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Unha Quintana ateigada ovaciona a integración de UG no BNG

o nacionalismo celebra unido
~.

1

o Dia da Pátria
A preséncia dos .dirixentes de- UG termando da pancarta de cabeceira do BNG, _o incremento de asistentes e o inesperado
apoio das Xuventudes Socialistas marcaron a mobilización principal deste 25 de 'Xullo. Tamén a FPG e a APU sairon da
Alameda santiaguesa para demostrar o medre do nacionalismo. A Xunta renunciou este ano á denominación oficial de Día
Nacional de Galicia. O PSOE non celebrou a data, mentres EU realizou unha oferenda floral

Fraga pedira paz e traballo o 25 de Xullo

AVENTUREIROS
E CURIOSOS
Gustavo Adolfo Garrido
Unha antoloxía dos mellores relatos
de viaxes por Galicia entre o século
XV e os primeiros anos do noso
século.

A policia parte as suas mocas na cabeza
dos traballadores de Alvarez
.
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A Xunta eliminou até a denominación Día Nacional de Galicia

O record de asisténcia e a integración
de Unidade Galega no BNG
marcaron o Dia da Pátria
XAN CARBAUA - HORÁCIO VIXANDE

Foi o 25 de Xullo de meirande asisténcia, superando a mobilización do BNG os quince mil asistentes.
A novidade supúxoa a preséncia dos dirixentes de Unidade Galega na pancarta de cabeza e os seus militantes
na manifestación, o que contribuiu a revalidar, coa Quintana ateigada, o proceso de acumulación
da forza nacionalista, que culminará nos próximos meses coa sinatura da integración de UG na frente.
Encarna Otero fixo ver desde a tribuna que "para o ano que ven
teremos que pensar en ir ao Obradoiro".
go", con maior entusiasmo que
Arturo Cuadrado asistía conmoen edicións precedentes onde
vido desde o palco á chegada
só na Quintana estalaban unánidos manifestantes á Praza da
Quintana. Cos seus noventa
mes. Alguns grupos preferian a
cantiga reivindicativa, e só dese
anos Cuadrado, compañeiro de
xeito se incorporaban as xentes
exílio de Seoane, Castelao ou
máis veteranas: "Galegos soRafael Dieste, entregaba un tesmos I galegos seremos/ e en
tigo histórico nun 25 de Xullo
que o BNG convocara ca lema
galego I sempre talaremos".
de "Galiza Sempre", para lembrar o legado político de Daniel
Un percorrido variopinto
Castelao, de cuxa obra política
cimeira se cumpren neste 1994
As pancartas facian referéncias
a reivindicacións de actualidade,
o cincuentenário da sua publicación. Cuadrado, como Secretáá insubmisión, á solidariedade
rio Xeral da Autonomía de Galiinternacional ou á língua . Socia, foi en Xullo
branceaban polo
de 1936 a Madrid
seu carácter inédito catro bandeia facer entrega
do plebiscitado
di'scurso de
ras portuguesas
e unha do Brasil,
Estatuto. Os miliBautista Álvarez ao pé das ensetares deron o seu
golpe á Repúbliñas galegas con
ca e comezou o
fixo un ha
e sen estrela bermartírio de Galioposición entre mella. A xente
za, a guerra e o
berraba, pero taexílio. No aplauso
OS actos de
mén paraba para
que Cuadrado rese facer fotos, ou
cibiu estaba conreivindicación de levaban da man
tida a reivindicaaos tillos. Mesmo
ción da memória
Castelao e a
se puideron vá manipulación
rios rapaces erahistórica.
pazas con traxe
Eran as duas tardas suas ideas
de galegas e cade cando Encardansua bandeira
na Otero saudou
por parte oficial. ou carapucha paa Arturo Cuadratriótica.
do, e tora unha
hora antes cando
Alguns non fixecomezara o perron o percorrido,
corrido da maniprocurándose un
festación na cita
bon pasto na prahabitual do meioza, a ser posíbel
na sombra, para
dia. A Alameda tiescoitar o mitin. Encarna Otero,
ña desta volta a sempre agradábel compaña das Marias, aqueportavoz do BNG, foi recibindo
l as duas mulleres de família
ás organizacións convidadas
(UDP, PCP, Eusko Alkartasuna
anarquista dos Fandiño que
mantiveron na sua atitude icoe Joventuts Catalanas), a Arturo
Cuadrado en representación
noclasta acesa a protesta antifascista. A manifestación colleu
dos emigrantes, que levaban
u nha esperanzada pancarta
corpo cara á Praza de Galicia
encabezada polos dirixentes do
"Sempre en Galiza. Nós voltaremos vivos". Despois xa transmiBNG aos que desta volta xa se
tiu unha mensaxe de solidariesumou o secretário xeral de Unidade Galega Domingo Merino.
dade do Sinn Fein irlandés e da
CIG e leu a lista dos alcaldes
presentes das localidades goPor detrás unha serpe de xente
que berraba consignas comuns
:vernadas polo BNG para dar paso a Bieito Lobeira, secretário
ao 25 de Xullo desde hai máis
de dezasete anos: "Galiza naxeral de Galiza Nova, que dirixiu
unha mensaxe á mocidade que
ción autodeterminación", "Galiza
nutriu especialmente a mobilizaceibe, poder popular" ou "Semción deste Dia da Patria Galega,
pre en Galiza, Sempre en gale-
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primeiro que é apoiado tamén
palas Xuventudes Socialistas.

Auséncia de Bei ras
Descoñecida pala maioria dos
presentes até chegar á Quintana, Encarna Otero desveou a
meio dun telegrama enviado
desde Franza, a razón da auséncia de Xosé Manuel Beiras:
"ainda que non podo estar fisicamente con vós o meu corazón e a miña cabeza encóntranse nesta Praza da Quintana", unha auséncia explicada
polo tempo de descanso que o
dirixente frentista solicitou ao
Consello Nacional hai várias
semanas.

A maioria
dos
manifestantes só
coñeceron a
auséncia de
Beiras ao chegar
á Praza da
Quintana.

Explicada a auséncia a ovación
maior foi a recibida por Unidade
Galega, especialmente saudada
gor Encarna Otero e por Bautista
Alvarez, que foi o encarregado
de ler aos presentes o manifesto
político do Consello Nacional.
O discurso de Bautista Álvarez fixo fincapé no cima acadado no
proceso de unidade nacionalista
coa incorporación imediata de UG
no BNG, "culminamos un proceso
de unidade, e as discrepáncias
do pasado non deben entoldar
nunca o futuro", clamou Bautista
Álvarez que engadiu que o proceso de unidade "é un património
de toda a família nacionalista"

A manipulación
de Castelao
O discurso de Bautista Álvarez
fixo unha oposición entre os actos de reivindicación nacionalista de Castelao e a manipulación
das suas ideas por parte oficial,
"como manipular a un Castelao
que no Sempre en Galiza vencella máis dun cento de veces a

autodeterminación e Galiza? De
Castelao a Xunta só pode aplicarse o título daquel seu libro 50
homes por dez
reás"

Auséncia oficial

O PP, que o pasado ano, cun
Día da Pátria
preeleitoral , cheg o u a pagar
Criticou fortemen- Calificouse ao
anúncios de
te o que denomiprensa próprios
proceso de
expoñendo a sua
nou "o reparto de
chatarra decoratipostura ante a
unidade
como
xornada patriótiva e o raxionalism o de gaitas e
ca, preferiu neste
"património de
i 994 agachar toqueimadas " do
toda a família
da a sua activigoverno de Fraga
dade parapetado
e rematou, como
nacionalista"
detrás dun Fraga
comezara, citandelegado réxio,
do a Castelao e
as verbas finais
que fixo o seu
discurso españodo Sempre en
lista na catedral (ver páxina 7),
Galiza , escritas no Paquebote
man con man cun Rouco que se
Campana, no que Castelao redespedía.
gresaba de Paris en Agosto de
i 947 : " Nós somos galegas ;
A Xunta mesmo omitiu nas emixente prudente e de bo sentido ,
soras públicas de Rádio e Teleliberal e pacifista, entusiasta até
o lirismo, segura de que a luz
visión, a denominación que
aprobou por Decreto en 1978 de
virá para a caduca Iberia dos
Dia Nacional de Galicia, elimiFilfas de Breogán. Non ternos
nando a referéncia nacional, até
ningunha fe nos hespañoes; pedar cun timorato e romeiro Dia
ro témola en nós mesmos e nas
de Galicia.•
ideas que profesamos".

Símbolos e reivindicación
Castelao foi usado e terxiversado no 50 cabodano da
publicación do Sempre en Galiza para atacar á
celebración patriótica do 25 de Xullo. O triple carácter
que debía de ter esta data (relixioso , civil e patriótico),
segundo as próprias verbas do Pai da Pátria Galega,
non eran outra cousa que a constatación dunha
realidade social, contra a que o nacionalismo non só
non loitou, senón que está perfeitamente inserido
nela. Agora ben, Castelao primaba a celebración
patriótica pois era a que precisaba asentarse na
conciéncia popular.
Este ano, de novo, tentouse silenciar a celebración
nacionalista. Pouco importa que, cada ano, o número
de manifestamtes aumente e xa sobarden o recinto
emblemático da Quintana dos Mortos, convertida en
Quintana dos Vivos. Que haxa centos de persoas que
voltan á celebración galeguista despois de moitos anos.
Certo é que o nacionalismo agora ten outros vieiras de
expresión política, sobre todo institucional, da que
carecía hai anos. O 25 de Xullo xa non é a única data

na que o nacionalismo é quen de facer ouvir a sua
mensaxe, até o ponto de que hai militantes que
adiantan as suas vacacións e non están presentes
nesa celebración emblemática en Compostela. Pero o
25 de Xullo segue a ser ainda o seu principal referente
reivindicativo, mentres non chegue a Alba de Glória.
Que o BNG non só lograse acadar o 20% dos
sufráxios , senón que se apresente como alternativa de
poder, que aglutine a todo o nacionalismo socialmente
representativo, mesmo que un sector ideolóxico do
PSOE (representado polas suas Xuventudes) se sume ·
a esta celebración como indicador político de
rexeitamento da alianza coa dereita (que tanto lle
critican a IU en Andalucía) e o desleigamento con
Galiza. Todos estes factores, só contribuen a que non
só se tente marxinar ao nacionalismo, senón que se
ensaia a estratéxia da división interna.

o nacionalismo é, sobre todo e ante todo, un feíto
económico. O conflito boniteiro, Alvarez, os estaleiros,
ou a cuota láctea son alguns dos seus expoñentes.
Confrontando o carácter reivindicativo procúrase situar
o ritual litúrxico que olla claramente cara tempos de
submisión popular, de alienación cultural, manipulación
relixiosa e auséncia de liberdades. Este ano, cun claro
chamamento á volta ao pasado e á supeditación dos
valores sociais aos relixiosos.

Desde hai uns anos, a esta triloxía de celebracións,
engádeselle a institucional. Valeira de referente
patriótico e de conexión social, téntase vampirizar á
história reivindicativa nacionalista, amasando as
actuais estruturas políticas como a estadía última dos
anceios dos devanceiros e solucións dos múltiples
sectores en conflito. En suma procúrase negar, no
plano político, a virtualidade da nación galega,
reflexando un ha existéncia errónea e inconclusa.•
o Diada Pátria.é WQba .c~le.b.r9.cit>n . GaJg~dí?. .de__ .. . . ··-····--···
reivindicacións que se asentan na base popular galega:

Abalo pide 1 que a ideoloxia de esquerdas non quede no camiño'
"lndependéncia e socialismo" e"por un nacionalismo de esquerda" foron os lemas de cabeceira
da mobilización convocada pala
FPG e que, ao igual que as
duas restantes, partiu da Alameda compostelá. Algo máis de
médio milleiro de persoas participaron na mesma.
No acto final, celebrado na praza de Mazarelos, foi lido un comunicado dos presos no que se
criticaba a política de dispersión.
Entre os presentes encontrábase Joseba !zaga, da Mesa Nacional de HB, asi como representantes de diversos grupos
andaluces, cataláns e canários.
Un representante do Timor Leste tomou a palabra, senda coreado ca berro de "Galiza, Timor,
unha mesma loita".
A intervención final correspondeu a Mariano Abalo, lider da
Frente Popular Galega, quen
despois de saudar a HB como a
"ponta de lanza na loita no Estado", aproveitou para referirse in-

directamente ao BNG sinalando
que: "despois de hoxe quedaralle claro que a unidade do nacionalismo non pode deixar no camiño á ideoloxia de esquerda".
A continuación criticou "aos que
prefiren ir do ganchete dos cachorros do PSOE e do nacionalismo de dereitas", calificando a
sua postura de "descafeinada" e
de "nacionalismo de cartón", para engadir finalmente que "non
seremos nós os que animemos
a ceremónia da confusión e a
un nacionalismo destinado a
manter o Estado español e o estado das autonomias".
"Castelao, Boveda, Suarez Picallo, si -lembrou Abalo- pero, sobretodo, Bobby Sands, Argala e
Mancho Reboiras. O dirixente da
FPG mencionou seguidamente
como referéncia da loita da FPG,
os nomes de "Reinosa, Linares,
Euskadi, Chiapas, Timor... ". Para
rematar pediu que se tomase o
exemplo de loita dos presos actualmente encarcerados en diversas prisións españolas. •

Dirixentes da FPG calificaron ao Bloque de "nacionalismo descafeinado" e "de cartón "

A NOSA TERRA

E~U. e Unidade da Esquerda Galega anúncian a sua unificación
Esquerda Unida, Unidade da
Esquerda Galega e Iniciativa
Democrática fixeron unha oferenda floral na tumba de Castelao no Panteón de Galegas Ilustres, en San Domingos de Bonaval. A cativa asisténcia, unhas setenta persoas, foi xustificad a pola escasa marxe de
tempo coa que foi convocado o
único acto celebrado por estas

tres organizacións. A presenza
de militantes de Unidade da Esquerda Galega foi maioritária.

Contra o que temían alguns asistentes, a coincidéncia do PCPG
con Iniciativa Democrática (ID)
no mesmo acto non foi motivo de
incidentes. Iniciativa Democrática
viña de celebrar por segunda vez
o seu Congreso Constituinte (a
primeira, en Maio, non tivera o
desexado eco nos meios de comunicación e esta segunda era
unha mellar oportunidade) e na-

Anxel Guerreiro, líder de Esquerda Unida, aproveitou a oferenda para anunciar un rápido
proceso de unidade da esquerda nun proxecto galego integrado por EU e Unidade da Esquerda Galega.

ceu como resultado dunha escisión do PCPG. Precisamente durante o acto, a cabeza visíbel de
ID, Xoán Hermida, anunciou a
sua integración como corrente
en Esquerda Unida.
Xosé Manuel Pazos, que interviu
en nome de Unidade da Esquerda Galega, asegurou que o proceso de converxéncia da esquer-

A manifestación da APU foi secundada por un amplo grupo de cabezas rapadas, alguns deles afeizoados celtistas. Todos
eles, en contra da habitual imaxe oficial, mantiveron unha actitude pacífica

da, cuxas conversas comezaron
o Venres 22, non ten un deseño
perfilado. Contado, manifestou a
sua preferéncia por unha organización autónoma, ainda que relacionada dalgun xeito con Es
querda Unida. Pazos citou a Iniciativa per Catalunya como modelo sobre o que traballar, pero
recordou que os casos non son
comparábeis.+

X. Hermida, por Iniciativa Democrática; X.M. Pazos, por UEG; e Guerreiro, por EU,
anunciaron, ante 70 persoas, a apertura dun proceso de unidade de esquerda
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Nom pedimos a independéncia por radicalismo,
senom porque é o melhor para o país', sinalaron os líderes da APU
Perta de cincocentas persoas
berraron "sen medo a pral da independéncia" tal como se solicitaba na pancarta que encabezaba a manifestación. da Assembleia do Pavo Unido.

anteriores, na praza do Toral.

"Porque Galiza nom é Espanha,
independéncia", "Liberdade para
os independentistas" e "canha,
canha, canha; canha contra Espanha", foron algunhas das conDespois dalguns impedimentos
signas máis coreadas ao longo
legais, para evitar a coincidéndo percorrido. Xa no Toral a
cia horária coas outras manipresentadora das intervencións
festacións , os independentistas
coas que concluiria o acto sinasairon da Alameda santiaguesa
lou que a APU simbolizaba "un
·P9-rBJ~..i:iJ.<~, taJ z. ,qQ~P• .§!!1_ ª~9:? ~ ~ Jg.99..~~ _r_e,sj~t~!19L8: .9~.~ - !1!-1!"9? ~:

poderán apagar". "Somos conscentes, dixo tamén, de que non
estamos moitos aqui, pero a
conciéncia independentista vai
medrar".

J

Cuenca, Cidade Real, Avila e
Madrid. Tamén aludiu con dureza aos benefícios carcerários e
posta en liberdade dos policias
condenados por asesinato, algun dos cales pasa actualmente
as suas vacacións en Galiza.

A continuación interviu unha
portavoz das Juntas Galegas
pola Amnis tía quen cri ti cou a
Poster iormente foi lido un ca"disperssom dos presos políti municado dos presos, asi cocos gal egas" que actu almente
mo tel egr amas de apoi o do
se encentran recluidos nos cárgrupo irl an des Si nn .Féi n, da
9.~~e~s. Si~ ..Y~.1~!1.~!~·-· ~~s19~i~.~~ ... ~. ~ ~~". P o p u~a r Cas t ella.r:~ _e_

doutras organizacións. En último lugar tomou a palabra o dirixente da APU, Manuel Carneiro quen deu repaso á situación económica galega e lembrou a frase dos mariñeiros de
Burela cando decian "parez
que non somos españois", para concluir que "nom pedim os
independéncia por radi cali smo,
senóm como froi to dunha análi se lóxica so bre o que es tá a
. su ?eder n.º .P8:i ~''.· ~.
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O Secretário xeral das
Xuventudes Socialistas,
David Balsa, sorprendeu
en dias pasados ao
anunciar que a sua
organización acudiria á
manifestación do BNG no
Dia da Pátria Galega.
Membro da Executiva
presidida por Paco
Vázquez, Balsa
distánciase da política
oficial e fala de "facermos
un frente comun antiFraga co BNG,
incorporando ao naso
programa a defensa
intransixente de Galiza".

David Balsa
'O PSdeG ten que entenderse co Bloque'

Pero as relacións das Xuventudes Socialistas e Galiza Nova non
son moi boas.

Non debe sorprender porque
desde o IX Congreso levamos
unha liña aperturista cara o nacionalismo progresista. Hai un
ano celebramos o Diada Pátria
Galega e este ano volvemos facelo baixo o lema Primeiro Galiza. Pensamos que as direccións do PSdeG e o BNG teñen
que ter posicións comuns contra o governo da direita reaccionária de Fraga. O BNG representa ao 90% do nacionalismo progresista polo tanto é léxico que os socialistas se entendan co BNG, como se fixo
no Concello de Vigo para deter
á direita reaccionária.

Desde a dirección do PSdeG
e de Juventudes Socialistas
criticouse a postura das Xuventudes galegas?

Tiveron conversas prévias co

Vostede é membro da Executiva como representante das
Xuventudes. Despois do último Congreso o PSdeG saiu
praticamente dividido en
duas metades. Como ve vostede a situación neste momento?

no 1º de Maio de 1936 estaba
cos socialistas na Praza de Tauros de Pontevedra nun mitin
Nós somos neutrais coas
conxunto. Hai que rematar cos
cuestións orgánicas do partido
receos a respeito do nacionalispero non coas políticas. O
mo e ternos que incorporar ao
problema fundamental do parnaso programa e ao noso protido non é renovadores/guexecto a defensa dos intereses
rristas senón ser intransixente
nacionais de Galiza. A defensa
na defensa dos intereses de
da língua, da cultura e dos direiGaliza, xirar á esquerda e detos nacionais son fundamentais.
fender as conquistas públicas
O PSdeG acabado estado de
rá celebrando o
benestar. Só
Dia da Pátria
asi recuperareGalega.
'Os socialistas
mos eleitorado.

Por que razón asistiron á manifestación do BNG?

Non ternos que reitificar nada.
Dimos liberdade de asisténcia
aos nosos afiliados e simpatizantes e mentres tañamos o
apoio das nosas bases, que
aprobaron unha xestión que se
marcaba pola apertura ao nacionalismo, non ternos nada
que mudar. Somos unha organización soberana e a mocidade galega ten a cada meirandes inquedanzas nacionalistas.
Se as bases nos esixen maior
apertura a Galiza ternos que facerlle caso.

O PSdeG terá que
asumir o nacionalismo

BNG ou con Galiza Nova?
Tivemos contacto co BNG porque, se non lles parecía ben,
non teria sentido que fósemos,
pero os seus portavoces dixéronnos que seriamos ben recibidos. Encarna Otero xa nos invitara o ano pasado. Decidimos
acudir e recibimos unha chea de
felicitacións de todo tipo das nasas agrupacións.

Desde o ponto de vista da cultura polftica hai unha mudanza nas suas posicións. Teñen

taremos que
asumir as
ensinanzas dos
grandes líderes
do nacionalismo
progresista como
Bóveda e
Castelao".

Galiza Nova debería pensar que
ten que dar alternativas non só
aos seus afiliados senón a toda
a mocidade iden. tificada co nacionalismo. Nós
tendémoslle a
man para chegar
a acordes: no
ensino, no movimento antimilitarista ou na loita
contra o governo Fraga. Seguimos coa man tendida. No Consello da Xuventude non chegamos a un acorde, porque eles
preferiron facer un pacto que
XAN CARBALLA
deu entrada nunha vicepresidéncia a un membro do Opus. Deintención de aprofundar nela
sexaria que houbese unidade de
e asistir a outros actos, como
acción
con Galiza Nova, porque
o Día de Galiza Mártir (17 de
únennos máis causas das que
Agosto)?
nos separan.
Os socialistas galegas terán que
Sen embargo na eleición do
asumir a simboloxia e o ensino
Reitor de Santiago apoiaron
do que poden representar os
candidatos distintos.
sectores máis avanzados do nacionalismo progresista. Castelao
di na primeira parte do Sempre
Se nos chaman para talar do canen Galiza que se vivise en Exdidato estamos dispostos a respaldar á mesma persoa e a chetremadu ra el seria socialista,
pois penso que ternos que abrirgar a todo tipo de acordes, pero
nos ao maxistério de Castelao e
coa premisa de non entrar a facer
de Alexandre Bóveda, que xa
nengun pacto co Partido Popular.

Esa posición
de acercar
posturas co
nacionalismo é
antitética da
que sostén
Francisco Vázquez.

Pido respeito á
nasa autonomia
para facer política. Paco Vázquez di que vai
votar en contra
da lei do aborto
e eu respeito
esa posición
persoal. Coido
que o partido
vainas respeitar, porque xa
no Congreso as bases rexeitaron a proposta da lista gañadora de disolver as Xuventudes
Socialistas.

A política das XXSS parece
responder claramente ás ideas que sostén o sector encabezado por Carlos Príncipe.
Existe esa sintonía?
As nosas bases reclaman esta
posición, e non nos parece axeitado situarnos ao pé de nengunha das correntes orgánicas do
partido. Eu manteño boas relación con moitos dirixentes, con
Carlos Príncipe ou con Manuel
Cauce Pereiro polos renovadores e tamén cos guerristas. Con
outros como Paco Vázquez xa
non son tan boas. •
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¡Encarna Otero
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¡ 'Beiras descansa despois dun ano moi duro e todo o demais son intoxicacións'
"Beiras expuxera á direción do
des Socialistas, que amasa que
BNG a necesidade familiar de
unha parte do PSOE galega ve
coller vacacións até fins de
ao PP como inimigo". Encarna
Agosto e faltaría máis que se
Otero, portavoz do BNG, despuxera en cuestión o seu direito
minte por completo calquer inao descanso. Foi un ano político
terpretación política da auséncia
moi duro, con procesos eleitode Xosé Manuel Beiras na marais encadeados. O que se tennifestación do 25 de Xullo.
tou coas informacións que apareceron estes días foi desviar a
Respeito das duas claves inforatención sobre a evidéncia do
mativas utilizadas (problemas
abarrotamento da Praza da
de saude de Beiras e loita polo
Quintana, que non de balde dipoder, cun protagonismo da
xen que abriga ao BNG a busUPG), Encarna Otero é taxativa,
car unha alternativa para finali"a víspera da sua marcha estizar a mobilización se segue a
ven con el na sua casa e estaba
medrar a asisténcia. Os outros - perfeitamente, ou sexa que é un
elementos claves que se quixo
absurdo falar de problmas de
distraer con esta cortina de fusaude. En canto á pauliña da
me foi a preséncia de Ünidade
UPG hai que dicer que o BNG é
< Galega e o apoio das Xuventuunha estrutura frontista con dife-

rentes organizacións no seu
seo, e até o dia de hoxe, e levo
desde a fundación no 1982 nos
organismos de dirección, solucionou todas as suas diferéncias de critério pola via do consenso, e esa unanimidade sobre o traballo político do BNG é
total. Se tomamos como referéncia o traballo desde as eleicións autonómicas, todos os posicionamentos foron por unanimidade. Por exemplo: para a
eleición de Carlos Mella como
candidato nas europeas só houbo duas abstencións. En todo o
destes días só houbo mentiras e
invencións, e os médios terán
que dicer de onde sacan esa información porque senón só cabe talar de intoxicacións".•
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DIAS

• O Sinn Féin di non
ao Plano de Paz
do Governo de
Londres
Coa presenza de 800
delegados, o pasado Luns
25, na cidade noirlandesa de
Letterkenny, o Sinn Féin dixo
non á Declaración de
Downing Street entre
Londres e Dublin para abrir o
diálogo. Os republicanos
consideran inaceitábeis
alguns aspectos da
declaración, como o
recoñecimento dos direitos
dos unionistas e a ignoráncia
dos direitos dos
¡
nacionalistas. O Sinn Féin
non rexeita, por isa, a b ~sca
da paz no Ulster. Pésie ao
acordo dos republicanos,
Londres e Dublin aseguraron
que continuarán adiante co
plano de Downing Street. •

• O PP .mantén os
catro cQndidatos
ao Con$ello
Univers:i tário
O Partido Popular mantén aos
catre candidatos que
orixinalmente apresentara para
representar ao :Parlamento no
Consello Universitário, que debe
ser eleito o Venres 29 na
Comisión de Educación. O BNG
non pudo evitar que que o PP
copara ese Consello con catro
dos seus cinco. representantes,
e daquela impl,lgnou unha
eleición que agora vai repetirse.
O PSOE e o BNG apresentan,
cada un, un candidato. A
representación proporcional
daria ao PP tres membros, cutre
ao PSOE e cutre ao BNG. t
11!1

Pelegrinaxe de
residuos tóxicos
alemáns

Unha carga de 474 toneladas
de resíduos industriais tóxicos
levan unha pelegrinaxe de
vários anos por diversos países
do mundo. A prezada carga,
camuflada baixo a catalogación
de "material reciclábel", é
sistematicamente rexeitada nos
seus pontos de destino e
transportada, de novo, nas máis
das veces ilegalmente, a outras
latitudes. No seu lugar de orixe,
Alemaña, non queren ~scoitar
falar de recuperala. +

•Un erro
informático deixa
sen a carreira
elexida a alunos
de Marin e Vigo

colectivo único do persoal
laboral. A CIG afirma que a
Administración autonómica
pretende "instaurar postes de
libre designación para os
contratados laborais, o que
.supón introducir o amiguismo e
os nomeamenfos a dedo". A
CIG, para volverá mesa, exixe
da Xunta unha reitificación da
atitude mantida nestes
momentos.+

• Rouco Varela
novo arcebispo
de Madrid
Seguindo os pasos do seu
antecesor, o arcebispo de
Compostela, António Maria
Rouco Varela, foi nomeado
sustituto de Angel Suquia á

•En Agosto
apróbasea
secesión da llla
deArousa

Dúcias de alunas de Vigo e
Marin quedaron sen poderse
matricular na carreira elexida,
pésie a ter a calificación
necesária, porque un erro
informático destinounos á
opción que escolleran en
segundo lugar. Ante as
protestas xeneralizadas a
Comisión lnteruniversitária
da Galiza (CIUGA) asegurou
que garante a praza de todos
os alunas afectados polo
erro. Outro dos problemas
provocados polo sistema de
adxudicación de prazas foi a
formación de grandes colas
para coñecer a carreira á que
foron adscritos os alunas.

