
causou un gran cataclismo social, sobretodo no sur dos EE.UU. , pero desapareceu. •
MULLERES
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ean-Paul Sartre conta nas suas
memórias que mentres Petain
mandaba, el e Simone de Beauvoir daban a volta á Franza en bicicleta. O que
había ser filósofo da implicación civil,
da responsabilidade ética, estaba de
vacacións mentres o amigo de Hitler e
Franco metia aos mozos franceses no
tren , con alxemas e etiquetas, para traballar nas fábricas de armas dos nazis.
Servizo de Traballo Obrigatório (STO) ,
chamaban a este invento. Da queimadura que lle habia qu edar por esta deserción , agomou despo is a idea do
compromiso.
Asi que cando chega o cincuentenário
do desembarco aliado , os franceses non
teñen gran causa que contar. As tropas
de Patton e Bradley non empataron coa
Resisténcia. Habia maqu is, pero eran
mormente republicanos galegas, aragoneses e andaluces, que seguiron a guerra cara o Norde despois de Belchite.
Foron estes quen liberaron Pans.

Que mais ten? Cherburgo, Caen, Argentan, cobran hoxe por visitar os seus rnuseus da Resisténcia. Nos paises escandinavos tamén hai. Na porta (non faf·a)
aparece unha foto dos treidores filo-nazis e premendo nun botón escó1tase unha proclama con voz de pita que ími a a
Hitler. Tamén hai pupitres con xornc s
clandestinos, un máuser e unha MG-42
(metralladora) capturada á Wehrmacht,
unha rádio de galena, un microfilm nunha rolla de Beajolais, vitrinas con vários
modelos de bombas de cociña.
Cego como estaba, Castelao pedia ser
dos primeiros no desembarco aliado en
Bares, soñado no 40 desde Bos Aires .
Pero habia ser na Normandia, anos
despois e logo de 27 millóns de mor
na Fronte Oriental.
Aq ui habia Resisténcia, con maiúscula,
e os intelectuais estaban no exilio ou
nas cunetas. O que non hai é museu. •
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Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.

TODO EN SEGURIDADE

' Ar~entina, 291 Tel.: (981) 59 21 21 * Santiago
República
\

Seguridade A-1

contacto do presidente Manuel Fraga cos seus cidadáns
está inzado, a cada máis, de incidentes
que só un cerrado catenaccio informativo consegue, por agora, disimular. Velaí: protestas na primeira pegada de
carteis, pancartas na inauguración dun
centro de saude en Vigo e antes nun
instituto de Carballo, tamén na inauguración dun centro escolar en Cangas ,
nunha fábrica de taboleiros do Carballiño, na Escala Politécnica de Lugo ... A
situación é tan reiterada que o presidente faise agora rodear dun corpo privado de gardas de seguridade .
Con protestas non se logra nada, adoita a respostar. Eu recibo a todos no
meu despacho, afirma. Fraga, é certo,
deixou a fasquia de governador civil
que o caracterizaba para adornarse co
xorne do cacique vello. E, como cacique, promete, pero nunca concreta prazos, nen asigna orzamentos. lso é o
que a xente reclama.•