A comisión de traballo para a
secesión da llla de Arousa do
concello de Vilanova decidiu a
convocatória, para o cinco de
Agosto, do pleno para a
redacción definitiva do
expedente de secesión, que
despois será remitido á
Xunta.t

Ademais fixéronse
numerosas denúncias por
non respeitarse as carreiras
elexidas en función das notas
da selectividade . O renovado
sistema de matriculación
ameaza repetir o colapso do
curso pasado no que se
finalizou a matrícula en
Xaneiro.+

frente do arcebispado de
Madrid. O neme de Rauco era o
máis barallado, xa que Suquia
acedera ao posta cando
ocupaba o arcebispado de
Compostela.+

• Peden a demisión
• Violéncia policial contra os traballadores de Alvarez
de Faura Martín
por peder a ·
Vários feridos, algun deles de consideración, deberon ser atendidos nos hospitais vigueses logo
de que a policia desaloxara violentamente aos traballadores do Grupo de Empresas Alvarez que
militarización da
se atopaban no interior do Concello para demandar unha solución á crise da sua empresa. O desaloxo produciuse ben entrada a noite do Mércores 27.
Garda Civil
A Asociación Federal de Gardas
Civis pediu a demisión do Xefe
de Estado Maior do Exército de
Terra por facer unhas
declaracións ao diário ABC de
Madrid nas que dicia que a
Garda Civil deberia ter na sua
xefatura a un militar. Para os
sindicalistas iso é peder a
militarización do corpo, nun
momento no que comeza a
desmontarse a "estrutura
franquista do Ministério do
Interior e da Garda Civil".
· Daquela, a Asociación Federal
da Garda Civil pede a sua
demisión e expulsión do
Exército pala via de urxéncia. •

..

• A CIG deixa as
,
negoc1ac1ons coa
Xunta por esta
'querer instaurar
o amiguismo'
A CIG retirouse, o pasado
Mércores 27, da mesa de
negociación coa Xunta, coa que
trataba
de acadar un convénio
. .
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Un grupo de persoas formaron un piquete na porta da Casa Consistorial de Vigo na mañá do Xoves 28 para continuar as suas protestas. Os traballadores están a contemplar como se aproxima
Outubro, que o INI vai abandoar Alvarez, e que non chegan as solucións. +

• O terceiro grao
para Amedo e
Domínguez é un
indulto encuberto,
segundo a oposición
Xosé Amedo e Michel Domínguez
descansan nas suas vilas de orixe nos
primeiros dias de disfroitar da concesión do terceiro grao penitenciário,
concedido polo Ministério de Xustiza e
Interior. A oposición condidérao un indulto encoberto, entre outras razóns,
porque os interesados só cumpriron
seis dos 108 anos de condea. +

• Desaloxada da
Deputación de Lugo
a Plataforma que
quer negociar a
reubicación da Feira
Unha decena de membros da Plataforma pola Defensa do Rio Miño, que
quer renegociar a ubicación da Feira
para evitar que dane seriamente ao Miño, foron desaloxados á forza, por orde
de Cacharro Pardo, do salón de plenos
da Deputación Provincial de Lugo, cando pretendian entregar un escrito no
que solicitaban que se renegócie a localización do devandito recinto.•

• Pérez Touriño fuxe
do desgaste das
autovias
Pérez Touriño, até agora secretário xeral do Ministério de Obras Públicas , deixará o seu posto en Setembro e trasladarase a Galiza. O motivo oficial é o de
incorporarse a dar clases na Faculdade
de Económicas de Compostela.
Fálase tamén de que pode ocupar a
Delegación do Governo na Galiza. Sexa como sexa parece clara a sua disposición a integrarse na política galega. Circula a posibilidade de que sexa
o candidato vazquista para as próxi mas eleicións autonómicas e tamén de
que pode ocupar a Delegación do Governo na Galiza. Fontes socialistas,
explicararon a este xornal que "despois de conseguir capitalizar o éxito
das autovías , Pérez Touriño non quer
queimarse no Ministério, cando se demostre que non se cumpran os acordos de prazos subscritos".+

• ETA mata a un
colaborador da
Garda Civil
José Manuel Olarte, Plomos, foi abatido
por un comando de ETA dun tiro na caluga . Este empresário guipuzkoano
aparecía relacionado co narcotráfico
nun informe elaborado pola Garda Civil
para o Fiscal Xeral do Estado. Tamén
aparecia como principal grilón no Informe Navajas. Estes informes deron pé
primeiro ás informacións de Diário 16 e
despois ás do Egin. O noso colaborador, Xosé Reí, no libro La Red Ga/indo,
situábao como narcotraficante, e tamén
como un dos colaboradores do Coronel
Galindo e testaferro deste. A última información a este respeito publicouna El
País o 18 de Abril de 1994, afirmando
que "é o elemento clave que garante ás
redes de narcotráfico a complicidade de
Gardas Civis e policiais corruptos". Estes mesmos diários seguiron afirmando
agora que "Egin apunta, ETA dispara",
sen recordar as información realizadas
por eles mesmos.+

GALIZA E M NDO
OIA DE SANTIAGO

A Casa Real non quer comentar o discuso do delegado réxio

A Oferenda ao Apóstolo convertida por Fraga
e Rouco nun chamamento a voltar ao pasado
•A.E.

Fraga lribarne, que
rachou coa liña
institucional da
Oferenda, demandou a
"recuperación da moral
tradicional cristiana" e
Rauco Varela arremeteu
contra a reforma
lexislativa do aborto.
"Que pronto se
esquecen as leicións da
história", afirmou o
arcebispo. A unidade de
España estivo presente
en todos os discursos
dos distintos actos
oficiais , mentres
Castelao, sequer era
citado ritualmente como
noutras ocasións. A
Casa Real afirmou que
"que, como é
tradicional, non tiña
comentário algun ao
discurso", da Oferenda.
Os discursos pronunciados por
Fraga lribarne e Rauco Varela
na Ofrenda ao Apóstolo, coinciden en propugnar a "ética e a
moral cristiana" como elementos
básicos que "encendan a luz
dos costumes de España, (unha
das moitas frases coincidentes
en ambos discursos). Fraga,
"aproveitando o espácio que
deixa aberto a Constitución",
avoga por unha "ética tradicional que fixo aos nasos maiores
tan exemplares (...) porque nós,
os herdeiros da Cristiandade
Occidental, deberíamos estar
por encima da ética laica". Rouco Varela puxo como exemplo
desta falta de ética e moral "o
exemplo de como se chegou a
lexislar sobre o dereito á vida e
sobre a institución familiar", si tuando á lexislación sobre o
aborto como o "máis grave que
sucedeu neste século" e propugnando o maxistério da lgrexa Católica por encima do dereito positivo. "Hai que obedecer a
Deus antes que aos homes",
afirmou.
Oferente e respostante tamén
coinciden literalmente en facer
un chamamento a España e a

Europa para que sexa "ela mesma. Descubre as tuas orixes",
poñendo ao Camiño de Santiago "como via espiritual e pastoral que leva a nova evanxelización" e a construción dunha "nova Europa que descubre as
suas orixes".
Desde distintos sectores criticouse o contido do discurso pronunciado polo Oferente Réxio ,
calificado como "excluinte". Esquerda Unida expresou a sua
"profunda indignación" pola homilía de Rauco Varela. A Casa
Real , perguntada por A Nosa
Terra sobre o coñec imento do
discurso pronunciado por Fraga
en nome de El Rei e a asunción
do seu contido , manifestaron
que "como é tradicional , non comentamos estes aspectos", negándose a precisar se existía
malestar na Zarzuela pala intervención de Fraga e Rauco Varela, segundo se afirma de fontes
próximas ao Governo Central,
que tamén negaron pronunciarse publicamente.

Ese "Fraga de España"
A unidade de España tamén estivo presente nos actos intitucionais. Na entrega das Medallas
de Galiza, o presidente uruguaio, Luis Alberto Lacalle, en
visita oficial, destacou de "ese
Fraga de España" o ter entendido "que a unidade de España se
obtén através da diversidade",
en frase acuñada polo próprio
Franco.
Fraga, que falou da nación española, afirmou que "somos unha región con Estado, e ese Estado chámase Autonomía", seguindo a doctrina da Admnistración Unica, pola que a Autonomía forma parte do próprio Estado unitário, de igual xeito que as
Deputacións ou os Governos Civ is. O discurso, guiado polo
pensamento político piñeirista,
foi, un ano máis, un cántico á
consolidación da autonomía,
destacando unha ringleira de logros entre os que salientou "a
autoestima, a autoidentificación
e o orgulo de ser galegas".
Castelao, totalmente ausente
nesta celebración, foi usado
nunha única ocasión, como reivindicador do 25 de Xullo con
un carácter "relixioso, patriótico
e civil", precisamente para deslexitimar o contido patriótico do
Dia da Pátria. •

FRAGA RACHOU A HABITUAL LIÑA INSTITUCIONAL
ALFONSO EIRÉ

A Ofrenda ao Apóstolo no 25 de Xullo non é un
feíto particular, nen o oferente a realiza a títµlo
persoal, senón que o fai en nome de El Reí. E o
Monarca quen delega e, ao mesmo tempo, asume
o discurso da oferenda. Por iso é norma que a Casa Real coñeza os contidos da alocución que se
vai apresentar na misa
_ _ _ _ _ _
maior da catedral compostelana no Dia do Apóstolo,
e que estes representen,
sen exclusións, á maioria
dos súbditos. Ou polo menos asi a conciben.

do por Rouco o ano pasado) a proclamar a supremacía da moral e da ética católica, sobre calquer
outra norma de conducta. Este ano dan un paso
máis, e como se Rouco tentase facer o mérito final
e o discurso de despedida antes de se instalar en
Madrid, en perfeita comunión coas últimas manifestacións papais, proclama
_ _ _ _ _ _
que o dereito positivo (a
decisión democrática dos
próprios cidadáns) debe de
sucumbir ante as revelacións da igrexa católica.

Fraga actuaba como
delegado réxio e o seu
discurso ideoloxizado
rompeu coa pretens-a
neutral1dade da Coroa.

Este ano· o dilScurso realizado por Fraga lfibarne racha totalmente a liña institucional · que viña mantendo este acto de Estado.
. Oferente e arcebispo en
perfeita consonáncia ideo.
· Jóxica e expresiva, asumindo cada un o papel próprio, realiza.n unha oferenda partidista, no senso
máis puro da verba.

Non só se instalan h<;i retórica decimonónica, senón que ·segue (en consonáncia co xa manifesta-

Ese pode ser o papel das
xerarquias católicas, ainda
que sexa utilizando un acto
litúrxico institucionalizado,
dun estado que se declara
aconfesional. O que non
pode un cargo institucional,
por moi de dereita que sexa e añorante de tempos idos, é proclamar a subversión do dereito positivo. Menos ainda pode ampararse na figura real , e o seu papel pretensamente neutral e mediador, para tratar de impór os seus
presupostos ideolóxicos. Ou é que a Casa Real
asume este discurso?•
Deseño .Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada.
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PARLAMENTO

Francisco Rodríguez
'Os 270 mil votos obrígannos a dar resposta a todos os problemas,
pero non o·brigan ao poder a votar a favor do que nós defendemos'
ria con rigor e oferecer alternativas?

•MANUEL VEIGA

"O BNG sustituirá con
preséncia social o
opacamente do seu labor
parlamentar que realizan
os meios de
comunicación", sinala
Francisco Rodríguez;
coordinador parlamentário
do BNG durante a anterior
lexislatura e hoxe
deputado pala mesma
organización. Rodríguez
valora o traballo dos
nacionalistas á volta do
primeiro periodo de
sesión s.

'No BNG non
hai falta de
capacitación,
senón de
articulación'.

En que cambiou o traballo do
BNG ao pasar de 5 a trece
parlamentários?

Todas as comisións estiveron
perfectamente atendidas, mesmo en temas difíceis, e mellar
do que poideron facelo outros
grupos. Facer unha lei de financiamento da Comunidade Autónoma non é papel da oposición,
pero si continuan con esta demagóxia do IRPF, acabaremos
por elaborala tamén. O que si
falta é estruturar mellar o grupo
de colaboradores técnicos . No
BNG non hai falta de capacitación, senón de articulación. Non
sempre todas as persoas que
están relacionadas c4nha temática teñen vinculación entre si.
Falta organización no nível dos
cadros cualificados e iso non só
por culpa do BNG , senón porque moitas veces a xente tende
ás colaboracións pontoais e
acráticas . Pero , con todo , nós
ternos documentos económicos,
culturais e políticos, que sobardan con moito o papel que debemos cumprir hoxe. Mesmo ternos un proxecto de lei eleitoral,
outra causa é que seña conveniente presentalo agora, porque
hai causas moi problemáticas ,
non vaia ser que axudemos a
que saia un Berlusconi ...

Está mellar atendido o abano de
problemas que ten o país. Pero,
curiosamente, houbo un cámbio
CRTVG
sustancial por parte dos alicervanse medir
ces do poder. A posición dos
meios de comunicación que xa
máis a partir
era censoria! na anterior lexislatura, agora está a chegar ao culde agora'.
men. Xa non é que reduzan as
notícias do parlamento, senón
que incluso moitos dos probleO BNG participa no novo Conmas que alí se tratan non mere- .
sello da RTVG, vai supoñer un
cen uriha ringleira ao seguinte
cámbio, tendo en conta o que
dia. As veces van conselleiros
antes dixo dos meios de coás comisións, cos seus directomunicación?
res xerais, e non aparece nen a
rádio, nen a televisión galegas,
Sin ser un cámbio absoluto, coie os méios privados moito medo que vai haber unha inflexión
nos. Sesións que duraron tres
básica, porque o con.sello ten
horas, para os méios nen exismoitas competéncias. E moi dislevado con moito sixilo, eu penque os outros dous partidos patas de comités de empresas, de
ten, o cal quere dicer que os
tinto opinar e presentar alternaticidadáns, etc, ao parlamento,
so porque a cámbio diso promesaran pala nosa proposta. lso
problemas tratados tampouco
vas que estar como estaba o
obrigou ao comité a facer un
teron non sacar unha lei de caicando se debate algo do seu inexisten. lsto é moi grave, porPSOE que nunca abriu a boca.
xas de aforro. Coido que houbo
terés, son moi importantes. Nós
programa máis aperfeizoado.
que a opinión pública pode saO máis que fixeron foi absterse e
un pacto cos poderes financeipedimos a gravación do que se
Comprobaron tamén que de non
car unha imaxe trabucada do
endexamais sacaron o debate de
ros. Nós perguntamos por esa
discute, para difundilo entre os
movernos os que estamos próque alí está a suceder e do que
alí dentro. As causas xa empelei, pasou o tempo e non resafectados. lso ternos ademais
ximos a eles e como non reivinfai cada grupo. Pero, eu, o que
zaron a mudar. O comité de empostaron, mandamos unha carta
que melloralo.
dique o Parlamento galega a
si podo dicer é que non houbo
presa sabe que ten abertas as
protestando e responderon o úl prol de Astano, van dados co
problema en Galiza, no último
portas do BNG . O actual director
timo dia de prazo , xa abrigados
Que impresión sacaron ostraCongreso dos Deputados de
ano, que non levásemos ao Parxa non saiu co voto unánime ,
pala Mesa. Orza dixo que "as
balladores de Astano cando
España. Até hai pouco eran moi
lamento.
nós votamos en contra e o
causas ian para adiante", pero
reácios a seguir calquer política
se discutiu unha proposta sua
PSOE abstívose . Agora haberá
notábase aterrado, non podia
do BNG nas institucións, pero,
sobre o sector?
Dá a impresión de que os
talar das caixas. Todo se fixo de
un seguimento de toda a progradesamparados como están, ven
270.000 votos acadados polo
costas ao parlamento , mesmo
mación, con críticas públicas. As
O sindicalismo estatal decatouque aquí o único valedor que teBNG non teñen o reflexo agar· obviando as nasas perguntas .
nasas esixéncias no parlamento
se de que era absurdo a estas .ñen somos nós.
dado na política do páis?
faranse tamén cun maior coñealturas non ser máis combativo
Nós irnos presentar agora unha
coa UE e de que habia que peDe costas ao Parlamento lei de Caixas de Aforro para cemento de causa . Vanse ter
Reflexo teñen. O que ocurre é
que medir coas cantas e na pridir ao governo español un meabrigar ao debate.
que ese reflexo dase, ás veces,
llor reparto da cuota de traballo. · O Parlamento ten coñecimenvatización que tan por trás.
entre vasos que non están coEu consultei cos sindicatos alí
to de todas as matérias de imA xente pensou até agora que
municad os informativamente
presentes, cando chegamos a
Como valora a nova xefatura
o BNG servia para reivindicar,
portáncia que trata a Xunta?
entre si. Hai unha preséncia moi
un consenso co PSOE e PP, se
de Vázquez no PSOE cara as
pero non para governar. Ten a
forte na vida local, por exemplo,
debiamos votar a favor ou non.
Non. Un exemplo recenté é o da
sua organización xente capa- · alianzas parlamentárias?
pero os que están en Oúrense
Eles quedaron admirados de
citada para tratar cada matéSociedade de Fomento. Asunto
non saben o que pasa en Ferrol
As alianzas son tácticas e coe viceversa. lso tamén sucede
xunturais. Moitas veces vota1
co parlamento. O activismo somos xuntos, por convición, o
1
11
cial do BNG é moi forte, porque
1
porque se decatan de que non
1
sabemos que senón o noso trapoden quedar en evidéncia.
1
1
ballo na cámara ficaria com·plePero, eu creo que as diferén1
1
cias no PSOE son máis orgánit amente opacado. Ora ben,
1
eses 270.000 votos obrígannos
cas que ideolóxicas. Por des1
Ten vostede diferéncias con
nas cuestións fundamentais.
que se debe?
,1
a dar resposta a todos os prográcia este partido está moi ideBeiras no grupo parlamenSacar de aí outras conclublemas, pero non obrigan ao poo lo x izad o no españolismo e
tário?
sións resultaria terribel. Seria
No Dia da Pátria teñen talado
der a votar a favor do que decanta con poucas raíces no
como dicer que si falta el, non
moi diversas persoas. Beiras
fendemos. Incluso, das poucas
país. Ceferino é máis cauteloso
Todas as decisións do grupo
hai BNG. Foi Beiras, precisa- · dixo hai dous meses que ducousas que son aprobadas, a
que Vázquez, pero non creo
foron tomadas por unanimidamente, quen coa sua iniciativa
rante o verán tomaría un desmaioria sono a proposta do Bloque chegueri nunca a un ende. Nós ternos claro que Beitratou de atallar iso. O grupo
canso. As diferéncias que pode
que. O grupo parlamentar o únifrentamento radical, a non ser
ras é o lider do BNG. Di,n que
parlamentário está unido e é
haber, entre calquera de nós,
co que pode facer é aumentar a
que haxa perpa de poder tar:nén
agora intervén menos. E cernon van máis alá de como acamoi solidário, igual que a diresua preséncia no seo da socieno Estado, •cousa probabel.
to, pero iso foi unha iniciativa
ción do BNG. O demais é rudar mellor un obxetivo concredade, para que polo menos uns
Confío máis no desgaste do
del que creu que, neste periomoroloxia.
to. O grado de unidade dentro
centos de persoas de cada secpróprio partido que na aparición
do de sesións, seria bon diverdo BNG é moi grande. Non tetor, señan conscentes do que
dentro de teses máis proclives
A sua auséncia o dia 25 a
sificar o traballo, actuando el
rnos nada que ocultar.+
está a pasar na cámara. As visiao nacionalismo .+

'Na

r-----·----------------------------------------------------------------------,
Foi ·Beiras o que dixo que ·o traballo do grupo
par~amentário debia ser máis diversificado"

1

L-----------------------------------------------------------------·- ---------
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A Consellería de Política Territorial,
traballa na mellora e modernización das nasas infraestructuras, principal elemento
dinamizador do desenvolvemen·to económico e social da nasa comunidade.
Co esforzo

de tódolos

galegas, Galicia sitúese no camiño de Europa.

UNTA
DE GAUCIA

<rlr>

o

Consellería de Política Territorial
Obras Púb1icas e Vivenda
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CONFLITIVIDADE LABORAL

Un preacordo conseguiu impeder a caza de bruxas dos sindicalistas

A enfermidade pon fin á folga de fame
de dous traballadores do pequeno metal
•H.VIXANDE

"Estou disposto a
continuar en folga de fame
o tempo que sexa preciso
para conseguir que se
asine o convénio colectivo
do pequeno metal en
Pontevedra e para que a
xente saiba da nasa lo ita",
explicaba Emílio Alonso,
un traballador de Eavedra,
o concesionário de
Renaült, e sindicalista da
CIG.
Horas despois de formular esa intención, os compañeiros de Em ílio desaloxábano da caravana
emprazada diante da Delegación
de Traballo de Vigo, o lugar no
que mantiña a folga de fqme. Ainda que o interesado opúñase,
unha chamada do psiquiatra á
CIG, asegurando que Emílio
Alonso piscoloxicamente non podía suportar máis a situación, recomendou pór fin á folga de fame.

que se celebraba na Delegación de Traballo de Vigo, e tras
18 horas de conversas, un preacordo puxo fin a 17 dias de folga indefinida, trece deles contín u os, do pequeno metal de
Pontevedra e evitou a celebración, o Venres 29, dunha folga
de todo o sector.
"Este é o sexto dia que eu estou en folga de fame, aquí nesta
caravana. Facemos todo isto
para conseguir negociar un convénio colectivo. Non pedimos un
aumento salarial, o que queremos é regular o mecanismo
para os despedimentos obxectivos", dicia, o Mércores 27, Emílio Alonso, tumbado sobre unha
improvisada cama.

Vários acordos
abortados pola patronal

de patronal do sector provocaron que se prolongara a folga.

Emílio Alonso, Manuel Domínguez e 13.000 compañeiros
máis do pequeno metal de Pontevedra levaban na rua a avanzadilla dunha reivindicación que
deixou anulada en parte a temida reforma laboral do Governo.
Ante tal posibilidade, e mália
que moitos empresários estaban dispostos a acceder á sua
pretensión, as presións da gran-

"Várias foron as ocasi6ns nas
que o acordo estivo ás portas,
pero a patronal botouse atrás.
Nalguns 9asos foi a mesma parte
empresarial quen levou á mesa
negociadora un proxecto de. convénio aceitado por nós, pero logo
retirou", denunciaba Emílio.

r---------------------------------------------------------------------------,
lA

reforma laboral
! facilitaba despedimentos arbitrários
1

1

o artigo 52 c da reforma labo-

ral do Governo pon nas mans
dos empresários un instrumento para abrir definitivamente o
camiño dos despedimentos con
intencionalidade política, denúncian os sindicatos. A devandita norma estabelece que o
patronal, de xeito unilateral,
pode proceder a designar as
persoas concretas que pode
despedir no caso das chamadas regulacións obxectivas ,
aquelas que utilizan como xustifi caci ón as necesidades de
produción. "Xa non discutimos
ese ponto, pero queremos regulalo -asegura Emílio Alonso.
Co sistema que introduce a reforma laboral, unha persoa que
leve 30 anos nunha empresa
pode ser despedida por un millón. Ademais, iso tamén facilita
o despedimento dos elementos
máis reivindicativos, isa é unha
caza de bruxas de sindicalistas.
O que queremos coa regulación é que, cando sexa preciso
eliminar algun posto de traballo, que non só decida o patrón,
senón que participe alguén
máis. Se conseguimos aprobar
iso no convénio, será o primeiro caso o Estado e a isa non
está disposta a grande patronal, porque ao resto dos empresários non lles importa".

"A estas alturas de verán non
habia unha caravanma máis
grande para alugar", explicaba
Emílio Alonso, tratando de xustificar a reducida dimensión da
roulotte. Até habia dous dias tivera que compartir un espazo
pequeno, non máis de seis metros cadrados, co outro folguista
de fame: Manuel Domínguez,
tamén da CIG.
"Hai pouco espazo, non ternos
nen cociña pero, como estamos
en folga de fame, non a precisamos", bromeaba Emílio. Manuel
Domínguez non foi tan afortunado como Emílio Alonso. O primeiro dos dous non deixou a
caravana polo seu próprio pé,
senón enriba dunha padiola e
en dirección a un hospital,
aqueixado dunha infección de ri les da que ainda se recupera.
"Manolo non estaba en condicións para comezar a folga de
fame, pero é tan cabezón ... ", comentaba Emílio.
Meio dia despois de Emílio ser
abrigado a deixar a folga de
fame, na mesa negociadora

"A policía está a darnos caña.
Os da mesa negociadora e os

dos piquetes estamos vixiados
como se fósemos delicuentes.
Pero a policía non ten culpa, o
responsábel é Parada, o Governador Civil. Este dia, cando por
primeira vez paramos o tránsito
de veículos na Praza de España
de Vigo, catro furgóns da policía
cargaron sen mediar palabra.
Quedaran atrapados no atasco
vários autobuses da Citroen, e
había que sacalos de ali, se era
preciso coa policia e a paus", comentaba indignado o folguista. •

Despois de seis días, Emílio Alonso, da CIG, deíxou a folga de fame forzado polos
seus compañeíros. Outro folguista, Manuel Dominguez, enfermo, depuxera a sua atitude dous días antes.
1
1

"Unha parte importante da patronal está disposta a asinar, e
a outra está a ocultar aos seus

afiliados as verdadeiras razóns
folga -aseguraba Emílio Alonso
desde a caravana instalada
frente á Delegación da Consellaria de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de Vigo , un
edifício fortemente controlado
pala Unidade da Policía Adscrita á Xunta. A intención do Delegado, Xoán Pedrosa, é evitar
que os traballadores folguistas
ocupen o local.
"Hai 40 furgóns policiais en
Vigo neste momento, pero non
queremos ir contra deles porque despois quen van ao cárcere son os mellares, os máis
combativos, e eses son precisos na rua", comentou Emílio.
Frente a todo o esforzo da
Xunta e do Governo Civil por
controlar aos traballadores , a
patronal empregou métodos
ben distintos : "O pasado Ven res moitos traballadores foron
convocados telefonicamente a
ir a velar o Sábado baixo a
ameaza de despedim~nto cando remate a folga . E por iso
que ternos que levar os piquetes, porque son os mesmos
traballadores convocados ilegalmente polos seus patróns
quen nos chaman para que os
saquemos de traballar. Se seguimos asi , a xente vai que ter
que traballar a golpe de teléfono e vai ser despedida a golpe
de telegrama". +

L---------------------------------------------------------------------------J
Dous millóns e médio recaudados no concerto de axuda a Alvárez

Música para pagar os pratos rotos
•A. ESTÉVEZ

cadados perta de tres millóns.

A Plataforma Cidadán de Solidariedade creada en Vigo
ante a situación de crise industrial da comarca, entregou
dous millóns e médio de pesetas aos traballadores da
empresa de porcelana e. louza Alvarez. Estes cartas
foron recadados no concerto de Os Resentidos e
Siniestro Total que tivo lugar a pasada semana.
Mentres, a policia seguiu cargando nestes dias contra
os afectados que protestaban dentro do concello de
Vigo tras case médio ano sen cobrar.

Grupos veteranos
e público moi novo

A resposta da xente ante o
concerto de solidariedade co
Grupo Alvárez foi boa, ainda
que non se venderan as dez
mil entradas que os organizadores puxeran á venda. O campo de fútbol do picadeiro de
Samil non estaba cheo nen

moito menos ainda que tamén
hai que ter en conta que houbo
persoas que mercaron a entrada sen acudir ou os bonos de
axuda de cen pesos. En total,
achegábanse a cinco mil os
asistentes e a canta que abriu o
comité de empresa leva xa re-

Os Resentidos abriron o concerto cun repertório que abranguia
todos os seus anos de carreira.
Entre canción e canción, Reixa
rompia pratos á espera de que
os de Alvárez tiveran traballo
outra vez. Quizais o máis significativo da sua intervención foi a
vixéncia de temas compostos
hai máis dunha década. O Sector naval ainda resiste.
Para o líder de Os Resentidos,
con este concerto recuperábase
a tradición da solidariedade inda
que sempre se dera coa destrucción de postas de traballo.

Mália iso, a mensaxe do grupo
foi de resisténcia ante unha adversidade na que naceron e na
que seguen resentidos. Conseguiron conectar cun público moi
novo nunha actuación na que fixeron constatar a mellara progresiva nos anos que levan subidos a un escenario. A gaita de
Alberto Torrado deixou de ser o
instrumento xurásico da Ga/iza.
Siniestro Total estreábase en
Vigo sen Miguel Costas tras deixar ao grupo. Tocaron durante
máis de hora e media apoiándose, sobre todo, nos temas cos
que comezaron a sua discografía. A ausencia da guitarra de
Costas veuse compensada no
público con novas versións de
temas antigos como Mata hip-

pies en las Cíes ou con imitacións de Nirvana e Spin Doctors
co xa coñecido chapurreo inglés
de Xulián Hernández.

Non acudiu toda a xente que
se esperaba, nin a recaudación
servirá para moito máis que
para paliar os gastos das movilizacións que os traballadores
de Alvárez fixeron en Santiago
e Madrid. A pesar diso, esta é
a primeira actividade da Plataforma e o comité de empresa
de Alvárez está contento coa
resposta. O público que sí acudiu ao concerto disfrutou porque a cámbio de mil pesetas,
puideron escoitar aos dous
grupos máis importantes da cidade e contribuir a pagar os
pratos rotos.+

CONFLITOS NO MAR

Os boniteiros queren proibir o trasmallo e o ministério da Pesca só regulalo

O Governo central non apresentou proposta
formal á U.E. para erradicar as volantas
• G.L.T.

Os boniteiros queren
erradicar o trasmallo,
calquera que sexa o seu
tamaño, pero o Governo
central fala só de facer
cumprir o regulamento.
Na Comisión Pesqueira
comunitária saben que a
frota francesa non quer
guiarse por norma
nengunha para os
enmalles, como
demostrou a fartar nos
últimos cinco anos.
Madrid aparece a cada
máis lonxe da postura dos
pescadores.
Oitenta barcos (sesenta deles
galegos) despregados na bocana do porto de Xixón descrebian
Martes un arco inabarcábel para
os obxectivos fotográficos . Pero
máis grande que a aba bloqueada polos pesqueiros e maior ainda que a formación de barcos
abarloados nas entradas doutros catro portes do Cantábrico,
é a distáncia que separa a Administración central da frota boniteira na forma de tratar o grave
problema das volantas. Os do
bonito queren que desapareza a
rede de enmalle francesa mentres o ministro de Agricultura ,
Luis Atienza, defende unha postura legalista que non lle cree ao
Governo central problemas na
sua relación con París.
Coa sua espectacular acción de
protesta, a frota está a perder a
costeira do bonito . Todos os
que se adican a esta arte ven
pasar cada dia de manifestación
como unha ocasión de ouro
dunha marea que estaba a
apresentarse excelente e que
agora beneficia só aos volanteiros franceses. Pero a protesta
non é o comezo senón o remate
dun proceso. Como explicaba
un patrón de Celeiro en Xixón
"Os franceses levan ci neo anos
sen cumprir a lei despois de
comprometeren repetidas veces
a sua palabra e as garantías do
seu Governo. Agora só queda
unha saida: a erradicación das
volantas que acaban co bonito".

A pesares das presións que sofren, os boniteiros seguen amarrados

Regulamentar,
non proibir
Non pensa o mesmo desde logo
o ministro español de Agricultura que quer "facer cumprir estrictamente a regulamentación
comunitária". Luis Atienza considera que a última reunión da
Comisión de Pesca aclarou a
normativa despois que o ministro francés de Pesca concedese
un único trasmallo de dous quilómetros e meio por barco. Con
todo, arredor desta regueifa de
aparellos , que xa dura máis de
cinco anos, as revistas especializadas francesas aseguran que
aos armadores do bonito da
Gascuña só lles é rendível un
quilómetro de trasmallo por tripulante . Os volanteiros franceses levan unha dotación de
seis.
Os boniteiros galegos non consideran compatíbel a pesca desta
espécie migratória con anzó, polo sistema tradicional, e as volantas que introduciron os fran-

ceses . Os representantes de
Madrid en Bruxelas e o secretário xeral de Pesca, Xosé Loira,
dinque están contra as redes de
enmalle. Pero de feito nunca
apresentaron unha proposta formal para erradicar este sistema.
A perguntas da redacción de A
Nasa Terra a Secretaria de Pesca citou catro intervencións da
diplomácia española en distintos
foros para regular a volanta. As
mocións perante a Comisión de
Pesca datan desde 1992 pero na
sua redacción limítanse á reclamar unha lonxitude de 2,5 quilómetros. Ainda hoxe, a Administración central non quer presentar unha proposta formal para colocar fóra da lei á volanta.
A Comisión, co voto español,
autorizara esta medida que deu
pé aos armadores franceses para meter abordo até catro redes
de 2,5 quilómetros. Segundo o
regulamento, amáis da limitación de medida, que nunca se
cumpriu, o calamento da volanta

A. IGLESIAS

teria que se facer a partir de 2
metros de profundidade. Doutra
parte, o aparello ten de ir sempre amarrado ao barco por unha
guia. Nada disto se cumpre.
Os pescadores insisten desde
hai ano nestas catro razóns contra a volanta: onde se calan impiden a pecsa ao curricán ; son
competéncia desleal perante as
conserveiras, que non teñen impedimento en etiquetar como Bonito do Norte anacos de peixe
estragado nos enmalles; non
senda selectivas, as volantas
apreixan toliñas, tartarugas e outras espécies protexidas, que
son abandonadas no mar; os
franceses nunca respeitaron o
regulamento, levan volantas de
até 12 quilómetros e calan o aparello na superficie, o que significa
un perigo para a navegación.
Durante o último consello de ministro de Pesca da UE, non se
concedeu á Franza prórroga para as 37 volantas peláxicas de
cinco mil metros (outorgadas a

título experimental). Acaso a
opinión da comunidade científica e unha intensa campaña dos
próprios boniteiros e de organizacións ecoloxistas influiron na
decisión. Pero non se tomaron
resolucións contra as volantas
de 2,5 quilómetros porque nengun país membro presentou unha proposta formal. Se se quer
que o Consello se pronúncie é
imprescindíbel a moción dalgun
Estado. No entanto , a volanta
seguirá senda de regulamento.
Tanto os armadores como a
Consellaria de Pesca, que está
pola proibición total das volantas , teñen o propósito de promover unha campaña que exalte as calidades do bonito do
norte, pescado con anzó. Consideran que o valor ecolóxico e
a categoría destas capturas
que chegan vivas abordo deberi an destacarse sobre o seu
competidor no mercado : os bonitos escachados e mazados
que os franceses levantan cos
seus trasmallos.+

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

Bruxelas considera excesivas as compensacións
esixidas por Marrocos para o acordo pesqueiro
A Comisión de Pesca prometeu
firmeza na sanción do novo
acorde pesqueiro con Marrocos,
pero a frota conxeladora e de
fresco temen que Bruxelas lle
relee a Rabat o alto prezo esixido polas licéncias, con consecuéncias negativas para a frota.

dia sobardar o alto prezo que
paga a Marrocos polas licéncias. Amáis das compensacións en créditos, Bruxelas
concede franquícia aos marroquinas pala conserva, as exportación de peixe e a producción de hortarizas.

Na última reunión, celebrada
hai quince días en Agadir, a
Comisión manifestou que a
Unión Europea estaba non po-

As empresas mixtas francesas
de. instalación marroquina procuran ampliar a cota de mercado procedente do intercámbio

pesqueiro. Con todo, vense
abrigadas pola política xeral
francesa de limitar capturas. O
resultado é o fincapé que Rabat
está a facer sobre a extensión
do paro biolóxico. Acerca da vitalidade do caladoiro difiren radicalmente as opinións dos biólogos. A frota galega asume a
necesidade do paro biolóxico
pero considera que a ampliación pretendida por Marrocos
non é máis que un recurso para

devaluar unhas licéncias que o
pais magrebi quer aumentar espectacularmente de prezo.
Outro aspecto discutido da negociación será a presenza de
frotas non comunitárias coas
que Rabat establece acordos
bilaterais. Estes barcos devalúan o espírito dos acordes pesqueiros coa UE xa que as licéncias para un mesmo caladoiro non poden ter o mesmo

rendimento cando aumentan os
barcos . Armadores galegos califican de invasión a chegada
de frotas de terceiros paises,
en particular do Xapón.
O secretario do Sindicato Galega
dos Traballadores do Mar-CIG ,
Xabier Aboy, criticou que a representación dos traballadores tora
excluida da Comisión que negócia con Bruxelas o novo acorde
pesqueiro con Marrocos. +

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A caída do dólar
MANuELCAO

Nos mercados financeiros e de divisas persiste a tendéncia á
baixa do dólar estadounidense situándose a princípios da semana do 10 ao 17 de Xullo en níveis descoñecidos dende ·a 11 Guerra Mundial (1,52 marcos e 97 yens). Aínda que se recuperou algo parece irreversíbel a perda de valor do dólar USA, no medio
e longo prazo, cuestionando as opinións predominantes até
agora que confiaban nun dólar forte tendo en conta a reactiviación da economía de EEUU confirmada polos últimos índices de
producción industrial e utilización da capacidade productiva de
Xuño do 94.
A comprensión da evolución do tipo de cámbio do dólar en base
á paridade do poder de compra e ao diferencial dos tipos de interese está a ser matizada por unha volta ás explicacións que
teñen en conta os saldos nas balanzas de pagos e, por outra
parte, o agotamento dun modelo monetário no que o predomínio
do dólar como moeda de reserva mundial xa é insostíbel. Está a
postularse unha reforma do sistema monetário internacional que
tería como pilares o FMI e a OMC xurdida da Ronda Uruguay,
consistente nun acorde similar aos do G-7 pero máis detallado,
duradeiro e con maiores abrigas para os Governos respectivos
que renunciarían a exportar desorde monetário disciplinando as
cantas públicas, facendo reformas estructurais e renunciando a
utilizar o tipo de cámbio como arma competitiva; todo iso sen
unha moeda dominante dado o "poder económico-financeiro
compartido" na economía mundial.
Era tradicional sinalar a excepción que EEUU representaba para
a teoría económica convencional, pois tratándose do país máis
endebedado do mundo, tanto interna (déficits públicos) como
externamente (déficits comerciais), exportaba inflación aos outros países sen someterse a políticas de austeridade e sen efectos sobre do valor da súa moeda. Era unha espécie de "dereito
de pernada medieval no século XX" consecuéncia directa do
sistema monetário consagrado en Bretton Woods en 1944. Máis
como todos os priviléxios acaban algunha vez, agora, a economía 'de EEUU xa non pode exercér este priviléxio e como todos
os países ten que apretarse o cinto voluntariamente (reducindo
os déficits públicos e aforrando máis) ou forzosamente vía devaluación da súa moeda. Tal política económica xa foi motivo principal de difusión na campaña eleitoral victoriosa de Bill Clinton e
así reducíuse o déficit público de 290.000 millóns de dólares en
1992 a 254.000 en 1993, esperándose superar escasamente os
200.000 millóns
neste ano. Pela
contra, a evolución do déficit
comercial acusa
unha rixidez sorprendente sendo pouco sensíbel ao tipo de
cámibo, sobre
todo no caso de
Xapón. Así, se
no 86 cu n tipo
de cámbio medio de
168
Yens/Dólar o
déficit comercial
con Xapón era
de 55.000 mi llóns de dólares,
en 1993 cun tipo
de cámbio medio de
100
yens/dólar, o
déficit aumentou
até 60.372 miAté agora o dolar mantíñase torte pésie á debeda
llóns. Esta contínorteamericana.
nua tendéncia
ao empioramento nas cantas exteriores tiñc;1 que traducirse nunha presión insoportábel para o dólar, tendo en canta ademais que, agora, Xa-.
.pón e a UE non estaban dispostas a seguir financiando tales desequilíbrios, tendo oportunidades de investimento máis rentábeis na reconstrucción da ROA, en Asia Oriental, n.os países do
Este e no próprio Xapón.+
.
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predomínio do dólar como
. moeda de reserva mundial xa
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"Estamos en contra do proxecto", sinala Alicia López, representante do colectivo de mariscadoras de A Malata. ANXO IGLESIAS

O Parlamento galega contrário ao proxecto de peche
e recheo de A Malata

Ferrol hipotecado por Endesa
• PAULA CASTRO

O proxecto, promovido
pala Autoridade Portuária
de Ferrol-San Cibrao, de
peche da enseada de A
Malata para construir un
lago artificial, agacha tras
unha obra de presunto
interese social o recheo,
na mesma enseada, de
112.500 metros cadrados.
O recheo, que ampliará a zona
de descarga de carbón do peirao ferrolán, súmase ás outras
obras que se están a realizar na
cidade e que veñen satisfacer
as necesidades da central térmica de As Pontes, Endesa, entre
as que destaca a ampliación do
peirao e unha autovía que conecta o porto con As Pontes.

ra que pésie á beleza que poida
ter o paseo "a vista da ria quedará solapada polas actividades de
descarga de carbón que se efectuarán xusto enfronte".

que se vai producir unha diminución de organismos animais e
vexetais, perxudicando ás actividades marisqueiras das que viven unha série de famílias".

Oposición social

As mariscadoras
perxudicadas

A oposición social a este proxecto vense manifestando desde Abril do ano 93. Nesa data
máis de 800 viciños de Ferro! dirixí ronse á Dirección Xeral de
Meio Ambiente da CE, á Conselleria de Pesca, á COTOP e ao
MOPU solicitando que non se
autorizase a sua realización e
adxuntando un informe sobre as
negativas repercusións. O grupo
municipal do BNG de Ferrol
apresentou ademais duas mocións solicitando que a corporación municipal se posicionase
tamén en contra do proxecto rexeitándose en ambos casos poi a oposición dos grupos do
PSOE e Esquerda Unida. Só o
Parlamento Autonómico aprobou a Proposición Non de Lei
apresentada polo parlamentário
do BNG, Francisco Rodríguez,
co apoio do PP.

"Ferrol está hipotecado pelas
necesidades de Endesa, ten pagado un enorme custe de impacto medio-ambiental pelas esixéncias da térmica de As Pontes
sen recibir como contrapartida
nada a cámbio", afirma Xaime
Bello, concelleiro do BNG en FeA disconformidade con este pror'rol. Ao igual que este grupo muxecto céntrase nas negativas renicipal, a Sociedade Galega de . percusións ecolóxicas que teria,
Historia Natural, Galiza Nova,
sobre a xa castigada enseada, a
CIG, numerosas asociacións de
construción dun lago. Xan Carviciño.s e o colectivo de mariscalos Martínez, biólogo e secretádoras da zona de A Malata amório da Sociedade Galega de Hissanse contrários á construción
tória Natural en Ferrol, destaca
desta lagoa artificial nunha zona
que a principal consecuéncia
da ria que palas suas condicións
deste peche non seria só ecolóé xa un lago natural.
xica senón social, ao diminuir os
recursos marisqueiros da zona,
No proxecto especifícase que
"co peche da enseada dificultaademais do peche, regulado por
rase a renovación das augas co
un sistema inchábel que se distribuirá en tres tramos, para permitir o paso de embarcacións, porcederase ao recheo dunha explanada de 112.500 metros cadrados. O complexo completarase cun paseo marítimo peatonal,
con zonas axardinadas, que ropeche da
deará toda a enseada. Para Xaienseada deixará
me Bello trátase dunha "estratéxia argallada pela Autoridade
sen traballo a
Portuária de vender socialmente
un parque naútico, cando o que
moitas
realmente lles interesa é facer un
' ·. -mcheo:\ Ademais Bello considemariscadoras.

Alícia López, unha das representantes do colectivo de mariscadores de A Malata considera
que o posíbel peche da enseada
"deixará sen traballo a moitos
mariscadores nunha cidade na
que o traballo xa escasea". Ademais este colectivo quere deixar
ben claro que "estamos total mente en contra do proxecto ,
apesar de que o señor lrrisarre,
autoridade portuária, diga que
os mariscadores non nos opoñemos, o que é totalmente falso ".
Pela sua banda o Patrón Maior
da Confraria de pescadores e
Mariscadores de Ferrol perfire
non declararse a favor ou en
contra do proxecto, "mentres a
Contraria non o estude a fundo".
Con respeito ao recheo, que
ven a ampliar a superfície de
descarga de carbón do peirao,
Xaime Bello afirma que "se trata
de ampliar o porto carboeiro a
carón da autovia que vai As
Pontes, outra das obras que se
fan en función do que precisa
Endesa". Esta autovía dividiu un
dos bairros históricos de Ferrol,
Santa Marina. O presidente da
Asociación de Viciños deste bairro contrário tamén á construción do lago e do racheo, Pedro
González Carballo denúncia as
dificuldades que os viciños teñen, por mor da autovía, para
comunicarse entre si ou para
chegar ás suas leiras, "antes
nun minuto chegaba·s á leira
que tiñas enfronte da casa, agora ternos que andar dous kilómetros para poder cruzar".
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Para os opositores, o que necesita a ria é unha rexeneración e
limpeza integral, manifestando o
seu apoio á construción do paseo marítimo pero esixindo a
busca de zonas alternativas no
próprio porto que actualmente
estean iflfr.ai.Jiifüz:adas. • • : , . ,,,,

SEGURIDADE NOS ENCOROS

Nunha proba para aumentar a poténcia a canle foi sometida a máis carga da normal

Inundación e desmonte pola rotura da condución
dunha hidroelétrica en Vilariño de Conso
• H.VIXANDE

to se descoñece, fendeu o tubo".
"A partir de agora irnos ter medo
e lberdrola non nos dá a coñecer o grao de inseguridade ao
que estamos sometidos -protestaba airado D. García-. Ternos catro encaros no município
e ainda por riba isto vese agravado por unha situación da que
non somos informados comenentemente".

As oito de dez da tarde do
Xoves 21 aterra tremeu
enriba das aldeas de
Soutelo e Soutogrande,
no município ourensá de
Vilariño de Canso. Miles e
miles de litros de auga, a
razón de 120 metros
cúbicos por segundo,
brotaron das entranas do
monte e uns cen mil
metros cúbicos de
cascallo foron esparexidos
polo entorno.

lberdrola xa anunciou que os
proprietários das terras afectadas polos desmontes serán indenizados e durante os últimos
dias un retén de traballadores
intentou, sen acougo, reparar a
estrada que une a Vilariño e A
Gudiña e que foi cortada en
dous pontos distintos.

Só unha miragre salvou a arredor de 50 técnicos da máis alta
cualificación , que no momento
de tremer a terra e sair a auga
estaban uns poucos metros
máis abaixo, probando a central
xeneradora de Soutelo.
Cincuenta persoas salváronse de miragre e os cascallos destrozaron o curso dorio e acabaron cun couto de pesca SIMÓN BALVIS

Precisamente toda a desfeita tiña algo que ver con esa central:
rachou o conduto da auga que
vai do salto do Chaguazoso á
central de Soutelo, centenares
de metros máis abaixo. Daquela
tiveron que ser interrompidas as
probas para pór en marcha esa
central e a sua conexión, através dun túnel forzado, co sistema de encaros das Portas.
A forza da auga, ademais de
marchar por diante cun grande
número de metros cúbicos de
terra, tamén botou abaixo unha
torreta da luz que subministraba
enerxia ao sistema para pechar
as comportas do salto, de modo

que tiveron que proceder ao peche manual: a situación de perigo prolongouse.

As medidas
de seguridade
non evitaron o acidente
"Está claro que foi un acidente
-comentaba D. García, un viciño do lugar-, como tamén é
evidente que as medidas de seguridade non serviron para evitar a catástrofe".
As escuetas informacións procedentes de lberdrola, a empre-

sa proprietária das instalacións
de xeneración de enerxia, uníanse á parquedade das expliccións do Concello. Ambas institucións coincidían en desmentir
unha suposta imprudéncia como
causa da desfeita: unha presión
excesiva sobre o conduto da aug a, ao conectar unha presa
máis sobre esa condución .
A medida que transcorria o tempo os viciños desbotaban esa
acusación, dando crédito ás afirmacións de lberdrola e do Concello, pero ao tempo comezaban a monstrarse molestos
diante da táctica da empresa

eléctrica de desmentir rumores
pero sen aclarar a situación.

Aumento na carga que
suportaba o conduto
O informe da Confederación Hidrográfica do_Norte, que desprazou a un enxeñeiro até Vilariño
de Canso, non refrexa as razóns
do acidente, ainda que nesa organización atribuiron a rotura a
que as probas para obter máis
poténcia significaron "un aumento
na carga que suporta o conduto
e, probabelmente, por unha deficiéncia, cuxa causa polo mamen-

"Falan de indenización, pero dá
a impresión do que o único que
importa son os danos producidos nas propriedades de lberdrola. Pagarán , si, pero están
.ignorando que perdimos moito
arborado, que o rio veuse danado con gravidade até a cola do
encaro do Bao, non só polos
desperfectos criados no curso ,
senón tamén polos efeitos negativos que vai ter no couto de
pesca que hai".
Tanta en Soutelo como en Soutogrande están preocupados polo que poida volver a suceder,
por moitos enxeñe iros ·que a
Confederación Hidrográfica do
Norte envie para verificar os danos e analisar as causas. "De
repetirse outra catástrofe e de
chegar a auga a esas duas aldeas, pode suceder de todo, pódense perder moitas vidas'', engadiu D. García.•

ACRISE DO AGRO

O SECTOR LÁCTEO DEFÉNDESE PRODUCINDO MÁIS
~VIER

O sector lácteo comezou a ser, en Galiza,
dinámico, con ampla capacidade produtiva,
con capacidade para xerar riqueza, en definitiva con condicións cuantitativa e cualitativamente óptimas a meados da década dos
80; xusto cando a nível oficial se lle comezaron a poñer valados para que o seu desenvolvimento non fose levado a bon termo. Incentivó L.lse e animóuse a unha xente a
construir unhas boas explotacións e a convertírense nuns bons profesionais para unha
vez que o consiguen, amosarlles a outra cara da moeda, as limitacións, impedimentos-e
ameazas. Dá a impresión de que a unha
man negra se lle ocurrise "cuidado que· vai
haber en Galiza algo que funcione ben, que
aporte riqueza e benestar: impidámolo".
Foron as normativas comunitárias, ás de
antes e as de agora, as que se encargaron
de dar soporte legal ao intento const~nte de
desfeita no sector.
Fáise necesário matizar que a Unión Europea non é máis que unha arma ao servizo
das multinacionais e do sistema de capitalis"
mo trasnacional para darlle legalidade ao
mesmo, e éste úsaa para facer a sua planificación económica universal, de xeito que todas aquela$ áreas que non ten pensado desenrolar, .cada vez que abren unha via de
futuro, machácalles·a cabeza. Galiza é unha
ciosas áreas, por iso todos os sectores que
aquí cobraron dinámica e futuro, (chámese.

G.

pesca, naval, leite, etc ... ) son paulatinamente machados por diversos métodos. Non estamos pois diante da Europa da solidaridade, senón diante dunha arma dun sistema
capitalista inxusto e agresivo.
·
As cuotas de produción) os mecanismos
que as regulan e a sancion por incumplilas,
ou supertaxa, son o amparo legal qu.e impide que o sector lácteo galego, en paga de
seguir desenvolvéndose, non só se estanque senón que, mesmo, retroceda nalguns
casos. Pero as cuotas e os seus regulamentos son algo que a unión e a capacidade de
loita do sector pode combater, por iso o sistema legal as converte en algo inconcreto,
con grandes lagoaE! legais que permitan
desfases e chamulles e con incumprimento
da própria legalidade, incluso por parte da
Administración. Todo isto sementa no sector
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'As inconcrecións da
lei impiden que o
labrego poida
enfrentarse a ela"

SANTISO

·

incertidume e desnorte, as verdadeiras armas con"Ctue se está limitando o sector.
Calquer labrego, coa política definida poderia enfrentarse a ela; cando esta é algo inconcreto tén que estar a cotio dando paos
de cego.
Exemplo ilustrativo supone o chamado
"mercado de cuotas". nengunha disposición
legal regula ese mercado, pero ao sistema
interésalle porque redestribue a cuota dun
xeito máis real, failles facer noves investimentos ás explotacións, (que nunca van
amortizar, e polo tanto, supoñen unha descapitalización das mesmas), moitas explotacións venden a cuota, coa ilusión de viver
mellor do que estalles deixe que da própria
producióh, polo tanto a capacidade produtiva merma, e por enriba, a administración
quítase do lombo presupostos para abandono, redistribucións de cuota asegun producións reais, e en definitiva a responsabilidade reguladora do mercado. Todos sabemos
que toda esta anarquia traerá consigo, a
medio prazo o esnaquizamento do sector,
pero este era o obxectiyo do sistema, e polo
tanto da Administración e dos governos.
A defensa do sector, con toda esta incertidume, ten unha única via: producir ao máximo das posibilidades e defender a produción a toda costa. Só existe unha organización agrária .que o teña claro, que é o

S.L.G., o resto andan metrdas nos intrtrigolis da burocrácia e dos mecanismos do sistema polo que este xoga con eles exactamente · como quere, alguns incluso foron
criados para iso. Daí ven o grande empeño
dos poderes públicos en destruílo, a última
intentona estáse levando a cabo a nível de
recortes presupostários e de marxinación
económica. A Conselleria de Agricultura ten
claro que se o consigue rematáronlle os
problemas para aplicar a política comunitária, e polo tanto para a desfeita dos sectores produtivos vinculados ao medio rural.
O papel das centrais leiteiras limítase a un
baile entre ambas marxes, pero en definitiva,
todas elas, con maior ou menos agresividade están aplicando a política da administración. Unhas son a avanzadilfa ofensiva,
constituíndo a ameaza constante de impagos e de retencións, outras miran máis pela
sua economia e chegan á conclusión de que
importar é máis caro, e van trampeando dentro do sistema, pero nengunha se enfrenta
de xeito claro á política dos governos. Está
claro que, en maior ou menor grao, forman
parte do ,Sistema e aplícano, incluso co problema que teñen que de aplicar a cuota e
non terian con que abastecer o seu mercado, sen un nivel de importacións que non está ao alcance de todas elas. +
XABIER GüMEZ SA:\TISO

". :. ~ • -_, _é Coordt;nador do Sector Lácreo do S.L.G.

V.IAS DE COMUNICACIÓN

A XUNTA NON TEN CORAXE PARA DEFENDER
O FERROCARRIL
GUII.LERME

Galiza é unha nación periférica. Esta afirmación que a algunha xente lle pode parecer un simple eslogan político ten, sen
embargo, a sua concreción na práctica: o
atraso en matéria de infraestruturas viárias é secular. Co paso do tempo non só
non se corrixe a situación senón que,
comparativamente, se agrava.
Cando se tala de vias de comunicación,
as estradas ocupan un lugar preferente
na mente dos cidadáns, arrastrados sen
dúbida pala imperante cultura do automóbil, pero o que non é tan habitual é ter
presente a importáncia do ferrocarril para
o desenvolvimento económico e social
da nasa terra. Se o governo central, coa
clara connivéncia do Galega, dilata a
construción das autovias, no caso do naso ferrocarril simplesmente o condea á
sua desaparición.
O ferrocarril é un meio de transporte máis
barato e máis ecolóxico que o transporte
por estrada: aforra notabelmente com- .
bustíbel, provoca menos contaminación
atmosférica, necesita menos espazo para
a sua infraestrutura, causa menos impacto paisaxístico, e capaz de transportar
máis pasaxeiros e mercadorias e, aínda
por riba, é máis seguro.

rar este meio de transporte nen na conexión interior das nasas cidades e vias,
nen a conexión exterior, xa sexa coa meseta ou con Portugal.
Esta descrición do que acontece, que resulta evidente para todo aquel que o
queira ver, é abordada polos governantes central e autonómicos coa displicéncia e, porque non dicilo, coa caradura á
que nos teñen acostumados. A falla de
dignidade e de coraxe político da Xunta
de Galiza fai que non enfronten cun mínimo de seriedade este grave problema.
Non é de recibo que o señor Cuíña da
por bo que a variante do Guadarrama, da
que por certo non hai presupostos nen
prazos fixados para a sua construción,
sexa cáseque a panacea para resolver a
situación do noso ferrocarril, cando a rede interior se nos cae a cachos. Tampouco é que o señor Fraga cale a boca tras
unha entrevista coa señora Mercé Sala,
na que esta ten a desfachatez de anunciar o investimento de só 2.500 millóns
na rede galega en dous anos, dos
340.000 millóns previstos por RENFE pa-

VAZQUEZ
Nesta situación debe ser a sociedade civil quen tome nas suas próprias mans a
defensa do seu futuro: asociacións em presariais, meios de comunicación, usuáPouco podemos esperar de semellantes
governantes. Para completar o cadro da . rios, sindicatos, grupos políticos, conce llos, etc. deben participar activamente na
arrepio pensar cal é o papel que están a
defensa do naso tren. A criación dunha
xogar os parlamentários estatais do PP e
Plataforma Galega de Defensa do Ferrodo PSOE , teoricamente elexidos para decarril é unha tarefa a abordar nos próxifender os intereses dos galegas, e que
mos meses. E é urxente facelo porque o
constantemente os esquecen en benefiferrocarril galega está nunha situación lício das estratéxias estatais dos seus resmite que non admite demora: ou urxentepeitivos partidos ..
mente se inviste na sua modernización e,
xa que logo, en facelo competitivo con
outros meios de transporte, ou irá perdendo cada vez máis usuários, o que levará inevitabelmente ao peche da maioria das liñas co argumento da sua falla
de rendabilidade.
ra mellorar a infraestrutura no estado en
catro anos.

-------------Na Europa
desenvolvida aposta-se
claramente pala
potenciación do
transporte f erroviário

Pode a nasa na,ción permitirse o luxo de
perder o tren? E evidente que non , e só
o esforzo da cidadania poderá
impedilo.+
GlJILLE.RME VAZQCEZ VAZQLJEZ

é D putado do B G

Na Europa desenvolvida aposta-se claramente pala potenciación do transporte ferroviário. Cada vez máis cidades comunican-se a traversa de trens rápidos, capaces de competir co automóbil e o avión~
tamén no Estado Español fixeron-se fortes investimentos para comunicar por ferrocarril Madrid con Andalucía, Valéncia,
etc., no Plano Director de lnfraestruturas
está previsto a modernización das comunicacións ferroviárias con Barcelona e
Euskadi, entre outras.
Galiza fica, máis unha vez, marxinada,
fóra das previsións de actuación do Ministério de Transportes. Galiza, onde o
ferrocarril chegou moito máis tarde que a
outras zonas do Estado, coas consecuéncias por todos coñecidas, pode agora sofrer a sua perda se a sociedade galega non toma conciéncia da necesidade
de defendelo. Durante anos e anos non
se investiu nada na modernización da
nosa rede ferroviária; consecuéncia disto
é a situación actual: trazados do século
pasado, velocidades médias de 50-60
Km/hora, auséncia de dobles vías ou de
electrificación, material de transporte anticuado, redución de servizos, peche de
estacións ... E como dicia, nengun plano
concreto de actuación destinado a n:iello-

Segundo o Ministro de Obras Públicas,
Josep Borrell, vanse investir nos vindeiros anos uns 130.000 millóns d~ pesetas
para mellorar os ferrocarrís en Galiza, cifra importante que, de ser así, debera poñernos contentos a todos. Pero, dado
que o Ministro non concreta nen cales
son as obras, nen cando van comezar,
un non pode menos que pensar que estamos ante unha _nova promesa que só
pretenda frear as protestas polos maos
servícios que hoxe se prestan e o agrávio comparativo co resto do Estado, especialmente o arco mediterráneo.
Coido que a esta altura cada vez que escoitamos anúncios deste estilo, todos sabemos que estamos ante unha nova ''tomadura de pelo", o que non comprendemos é cómo a Xunta de Galiza e os médios de información non son máis rigurosos, non colocan no lugar que lle corresponde ao Ministro ou Director Xeral de tur,,:..:J~··'·
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no, que xoga cos xustos anceios de progreso de todo un país. Porque, se ademais
de marxinarnos se nos toma por parvos, .
pode rematar parecendo que o somos.
·
Resulta extrano que o Ministro faga este
anúncio poucos días despois de que a
Directora de Rente dera a coñecer investimentos na rede galega por 2.500
millóns nos vindeir.os tres anos, logo
dunha reunión con Fraga. Cifra que é
cativa, e que non soluciona nen os maos servícios oferecidos por Rente en
Galiza, nen o progresivo desmantelamento. E que é comparativamente ofensiva co que se vai facer no resto do Estado , onde van quedar comunicadas
Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Valladolid, etc, coa rede europea
de alta velocidade. Por outra banda, é
significativo que este "caramelo" se ofereza no mesmo momento no que se dá
a coñecer unha demora na construción
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no túnel de Guadarrama, e se vencelle á
construción deste, a mellara .da rede galega e a conexión con Europa, como se
non se poidese ir por Paléncia e Valladolid ... a menos, .que os de Madrid nos
teñan tanto cariño. Ainda que, como ben
di a canción, hai cariños que matan.

-~------------Non comprendemos
cómo a Xunta de Galiza
non coloca no lugar
que lle corresponde ao
Ministro

Non se nos pode marxinar na construción de estradas, nos ferrocarrís, limitar
a produción pesqueira, láctea e naval e
pedir que sexamos comprensivos ou
que esperemos. A mellara dos ferrocarrí s, tanto interior como as conexións
con Portugal e Europa, debe realizarse
agora mesmo, non se pode dilatar máis.
Non póde ser que de Madrid a Málaga
se tarde 5 horas e de Madrid a Vigo 12.
A obrigación de esixir que non haxa un
trato discriminatório corresponde á Xunta de Galiza, xa que ten a máxima responsabilidade política de representar os
nosos intereses. Mais, a Xunta gasta
moito en publicidade, pero non se lle
ven resultados, e por se faltaban exemplos ofensivos: agora xa non se trata só
de que non se nos faga caso, senón que
tamén se nos "toma o pelo" .+
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ESPAÑASEN AUGA
O fracaso do trasvase do Teixo compromete o Plano Hidrolóxico

Madrid converte a regueifa da auga entre
Castela e Levante nun proceso ás autonomias
a mesma pero hoxe multiplicouse por 15 e entre as duas autonomias citadas suman case catre millóns de hectáreas de regadío. De todos xeitos, os 600.000
metros cúbicos que tiña que
desviar anualmente cara o Surleste o trasvase do T eixo non
chegaron máis que a uns ocasionais 400.000 dos quemáis da
terceira parte foron sempre para
consumo das áreas turísticas.

•G.LT.

Para a Ditadura era a
sequía pertinaz, causada
pola adversidade
climatolóxica; para o
Governo do PSOE é A
Guerra da Auga, atribuida
ao desenvolvemento
perverso das autonomias.
Ambasduas intepretacións
eluden o grave problema
de fondo duns recursos
escasos e da planificación
que nunca existeu . O
enfrontamento fai dubidar
da vi abi lidade do Plano
Hidrolóxico de 1992,
baseado nos trasvases.
O Estado español ten o segundo
consumo de auga por habitante
e ano do mundo pero as suas
reservas non se corresponden
coa demanda, tal como revela a
recente regueifa entre as autonom ias de Valéncia , Múrcia e
Castela-A Mancha. Segundo o
Ministerio de Obras Públicas ,
para a povoación actual do Estado, os recursos naturais meios
están en tres mil metros cúbicos
por habitante e ano; os recursos
regulados están en 1.300 metros
cúbicos pero a sua distribución é
un mosaico de desigualdades.
Asi un habitante da conca meia
e baixa do Ebro ten 4.170 metros cúbicos, os do Douro 3.798
e os do Teixo 1.382. Ao seu carón contrastan os 450 da Galiza

Esta vella prescripción sobre o
equilíbrio hídrico peninsular mantense no Plano Hidrolóxico de
1992. A proposta é que as áreas
excedentárias (xulgadas segundo
este critério fáctico) receban compensacións a meio de recargas
nos recibos da auga dos deficitários. As zonas chamadas secas
entregarian o vinte por cento deste canon aos que cedan auga.

X. MAURIZ COLLADO

ou os 350 das Canarias. Areas
ben irrigadas non consumen por
falla de regadíos ou por atraso.

a prezos simbólicos do espazo
de domínio público da costa.

O plano de Costa
O mapa peninsular está divido
entre as necesidades dun triángulo mediterráneo, sen auga pero de grande producción agrícola, e toda a verquente atlántica,
con moita auga pero case sen
regadíos . O desnível da demanda de auga está acentuado entre ambasduas caras peninsulares polo desenvolvemento da indústria turística, fomentada polo
governo da Ditadura coa venda

O pensamenfo do Govemo central sobre estes desequilíbrios non
difire do que expresara Joaquín
Costa no seu Colectivismo Agrário de 1898. Para o rexeneracionista, a verquente occidental teria
que trasvasar o seu excedente ao
Leste. Seria un ministro de Obras
Públicas de Franco o que inagurase por fin o trasvase do Teixo
ao Segura, proposto por Costa e

comezado polo ditador Primo de
Rivera. Pero a obra faraónica
nunca funcionou como estaba
previsto, entre outras razóns porque o desenvolvemento da canea
alta do T eixo comprometía o volume excedentárió previsto.
O tempo tampouco perdoou ás
previsións de desenvolvemento
agrícola do leste peninsular. Os
árabes deseñaron un acabado
sistema de encaros para o rego
da harta de Valéncia e Múrcia.
Até o século XIX a plantilla árabe das conducións de augas foi

Os ponentes do Plano Hidrolóxico consideran o enfrontamento
das tres autonomias implicadas
no derrego do Teixo como unha
perversión do governo áutonómico, sobretodo no caso de José Bono, presidente de Castela
a Mancha que negou a auga á
Murcia e Valéncia. Para o Governo de Madrid , que finalmente
impuxo o trasvase de 55 hectómetros cúbicos, Bono sobreactuaba a defensa dos seus recursos para asegurar os seus votantes nas vindeiras autonómicas. Outros ven neste diagnóstico centralista sobre a extensión
da peste das Taifas un enmascaramento do problema de fondo, agravado ca paso dos anos
e extraviado no recurso á autoridade do Estado. +

ESPÉCTACULOS DEPORTIVOS

A programación do percorrido de L'Équipe voltouse ao seu favor

lndurain, vencedor das circunstáncias
• PUCHEIRO

A Volta Ciclista a Fráncia de
1994 viña marcada por duas circunstáncias . A supremacía de
Miguel lndurain durante os últimos tres anos e a coincidéncia
de datas co Mundial de Fútbol.
A programación, o xeito de correr e mesmo o desenlace final ,
con vitória sen paliativos do corredor de Nafarroa, foron froito
destas situacións.
Cando o pelotón ciclista chegou
o Domingo aes Campos Elíseos, debería de facelo con tan só
56 corredores. A organización,
ante tan insólito espectáculo,
decidira recuperar na penúltima
etapa alpina a case a metade
dos ciclistas, pois nun feito sen
precedente, chegaran fóra de
control. Esta decisión, moi contestada por algunhas equipas
que se viran claramente perxudicadas por esta alteración do
regulamento, salvou a imaxe do
Tour, acochando, nembargantes, a realidade desta carreira.
A coincidéncia da pr9ba ciclista
ca Campionato Mundial de Fút-

bol, levara aos organizadores a
tentar deseñar un recorrido que
mantivese a tensión até a última
semana, cando ambos espectáculos deportivos xa non terian
que competir pala audiéncia nen
pala publicidade. Programaron ,
por isa, concentrar as etapas
montañosas na última semana,
incluindo a crono-escalada.
Ao mesmo tempo, o percorrido
do Tour 94 foi deseñado para
posibilitar a aparición dun corredor que desbancase a lndurain
do primeiro caixón do pódio.
L'Equipe, o xornal organizador,
non só o calificou como un tra- ·
zado anti-lndurian, senón que
pronosticou o fin do reinado do
corredor do Banesto. Pensaron
en Tony Rominger como sucesor, tentando configurar un recorrido que favorecese ao corredor suizo. O domínio de lndurain xa non é rendíbel publicitáriamente, por isa cada ano percúrase un sucesor que aumente
a tensión da proba, que se traduce en audiéncia e, por conseguinte, en ingresos publicitários.
Para que lndurian chegase ma-

duro á última semana , aos Alpes, e puidese sen desbancado
por Rominger nun terreo no que
lle seria máis propício, endureceron as etapas non só con kilometraxes que pasaban a maior parte dos dias dos 200 kilómetros,
senón que, na percura da rendabilidade, abrigaron aos ciclistas a
grandes desprazamentos, copaso do Canal da Manga incluido.

A estratéxia
do Mapei-Clas
A outra idea concebida por Jean
Marie e Bernard Hinault era impedir que lndurian chegase a última semana cunha renda suficiente para gañar con só aguantar a roda de Rominger na montaña. A contra-relóxio por equipas debia equilibrar os tempos
perdidos nas cronos individuais.
Na crono-escalada, Rominger e
lndurain deberían decidir o vencedor da carreira.
O Mapei-Clas deseñou uhnha
estratéxia coincidente coa idea
de impedir que lndurain chegase
forte aos Alpes. Rominger e o
seu director Juan Fernández ti-

ñan manifestado que "atacaremos desde o primeiro dia e en
todos os terreas para desgastar
a lndurain". Non só eles pensaban o mesmo. A maioria de equipas, con corredores que sabían
que non ian pasar a montaña, só
tiñan a oportunidade de gañar
nestas primeiras etapas. lndurain
e o Banesto, na vez de controlar
a carreira, deixaban que fara
deslocada. Tampouco habia outras equipas capaces de impar a
arde no pelotón. Foi asi como se
conseguiu que todos os dias se
superasen as meias previstas,
chegando a ser o Tour con velocidade máis alta, pésie á extensión das quilometraxes.

seus adversários a máis de sete
minutos. Xa tiña renda suficiente
para administrar. Rominger non
só se veu abaixo moralmente. A
estratéxia de desgaste coa que
queria vencer a lndurain, voltouse
en contra sua, acabando sen forzas. Segundo mesmo certificaron
os médicos do T0ur, as suas moléstias físicas non eran máis que
froito do cansáncio. Con el fóronse tamén para o auto-basoira,
Chiapucci , Bugrio, Alcalá. .. , todos
os que deberian ser os principais
inimigos do tetra-campión.

Afina!, o que cantan son as forzas que ten cada quen. A estrada
pasa factura. Para que o negócio
continúe é necesário percurar noA carreira estaba a ser como
ves contrincantes . Mentres non
se enfronten no Tour, alimentaráquerían organizadores e aspirante
se a imaxe de Berzin. Algun dia,
a colocarse o amarelo á chegada
lndurain, caerá derrotado, pero ,
a Paris. Por se fose pouco, apareceu a calor. As estratéxias viñépolo visto, ainda van ter que
ronse abaixo. O Banesto non só
agardar outro ano. Está disposto
a situarse ao nível de Anquetil e
superou ao Mapei-Clas na crono
por equipas, senón que na seMerckx. Hinault, un dos deseñadores do recorrido da edición que
guinte loita en solitário contra o
ven de finalizar, que sempre critireloxo en Bergerac, lndurain discou a lndurain, pronostica agora
tanciou a Rominger. Segundo
aparec~u a. montañé~, r_
ubindo a. , qt,Je o n¡;l\(qrro é. cap¿µ: de g?ñ<=:t~
seis rondas francesas.+
·
Hautacam, lndurain situou aos
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os DIREITOS DA EMIGRACION

ANOSA TERRA
ENCADERNADA

1978 -1993
(16

TOMOS)

Francisco Lores
'A Xunta retiroulle á histórica Federación de Sociedades
Galegas o recoñecimento da galeguidade'
Francisco Lores marchou do Grove en 1952 e botou dezaoito anos sen regresar a
Galiza, "sain empuxado pola fame e a falta de traballo. Naqueles anos se deran pasaxes
gratuitos valeirábase o país". De viaxe nestas semanas por Galiza reivindica ante a
Xunta o recoñecimento da galeguidade retirado a unha das institucións emblemáticas da
emigración galega a América. Presidente do Comité de Residentes de Buenos Aires,
directivo da Federación de Sociedades Galegas e membro do Consello Xeral da
Emigración, Lores reclama plenos direitos políticos e económicos para os emigrantes.
• XAN CARBALLA

A Federación de Sociedades
Galegas de Buenos Aires é unha das agrupacións de meirande importáncia histórica. Cal é
a sua situación actual?
A Federación desde 1921 foi un
baluarte democrático, de apoio á
República e de loita antifascista.

Tomo!
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

1978 4.000 pta
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992
1993 8.000 pta

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A coleición

completa
(16 tomos) ao
prezo de
68.000 pta.!

FORMA DE PAGAMENTO:
PARA A COLEICION COMPLETA

D Ao contado (cheque)
Domiciliación bancária: D 3 recibos. de 22.667 pta.
D 6 recibos de 11.334 "
D 12 recibos de 5.667 "
PARA TOMOS SOLTOS

D
D

Ao contado (cheque)
Domiciliación bancária
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro)

Remitir a A NOSA '!'ERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CORREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30.

NOME ........................................................................ APEUDOS ..............................................................
ENDEREZO ......................................................................................... :............................... ;......... .............. .
........................................................ C.P.................................. TELÉFONO ............................................... .
POVOACIÓN ............................................................. PROVÍNCIA ........................................................... .
Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletin adxunto)

BANCO/CAIXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº............................................... .
muLAR DA CONTA/UBRETA ......................................................................................................................
................................................................................... Nº SUCURSAL ..................... :.:............................... .
POVOACIÓN ........... ................................................... PROVÍNCIA ........................................................... .
Sérvonse tomar noto de atender olé novo aviso, e con cargo á miño canto, os recibos que oo meu
nome lle sexon opresentodos por Promociáns Cuturois Galegas S.A. (A NOSA TERRA)
ATENTAMENTE (SINATURAl

DATA

Actualmente ternos algunhas dificu ldades económicas que estamos capeando . Politicamente
mantemos un certo pulso con alguns sectores que queren valeirar
politicamente a Federación, e
conquerimos a incorporación de
xente nova, da terceira xeneración , através do grupo Xeito
Novo, que é un aporte decisivo
para revitalizar a Federación.

O edifício da Federación ene Chacabuco 955, e o seu teatro adxunto, Bambalinas , son propriedade
da Federación e un património
fundamental do que non nos irnos
desprender . Tamén ternos unha
zona de recreo, con piscinas e outras instalacións, fóra de Buenos
Aires, e agora estámolo alugando
para aliviar a situación económica, que xa está desafogada. Nós
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ternos pouca burocrácia e poucos
gastos, pero queremos reabilitar o
Teatro Bambalinas que pode xogar un papel importante para a
comunidade. Niso teria un papel
importante a Xunta, que igual que
dá grandes axudas a outras entidades podia darllas á Federación,
pero a Xunta marxínanos en parte
polas nosas ideas políticas. Nós
convidamos a Amarelo de Castro
várias veces a visitar unha entidade que é histórica na emigración e
sempre di que non ten tempo.
A Xunta manda xente para cursos, pero a nós non. Mesmo está
restrinxindo o recoñecimento de
galeguidade a determinados grupos. Recentemente á Federación
tiráronlle ese recoñecimento, e
convocábana ás reunións de emigración . Pero agora estamos facendo trámites para recuperala.
Foi unha decisión parcial e pouco
democrática , porque a Federación co Centro Galega son as institucións históricas de maior importáncia en Buenos Aires.

Que actividade teñen as pequenas asociacións federadas?
Manteñen un funcionamento pequeno, moi conectados coas vilas
de orixe e facendo reunións
anuais. Nós na Federación tacemos actividades políticas e culturais, e editamos alguns libros como Camino de Sueño de Lueiro
Rey ou a escolma dos traballos
de Luís Seoane no periódico Ga/icia da Federación (Mercado de
las Artes y las Letras), unha mostra do Seoane máis revolucionário que irnos presentar estes dias
en Vigo. Antes dician que a Federación era un pouco españolista,
é certo que se movían partidos
españois ali dentro, pero as condicións están dadas para que se
galeguice máis. Antes a loita antifranquista era o centro , pero danse as condicións para que a Federación sexa máis nacionalista.

Democratizar o Consello
Xeral da Emigración
Vostede preside o Comité de
Residentes Españois en Buenos Aires. Que funcións teñen
estes comités?
Por decreto criáronse os CAES en
todo o mundo , e eu pertenzo ao
de Buenos Aires , que é o máis
grande da Arxentina con 21 membros. Representan aos emigrantes
diante do governo español, e reúnanse en Madrid semestralmente
no Consello Xeral da Emigración
con diferentes ministros para procurar solucións aos grandes problemas da comunidade emigrada.
Non é moi democrático no funcionamento interno porque ainda que
nós somos eleitos desde a base, o
presidente do Consello Xeral da
Emigración é designado directamente pola Ministro de Asuntos
Sociais. lso hai que correxilo.

A situación das comunidades
galegas en Latinoamérica foi
especialmente grave nestes últimos anos. Como están as
cousas hoxe?
Nós antes de ser elexidos tivemos
que facer unha marcha
consulado que vós recolléstedes no periódico. A xente estaba desesperada porque as promesas de concesións de pensións non contributivas non se facian realidade. Houbo xente que mesmo se suicidou
porque non via saidas. A situaicón
non é tan crítica pero segue grave.
Deteuse a inflación pero cun custe
social imenso que repercute nos
xubilados e na clase obreira, au-
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adquirido, pero non cobren nada.
Pagaron 5.600, pero faltan outras
9.000 por entregar. Eu chego aqui
e topo aos funcionários de vacacións e por iso até Setembro e Ou,tubro non se van poder cobrar. E
unha falta de sensibilidade.

de Galiza'
O arquivo da Federación de
Sociedades Galegas é unha
parte fundamental da memória da emigración. Que plans
teñen para el?

As axudas da Xunta chegan?

Nós catalogámolo e ternos várias xestións feitas para poder
relacionalo con Galiza. O alcalde de Oleiros amosouse
moi interesado en instalalo no
concello e tamén o Parlamento. Ali hai un património enorme que é a verdadeira história
de Galiza, que despois da
guerra tivo continuidade en
América. Hai periódicos, correspondéncia, fotografias, ...
de Castelao, de Alonso Rios,
de Azaña, de moita xente . A
idea nosa seria que en calquer
caso na própria Federación
quedase microfilmado para
consulta. A idea de envíalo para acá, é discutida, pero eu
son partidário de que os orixinais se veñan para Galiza porque non se sabe cal pode ser
o futuro das institucións. Hai
uns anos un directivo ignorante malvendeu alguns retratos
que estaban nos salóns da Federación porque ignoraba que
valor tiñan. Todo o património
hai que coidalo, e outra idea
podia ser criar ali un Museu da
Emigración que quedase para
os nosos tillos. Pero na directi- 1
va vémolo máis seguro aqui. • :
1

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

Antes a loita
antifranqu ista era o
centro, pero danse
as condicións para
que a Federación
sexa máis
nacionalista.
mentou o paro e os nosos vellos
sofren as consecuéncias. Até tal
ponto de que se se medican non
comen ou viceversa. Alguns teñen
o apoio dos tillos, pero non todos
están en condicións de axudar porque os soldos son moi baixos e o
custe da vida, da cesta da compra,
é maior que aqui.
Na última visita de Cristina Alberdi
ao CRE de Buenos Aires pedímoslle que as mediciñas fosen gratuitas para os vellos emigrantes e que
se fixesen acordos para que os galegas puidesen ingresar en hospitais da comunidade, cando menos
para estar nun ambiente pr9ximo.
A ministro dixo que tiñam'os os
mesmos direitos constitucionais
que se vivísemos na Península, pero do dito ao feito hai que pereorrer
un camiño. As axudas son moi' pequenas e non están· adaptadas. As
pensións non contributivas lográronse pero a cuantía é moi pequena. Son boas porque é un direito

Queremos que º Ministério axilice
os trámites para
recuperar a
nacionalidade, que
en ocasións tarda
dous anos.

Son pequenas, uns 300 dólares
anuais, e despois teñen as viaxes
do reencontro que están ben, por
máis que se fagan por eleitoralismo. Pero son boas veñan de onde veñan.

Conseguir
representación própria
Como Plataforma Eleitoral dos
Emigrantes reivindican unha
preséncia própria nos Parlamentos?
O noso obxectivo concreto é que
os emigrantes teñan representación directa nos parlamentos español e galega. En certo senso é reivindicar unha conquista do pasado. No 36 enviamos a Antón Alonso Ríos e a Ramón Suárez Picallo.
Hai máis de un millón de galegos
na emigración e coidamos que teñen que ter representantes directos . Recentemente tivemos conversas co BNG por ver se podemos ter algun tipo de integración.
Nós queremos que o voto sexa
nos consulados e que a inscripción consular se convirta en padrón eleitoral, porque agora hai
que empadronarse especificamente. Só estamos 40.000 nas
listas cando hai 400.000 persoas
con nacionalidade española e
despois os tillos de españois nacionalizados que recuperaron a
nacionalidade teñen direito a vóto.

A nacionalidade só se conserva até a segunda xeneración?
Pero sempre que esteña encadeada. Se o meu filio corta o neto non
pode tomala, co que xa ten os problemas dun estranxeiro para regresar e obter residéncia. Hai moita
xente que está a facer os trámites,
coido que máis que por patriotismo
por desexo de ter saidas no futuro.
Nós como Consello de Residentes
estamos facendo unha campaña
para informar sobre estas posibilidades e para censará xente. Pedímoslle ademáis ao Ministério que
axilice os trámites, porque hai recuperación s de nacionalidades
que tardan case dous anos.

PP e PSOE manteñen, a respeito das axudas, algun tipo de relación clientelar relacionada co
-voto-?-lndubidabelmente son axudas
moi relacionadas coas eleicións.
É un traballo político pensado na
rendabilidade eleito'ral. Pero non
podes criticar as axudas ou as
vjaxes porque son boas para a
xente. As próprias pensións non
contributivas asináronse moi cerca das eleicións e agora hai que
reclamar para que se amplíen.

Vostede fata dunha terceira xeneración que se incorpora ás
sociedades. Fano pensando no
regreso?
M_oitos viñero.n e outros queren
vir. Pero se miramos Xeito Novo,
que son tillos e netos de galegas,
creceu moito, con clases de idioma, baile, música celta, gastronomía galeg,a, ... e a resposta é admirábel. E como unha cadea en
reacción e un fenómeno novo que
nos enche de orgullo porque vemos futuro.+

A prol de partir Bósnia
Javier Villanueva, autor de Puentes Rotos sobre el Orina: Conflictos
nacionales na ex-Yugoslavia puntualiza no número 49 da revista
llIKA a sua posición a prol da partición de Bósnia. "Primeiro, (a
partición étnica) non me parece un critério aberrante per se; é tan
lexítimo e problemático coma outros. Se cadra no seu caso pode
ser razoábel botar man da partición á vista dos temores
expresados entre os sérbios a viver nunha minoría despois que se
extinga a antiga federación iugoslava. Segundo a maioria dos
Estados se rexen polo princípio étnico, coma na Alemaña ou
España onde as constitucións o proclaman (... ) Terceiro, o critério
da maioria étnica, unha vez corrixido para que permita a autodeterminación de pequenos povos coma o basco, a un Estado de
Direito que asuma a pluralidade existente (paréceme o máis
civilizado do mundo) . Cuarto, a ditosa comunidade internacional
deberia teimar polo reparto de Bósnia dacordo con este critério
étnico correxido e preservar os direitos e sentimentos das minorías
que quixesen seguir vivindo na parte sérbia. Quinto, como,
salvando certas áreas de maioria máis compacta, o reparto de
calquera anaco de Bósnia é complicado, cómpre o acordo de todas
as partes comprometidas. Non se me escapa que isto non é máis
que parte do problema. Haberia que facer o mesmo en Kosovo e
Macedónia onde ese critério actua a prol da povoación albanesa".•

Evasión, corrupción e
chantaxe na Italia
Giancarlo Mazzuca asina o comentário editorial de LA Vcx:E, o
xornal de lndro Montanelli, de 23 de Xullo. "A economía non pecha
nen sequer no Agosto. Ou intervimos d~seguida ou remataremos
na série C da confianza internacional. E ben significativo o feito de
que os mercados financeiros e os operadores estranxeiros
volvesen as costas ao governo de Berlusconi. Despois dun breve
comezo con bon vento, a economía italiana perde credibilidade por
causa das indecisións do governo de Berlusconi, o seu medo e e o
~eu tacticismo. A amnistía non serve causa senón para incentivar
rrovas evasións e novas abusos". O mesmo diário entrevista ao
especialista en direito fiscal Victor Uckmar sobre o chamado tercer
tempo da campaña gubernamental contra a corrupción. "Nesta
terceira fase acadamos unha mistu~a de evasión, corrupción e
chantaxe. Malício que o fenómeno t~n unha importáncia que mete
medo, moi por riba do que se di. Por que? Porque para nós evadir
o fisco é un costume social. Nos paises luteranos, aparte da marte,
non lle hai causa máis segura que o de pagar impostas; nós
católicos ternos o perdón dos pecados o que en termos de política
fiscal chamamos amnistia". •

Franza teme
a democrácia na Ruanda
Victoria Brittain, comentarista do diário THE GuARDIAN, califica de
catastrófica a intervención francesa na Ruanda baixo o patrocínio
das Nacións Unidas. "Non hai país con menos razón que a Franza
para se meter a levar a paz á Ruanda. París ten unha folla
completa de intervencións militares e diplomáticas no país e a
última foi a prol do presidente Habiarimana, arquitecto dun goveq10
despótico e anti-democrático. A Franza adestrou os comandos
presidenciais ao estilo dos tonton-macoute (os matóns de Duvalier
en Haití) e enviara tropas para apoialo no 90. Os franceses están
no certo cando temen os efectos perniciosos sobre a rexión (sobre
todo no Zaire) dun governo democrático coma o que podia traer a
Fronte Patriótica Ruandesa".+
PLANTU/ LE MONDE

18

~º ~3~~~9~~LO

GALIZA EMUNDO

DE 1994
---------------------------

CÁMBIOS NORTE-SUL
Do 26 de Setembro ao 1 de Outubro deste
ano celebrará-se en Madrid o Foro Alternativo As outras voces do planeta, a iniciativa
da Campaña Internacional 50 anos aban-

dan. Trata-se dunha campaña de contestación a Asemblea X eral do FM 1 e Banco
Mundial, que se celebrará no Outono tamén
en Madrid no marco do 50 aniversário das

p

institucións de Bretton Woods. Os COSAL
da Galiza teñense aderido a este encontro
mundial de movimentos sociais e ONGs, e
forman parte do seu Comité de Apoio.

UNHA CAMPAÑA INTERNACIONAL CRITICA A "DICTADURA" DO FMI E BANCO MUNDIAL A 50 ANOS DA SUA CRIACIÓN

OS DINOSÁURIOS DE BRE7TON WOODS

A

M
al

AMAR.o FERREIROA
As institucións de Bretton Woods (EUA),
nacidas en 1944, pouco antes da vitória
aliada na Segunda Guerra Mundial, xurdiron como puntais do capitalismo para
rexir a arde mundial da posguerra. O
Fondo Monetário Internacional (FMI) encargaria-se de estabilizar os cámbios de
divisas, para asi ampliar o éomércio
mundial e facilitar a penetración de mercadorias. Foi o responsável directo da
miséria na que se atopan muitos países,
debido ás duras medidas de axuste económico ' ás que están suxeitos os seus
préstamos.

brios, da desfeita ecolóxica provocados
ton Woods: o naso modelo económico e
por tales institucións, estas seguen foro axeitado (desenvolviqo), e o resto do
mundo non ten máis que imita-lo canto
tes. Os recursos do planeta esgotan-se,
antes. Ou ben, se fala do Centro e da
o ar e a auga contaminan-se, os resíPeriféria, delatando o mesmo esquema
duos tóxicos e radioactivos acumulande análise: o centro, por suposto, somos
se ... só polo despilfarre enerxético do
nós. Norte e sur,
norte. A crecente
ainda que aparedébeda externa
tentemente son
non permite aos
termos máis obpaíses do sur esxectivos , non deicapar das gadouxan de responder
pas do FMI e do
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BM. A solución
a unha certa disposición espacial
proposta por eseurocentrista
tes organismos é
O Banco Mundial (BM) facilitaria o finan(como os mapas
conceder máis
zamento internacional dos grandes probaseados na propréstamos, o que
xectos, favorecendo a concentración da
xección Mercator
é unha óbvia mariqueza nos sectores monopolistas e finos que se incha o
nifestación de
nanceiros do norte e nas élites do sur. · território do norte
que en absoluto
en detrimento do
lles interesa soluO Acordo Xeral sobre Comércio e Arando sur, e que aincionar a crise
ceis (GATT) estabeleceria as novas norda se utilizan nas
económica munmas do ccimércio mundial, abrigando a
escalas). Pero a
dial , senón enriabrir os mercados do sur. As consecuénterminoloxia máis .
quecer-se á sua
cias serian a desaparición do pequeno
descarada e hipócosta. Na realidaprodutor local (o que provocaria migracrita é a de "paíde , os intereses
cións masivas) en benefício das grandes
ses ricos" e "paídos préstamos ,
empresas transnacionais do norte, e a
ses pobres": seria
que moit os paíimposición de monocultivos no sur que,
máis correcto talar
ses pagan en diaparte de arruinar a terra, serán sempre
de países enriquevisas ou espée exclusivamente utilizados para a exporcidos e países emcies , ou ainda en
tación ao norte.
pob r-ec idos, pois sistemas poi ítide feito a maior
cos , son ás veces
Queí! domina a linguaxe conserva o poparte da riqueza
máis cuantiosos
der. A hora de talar das relacións político(sexan min.eráis,
que os próprios
económicas mundiais, tala-se de países
madeira, petróleo, colleitas como manipréstamos. A erradicación desta causa
desenvolvidos (os nasos) e subdesenvolses ou café ... ) acha-se no sur (ainda que
de miséria pasaria necesariamente pala
vidos ou en vias de desenvolvimento (os
non por muito tempo).
anulación da débeda externa e a conceoutros): esta terminoloxia pon de manisión imediata de cando menos o 0,7%
festo a filosofia das institucións de BretMais apesar da crise, dos deseqi.Jilído PIB dos países industrializados.

'O verdadeiro

problema non está no
crecimento da
natalidade, senón no
feito de que un 23o/o da
povoación (o norte)
consume o 85% dos
recursos'.

pr
"SUPERPOVOACIÓN"

Ten-se acudido ao concepto de "superpovoación " como maneira de zanxar o
tema da pobreza intrinseca mundial.
Quere-se estabelecer unha relación directa entre o crecimento demográfico no
sur e a penúria económica, a fame e a
degradación ecolóxica. Pero ternos que
ter en canta que Europa é unha das zonas máis densamente povoadas do mundo (vexan-se os 15 millóns de holandeses nun território do tamaño da Galiza), e
que no sur as taxas de natalidade están
contrarrestadas por unha elevada taxa
de mortalidade, ou unha esperanza de
vida moi reducida. O verdadeiro problema non está no crecimento da natalidade, senón no feíto de que un 23% da povoación (o norte) consume o 85% dos recursos (extraídos ou producidos maioritariamente no sur) . Sobra comida no mundo; é o sistema capitalista o que falla.
Durante afame etíope exportában-se cereais desde ese país africano a Europa,
para alimentar o noso gando e os nasos
hábitos carnívoros . Este caso, que pode
surprender a alguén, e máis comun do
que parece: o mesmo acontecera tanto
durante a fam e irlandesa do século pasado, como durante afame índia. As leis do
mercado son ineludíveis.
A degradación ecolóxica, por outra banda, está globalizada de tal xeito que non
podemos culpar a nengun indivíduo dos
danos que poda causar, cando o asunto
máis grave (o efecto invernadeiro, o Jurado na capa de ozono ... ) depende exclusivamente do xeito de vida dese 23% de
persoas do norte. As institucións de Bretton Woods non mudaron de política desde a sua criación, nen
de métodos de traballo : custos ísima burocrácia , secretismo e
falta de democrácia e transparéncia, asi como unha caréncia
de responsabilidade financeira,
xa que os seus fracasos e perdas son pagados polos contri bu intes dos países membros .
Ainda que no Cúmio de Río de
Janeiro o BM abandeirara a defensa do meio ambiente mundial, a realidade é que el é unha
das causas do dterioro ecolóxico. Apesar de promover a "democráci a" no mundo (sempre
que non interfira cos seus intereses) , a realidade é que tanto o
FMI como o BM son esencialmente antidemocraticos : dos
máis de 150 estados membros e
sócios do FMI , só cinco deles
(EUA , Reino Unido , Alemaña ,
Franza e Xapón) controlan o
44% dos votos. E os países do
norte, é dicer, os pertencentes á
OCDE, teñen a chave de case o
55% dos votos. Ao que lle haberia que sumar o 10% de votos
dos países da OPEP, que se aliñan, por norma xeral, coa política ocidental. Por outra banda, a
Republica Popular Chinesa ,
cunha povoación de máis de
1.100 millóns de persoas, dispón unicamente do 2,5% dos
votos, mentres os EUA cantan
co 19% dos votos , cunha povoación de 250 míllóns de persoas .
No caso do BM, os 24 países da
OCDE teñen nas suas mans
máis de duas terceiras partes
dos votos totais. +
· AMAfl.O FE·J~tJl l ll.Ol\·6
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POLÍTICA CARCERÁRIA

Xavier Filgueira, preso independentista
'A negación do direito de autodeterminación xustifica todos os métodos de loita'
•M.V.

A nova política do
Ministério de lnterí¡0r non
alivia as medidas que este
preso independen~ista
galfQO, actualmente
enqarcerado en Jaén,
califica de "tan represivas
ou máis ca antes". As
suas declaracións desde o
cárcere son asumidas
tamén polos seus
compañeiros Carlos
Deibe, Duarte Abad e
Ramón Pinheiro,
actualmente recluidos nas
prisións de Córdoba,
Teruel e Ocaña
respectivamente.
Que trato está a recebir en
prisión?
Na maioria dos casos vexatório.
Levamos anos coas comunicacións orais e escritas intervidas,
soportando cacheos, isolamento,
trabas burocráticas para a concesión de visitas (cando non
proibicións expresas) de amigos/as, malleiras nas conducións
por parte da Garda Civil. Un trato
dirixido non só a afastar-nos do
noso entorno afectivo, cultural e
político, senón tamén destinado
a provocar no preso un nível de
inestabilidade que remate na sua
aniquilación física ou psíquica.
Todo na vella liña penitenciáriorepresiva de dobregar os carpos, a ver si así dan dobregado
tamén as vontades . Esta é a
eséncia do tratamento para cos
prisioneiros políticos que ten o
governo español , violentando todo tipo de normativa xurídica ao
respeito e que diversos informes
de organizacións non guvernamentais na Europa levan evidenciado durante estes anos. Certo
que en cada cárcere a situación
pode variar, pero as liñas xerais
son as mesmas e os obxetivos
idénticos.

cional). A Audiéncia Nacional
segue a ser un instrumento de
represión que aceita fidelmente
os ditados do poder executivo.
As fortes condeas que se nos
impuxeron son unha boa mostra
do que acabamos de dicer.

'A crise superarase
confiando máis nas
próprias forzas"

Tivo algun tipo de trabas para
a preparación do xuizo celebrado en Febreiro?
Fornes transladados a Madrid
con algo menos dun mes de antelación á data do xuizo. Separados en diferentes módulos para evitar calquer contacto entre
nós e todas as comunicacións
que mantivemos ces avogados·
estiveron intervidas. A min que
estiven nunha celda de aillamento impedironme, en todo
momento, sacar papel e bolígrafo da celda para comunicarme
cos avogados, nen tan sequer
as providéncias oficiais ou datos
relativos á marcha sumarial. lnterrompíronme a comunicación
ca avogada aes quince minutos
de te-la comezado dicindorque
xa era hora de pechar o cárcere . Diante da negativa dos avo-

Que valoración fai da sentenza de Febreiro pala que foron
condenados a máis de trescentos anos de carcere?

É unha senténcia política, dura
e exemplarizante, cuxo obxectivo fundamental á amedrentar ao
independentismo galega. Ditada
por un tribunal español que se
caracteriza pala sua vinculación
e sometimento aos ditados do
poder Executivo. Carecendo,
polo tanto, da independéncia e
imparcialidade que debe presidir
todo acto de administración de
xustiza. Algo que, inevitabelmente, leva a que princípios básicos como a presunción de inocéncia e outras garantías procedimentais estexan ausentes durante as actuacións. Cando unha persoa comparece ante un
tribunal de tales características
está culpabilizada de antemán.
O que ven a posterloíi, odia do
xuizo, é pura farsa. Lé_
ria formalística. Así aconteceu no naso
caso. O Tribunal lexitimou a tortura, non só por non recoñecer
a existéncia da mesma, ante
probas que resultaban evidentes, senón por dar como válidas

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

Abandonamos o EGPGC
por diferéncias tácticas'

1

Existen diferéncias entre
vostede e outros presos independentistas?
Na actualidade existen dous
grupos de presos, claramente
diferenciados, que sintonizan
con proxectos políticos diferentes. Un é o formado polos
presos e presas militantes do
EGPGC e outro o que formamos aqueles que abandoamos
a E.G ., producto de sérias ~
profundas diverxéncias, en
canto á maneira de entender o
proceso de Liberación Nacional e Social. As diverxéncias
fundamentais déron-se nos aspectos tácticos. Aspectos que
consideramos de vital importáncia, e que era necesário
definir, sobretodo frente a o
"estratexismo" constante que
viña caracterizando a práctica
do que por aquel entón denominabamos movimento político. Eran tempos en que todos
sintonizabamos coa A.P.U.,
após da escisipn da F.P.G ..

Como se ven desde o cárcere
os cámbios habidos na direción de prisións e Ministério
do Interior
Nada diferente do actual van
aportar, mantendo a inxusta e
ilegal política de dispersión e
xustificando o todo val contra os
presos políticos, dando cobertura legal a calisquer desmans habidos e por haber. A criación
dun novo Superministério que
engloba a Interior e Xustiza non
obedece máis que a necesidades e reaxustes internos e a algun que outro lavado de cara,
após das corruptelas que sairon
a iuz recentemente.

É máis, a práctica diária vai
amasando certo endurecemento. A tortura en comisarias e
cuarteliños segue senda practica
habitual, nos cárceres violan-se ·
a diário os dereitos fondamentais das persoas, indúltan-se torturadores que previamente foran
condeados coa participación do
Superministro Belloch cando era
xuiz en Euskadi (o caso Tomas
Linaza). Restabelece-se a "guerra suxa" contra o MVLN (Movemento Vasco de Liberación Na-

gados a abandoar a comunicación o xefe de servício sacoume
dali. Estes feitos non son outra
causa que a vulneración do dereito de defensa que vimos suportando desde o mesmo momento da detención e que deriva na celebración dunha série
de xuizos onde todo está predeterminado antes de comezar.

As nasas prqpostas eran claras. Entendiamos a loita polo
dereito de Auto-determinación
como un elemento que permitía aglutinar forzas para o cal
era necesária unha política de
confluéncia pontoal cori todas
aquelas organizacións que estivesen dispostas a priorizar
esta reivindicación básica, ainda senda conscentes das pró-

prias limitacións do independentismo . Eran tempos nos
que, no resto do Estado Español, se debatia sobre o dereito
de Auto-determinación. Na
mesma liña de actuación propoñia-se un entendemento ou
confluéncia dentro do movimento anti-represivo, entre
duél.s 1:ir!J8.nizacións que viñan
actuando neste campo CAR e
JUGA, de xeito que se fortalece-se a loita pala amnistía. Todos estes planteamentos non
pretendian, nen a unificación
política entre a FPG e APU,
nen no anti-represivo CAR-JUGA. Simplesmente planteabamos a confluéncia pontoal, en
base a obxectivos moi concretos que permitiran no futuro a
superación das causas que
provocaron a escisión no seo
do independentismo, recuperando a credibilidade do proxecto cara a fóra. Esta é a orixff das nasas diferéncias, ao
caron do debate xurdiran duas
concepción diferentes. que non
foi posíbel conciliar e que se
presentaron como antagónicas, o que inevitabelmente levo u ao naso abandono do
EGPGC. Non houbo capacidade para tratar as contradicións
en benefício do próprio proxecto e recurreu-se á imposición
dunha determinada liña que se
sabía de antemán que nós non
podíamos aceitar, o que consumou a ruptura entre nós. +

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

aquelas declaracións inculpatórias que mesmo foran modificadas no acto do xuizo oral. En
definitiva triunfa a fición elaborada polo Ministério Fiscal que
chega até o ponto de por no lugar dos feitos a persoas que
nunca estiveran ali, nen tiñan
participado na ación armada e
que sen embargo son condeadas a longos anos de cárcere.
Cabe destacar tamén as condeas que impuxeron aos encausados por colaboración, as memas
que até agora -ou incluso máis
graves-, se estan impondo nos
casos de pertenza.

do tomaban o camiño contrario. Non lle parez contraditório?

A primeira vista pode dar esa
impresión, pero unha análise mini m amente rigorosa lévanos
noutra direción. Cando no ano
87 xurde a violéncia política na
Galiza, desta volta da man do
EGPGC, poucas eran as organizacións armadas que no plano
internacional tiñan abandoado
este método de loita agás aquelas experiéncias que desapareceran por non callar nas diferentes realidades sociais e políticas
nas que estaban inxertadas que
é causa diferente. Polo tanto no
contexto que se daba nos anos
86 e 87 non había experiéncias
armadas que tomaran outro ca'Non houbo
miño, mantiñan a sua actividade.
Causa distinta son aquelas orgacapacidade para
. nizacións que sustituen a loita
armada como instrumento de
tratar as
ación política por teren chegado
a un proceso de acumulación de
contradicións en
forzas que lles permite modificar
benefício do
a situación política que deu orixe
ao conflito violento. Modificada
próprio, o que
tal situación os métodos de loita
han de variar, pois a loita armaconsumou a ·
da non é un fin en si mesmo, actua como un instrumento máis
ruptura entr~ nós'.
de cara a consecución de obxectivos políticos. Os procesos
de negociación pofítica no Salvador, Palestina, etc., poñen en
evidéncia o que vimos · dé dicer.
Vixéncia da violéncia
No contexto europeu os diferenpolítica
tes MLN vascos, irlandeses e
A violéncia política xurdeu na
corsos continuan a sua loita pala
Galiza cando a maioria das orLiberación Nacional dos seus
respeitivos pavos, en base a es- ganizacións armadas ·do muntratéxias onde a presenza da loita armada constitue un elemento
máis do proceso.

""!

Cal é a sua postura política
actual?
Seguimos a pensar que o independentismo non só ten razón
de ser, senón que é unha necesidade que se fundamenta na
própria ralidade colonial da Galiza. O pavo taballador galega ten
que ser capaz de consolidar unha expresión política non asimilábel no marco actual que defenda. sen ambigüidades os intereses nacionais e das camadas
populares. Rexeitamos o marco
xurídico~político vixente (constitución e autonomia) porque perpetúa o domínio español na Ga~
liza e impide que unha reivindicáción tan fundamental como o
dereito de autó-determinación
sexa recoñecida. A negación
deste dereito ·xustifica ·todos os
métodos de loita. Certo que, hoxe·, o independentismo non é un
proxecto rematado e probabelm ente tampouco configurado
definitivamente .. Vai-se redefinindo e readecuando ás circunstáncias do momento político. Como
unha forza nova e emerxente
_ ten a sua própria odisea, a sua
busqueda. Entendemos que se
teñen que superar eses momentos de crise e debilidade polos
que atravesamos, o cal pasa por
aprofundizar no próprio proxectc, tirando cara adiante con novas folgos, confiando máis nas
próprias forzas, asumindo que o
proceso emancipador da Pátria
é un longo camiño. Hai que entender e comprender o proxecto
sen inmediateces ou coxuntura
lismo que condicionen a própria
identidade do mesmo.+
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

....

Rosa Chacel será
"''

enterrada no
Panteón de Homes
· Ilustres de Valladolid.
Claro! Como antes
habia tan poucas
mulleres ilustres non
lle daba para facer
un panteón aparte.

No Festival de
Solidariedade co
Grupo de Empresas
Alvarez houbo
significativas

auséncias: O
Governador Civil,
Xurxo Parada que
non quixo
solidarizarse cos
seus cidadáns;
, Javier Moll,
proprietário de Faro
de Vigo, xornal que
vende o 90o/o dos
seus exemplares na
cidade e Manuel
Pérez, concelleiro
popular, que aspira a
lograr a maioria nas
próximas eleicións.
Será porque non lles
gastaba o nome dos
grupos participantes:
Os Resentidos·e
-Siniestro Total.

Indulto
na prática aos
mercenários
Amedo e
Domínguez co
fin de comprar
o seu siléncio
Os Comités Anti-Represivos de
Galiza, visto o feíto do paso ao
3º grao penitenciário (réxime
aberto) dos policías Amedo e
Domínguez, queremos unir a
nasa voz ao
clamor de protesta xeneralizado ante esta Esiximos
vergonzante situación, emitin- ademisión
do as seguintes imediata
consideracións:

do ministro de
Xustiza e
Interior

1ª.- Amedo e
Domínguez foron condenados
en 1991 pola
Audiéncia Nacional ao se demostar a sua culpabilidade en 6
delitos de asasinato frustrado e
mais a sua asociación ilícita en
relación cos GAL, mercenários
que pract,caron o terrorismo,
contándose entre as súas víti mas 24 asasinatos.

2ª.- Esta senténcia non deixa de
ser "branda", por canto non considera aos daquela membros da
Seguridade do Estado como terroristas e desvincula aos próprios
aparatos do Estado de tal responsabilidade, o cal semella un acto
de submisión do poder xudicial
ante as instáncias políticas.
3ª.- O paso ao 3º grao penitenciário (réxime aberto, xa que só
terán que ir durmir de luns a xoves, amais de contaren con 48
dias de permiso penitenciário ao
ano) non deixa de ser senón un
indulto na prátíca, algo que se viña ventando lago dos diversos
permisos penitenciários extraordinários (visita ao dentista, fin de
semana, encentro con familia-

ARAZÓN DE ESTADO
XOSÉ

Cm

CABIDO

Un foi educado na práctica da razón, por persoas capaces de
falar establecendo relacións complexas entre ideas confluentes
e subordinadas, esgotando na oralidade os límites do alento
como Proust ateigaba case ate facelo rebentar o saco sintáctico
da frase . Por iso con frecuencia un é facilmente derrotado por
persoas que non perden o tempo en facer argumentacións claras e lóxicas dos seus actos.
Esoutro día nunha panadería servíronme unhas rebanadas de
xamón a 6.700 pts o quilo, de maneira que 150 gramos valían
1.005 pts. Anque debo recoñecer que non tiña mala cara, ¿por
que valía tanto? Porque, ó parecer, aquel xamón era pata negra. Preguntei, ¿seguro que é pata negra? Esperando ver dediante unha etiqueta que o demostrase, pero a dependenta limitouse a coller o trozo de xamón -ben máis lardento do que
un imaxina o pata negra- e mostrarme o corte, botándome
unha mirada coma quen ¿Aínda es capaz de dubidalo?
Cando eramos inocentes e aprendíamos nocións elementais de
marxismo, mentres enguliamos Kafka sen mastigar, quizais tiñamos a idea de que o Estado Imperialista, ou calquera outro
aparato no que se corporeizase unha máxima concentración de
poder, operaba seguindo tan complexos e inextricables labirintos da razón posta ó servicio do mal , que nin equera coa información necesaria na man sería posible chegar a comprender
a súa lóxica interna.
Ciscar, sobre o terceiro grao para Amedo e Dornínguez (108
anos de condena cada un, 6 anos cumpridos) declara: "se explica poda estricta aplicación de la legislación penitenciaria".•

res ... ) de que gozaron nos 6 anos
e 1.3 dias que cumpriron prisión.
4ª.- Por todo isto, os Comités
Anti-Represivos de. Galiza esiximos a demisión inmediata do
ministro de Xustiza e Interior,
Juan Alberto Belloch, como responsábel directo da prática posta en liberdade de Amedo e Domínguez, baixo a chantaxe de
descubriren estes a trama dos
GAL, trama que se dera montado nos tempos de Barrionuevo
como ministro do Interior e que
con Corcuera no seu lugar gozara de impunidade delictiva.+
GLADYS AFONSO LoBATO
COMITÉS ANTI-REPRESNOS DE
GALIZA

A reciclaxe non
é compatíbel
COfl incineración
En relación ás novas sobre o
pleno da Mancomunidade de
Municipios da Coruña, celebrado
o día 12, a Plataforma pola Reducción, Reutilización e Reciclaxe e Contra da Incineración expresamos a nasa satisfacción
ante a mostra de sensibilidade
respecto a problemática do lixo
e a preocupación manifestada
por algúns dos políticos municipais asistentes, polos efectos
negativos para a saude e o me-

dioambiente do tratamento do lixo por incineración proposto pela Xunta de Galicia. Pero tememos que os acordes deste último pleno sigan
o mesmo camiño que os tomados con oca- Épreciso
sión do pleno
celebrado o 26 recuperar
de Marzo de tamén o papel,
1990, hai máis
de catre anos o cartón,
optaba xa a o plástico ea
mancomunidade por un pro- matéria
xecto de xestión dos resi- orgánica
duos sólidos urba ns baseado
na reciclaxe e a
compostaxe, acorde que como e
fácil comprobar até o de agora
quedou en papel mallado.
Non obstante queremos facer
fincapé na incompatibilidade entre reciclaxe e incineración , xa
que non se trata de recuperar
tan só aquelo que non arde: vidro, metais ... e preciso recuperar tamén o papel , o cartón , o
plástico e a materia orgánica, xa
que esta última constitue perto
do 50% do lixo e pode producir
un bo abono que permita recuperar os solos dos nasos bosques dexenerados tras de moitos anos de incendios e erosión .
Ademais debemos engadir que
a incineración causaría un grave
problema ambiental e de saude
xa que libera Dioxinas e Furanos entre outros elementos tóxicos, sendo estos dous os máis
perigosos dos coñecidos, tale
como o veñen recoñecendo
Axencias Medioambientais de
Gobernos como o de Canadá,
E.E.U.UL ou asociacións de Médicos Alemanas, Mallorquinas,
Galegas ...
A Plataforma constituida por
asociacións viciñais, grupos ecoloxistas, sindicatos, empresas,
partidos políticos ... ten manifestado mediante múltiples campañas o seu posicionamento ante
o tema, non obstante recolle a
petición de información formulada por algún dos ediles presente
no Pleno da Mancomunidade
pasado e enviará nos vindeiros
dias cartas aos distintos rexidores municipais para solicitar audiéncias, na que se entregaria
un dosier con información sobre
o problema do lixo e os seus distintos tratamentos . Nos últimos
anos fixeron-se repetidas solicitudes de entrevistas para facilitar
a postura ecoloxista e cidadana
ante o problema do lixo, obtendo-se tan só resposta do Concello de Oleiros. •
XACOBE MELÉNDEZ FASSBENDER
(PLATAFORMA POLA REDUCION,
REUTILIZACION E RECICLAXE E
CONTRA DA lNCINERACION DA

CORUÑA)

A nossa
selecc;om
A TVG ofereceu un
bon seguimento
informativo· do
conflito dos
boniteiros de Burela.
Os espectadores
lembraron aqueles
tempos nos que -0 .
\\

Escrevo depois de ler neste sem anári o informa<;ons sobre a
Selec<;om de Espanha de futebol. Só quero recordar que o
nosso país nom tem ainda Selecgom Nacional e que nom
considero saudável para o maU t Odurecer da nossa consciencia
Formand? parte da campaña a pral da autodeterminación fixemos esta postal, na que aparecen personaxes , de Pavo que um semanário nasobranceiras vencelladas, quer cultural, quer políticamente, nun proxecto comun de reafirmación e ensalza- cionalista como o vosso se idenmeryto de Galiza momo n~ción ben diferenciada. Se estás interesado na postal non dubides en solicitárnola a tifique com a equipa espanhola,
.razon de·so pesetas a 1:m1dade:-GAIJZA NovA DO FERRoL GAUANo . 71,- ENrREsow. ~u. 15402 FERRoL.,~ ~ embora. seja_.corn. ~e&pJ~itO.. . P(íti.-
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co" ou chamando-a "Selecc;;om
do Estado Espanhol".
Alguém podeia pensar que estou a misturar desporto com política, mas nom devemos esquecer que, se o
que procuramos é um país
normalizado , Sobram
também futebo1is tic amente selec~ons
cumpre rejeitar
polas que
os símbolos da
"Espanha Eter- simpatizar:
na" e trabal har
ado Brasil,
pala recuperac;;om dos nos- ada Irlanda ...
sos próprios.
Enquanto
a
normalidade
nom chegar, sobram selecc;;oms
palas que simpatizar: a do Brasil, por língua (e jogo); a da Irlanda (por proximidade cultural) ... Qualquer, excepto a do
colonizador espanhol. •
JoAM M. SEIXAS

de iogures Feiraco producíu en
nós efectos secundários imprevistos: os debates, que habian
centrarse na problemática méioam bie ntal, transformáronse en
discusión bizantinas sobre cal
deles era mellar, se o de morango ou o de ananá.

LA GABRIELLE
NANINA SANTOS

Ten un bonito nome de muller para ser convertida en trofeu
dos atuneiros do Cantábrico. Mar de guerras chegado o tempo
da captura do bonito por mor do cumprimento/ incumprimento
da normativa comunitária e por mor, tamén, do enfrontamento
das "novas/vellas" artes de pesca.

Fóra de coñas; quero agradecer
publicamente a xenerosa contribución da cooperativa Feiraco a
unhas mellares Xornadas de Verán de G.N., e ainda que o fago a
título persoal, estou certo de que
todos/as os/as compañeiros/as
están comigo. Moitas felicidades
no teu XXV aniversário, grácias
polo regalo de cumpreanos e que
cumpras moitos máis, Feiraco. +

Escoltada até o porto de Burela onde nengunha autoridade
agardaba para facerse cárrego dunha volanta de 5.714 m.
(3.214 máis do permitido), tal e como deu fe un notário avisado ao efeito. Nisto reside, seguramente, o xeito de entender a
liorta entre as artes da pesca: "Eu podo máis e pesco o que me
dá a gaña, cando quero e onde quero, coas redes e os calados
que me petan e se ti pescas menos é porque tes unha tecnoloxia máis atrasada e eres un paleto".

Suso SANMARTIN
(BUEU)

Por unha liorta parecida porén con distintos protagonistas - a
sardiña , os xeiteiros galegos fronte ás traíñas do cantábrico co
cerco de xareta- houbo outra guerra nas rías baixas e , na de
Vigo nos finais do XIX e comezos do XX na que procesaron ao
meu bisabó, Uxio Sequeiros, que defendía aos xeiteiros galegos.

Carta a
Laiovento

(FERROL)

A vaca

de Feiraco
amamanta
aos cachorros
do Bloque
A omnipresenza de Feiraco na
comarca de Negreira (ver nº 628
ANT) fíxose extensiva á Costa
da Marte entre os días 14 e 17
deste mes, onde a famélica lexión ·de Galiza Nova se desprazou para celebrar as súas sextas Xornadas de Verán adica·
das, nesta ocasión , á Ecoloxiél\
O autocarro que nos transportou
de Compostela a Fisterra (derradeiro chanza da Rota Xacobea
ou Via Láctea) fixo escala técnica
en Negreira, onde uns señores
moi amábeis (conscentes de que
en G.N. estamos a medrar) enchéronnos de tetra-bricks de leite
e iogures de sabores en cantidades astronómicas. Que deleite!

A sorte (para os proprietários) das
empresas privadas é que non teñen que explicar á sua clientela o
que fan ou deixan de facer ou os
motivos que teñen para facer isto
ou aquilo. E que, por suposto,
sempre teñen a mao a excusa de
que "o negócio é o negócio", e unha empresa é, sobre todo e ante
todo, un negócio. Inclusive aquelas empresas que un se pensa,
non sei por que, que son unha iniciativa progresista.

Guerras estas que veñen de lonxe e nas que é bonito, ainda que
non abonda, apañar barcos, teñan ou non tan lindo nome. •

Os iogures de Feiraco (almorzos
e merendas ideal) mitigaron ~ fame dos/as militantes e simpatizantes de G .N. que nos demos
cita en Fisterra, pero como tiñamos para dar e tomar, serviron
ademáis de engado para captar
novas (noviños de todo) simpatizantes da organización. E funcionou. Caralla/Cona se funcionou!
Todos os dias de dios, a primeira
hora da mañá como cravos, tiñamos o pavillón polideportivo onde
nos albergabamos cheo de picariños dos arredores que acodian
atraidos polos derivados do leite
que atesourabamos e tamén, por
qué non dicilo, polos encantos femininos que as compañeiras locían na ducha baixo a sua furtiva
mirada. No fondo non somos
máis que uns mamíferos que ás
veces razoamos coa cabeza, e
ainda na fin do mundo, tiran máis
dúas tetas que dúas carretas.
Daba glória ver a aqueles rapaciños a chuchar nos botes de iogur
(por un buraco que lles practica-

ban na base) e a falar na língua
de Rosalía, como ilustrando
aquetas palabras que Castelao
deitaba nas primeiras páxinas de
Sempre en Galiza (que con Feiraco está este
ano de aniversário : vodas de
ouro e prata, Enchéronnos
respectivamente): " Estamos de tetra·bricks
fartos desa cul- deleite e
tura esterilizada
que nos fan ma- iogures de
mar por biberón. sabores en
Nós queremos
mamar a cultura cantidades
da própria teta". astronómicas.
E velaquí os
productos Feira- Que deleite!
co representando aos pátrios
ubres fronte ao
imperialismo com un i tá ri o-económico-e u ro peo
que nos quere dar soro por leite
(ver nº 628 ANT).

Ven isto a canto, porque ainda
non saio do asombro que me
causou unha das últimas navidades de Edicións Laiovento,
S.L.: Cuba, doce e so turna, de
Miguel Sande.

GONZALO

•

embarrancamento do
Cason e o peregrinar
dos bidóns foran
seguidos en directo
pala rádio e
televisión galegas.
Mágoa que o resto
das veces se faga
todo con tan pouca
profisionalidade e de
· tan mala maneira.

Fraga dixo que
Galiza era unha
"rexión con Estado".
Ao seu entender o
conceito de "Estado"
non leva aparellado
"poder" (o poder
enténdese que é "o
de sempre"), senón
simplesmente
administración, quer
dicer: burocrácia.
Ou sexa que Galiza
é unha "rexión con
coche oficial".

Ao presidente da

Xu nta non se lle
ocu rreu outra causa
que pedir "paz", este
. 25 de Xullo. Paz
quere dicer que os
do naval non se
manifesten, que os
É a editorial galega unha empresa privada , estamos no livre
labregos aceiten
mercado, en democrácia e liberdade, e pode facer o que lle dea
desmantelar as suas
a gaña sen rendir contas a ninexplotacións, que os
guén. Do mesmo xeito, eu podo
facer esta crítica e cuestionarusuários non digan
me a actuación da editorial.
que a sanrdade está
pior que en tempos
Este livro de Laiovento, é o primeiro da editorial (que un pensado lnsalud, que os
ba era unha editorial progresista
e comprometida cunha série de·.
rapaces non se
valores , pero xa dixen que non
-queixen
da rebaixa
sabia moi ben porque) que trata
directamente, e xa dende o mesdos orzamentos dos
mo título .. sobre un país do tercei- '
institutos, .que os
ro mundo (e, por tanto, periférico
a todos os nímariñeiros de Burela
veis), que adeperdan o seu choio.
mais é un país
Paz quere dicer:
latinoaméricano Oprimeiro
(por tanto, moi
sumisión. Desde que
achegado a nós livro entre
por diversos
Fraga governa en
motivos) e que cuarenta e
Galiza non se
é o protagonista oito que trata
dunha revoluinstalou nengunha
ción que leva sobre un país
empresa. Outro
máis de trinta e doSul
cinco
anos
governo teria
construindo-se,
encabezado el
avanzando, progresando e demesmo as
fendendo-se, dia a dia. Unha removilizacións. "Antes
volución que hoxe por hoxe oferece o único modelo alternativo
martas que
de desenrolo en todo o continente, e que é a última esperanza
escravos", puxo
(por agora) para o terceim mundo
Castelao no seu
.da posioilid(lde da .existéncia dun
escudo de Gali-za .. ,
1 ou_t~~ ,i:npd~lo_ ,~,._Qr~~~i~~ci,ÓJl poCoincidiu casualmente a sua
saida ao mercado, mais ou menos, cos actos de presentación
pública en Galiza, coa preséncia
do autor, do livro de Heinz Dieterich Cuba ante la razón cínica
(Ed. Txalaparta). E o meu asombro é por isto ainda maior.

Pero o consumo desmesurado
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A señora p. acaba
de mercar un ha
porta blindada, de
bo n terrollo e ben
ancorada, por 1_20
·1
N
m1 pesetas. " Oíl
teño medo de que
.me entren na Casa
-afirma-, o mao é se
me entran estando
eu ou a miña tilla".
Recentemente leu no
xornal que unha
muller de 62 anos
tora violada no seu
próprio fogar por un
descoñecido. P., en
cámbio, non lle ten
medo ao coche.
Conduce para riba e
para abaixo e sobre
os accidentes só
pensa que: "se está
de ser está de ser".
As créncias de P.
' son un bon negócio
para os vendedores
de coches e máis
para os fabricantes
de porta$ de
seguridade. Antes
era a lgrexa quen
administraba o
medo, através do
pecado, agora
govérnano os
anunciantes.

Villanueva estivo a
piques de meter o
zoco por primeira
vez como rector. Na
sua toma de
posesión, celebrada
no Pazo de Fonseca,
pediu a eliminación
dunha instalación uns sacos terreiros e
un ovo xiganteque formaba parte
da exposición sobre
a Sida. "É que
resulta moi
agresivo", dixo
Villanueva. Pero
acabou retraéndose
ante o medo _
a que o
austo saltase á
prensa.+

••••••••••••••

lítica, social, económica, etc. ..
que non sexa o capitalismo que
mantén na pobreza, na miséria e
na indixéncia a tres cuartas partes da humanidade. Pero non se
trata nesta carta de talar da revolución cubana; trata-se de falar
sobre a edición dese livro por
parte de Laiovento. O primeiro
livro, como digo, entre cuarenta e
oito, entre os publicados e os de
próxima publicación, que trata sobre un país do Sur (fronte ao Norte, no que estamos), do terceiro
mundo, latinoamericano e revolucionario. É triste. Patético. Pero
boa mostra de cara onde se dirixe unha parte da nasa "intelectualidade".
Recomendo-lle á xente que o
lea. Pero non que o merque
(porque ainda por riba non o
irnos convertir nun éxito de ven- das): que o roube, que o fotocópie ou 0 pida por ai. E ao mesmo tempo que lea o livro de Dieterich (e este si que o deberia
mercar; mercar-llo aos colectivos de solidariedade, pois unha
parte da sua venda serve para
axudar a financiar ao movemento de solidariedade, e por tanto
para axudar a Cuba). Que lea,
compare e vexa o triste que é
que na Galiza as editoriais pretendidamente "progres" editen
livros asi, mentres que para ler
outras causas, cousas alternativas, teñamos que recurrir (como
tantas outras veces) a editoriais
de fóra e, por tanto, a outros
idiomas (o cual, dito sexa de paso, non lle quita nengun valor
aos livros).
Posibelmente Laiovento nunca
publicaria un livro como o de
Dieterich. Digo-o porque vai xa
para tres anos que dende o movemento galega de solidariedade con Cuba lle oferecimos un
livro cubano sobre as agresións
do governo ianki a Cuba, para
ver de edita-lo na Galiza e en
galega, ao mesmo tempo que
se editaba noutras partes do estado (en Catalunya, por exemplo, en catalá); e dixo que non,
que, en resumidas cantas, non
resultaria rendábel, que era un
tema mui escabroso e que unha
editorial pequena como era non
se via con capacidade de editálo. (O livro, editou-se pero sen
edición galega, tendo que recurrir para lé-lo ao español ou, os
menos, ao catalá).
Agora, que xa non é unha tan pequena editorial, deben sentir-se
con forza para editar algo sobre
Cuba, pero por suposto algo que
se amolde facilmente ao discurso
do Poder, que sexa fácil e rápido
de asimilar (porque aterece a
mesma imaxe que machaconamente se nos oferece dende a
case totalidade dos meios de comunicación) e que, se cadra, se
vende facilmenta aproveitando
que o tema "está de moda".
A editorial, os seus donas, lerán
ou non esta carta e poderán respostar ou non. Farán, ou deixarán de facer, o que queiran. En
todo caso, eu decatei-me do
errado que estaba cando pensaba que Laiovento respostaba a
unha iniciativa progresista e
comprometida con, entre outras
causas, a liberdade dos pavos, a
defensa do dereito de autodeterminación e o apoio a aqueles pavos e organizacións que defenden a sua soberania nacional e
un proxecto social, económico,
nacional e intelectual emancipador. Sen dúbida, estaba errado.•

IGoR LUGRIS
( C OMPOSTELA)

ANIMADORES
.L

X.

PIÑEIRO

O animador cultural máis extraño que na mifia vida vin cadroume topalo hai pouco nunha consellería. Estaba eu a falar cun
xefe de prensa cando este foi requerido polo mesmísimo conselleiro e, de súpeto, quedéime só mm despacho coa porta aberta
e un fulano que , velaí, entra e abre <liante mifia unha carpeta.
-Supoño que xa algo lle terán contado do meu programa de
animación turístico-rural -principiou-: Como ve trátase de
adestrar unha serie de lobishome que actuarían nas noites de
lúa chea en certas carballeiras que vostedes nos desen nun listado. Eu enténdolle ben que en pleno Ano Xacobeo se nos rexeitara o proxecto palas naturais contraindicacións co obi pado, e por iso de que nunca faltan cocaínas botados a anda-lo
Camiño, pero agora, con máis dun lustro por diatne ata outro
Ano Santo e co tremendo tirón que os mónstros teñen e n tódalas pantallas, o proxecto vai. atraer un turismo ma ivo coma
nunca se viu; será un pelotazo, dígollo eu .
Tiven que explicarlle que non tiña nada que ver co n gocio
xunteiro.
-¿Seguro que vostede non manda nada aquí? --de confi ou .
Moi ó meu pesar, asegurei que non mandaba nadiña.
-Pero, logo ¿será cando menos de Chantada?
Con máis pesar ainda confesei ser das Rías Baixas.
-Sintoo --dixo simplemente. E o animador cultural p echou a
carpeta da licantropía e abriu un diario deportivo . •

Chamamento á
solidariedade de
Xosé Benigno
Parada Malvido
Son un preso social, natural de
Bueu, casado, con 3 tillos: duas
nenas e un nena. Levo recluído
12 anos. Na actualidade reuno
todos os requisitos estabelecidos
no Regulamento Penitenciário e
Código Penal para o disfrute de
permisos terapéuticos con fins
reintegradores na sociedade, que
me veñen senda denegados sistematicamente amparándose en
hipóteticas e subxectivas frases
coma "falta de garantias", "posíbel mal uso do permiso", etc.
En Bueu hai recollidas máis de
500 asinaturas de solidariedade
que serán enviadas ao Xuíz de

F.E DE ERROS
Por un erro de confección, na
contraportada do anterior número, publicouse en castellano o anúncio de Autopistas
del Atlántico. Pedimos desculpas aos leitores e leitoras . •

Vixiláncia Penintenciária da Coruña, D. Manuel González Nájera, e
ao Fiscal, D. Ramón Piñal Rodríguez. Asimesmo estanse solidarizando outros persoeiros do eido
político, cultural, etc., alén dos colectivos xuvenis, axuda a pre sos/as, colectivos-Anti -Droga (... )
Hei facer referéncia a que miña
nai Xosefa Malvido López atópase en grave estado de saúde, polo que estou en trámites dun permiso especial para poder vela con
vida. No ano 1991 finou o meu
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pai, Evencio Parada Estévez e,
pésie a que a Lei recolle que "en
caso de falecimento ou enfermidade grave dos pais, cónxuxes, fillos, irmáns (... )", non me deixaron
sair para o enterro.
Xa que a finalidade do cumprimento dunha pena é a reeducación e reinserción, tal e como reflicte a Constitución, resulta contraditório que unha persoa leve
reclúida 12 anos e non se lle
oferten tales garantias, tendo
arraigo familiar, carta de traballo
e sobrepasar os límites estabelecidos para tJisfrutar dos mencionados permisos. Ou sexa, ao
preso requíreselle a cuarta parte
da condena e boa conduta para
tal benefício.
Sen embargo a
realidade non é
esta. O meu caComo se
so deixa en evidéncia os fin re- pretende que
s ocia liza dores
calquer
do cumprimento
dunha condena persoa pase
asi coma que se
violan os princí- doce ... anos
pios constitucio- recluído sen
nais. Como se alternativas
pretende que
calquer persoa laborais no
pase, un , tres , nome da
cinco , doce . ..
anos recluído reinserción?
sen alternativas
laborais, culturais e/ou artísticas, no nome da reinserción social , para finalmente exixirlle unha
convivéncia cívica ordenada e
coerente? Estamos talando de
reeducar ou criminalizar?
Considerándome unha persoa
sociábel , comprometida no eido
familiar e sócio-laboral e político
sinto a necesidade de facer este
chamamento á solidariedade. Fico comprometido con todas as
persoas que se solidaricen comi go a facer unha vida honesta e
honrada, e anticipo as grácias a
todas e todos que desexen facelo. Para tal fin hanse enviar telegramas, cartas , fax , etc. aos seguintes organismos e persoeiros:
limo. Sr. D. Manuel González
Nájera, Xuíz de Vixiláncia Peni tenciária da Coruña ; limo. Sr. D.
Xosé Ramón Piñal Rodríguez,
Fiscal de Vixiláncia Penitenciária
da Coruña : Palácio de Xustiza,
Pza. Galicia S/N - 15005 A Coru ña. D. Manuel Arias, Director da
prisión de Pereiro de Aguiar, Ou rense , Apdo 32071 . •
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Os Resentidos editan a síntese de trece anos de música: Made in Galicía

Antón Reixa
"Todos os galegas ben nacidos ternos un sentido radical da diferéncia"
• ARANTXA ESTEVEZ

parecía demasiado ben que non
fixeramos folk, que era o máis tradicional. As cousas non teñen
cambiado de abando nestes anos,
tampouco hai estruturas discográficas dentro da Galiza pero sí unha
boa fomada de grupos que teñen
unha postura semellante á que tiñamos nós naqueles tempos.

Despois de trece anos
de Os Resentidos, o seu
líder Antón Reixa espera
que a xente os ature un
pouco máis. Mentres,
ocupa o seu tempo
colaborando en
proxectos doutros
artistas e cunha nova
aventura que comezou
hai ca e un ano: a rádio.

No concerto de solidariedade con
Alvárez falaba de que eran xa
moitos anos de Os Resentidos e
cos mesmos contlitos sociais. Pero haberia cámbios notábeis tanto na música como na sociedade?
O que cambiou é que semella que
estamos afeitos a perder causas
como a indústria. No ámeto musical, os grupos perdemos o protagonismo social que tiñamos, quizais porque deixamos de ser novidade. Os grupos de agora teñen un
xeito diferente de facer as causas
do que tiñamos nós cando empezamos. Tocan moi ben e non invisten tanto tempo en manexar
conceitos. Nós empezamos na música por montar barullo.

A gravación deste disco compilatório, Made in Galicia, ten algunha razón de ser especial ou é
implesmente un resumo de vários anos de traxectória?
A min a idea non me gostaba moito nun princípio porque é algo que
está moi de moda. A compafü a era
quen tiña moitas gañ as de editalo.
A verdade é qu e eu xa non m e
lembraba de que eran trece anos
de Os Resentidos e, ademais, algun do di co que fixeramo estaban xa de catalogados. Este traba llo reune cancións que van desde an te do noso primeiro disco
Vigo capital Lisboa e a única novidade que ten é unha mistura bacallao de Galicia caníbal. lsto dábame medo, pensei que ía ter unha
disputa coa compañia pero, ao final quedei contento. Me mo queda mái a1vaxe que a versión orixinal. O título Made in Galicia é
unha homenaxe ao Made in USA
do Bl ue Brother e á no a terquedade por facer todo de de Galiza. Mantivemo todo o no o repertório en galego ne te anos e
quizai agora doume conta de qu e
fo i mái arri cado do q ue eramo
con cen le . Galiza aparece como
un paí condeado ao ector ervícios, como qu aq ui non , produce nada entón, facemo alu ión a
e a capacidade com e t r prod uctivo. Ao Lempo do di co edi l u e un li bro, iva Calicia baby,
con toda a can i n que e cribin
ne le ano no que Edic i n Po itiva e taba mpeñado.
Cómo son a relacións dun g rupo galego cunha compañía ubicada en Madrid e propriedade
da Warner'?
A relación on boa , pero a última decisións son de le . A nós
toleráronnos todos estes anos, pero é certo que o idioma impídelles
facer un maior investimento no
grupo. Estar dependendo dunha
estrutura allea á Galiza foi un obstáculo. Cando damos concertos
por aí fóra hai unha boa aceitación. Ainda que non somos un
grupo de masas, ternos boas críticas. En Euskadi, por exemplo, teñen un interese especial por nós e
enténdennos bastante ben.
Entón hai algo máis que intereses comuns musicais nas colaboracións que teñen co grupo vasco Negu Gorriak?
Hai en comun a atitude de estar
moi pegados ao país, ainda que
sexan distintos . Hai esa complicidade de ser conscentes do importante que é utilizar a língua

Dentro e fóra dos
medios de comunicación
É constante que os meios de comunicación estatais cando veñen
a Galiza buscan a Antón Reixa.
Supoño que niso funciona un pouco o esnobismo. Agora que traballo na comunicación tamén me
dou conta de que ternos unha tendéncia a acudir aos personaxes
máis trillados. Cos medios de Madrid pasou nos anos 80 coa chamada movida e voltou pasar no 93
co Xacobeo. Viñan a min porque
eu tiña unha postura recalcitrante.
Nunca o rexeitei porque me permitía falar do meu país.

ANXO IGLESIAS

própria e o e ntido de ir contracorre nte do re to. Logo e tá a
gra nde ami tade qu e temo qu e
é algo raro no mundo da m úsica. Ago ra te ño un proxecto de
di co co guitarra de Negu Kaki

Cando empezamos a facer rock en
galega , alá polo ano 82, á xente
do ambiente musical, pareceulle
un pouco áspero o do galega. Por
outra parte, á xente do ámeto nacionalista de esquerdas, non Hes

A rkarazu.
Dentro do país, a música de Os
Resentidos produce un choque
por incorporar innovacións como
o rap ou mesmo por facer rocK.

\

.
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'A ironia é unha boa rec eta
1

ante os tempos que vivimos'
Toda a sua producción está
chea de ironia incluso, cando fala de problemas sociais graves.
A irania ten moito que ver co
escepticismo. Creo que é unha
receta boa porque vivimos rodeados de dogmatismo e demagóxia. A irania é un bó veículo para que os demáis te entendan.
Por exemplo, a linguaxe política
é totalmente resesa e supersticiosa. Fálase de crise económica
como se fose un fenómeno atmosférico, totalmente irremediábel. A irania serve para amosar
que ca1quer acontecemento social pode ser obxecto de análise,
pero tamén de intervención e
transformación.

O humor que utiliza para dicer que somos diferentes afon-

da na xente nova que vai aos
vosos concertos?

'Os grupos de
agora non
invisten tanto
tempo en
manexar
conceitos. Nós
empezamos na
música por
montar barullo'.

Isto dase porque todos os galegas ben nacidos ternos un sentido radical da diferéncia. En
paises, como o naso, coa identidade machacada, hai un sentido esquizofrénico por definilo, por reclamar o que somos.
Nós · manexamos outros conceitos para referirnos á nosa
identidade e a xente agradéceo. Dicimos que os galegas
somos extraterrestres, que Galiza é un sítio distinto, caníbal ,
pero tamén Fraga, no 25 de
Xullo, dixo que era unha rexión con Estado e inventou un
novo conceito. +

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

E non se dá unha visión demasiado superficial do que di e fai
Antón Reixa?
Pode ser, pero eu tamén fun o s uficientemente perverso para tratar de
formalizar a idea que me interesaba transmitir. Mentres todo o mundo di que as etiquetas non son boas, eu tratei de fabric ar as miñas
próprias etiquetas, sobre todo cos
medios de fóra. Conseguín que se
me re]acionase coa Ga1iza. Eu, por
todos os lados, son o galega, identifícaseme sempre co meu país.
Agora está totalmente inmerso no
mundo da comunicación co programa de radio Bule Bule. Qué lle
oferece de novo ese medio?
Neste medio teño absoluta liberdade e independéncia. Logrei recompoñer no programa moitos proxectos que tiña soltos e supuxo a oportunidade de voltar a traballar con
Carlos Blanco. Outra cousa importante foi recuperar a naturalidade.
Na rádio, cun teléfono, xa consegues comunicación. Isto para min
é un cámbio xa que viña da televisión e ali a producción é máis complexa. Os contidos do programa
son moi abertos, con todo tipo de
temas, tertúlias, entrevistas, música
e, sobre todo, ironía. As formas radiofónicas non son moi orixinais
senón que teñen que ver co estilo
da equipa que as faga. +

•

24

ANOSA TERRA
Nº 632 -29 DE XULLO DE 1994

DIAS
chegada das trescentas caixas que
conteñen o arquivo e a biblioteca
de Osorio-Tafall, celebrouse unha
homenaxe no museo onde se
reuniron familiares e compañeiros
como Xosé Filgueira Valverde e
Isaac Diaz Pardo.

•Morreu o
escritor catalán
Pere Calders

,. ,

O contista, novelista, ensaista e
debuxante Pere Calders rnorreu de
cancro o pasado venres.
Considerado o mellor autor de
contos catalán deste .século,
destacou pola combinación de
fantasía, humor e cotidianeidade
nos seus relatos. Calders, creador
de personaxes insólitos, loitou no
exército republicano durante a
Guerra Civil e posteriormente,
exiliouse en México, onde
permaneceu durante vintetrés
anos. Traducidas ao galego están
duas das suas obras, Cepillos e
outros cantos e Crónicas da
verdade oculta, publicadas por
Edicións Xerais. +

• Os antiguos compoñentes da A. C. Lóstrego de Madrid
celebraron un xantar de confraternidade no 20 aniversário do comezo da andaina <leste grupo. Na carballeira de Chacín, en Mazaricos, déronse cita medio cento de persoas que, despois de degustar as viandas, rememorar vellos
tempos, intercambiar enderezos e contemplar a paisaxe, decidiron repetir a
experiéncia para o ano que ben, posibelemente en Vimianzo. +

O director do Museo de
Pontevedra, Carlos Valle,
anunciou que, unha vez abertas as
caixas, prepararase unha sala
adicada a Osorio-Tafall onde se
expoñerá o seu legado.
Asímesmo, Diaz Pardo indicou
que é posíbel que material da
época da Guerra Civil se destine
ao Museo Carlos Maside. +

O párroco embaucado de Xosé
Carlos Soler e Un café de ollas
verdes de Antón Simón son as
curtametraxes galegas que
concursarán no XVII Festival
Internacional de Cinema
lndependente de Elxe, que terá
lugar a finais de mes. Hai que ter
en conta o exito que obtivo Chano
Piñeiro con Sempre Xonxa ao
acadar un dos prémios que
outorgaba o xurado no I Festival
de Cinema en Línguas de
Reducida Difu ión celebrado en
Zarautz. +

• Sanción para un
comercio
ferrolano por
discriminación
do galega

•Chegada do
legado de ·
Ossorio-Tafall

. A denúncia interposta por unha
rtmller de Ferrol ante a Oficina do
Consumidor e o Valedor do Povo
debido á discriminación que
sofreu nun comércio polo uso do
galego, propiciou que inspectores
de Consumo da Coruña visitaran o
estabelecemento. Despois desta
inspección, acordouse impor unha
sanción ao comércio por "maf
trato ao consumidor".

O Patronato do Museo de
Pontevedra recebiu os fondos
bibliográficos e documentais de
Bibiano Fernández Osorio-Tafall,
cedidos pola família do que estaba
chamado a ser no 1977 o
Tarradellas galego. Co motivo da

A Mesa pola Normalización
Lingüística fixo pública a sua
satisfacción polo feito de que as
autoridades interviñeran neste
caso e que decidiran sancionar. A
Mesa xa denunciara nos medios
de comunicación este feito no que

unha clienta fixera unha
reclamación sobre unha prenda
recén adquirida e o responsábel da
tenda insultouna por falar en
galego, e añorou os tempos de
Franco.+

• Actuacións do
Quinteto Violado
Desde o día 15 de Agosto e ata
primeiros de Setembro terá lugar
o Proxecto complicidade, un
intercámbio cultural entre o
nordeste de Brasil e Portugal en
Porto. Neste encontro, terase a
oportunidade de disfrutar dos
concertos do Quinteto Violado, o
grupo musical de Pernambuco que

xa leva máis de vinte anos de
carreira musical.
O Quinteto Violado traballa sobre
elementos da cultura rexional
acadando unha nova conceición
musical que amosaron por todo o
mundo.+

•Dame lume ao
festival de
Donostia
O filme de Rector Carré Dame
lume, pendente de estrea
comercia] despois de participar
nos festivais de Xixón e Valencia,
encamiñarase cara a vindeira
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edición do Festival Internacional
de Cinema de Donostia. O filme
galego poderá ser visto dentro da
sección Zabaltegui, onde os
organizadores adoitan apostar por
óperas primas ou fitas, que pelas
suas características, non encaixan
dentro da sección oficial .

•Presentado o
libro Branca A
cultura en Galicia
O Xove foi pre entado A cuimra
en Galicia, o Libro Branco
elaborado pola Xunta en
colaboración con institución e
representantes culturai do país.
No acto de apre entación, o
pre idente da Xunta anunciou o
próximo funcionarnento do Centro
Galego de Arte Contempóranea e
do Centro Superior de
Documentación e Inve tigación de
Galicia. Este centro recollerá bases
de dados, hemeroteca, filmoteca ou
arquivo de imaxe e son referidos
aos bens culturais da Galiza •

ANOSA TERRA
Nº 632 -29 DE XULLO DE 1994

Leituras

canta de libros
sonaxes que son tres modos de viver: o lura de boa família que é o
típico lura, o de clase meia que
quer chegar a ser cantante famoso,
e o ex-progre que se acha alá de
casualidade. O enfrentamento <lestes tres personaxes, Alonso nunca
toma partido por un ou outro, demostra o avance narrativo de xoven gañador do Blanco Amor. Os
rexistros lingüísticos dos tres son
diferentes, e o autor consigue situalos no mesmo plano narrativo,
dando tres pontos de vista diferente sobre o mesmo tema.

Personaxes
da noite
Cemitério
de ele/antes
de F. Alonso
O mundo literário galego é tan cativo, que obriga a chamar a atención gañando prémios literários. O
problema é que querer facer avanzar a for za de prém ios ás veces
conduce a unha infeliz precipitación. lso é o que acontecia, en certa medida , con Trailer , de Franc i co Alon o , prémio Blanco
Amor 1991. Non aconteceu a i co
eu libro de poema Persianas,
pedramol e outros nervios (1992),
un mái que intere ante libro de
poem a do que falou Miro Villar
n ta páx ina . Agora, hai pouca
emana , deu ao prelo, Franci co
Alon o, un n vo libro, de relato ,
Cemiterio de elefantet'>.

É un libro de relato que todo están atrave ado por unha presen za
permanente: a noite. Me mo poderi a e con iderar unha novela de
múltiple per onaxe . Cada leitor
ha escoller o que mái lle go te: relato ou novela . Para nó , on relato . ove relato e un limiar e mái
un epílogo que eria a po ición do
autor cando vai e creber e cando
remata o traballo dunha noite.
O relatos veñen titulados pala hora en que se desenvolven, da
12 00 AM á 08 00 AM e o protagoni ta on home e mulleres
que traballan, e divirten e pululan
pala cidade; ou e tán de pertas nas
ua ca as. o primeiro relato, os
protagoni ta o personaxes prinon dou : un varrendeiro e
cipai
unha rapaza que camiña cara á ua
ca a. e te relato, Alon o demo tra coñecer muí ben a técnicas narrativa e me mo a verbai , pero
n certo momento , o tópico
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fan temer o pior: "as luces laranxas da irena escintilaban sobre as
beirarrúa ", "guindaba as bolsas
contra o ventre do camión", "os
meus pasos ecoaban, taconeando,
gretando as sombras urbanas ",
'pareceume que ás veces as persapódense entir terribelmente so1itaria nunha cidade'', "estraños
habitante nocturnos da miseria",
" A noite acaba por penetrarte, é
sensual, erótica" , "pero ás veces a
noite tamén é terrible", " coa doce
amargura da noite", etc. Mesmo
póde e ler algo que non se entende
ben: "O golpe fixo un ruído aceito o' , etc. Metáforas e adxectivación que, se ben aparecen nun relato ou outro, van eliminándose a
medida que avanza a noite, os relato . Con todo aparecen algunha
vez, pero menos: "a noite envellécenos a todos" , "borracheira salgada' , "rompeu, vertixionso, o silencio", " o si1encio invencible'', etc.

ª

Dos nove relatos que compeñen o
libro, o máis interesante, o máis
con eguido, onde a capacidade narrativa do autor brilla máis é en
"07,00 AM", no que un home, na
ua casa, deitado na cama, sofre o
terror que lle producen a abellas.
Alternando fra e curta e longas,
Alon o acada a criar o clímax de
terror que inte o home palas abella . Clima que cria porque, ademai , abe e capar cara a momen-

tos máis ou menos humorísticos
que lle aconteceron ao protagonista
e libera, neses momentos, ao leitor
da tensión que
lle está a producir. Un excelente relato. Só nos
Noutros, ceiba
queda
a sua vea sarcástica, humo- esperar que
rística. A hu- rompa as
morística, en
" 05.00 AM", amarras de
onde
uns simpatía
membros da que o atan
"Fronte Guerrilleira para a aos seus
Liberación do personaxes
País Gal ego"
e os
entran en Santo Domingo entregue
para levarse os como debe
restos de Castelao. O rema- ser: nus
te, non por esperado , é menos brillante.
Mesmo a alguén lle pode permitir
unha leitura simbólica
A vea sarcástica, irónica tamén,
abrolla, sobretodo, no relato
06.00 AM" -relato en que, por
certo, o autor comete certo despiste, xa que na páx. 83 un dos personaxes pide güisqui con coca-cola e cando bebe só bebe güisqui.
Relato protagonizado por tres per-

Francisco Alonso, pouco a pouco,
neste conxunto de relatos libérase
de tons transcendentes para pasar a
un acento menor que apresenta espidos os personaxes. Non acada de
todo o coloquialismo necesário para que alguns protagonistas resulten máis verosímeis. Consíegueo,
curiosamente, cando fai aparecer o
humor ou a paródias: "Lago ímonos de copas ¿eh? -tentou bromear o guerri1leiro coxo. // -¡Como está mandado! - secundouno
o seu compañeiro.- Témolo merecido, non é?" (p. 76).
Con Cemiterio de elefantes Francisco Alonso avanza, dá pasos
adiante na sua narrativa. Fáltalle,
contención, fuxir de frases feitas
non usadas parodicamente ou con
irania. Sóbralle, un certo tremendismo e unha cerra fuxida cara ao
lirismo que non deixa deseñar
ben alguns personaxes: o travestí
do último relato, por exemplo.
Porén, de Alonso non se poderá
dicer aquilo. de que foi unha promesa e chegou a parar en nada.
Todo o contrário. Estes relatos
sobre homes e mulleres que povoan a noite, asi o confirman_
Agora só nos queda esperar novas entregas narrativas, onde
rompa as amarras de simpatía
que o atan aos seus personaxes e
os entregue como debe ser: nus. +

XGG

Galiza, fin de século
Viaxes por Galicia é o título do
traballo que Inácio Francisco da
Silveira da Mota, deu ao relato das
suas experiéncias de viaxeiro por terras
galegas no ano 1889. Saen agora
reeditadas na colección de Galaxia
Galiciano Espello. Silveira, home de
arraizada vocación literária, escribiu
máis que un texto descriptivo, un
diilogo do viaxeiro coa nova realidade
que descubria no noso país. t

Ferrol-Análisis
Concepción Arenal é o traballo
realizado por Guillermo Llorca que
recolle a história dos cinco
monumentos que se ergueron na
memória dunha das pioneiras
feministas e do direito penitenciário
no Estado. Recóllense crónicas das
figuras ergueitas en Ourense, Vigo, A
~oruña, Ferro) e Madrid. O traballo
·conta cun importante aparato
fotográfico e fomece unha bibliografia
de apoio. Pódese pedir ao Clube de
Prensa de Ferro!.+

(1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo. 1994.

108 páx.
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Ceniiterio
de elefantes

Almas perdidas, corazóns solitarios, noctámbulos, insomnes, prostitutas,
marxinados. Todos se dan cita no Cemiterio de elefantes.
Unha excelente crónica sobre o mundo da noite.

NA MESf-..M COlECCIÓN

A indústria ambulante
Olegario Sotelo Blanco segue a
afondar nas suas investigacións
divulgativas de difemte~ aspectos da
etnografía e a antropoloxia cultural.
Ao seu traballo sobre as Terras de
Caldelas, suma agora un libro
monográfico adicado a Os afiadores.
A palabra destes traballadores dá unha ·
visión distinta do oficio, aprofundando
nos costumes e hábitos sociais destes
profisionais. Inclue un vocabulário do
barallete, a xiria dos afiadores, e unha
importante escolma fotográfica. t

O último Chomsky
CEMITERIO DE ELEFANTES
Francisco Alonso

XERAIS

~~
~~

CIENCIA DE FACER AS CAMAS

SELVA NEGRA

Xosé Cermeño

Miguel Suárez Abel

A Editorial Txalaparta ven de editar un
novo mangado de artigos e entrevistas
de Nuam Chomsky, con análises dos
principais problemas mundiais dos
últimos anos. Temas de política
internacional como o acordo IsraelPalestina, a intervención norteamericana
en Somália, as negociacións do GA IT
ou o tratado NAFfA de USA, Canadá e
México. O título do libro é As
intencións do Tio Sam.t
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tio, adquire de súpeto brillantez. E
con esa brillantez coa que deben
brillar as tuas imaxes".

Unha
filosofia
de imaxe

Unha ollada vale máis que mil palabras? Vexamos o que escrebe o
cineasta de "De quen"?: Unha só
ollada desencadea unha paixón,
un asasinato, unha guerra". Con
todas estas citas que entresacamos
do livro pódese tirar unha idea dos
pensamentos expresados nel polo
autor, e ser conscientes do peculiar das suas opinións.

Notas sobre o
cinematógrafo
de Bresson

(

Capturemos un par de aforismos
que seguen a revelar parte da filosofía bressoniana: "Dar aos obxectos o ar de ter ganas de e tar
aí" e "O teu filme non está feüo
para que o ollo paseen , senón
para penetrar nel , e nel er ab orbido por inteiro

Notas sobre o cinematógrafo de
Robert Bresson é o primeiro libro
que se publica en galega que non
ten nada a ver co cinema do naso
país. É importante que esta iniciativa das Edicións Positivas teña continuidade coa edición doutros textos cinematográficos de
interese.
Bresson é un realizador francés
nado en 1907, pintor nos seus inícios,. que descobriu posteriormente o cinema, no que debutou en
1934 coa realización dunha mediometraxe .. En 1943 realizou a
sua primeira longametraxe, "Os
Anxos do Pecado". "Pickpocket",
rodada en 1959, é considerada a
sua obra cimeira. N ela fix.o o realizador o seu primeiro guión orixinal no que desenvolveu até o límite os trazos particulares do seu estilo fílmico.
Tras esta fita recorre a actores
non profisionais para as suas personaxes, nun ~arácter definitório
do seu xeito de facer cinema explicado nas citas do seu livro.
Despois de "Pickpocket" chegarán obras como: "O Proceso de
Xoana de Arco" (1962); "Ao
Azar de Baltasar" (1964) ou
"Mochette" (1967).
Tense considerado a Bresson como un artista inclasificábel e moi
persoal, como amasan, ás claras,
os aforismos do libro, nos que
debulla a sua filosofia en relación
ao cinema e sobre a singularidade
do cineasta. Por certo, Bresson
nunca diria cinema, pasto que el
só utiliza esta expresión para o
que denomina "teatro fotografado", mentres que emprega o ter-

Vaqueiros
cascarilleiros
O último de

Colorado
A banda coruñesa (os desta cidade
son coñecidos como cascarilleiros) Colorado non é, como se
acostuma a dicer, unha banda de
country-rock, senón un conxu,nto
influenciado por ese estilo mais
que ten o seu espello no xeito d.e
interpretar desa banda mítica dos
USA, a Credence Clearwater Reviva!, da que aqui fan unha versión de bon ton dun dos· seus .temas célebres "Green River'', que
non foi máis que un grupo de rock
con arrecendo country.
"Al pie del Cañón" é o segundo
traballo do grupo herculino que
sofreu traeos na sua formación,
mantendo só da anteior etapa ao

Gravado dunha proxección con ianterna máxica j
1

mo cinematógrafo para o que ·.el
realiza. Para o director francés
existen duas clases de películas:
"aquelas que empregan os meios
do teatro (actores, posta en
cena, etc.) e
se serven da Non
cámara para
reproducir; suportaba a
aqueles que "actuación"
empregan os e cria que
meios do cinematográfo e as
se serven da personaxes
cámara para debian ser
criar".

reais como
O cinemató- a vida
~~afoeJ~~~~ mesma

poder para o
realizador: "o
campo do cinematógrafo é incomensurábel.
Dache un poder ilimitado para
criar". Bresson refugou dos actores para botar man do que chama-

cantante Xosé Ánxel Piñeiro, o líder do conxunto. Esta obra contén,
fundamentalmente, pezas con ritmo "tralleiro" inzadas nas suas letras -da iconografía vaqueira e con
referencias a
localidades
estadounidenses como Te- Colorado
xas ou Coloten o seu
rado. A banda
fixo un disco espello no
rápido e bailá- xeito de
bel, amasando
que coñecen a interpretar
música dos <lesa bandá·
Credence e de rnítit:a dos
innumerábeis
grupos que USA, a
conxugan os · Credence
dous estilos
Clearwater
que os engaiolan: o rock e Revival
country. As
conclusións
que tiraron
dese coñecemento f oron de proveito e a formación galega domina
con moita confianza os territórios
.polos que cabalga.

ba "modelos''. Non suportaba a
"actuación" e cría que as personaxes debian ser reais como a vida mesma, sen variar un ápice,
polo que recorreu na sua carreira
a persoas que na vida real desempeñaban os mesmos roles que lles
asignaba no filme. Estas son al gunhas mostras da sua animad versión cara aos actores: "Un actor está no cinematógrafo como
nun país estrapxeiro. Non fala o
idioma"; "Un actor, por excelente
que sexa, está limitado a un rol
de criación (sen sombras)"; "Non
se trata de interpretar "simples",
ou de interpretar "interior", senón
de non interpretar en absoluto".
A definición que dá do modelo é
tambén suficientemente explicativa: "Modelo. Preservado de toda abriga cara a arte dramática".
O aserto definitivo para zanxar a
cuestión: "X imita a Napoleón,
de natureza inimitábel".
Bressón consideraba que un actor
non podía facer diferentes papeis

e ser críbel en todos eles, polo que
dispuña dos "modelos". Non só os
actores son centro dos seus afiados dardos , a música no cinema
producíalle tamén un efeito totalmente negativo: "A música ocupa
todo o espazo e non engade valor
nengun á imaxe á que se suma" ou
"Os ruídos teñen que se converter
en música". Para o realizador o
importante son os ruídos cotiáns
que se producen no desenvolvimento da acción (coches, portas,
etc .. Afondando no apartado da
vista e o ouvido, o singular artista
expón o seguinte: "Se o ollo está
inteiramente conquerido, non dar
nada ou case nada ao ouvido. Non
se pode será vez todo ol1o e todo
ouvido"; amais engade "Se un son
é o complemento obrigatório dunha imaxe, dar a preponderácia ou
ao son, ou á imaxe. En paridade,
fanse dano ou mátanse, como se
di das cores". Continuamos coas
palabras, que dan orixe ao guión,
e que Bresson analisa así: "A palabra máis comun, posta no seu sí-

No disco soa, como non, a guitarra steel, característica nas bandas
vaqueiras, e quizais se bote de
menos unha maior transcendéncia
da guitarra eléctrica no acabado
do produto. A voz, os coros e a
instrumentación están no seu lugar e cumpren co cometido encomendado con solvéncia.

Rock que
recolle to·d o

Un dos maiores logros desta obra
é a claridade de ideas na concepción do. álbum. A banda sabe o
que quer, ritmos "cañoneiros", e
mesmo unha balada como "Tu ya
no estás" non se permiten a lentitude. Temas lixeiros, ben construídos, de doada receptividade e
unha boa feitura no material a interpretar. Despoi~ da má producción na obra que constituiu o seu
debut discográfico, e onde o son
de formación recollíase moi
edulcorado en relación co seu di- .
recto, estes Colorado que podemos capturar neste disco achéganse máis ó espírito rockeiro do
conxunto. •

A editora deste disco Roto Records
non é outra cousa que a aposta en comun do selo Triquinoise (editores dos
últimos desvaríos de Corcobado) e a
distribuidora Running Circle (representantes para o Estado dun a m p 1o
catálogo independente internacional).
·

Ó.L .

O último de
Pleasure Fuckers

Posta a pedra de referéncia, unha pequena toma de contacto con Pleasure
Fuckers, un grupo veterano do circuito
rock independente estatal. Toda unha
mostra de que o rock segue a ser un
xeito de queimar adrenalina do máis
estimulante, unha das formas de comunicación máis intensas e trepidantes. E unha das can les de ex presi ó n m á is democráticas: non fai
falta ser guapo, como demostra o líder
do grupo, Kike Tunnix, que non o é
en absoluto. Tampouco é preciso un

O estilo de Bre on é único e e te
libro canden a o eu pen amento cara o cinematógrafo (quedémono aquí coa ua expre ión). É
e te un livro que pode principiar e
de de calquer páxina. En toda ela
hai fra es que conducen á reflexión
e na que pode o leitor parar para
aseverar ou di entir do escrito. O
texto compléta e con outras notas
(desde 1960 até 1974) nas que o cineasta matiza ou afonda máis na filosofia xa de pregada en "Nota
sobre o Cinematógrafo". Non no
resistirnos a aportar duas citas mái
para o ponto final. A primeira fala
de corno se xesta un filme na mente do director: ' O meu filme nace
unha primeira vez na miña cabeza,
marre sobre o papel; é resucitado
palas persoas vivas e os obxectos
reais que emprego, que son rnortos
sobre película pero que, dispostos
nunha certa arde e proxectados sobre unha pantalla, se reaniman como flores na auga". E para rematar mália estar en desacordo cos
diversos conceitos que el vencella
ao cinema, Bresson confia no poder que contén o que denomina como cinematógrafo: "O que nengun
olio é capza de atrapar, nengun lápis, pincel ou pluma de fixar a tua
cámara atrápao sen saber o que é
coa indiferéncia escrupulo a dunha
máquina".•
ÓSCAR LOSADA

desplegue técnico e pectacular para
acadar impacto e contundéncia, Plea sure Fuckers levan anos practicando
rock crú a pé de
obra no circuito
de pequenas
sás. E por non
facer, non fai Pleasure
falta nen saber Fuchei-s
cantar.

toda
unha
mostra
de que o
rock segue
a ser un
xeito de
queimar
adrenalina
do máis
estimulante

Somentes
é
preciso un puñado de boas
cancións que
fagan mover os
pés. Amais
Pleasure Fuckers teñen unha
boa baza nas
suas guitarras
fa l angueiras,
que sacan todo
o que pode dar
de si o rock rápido. O disco
máis completo
deste grupo
desti la a ex periénc ia, un son máis coidado e o se u
xeito de sempre de facer cancións. •
XURXOVAZ
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Unha de
CAMBIOS NA CRTVG
.

vaqueiros

CINCO ANOS NEGROS,
!
CON JOSÉ LUIS MORENO E MARINA CASTAÑO

Odisea
frente á pantalla

X. ANTON L

A televisión é un electrodoméstico
estupendo. Unha maneira económica ... de balde!. .. de entreter á familia. Podes elexir, sempre haberá
algo do que gastes, é fantástico!
Ademais, non hai que preocuparse
por nada: do traballo ao salón, pasando antes pala cociña, claro. Na
miña casa, os xantares fanse na cociña onde todo e tá máis a man, e
como temo un vello televisor en
branco e negro podemos comezar a
ver o no o programa favorito entre
bocado de en alada e culler de sopa (que hoxe e tá riquísima).
Á família encántanos o cine. No
po tre, repa amo a oferta cinematográfica da noite: " ... Antena-3:
titúlo non facilitado ... Telecinco:
película en determinar ... Mádia
leva!, como irnos ver unha peli sen
saber cal é? ... Vexamos A Dúas ...
¡Si, esta é boa! As tres noites de
Eva. Catro estrelas. Director: Preston Sturges. Intérpretes: Henry
Fonda e Bárbara Stanwyck. A valiación: un dos grandes clásicos da
comédia americana_ Hora de emisión: a l :45 da madrugada ... Contra, qué tarde! , descartada ... TVG:
concurso parvo ... TVE-1: Como
eliminar ao seu xefe . Dúas estrelas. A valiación: ás veces distrae
pero non espere moito ... Menos dá
unha pedra... ¡Veña nenos, bulindo
que vai principiar a película!".
Despois de recoller ás presas os
pratos di tribuímo ao cativos non e dificultade - polo alón.
Acomodámono todo e tra o
anúncio : orpe a! Presénta e Paco
Lobatón co eu programa de desaparecido para dic irno que non
haberá pelícua xa que mañá --dia
habitual de "Qu en abe onde' haberá fútbol, e para impedir que o
pobo e pectador quede en a sua
ración emana! d de grácia allea
em it n ho e o pr grama. Axiñ a,
mand a di táncia dou co
c 1J
b t n d Telecinc ond pasan unha coloreada (que f a!) elí ula de
va u ir que aparentemente ven
de comezar.
Ao dez minuto , cando xa temo
pillado o fío argumental e no médio
dunha emocionante ecuéncia de
acción ... ¡Za !, o primeiro bloque
publicitário. Un do meu rapace ,
o maior, comenta: "Que voz ten o
do chapeu branca: parece parbo".
Naturalmente, reprendo o seu vocabulario. Sen embargo, o neno ten
razón: a voz que o dobraxe impón
ao protagonista é completamente
antagónica co físico do actor. Aproveito o descanso para acercarme ao
cuarto de baño agora que está valeiro. Á volta, xa continua a película;
pergunto polo sucedido e ainda que
hai diferentes versións semalla que
mataron ao irmán do parbo, perdón,
do protagonista.
'
Pouco despois presenciamos unha
curiosa escena na que supostamente se encaran o bo e o mao.
"Papá -pergúntame a nena pequena- porque só se lles ve o naris?" Certamente ljlOn sei cómo explicarlle que o que/ vemos non é
que rodou o dir,e'ctor da película
senón un anaceftan só, aquela parte que colle na pantalla de televisión:de proporción 4 de ancho por

o

3 de alto. Así, as películas de formato alongado (todas menos as
elaboradas para televisión exclusivamente) non poden verse integramente máis que coas deostadas
bandas negras colocadas horizontalmente nas partes superior e inferior da pantalla.
De súpeto, unha inesperada chamada telefónica sácame do cuarto
de estar durante cinco minutos.
Serán inoportunos! E que a xente
non ve a tele? Cando volvo -segundo podo averiguar- os maos
teñen secuestrada á moza do bo.
Un pouco máis tarde, nova pausa
para publicidade. A miña sogra,
que pasa todo o fia fronte ao televisor, xa viu a
película e non
pode evitar coma sem- Ao séptimo
pre- aidantarnos o final. bloque de
Corno se aho- publicidade,
rre decídese a medianoite
regar as plantas do salón de pasada, a
forma que nos pantalla
perdemos paramiga
te do diálogo.
Por certo que derrotou a
mal se escoita toda a miña
e te aparato!
' Con son e te- familia
reofónico' díome o vendedor. ¡Que on
e tereofónico,
nin que parbada , e toda as cadeas de televiión emiten en mono!
O abó de i te, non logra seguir a
hi tó1ia mália que pergunta de seguido: déitase. A acción desenvólve e neste momento pola noite. Alguén estránase de que non se vexa
nada. Non é que o director pretenda
ocultalo, implesmente non se ve
porque a imaxe electrónica non consegue eludir a perda da luminosidade orixinal. Deste xeito, nas secuéncias noctwnas nunca se ve nada.
De golpe pérdese a imaxe. A treboada debeu deixar sen lus o trico
o repetidor de televisión. Mentras,
a miña rapaciña quedou durmida
no seu sillón. Deitoa na súa cama.
De regreso, recuperamos a imaxe. ,
Ao séptimo bloque de publicidade,
medianoite pasada, a pantalla amiga derrotou a toda ~ miñ¡i f amília.
Só quedo eu fronte ao televisor,
case como por un desafio. Con
tantas interrupcións, perdín o interese pola história. Apago o aparato
de televisión e entre bocexos acado ·a miña habitación. Ainda que
apenas fago ruído desperto á miña
muller. "Susa, mañá poñan o que
poñan na tele: irnos ao cine!"+
ANTÓN CORTEGOSO

A CRTVG cambia de equipo directivo. Aló van os
cinco anos máis negros da historia dos nasos medios
públicos. Listas negras executadas, despedimentos,
estragos nas capacidades normalizadoras, represións
sindicais e profesionais, rendición sen condicións ós
medios privados, desaparición da audiencia, enriquecimento de José Luis Moreno e compañía, falta de
proxecto, control da información, eliminación das realidades non gratas para o poder, folclorización da realidade social, cultural e lingüística de Galiéia. Case
nada para só catro anos e pico. Agora vanse cumprir
dez anos da promulgación da Lei de Creación e parece que o esmorecernento que vai roendo esta terra se
foi facendo dono tamén da
nasa TVG e da nosa RTG.
Esta era fraguiana pasará á
historia; cun só espero que a
historia non a escriban os • • • • • • • • • • • •
que lamben as rodeiras dos
carros do patrón, os levantadores dos muros de silencio.
Agora, rematada unha lexislatura, coa modificación do
Consello de Administración
da CRTVG facíase inevitable unha reestructuración do
equipo directivo. E así parece que foi.

DOBAO

os mantén. A míster Fraga Iribarne recordámoslle os
traballadores e traballadoras da CRTVG que non nos
asusta a súa irracional barbaridade, que irnos defendelos nosos medios públicos sempre, contra el e contra
quen sexa.
A CRTVG está en tempo de cambios, pero o tempo
será o que nos vaia dicindo se os cambios son reais
ou nominais. Para qtte sexan reais será preciso terminar con ese caciquismo audiovisual que non permite
a producción na propia TVG e empezar de vez a potenciar unha industria audiovisual seria e galega, culta e galega, de calidade e galega, .galega. Será necesario crear dunha vez ese Servicio de Normalización lingüística na TVG e na RTG,
dotalo de medios técnicos e
• • • • • • • • • • humanos, conferirlle responsabilidade máxima sobre a
lingua, a súa normalización e
a súa estandarización. Cumprirá verter tódolos esforzos
en facer da TVG e da RTG
unha referencia de bo emprego da lingua en tódolos seus
niveis, un modelo debo falar.
Cumprirá torna-la TVG e a
RTG ás súas orixes monolingües, oficializa-la lingua propia de Galicia nos nosos medios públicos. Cumprirá planificar para a TVG e a RTG
unha programación nova, alternativa, imaxinativa, galega
e universal; esquecerse de José Luis Moreno e de Marina
Castaño, esquecerse da copla
andaluza e da charrada musí. cal e folcórica española como
única referencia cultural da
RTG, cónseguir con imaxinación e planificación unha programación nova na que participen as mentes máis lúcidas
e dinámicas do país, esas
mentes, non as da gabanza e a
· submisión cega ó poder; cumprirá intentar facer que os espectadores e os oíntes teñan
na RTG e na TVG a abrigada referencia para a co municación, a formación, a información e o lecer.
Será necesario reflectir e potencia-la cultura galega
na mesma pluralidade que mostra a sociedade; a cultura nas mans dos cultos, unha cultura galega e universal, non a subcultura con centro en Madrid. Será
preciso mostrarnos como o centro cultural do mundo;
desde nosoutros para o mundo e desde o mundo para
nosoutros.

Coma se a
La Voz de Galicia lle
interesase mercar un
medio do que hoxe
por hoxe se beneficia
en máis dun cento
de.millóns de pesetas
anuais

Pero, ¿ vai haber realmente
algún cambio na TVG e na
RTG? Quen o sabe hoxe.
Certamente hai algunha nova
condición que nos pode permitir abrirlle a porta ó día da
esperanza, dunha pequena
esperanza en que os nosos
medios públicos sexan iso
precisamente, medios públicos de comunicación de Galicia, ó servicio de Galicia e
da súa lingua; ó servicio de
Galicia e da súa cultura; ó
servicio da nación galega.
Da nación, sen complexos. O
novo Consello de Administración da CRTVG presenta
novidades. Por primeira vez
hai algunha persoa con experiencia no mundo da comunicación de masas. Santiago del Valle, representante do PSOE, é traballador agora en excedencia- da TVG. Con sinceridade
agardamos que esa experiencia e o seu coñeceniento
dos problemas e das necesidades da entidade o impulen a cumprir un papel transformador. As súas primeiras declaracións van nesa liña. No Consello de
Administración da CRTVG está presente, por primeira vez, a esquerda nacionalista, o nacionalismo galego, nese Consello de Administración ata hoxe sempre
ocupado con descaro polo nacionalismo español máis
reaccionario. A presencia dos dous conselleiros do
BNG ten que se dcixar semil· radicalmente nunha
transformación do modele de medios públicos. A experiencia de Tareixa Navaza no mundo da comunicación ha dar ese froito. Tamén o dará a experiencia de
Paco García na actividade social e política. O Conce·
llo de Allariz non nos deixa enganarnos.

Pero Fraga Iribame non perdeu os seus costumes ancestrais e, coa súa habitual concepción patrimonialista
do gobemo, nomeou o novo equipo directivo sen sequera a consuita co Consello de Administración. E ·
seica vén xente nova para a dirección da CRTVG. Hai
cambios. Vén Francisco Campos, un ·profesional coa
experiencia suficiente como para deseñar por fin un
modelo de· radio e televisión públicas, ·un modelo que
respecte e desenvolva as 'tuncións que a sociedade lle
encomendou á CRTVG. Isa sempre que Fraga Iribarne non siga tranquilizandÓ os mandaríns madrileños
·da propaganda co anuncio da privatización da
CRTVG. Insiste o exministro de Franco en que vendería hoxe mesmo a CRTVG se houbese quen quixese comprala. Coma se a CRTVG fora súa. Coma ·s e
Galicia lle pertencese. Coma se a La Voz de Galicia
lle interesase mercar un medio do que hoxe por hoxe
se benefica en máis dun cento de millóns de pesetas
anuais. ¿Que é corrupción? Así cambian o negocio
polo silencio e a submisión compracida ó poder que

É urxente un modelo de medios públicos de Galicia.
Non sei se vai vir agora. Para peoré difícil camiñar.
Pero o nomeamento de Arturo Mane.iro como director
da TVG e a confirmación de Xosé Luís Blanco como
director da R1G non indican desexos de transformación. Eles representaron a ausencia de concepción democrática e de respecto polas ideas alleas, a represión
persoal e profesional, a ignorancia plasmada en libelos acientíficos ~próximos ó analfabetismo funcional- impropios dun país civilizado. Os medios de
comunicación de masas non se poden construír sobre
a redundancia das mensaxes xa sabidas de memoria;
deben engadir experimentalismo, novas culturas, vangarda, capacidade crítica, comunicación efectiva e
afectiva na nosa lingua. Para a lingua galega pedimos
normalización na entidade e función normalizadora
estandarizadora da propia entidade· para a socieda.de.
Non falo da sentimentalización da lingua, é dicir, da
reducción do seu repertorio comunicativo. Esa é a política lingüística seguida ata hoxe pola RTG e pola
TVG e bendicida polos seus propagandistas con traza
de intelectuais. Faló da normalización plena, con tódalas consecuencias, da necesidade de convertérmolos nasos medios no instrumento máis importante para a normalización da lingua galega. Desde hai tempo
sabemos que a cantidade de comunicación e de información se mide pola raridade dos signos empregados
na emisión das mensaxes. A ver se é verde.de que vén
de vez o cambio.+
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Ribadávia volveu reivindicar
a capitalidade do teatro galega
O público f oi inxusto coas mello res obras
Outro ano máis Ribadavia tentou
revalidar a tarefa cada vez máis
difícil de ser capital do teatro na
Galiza. Un eslógan que se utiliza
desde hai cando menos tres e

enunciado. A Mostra
Internacional de Teatro de
Ribadávia, e o seu público, foi
este ano un pouco inxusta coas
mellares montaxes que pasaron
polo seu
cenário, as
mellores obras
foran aquelas
que rexistaron
menos público
e a que
conqueriu máis
afluéncia non
se pode decir
que fose a
mellar.
Rompeu o
festival unha
tradición que
parecía firme
en manterun
certo equilíbrio
entre calidade
e éxito, entre
os resultados
artísticos e o
número de
espectadores.

que pretende manter viva
unha chama vella e difícilmente
xustificábel se non hai
un respaldo económico
que convirta en realidade ese

As/ que pasen cinco años do grupo sevillano Atalaya

• BERTO ÁLVAREZ

Hai unha certa unanimidade á hora
de xulgar os resultados artísticos
deste décima edición do festival, a
Mostra mantivo o tipo de edicións
anteriores e mesmo conseguiu,
cando menos, dous momentos particularmente brillantes, que poden
ser ademais síntomas do que pode
deparar no futuro. Os dous mellores espectáculos presentados este
ano en Ribadavia son obras do autor e, ademais formuladas como de
pequeno formato. Coincide entón
a Mostra nas palabras que declarara Sanchís Sinisterra a propósito
de que o teatro ten que volver
texto e que, de feito, vai recuperando imporáncia á hora de producir novas montaxes.

ªº

Teatro·de texto
O cartel do festival non ofereceu
dúbidas con respecto ao texto,
abriuse cunha correcta e coidada
recriación das Memórias de Adriano, con dous actores de renome
que cumpriron máis que correctamente co seu cometido (meJlor

Emilio Gutiérrez Caba que Paca
Gabaldón), conseguindo unha
mestura do teatro de compañia e
do teatro de producción que quizais non sexa unha mala motícia
para o futuro do teatro. Máis texto,
catro autores cataláns escribiron
Hombres para o grupo T de
Teatre. Non se trataba de nada
complicado senón de repasar en
clave de comédia (e sen afondar
moito nos matices) dalguns dos
malos costumes que acompañan
ao sexo masculino. O público quedou encantado, especialmente o
feminino e se houbese segunda
función ao dia seguinte, o cemento
do auditório de Ribadávia teria
quedado cheo de mulleres en espera desta tímida revancha cariñosa.
Ainda quedou texto abondo e de
calidade. Por exemplo a obra do
Teatro Meridional sobre o Ñaque
de Sanchís Sinisterra que apesar de
ser das mellores entre as que levan
concorrido en Ribadávia nos últimos anos, tamén foi a que piores
resultados colleitou en canto a público. Un eterno dilema. Os actores
de Teatro Meridional, que estrearon

r----------,
Fago un pequeno

Repetir representación
Este tipo de obras acaso reclamasen
de Ribadávia a posibilidade dunha
segunda ou dunha terceira repre-

sentación, na que o público puidese
ter a saudábel posibilidade de contarlle aos seus viciños que a obra
era merecente de ser observada,
que os actores estaban moi ben e
que non se debería deixar pasar por
nada do mundo unha peza como
aquela Esta é a maldade dos festiv ais, todo queda xogado a unha
carta. Para que non faltase nada o
grupo Atalaya estreou en Ribadávia
Asi que pasen cinco anos, representando á carreira de Lorca nun texto
que se lé mellor do que se observa.
Os sevillanos quixeron subliñar cada unha das palabras do granadino
cun xesto, pero por deformación
própria ou por falta de costume, a
un sempre lle parece que as palabras de Lorca sementan máis imaxes das que oferecen os actores de
Atalaya, apesar da meritória aposta
do grupo en favor dunha máis áxil
aplicación da obra.

Dous Macbeth e
un Electra
.Seguimos no texto. Os grupos galegos decantáronse tamén en favor

Coñecer o pasado
No demais, a Mostra anceia ser
unha cita para os prnfesionais do
teatro. Este ano , a cuestión cumpriuse a médias coa mesa redonda
na que se pretendía falar dos novos rumbos do teatro na Galiza.
Os representantes de grupos como
Matarile, Sarabela Cbévere ,
Compañía de María, Kukas, non
chegaron a un acordo sobre se hai
novos rumbos ou se se producirá
unha ruptura xeracional. Os integrantes <lestes grupos están máis a
favor de falar de novas intencións
no teatro, mentres que rexeitan
máis convincentemente a existéncia dunha ruptura con xeracións
anteriores.
Unha homenaxe á actriz Maruxa
Villanueva foi outra das convoctórias desta Mostra que bu car levar a Ribadávia o ambiente teatral
de anos atrás e que formula para o
futuro esa intención de que, ademais da práctica, a Mostra sexa tamén un foro de debate teórico obre o teatro no país. A actriz tivo
tempo de visitar a exposición do
Museo Etnolóxico sobre Os alicerces do teatro en Galicia na que
se recupera unha série de textos
que sirven como antecendente á
dramatúrxi'!- contemporánea galega. Os organizadores pretenden
facer ver que o teatro galego non é
algo que nacese por xeración espontánea, senón que existe unha
tradición máis que respeitábel e
que necesita dun coñecemento por
parte dos teatreiros e tamén por
parte do público.•
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esta peza na Galiza, ofereceron un
recital de todo o que pode facer un
actor apoiado só en si mesmo, no
seu compañeiro e nas luces. O resto
(iso do que se fala tanto, do vestiário, dos decorados, da tramoia, de
todas as cousas que separaban aos
afeizoados dos profesionais) é literatura. Actores e texto simplesmente. No mesmo caso, o arxentino
Jorge Gorosco foi escolmando textos de Antonin Artaud (agora que
xa case ninguén fala del, case nunca se falou del) e mesturounos con
textos próprios para reproducirse
no cenário con auténtico sofrimento, entregado ao sudor é á fisicidade do actor. Non houbo tréguas na
representación de Gorosco, para
ben ou para mal, Artaud e Gorosco
forman unha sociedade que non ad~ite a templanza e o segundo oferece unha das imaxes máis descarnadas do primeiro entre as escasas
que se poidan ver.

Só Chévere rompeu a liña estabelecida este ano en Ribadávia, e fíxoo
con éx ito. A sua Máquina Total
gustou me mo ao seus incondicionais, acostumados a máis música e
menos actor. Cos rres actores, Chévere reduciu o tamaño dos seus espectáculos habituais, buscando unha peza máis asequíbel, máis directa, e máis dependente do detalle,
unha forma nova de facer entre os
integrantes desta compañía.

[{
fj

anúncio nun
semanário amigo

Telf. (986) 43 3 8 30

MONCHO FUENTES

das palabras escollendo un Macbeth de Shakespeare, a versión
que Ionesco fixera sobre este personaxe e que titulara Macbett e
unha versión sobre a Electra de
Eurípides. O resultado das pezas é
disipar en todos os casos. Mentres
as Produccións Teatrais do Sur
(que agrupan a Tanxarina, Teatro
de Ningures e Teatro do Morcego)
tentan oferecer unha revisión do
mito, non parecen decididos a facela de todo, e só en ocasións se
deciden a aplicar o absurdo a ese
Macbett asasino. No caso do Teatro do Noroeste, que se decide directamente polo Shakespeare, a
cousa oferece algunhas dificultades maiores porque unha boa parte do elenco (sen disimular o esforzo) está un pouco lonxe de chegar a facer un Macbeth en condicións. Houbo entrega na estrea e
cabe a posibilidade de que a obra
medre coas representacións, pero
a ensamblaxe dos actores parece
un pouco forzada como para que
permitan o crecimento. Manuel
Lourenzo decidiuse por Electra e
tamén por !impar as táboas, deixando aos actores co seu texto.

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

~
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Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75 "'
~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

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

•

ANOSA TERRA
Nº 632 -29 DE XULLO DE 1994

29

LUPE GOMEZ

Un fin de Xullo con festas grandes na Coruña,
Compostela, Ourense e Vigo
A oferta festivo-gastronómica é moi abondosa
Santiago, A Coruña, Vigo.
Nestas tres cidades van ter festexos esta semana. Na Coruña, logo
dun pregón pronunciado por Arsénio Iglesias o 29 de Xullo, comezan as festas grandes de Maria Pita. Os primeiros concertos van ser
os de Duncan Dhu, Presuntos
Implicados e Celtas Cortos. O
protagonismo non o leva a música
galega sen6n cantantes e grupos
foráneos: famo as figuras da canción como Serrat, Ana Belén ou

Victor Manuel. No Palácio de
Congresos coruñés a cita vai ser
coa música clásica, con concertos
como o da Orquestra Sinfónica
da Galiza.
As festas do Apóstolo rematan esta fin de semana animadas por pasaruas, concertos, actuacións de
gaiteiros, cinema e teatro. O ponto
final pono, o Domingo, un espectáculo de foguetes de artificio que
podrá ser o11ado desde a praza do
Obradoiro. Non faltan os concer-

tos musicais esa noite; o ultimo, á
1 da mañá, será o do grupo A Marabunta.
Outra cidade en festas ao longo
dos meses de Xullo e Agosto, no
Sur da Galiza, é Vigo. O Auditório de Castrelos, convertido nun
cinema ao aire libre, oferta para os
próximos días, entre outros, títulos de películas como O hosco
animado, Bailando con Lobos,
O Honor dos Prizzi ou o clásico
cinematográfico Cidadán Kane.

O dia 29 vai ser o primeiro dos
"Venres de Verán" na cidade de
Ourense. Nesta data as ruas estarán animadas por charangas.
No serán un ha banda de gaitas
dará un concerto, será unha noite
de risa na que van mandar os
chistes de Farruco . Caldo Galego, que non é nengunha festa
gastronómica, será o grupo de
música que conduza outra parte
desta festa. O devandito Venres
vai rematar cunha madrugada de
teatro e mímica. +

Festas
de papar
pementos,
bica e froita

•

Esta
fin de semana son várias
as posibilidades para os festeiros
Os vikingos chegan a
Catoira e Rianxo orgaiza
dous meses de cultura
Cun pregón literario ábrese, o
A
Comi ión de Cultura do ConLun l de Agosto, a Romaria
cello de Rianxo orgaiza un 'Verán
Vikinga de Catoira unha festa
cultural": 63 dia no que empre
vai haber algunha actividade de te
tipo. O dia 31 do me no que estarna a rematar o grupo Aire da
Dorna vai ofrecer un concerto.
De de unha cultura foránea, a
france a, chega a Rianxo a danza
de Li Gai Farandoulaire. Tamén
na "Ca a do Coxo" de ta vila pode er vi itada, até o día 31, unha
expo ición sobre imaxes da natureza local e de nocturno fotografiada pola cámara de Xo é Gonzalez Cambeiro.

con moito atractivo para o turi ta e moi vi itada. Até o día 6,
na Torre do Oe te, vai repreentar e unha obra teatral danesa
con moita acción de loita con espada e a altos. Cabalos en vivo
aparecerán na cenificaci6n da
hist6ria narrada, na que tamen se
xogará .con efectos pirotécnicos e
luminotécnicos. Esta festa do teatro o aire libre prolóngase até o
momento do desembarco vikingo, que e producirá polo 7 de
Agoto.+

que gosten de engulir 1comidas típicamente galegas. A carballeira
de Santa Lucia, no concello pontevedrés de Moraña, pode converterse para os visitantes nun
lugar ideal para disfroitar coa comida, xa que será entón cando se
celebre a Festa do carneiro ao
espeto.
Outra paraxe posíbel, en Ourense, é a estación de inverno en
Cabeza de Manzaneda. Nesa
montaña, a máis de 1.700 metros
de altura, é típica a Festa da Bica, na que se exalta o postre da
comarca de Trives. Bica e queimada poderán ser degustados
gratuitamente nun entorno paisaxis tico totalmente rústico. Ademais esta romaria cadra con un
campionato de gaiteiros a nível
de todo o Estado español. Por iso
a gaita vai estar soando ao ritmo
do dia e da festa.
Nesta mesma fin de semana é a
Festa da froita de Brión, na que
as froitas mellor presentadas van
ter prémio. Produtos artesanais
galegas estarán expostos ao pú-

Os pimentos de Herbón

XURXO LOBATO

blico nas casetas dunha carballeira desta vila. Na Romaria Internacional de Brión unba sucesión de coros e orquestras, á noite, vai representar a viaxe do peregrino que percorre o camiño de
Santiago.
As festas en torno ao pei;nento

é) escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade que
desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao
apartado 1371 36200 de Vigo.

,.,'·-~~ C<t>'rftos

de

~~'indianos
't'>"()fe¡ar-io fotefo 8fa.l(eo

tamén están ás portas. Padrón
celebra a sua o dia 6 coa característica tirada de tractores engalanados para a ocasión. A xornada
festiva en Padrón complétase
cunha comida campestre á beira
do rio Ulla. Pola mesma data o
pemento será exaltado en
Arnoia.+

•
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O trinque

Convocatórias
Prémios Ourense de
Banda Deseñada
A Casa da Xuventude de Ourense tenta recabar a opinión das persoas afeizoadas á banda deseñada na Galiza,
sobre os candidatos aos Prémios Ourense Banda Deseñada. Pódese colaborar con eles enviando o voto para á
persoa e a entidade con maior releváncia na banda deseñada galega este ano.
Casa da Xuventude, Celso Emílio Ferreiro 27. 32004 Ourense. O prazo pecha o 15 de Setembro de 1994.

Prémio Xerais
de novela
A décima edición do prémio X erais de
novela ven dotada con 1.500.000 pta.,
ao que poden optar todos os que envíen os seus traballos (orixinais e inéditos) na normativa oficial, antes do
10 de Setembro de 1994, ao local de
Edicións Xerais (Doutor Marañón, 12.
36211 Vigo). O orixinal ha ser apresentado baixo lema_, xunto cun sob(e
pechado no que virán o nome completo, enderezo e teléfono do autor, amais
do título do libro. Edicións Xerais resérvase os dereitos de edición da obra
premiada en todas as línguas do Estado e e~tabelece que os primeiros 5.000
exemplares ficarán libres de pago dos
dereitos de autor.

Prémio de relato curto
Non vai máis
Convocado polo Casino do Atlántico
da Coruña e dotado con 150.000 pta.
para relatos orixinais e inéditos relacionados co xogo, a aposta o azar ou a
sorte. Os traballos han de andar entre
os 6 e os l 2 fólios de extensión mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo. A apresentación farase por
quintuplicado e baixo plica, antes do
15 de Agosto de 1994, ao enderezo: I
Prémio de relato curto Non vai máis.
Emília Pardo Bazán, 27 baixo. 15005
A Coruña. Maior información no
(981) 24 27 99.

Certame de poesia
Fermin Bouza Brey
Os concellos de Cortegada de Baños,
Ponteareas e Vilagarcia convocan o
terceiro certame de poesia Fermin
Bauza Brey. Poden participar todos
os que o desexen, que non teñan publicado nengun libro de poesia, con
obras orixinais e non premiadas en
outros certames. Estabelécense duas
categorías (alunos de EXB e poetas
nóveis) ás que poden concorrer obras
de técnica e temática libre, apresentadas por quintuplicado en fólios
DIN A4, cun mínimo de 300 versos
no caso dos poetas nóveis. Os textos
pódense entregar, antes do 9 de Outubro de 1994, en calquer dos concellos convocantes, sempre baixo lema e plica que inclue os dados do autor (enderezo completo, teléfono e
fotocópia do DNI). Os prémios:
50.000 pta. na categoría de EXB
(25.000 pta. para o autor e 25.000
pta. para o centro de ensino), e
150.000 pta. para a categoría de poetas nóveis. Os poemários premiados

pasarán a propriedade dos concellos
convocantes e o traballo premiado na
categoria de poetas nóveis editarase
na colección de poesia da editorial
Espiral Maior.

Prémio Blanco Amor de
novela longa
O Concello de Vigo convoca a XIV
edición do prémio B !aneo Amor de
novela longa dotado con 1.500.000
pta., aberto a todos os autores que
apresenten unha ou várias obras inéditas (extensión mínima 150 fólios a
dobre espazo) escritas na normativa
oficial. As obras enviaranse por correo, antes do 30 de Xullo de 1994,
sen remite, baixo lema e por quintuplicado ao Concello de Vigo-Concellaria de Cultura, Praza do Rei s/n.
36202 Vigo, nun sobre que indique
Prémio de nov ela longa Eduardo
Blanco Amor. Nun sobre adxunto,
pechado e baixo o mesmo lema virán
os dados do· autor. O concello resérvase a facultade de adxudicar o contrato da primeira edición da novela
premiada baixo os princípios de
igualdade da licitación, concorréncia
de ofertas e igualdade dos propoñentes. O prémio pode ficar deserto de
non existiren obras de calidade ao
xuizo do xurado. Nese caso o importe do prémio utilizarase para divulgar
a obra de Eduardo Blanco Amor entre as escolas e centros culturaÍs de
Galiza.

Campamentos de
educación ambiental
Comprenden obradoiros de natureza,
xogos predeportivos e cooperativos,
e roteiros ecolóxico-culturais. Veñen
organizados pola Sociedade Coopera ti va de Educación Ambiental
(CEM) e terán lugar en Muxia do 6
ao 12 de Agosto . Información no
(981) 26 56 40.

Prémio Vicente Risco
O Concello de Castro Caldelas e máis
a Fundación Sotelo Blanco convocan
o 1 Prémio Vicente Risco de Antropoloxia e Ciéncias Sociais, dotado
con 1.000.000 pta. Pode concorrer ao
prémio calquer persoa sen distinción
de idade ou nacionalidade, que apresente os seus textos na normativa oficial. Os textos, amais de inéditos e
orixinais, han tratar do estudo do ámbeto rural galego sempre desde o
ponto de vista da antropoloxia e das
ciéncias sociais (história, economia,
so'cioloxia, etc.). A extensión dos traballos vai dun mínimo de 150 páxinas
a un máximo de 300 páxinas tamaño
fólio mecanografadas a dobre espazo.
Cada traballo apresentarase por sextuplicado antes do 31 de Agosto de
1994, na Fundación Sotelo Blanco
(Apartado 2096 de Santiago), e precedido polo título e o lema que tamén
figurarán nun sobre pechado onde virán os dados do autor (nome, enderezo, teléfono) e o título do libro. A
fundación resérvase o dereito de publicar o texto premiado sen limitacións en número de exemplares nen
de edicións. Maior información na

Fundación Sotelo Blanco: San Marcos s/n. 15820 Santiago de Composte la. (981) 58 25 71.

Revoltallo de música
emerxente
O centro viciñal Valadares de Vigo
(co apoio das rádios de Oleiros, Cerceda, Culleredo, Rádio Medellin de
Santiago e Ecca, amais das casas discográficas Edigal, ECD, The Plástico
Guay, Can records, Beltaine, Gal &
Cía, Trevoada, e a revista 32 Pistas),
organiza o primeiro Revoltallo de
música emerxente. O teu gozo no
monte dos pozos do 15 ao 22 de
Agosto no Monte dos Pozos, un lugar
privilexiado do Concello de Vigo,
cunhas vistas únicas sobre a Ria e as
Illas Cíes, parque forestal, lago navegabel, auga, electricidade e cantina.
Calquer grupo musical ou persoa interesada no revoltallo ha ser atendida
no Centro Cultural Valadares. Estrada de Valadares, 233. 36314 Vigo.
Teléfono (986) 46 86 84, e fax (986)
46 04 55.

Prémio Merlín de
literatura infantil
Edicións Xerais convoca a novena
edición do prém'i o Merlin de literatura infantil, que ven dotado con
750.000 pta. Poden concorrer ao prémio todos os autores que apresenten
traballos inéditos, escritos na normativa oficial, por sextuplicado e mecanografados a dobre espazo, antes do
10 de Setembro de 1994 no local de
Edicións Xerais (Doutor Marañón,
12. 36211 Vigo). O texto ha de ser remesado cunha plica que conteña o
nome, enderezo, teléfono e título da
obra. Edicións Xerais resérvase os
dereitos de edición da novela premiada en todas as línguas do Estado.

Actividades xuvenis
en Oleiros
A Casa da Xuventude de Oleiros e a
Fundación Municipal de Cultura organizan unha chea de actividades para este verán. A oferta comprende cicloturismo, campamentos, travesías
marítimas, vela, remo, natación,
patinaxe, futbito, baloncesto ,
viaxes, e obradoiros de fotografía,
video, teatro, coiro, teares e cinema
entre outros. Máis infonnación e inscricións na Ponéncia da Cultura (981)
61 00 00, e na Casa da Cultura (981)
63 65 98.

Curso
de monitores
A escola de tempo libre Atento organiza un curso para fonnación de monitores de actividades áe lecer, que
decorrerá do 1 ao 15 de Agosto no albergue da Asociación Recreativa O
Viso (unha antiga casa reitoral en Lodoselo-Sarreaus). O prezo do curso
ascende a 30.000 pta. (pódense pagar
en tres prazos de 10.000 pta.) que incluen pensión completa e aloxamento. O curso ven subsidiado pala Consellaria de Cultura. Máis información
no (981) 58 00 33. •
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Camiseta

800 pta
Sudadeira 1.500 pta
(Máis gastos de envio)

Pedimentos a:

•
•
•
•
•

ANOSATERRA
Príncipe 22, baixo
36202 Vigo
através de cheque
bancário e
especificando talla:
pequena, mediana,
grande ou cativos

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

Libros

Europa ante el espejo.
Magnífica,
documentada e crítica
síntese da história
europea que ven de
oferecer ]osep Fontana.

O pasado visto desde
os perdedores:
bárbaros, herexes,
campesiño,
extranxeiros e povos
colonizados. Editado
por Critica+

Anúncios de balde
• Busco rapaces de 20 a 30 anos, interesados nunha viaxe a Escócia e
Irlanda en Setembro. Chamar de 2 a
3 pola semana ao (986) 41 93 55 (V igo), e perguntar por Fito.
• Ocasión. Véndese Dyanne 6, amarelo, descapotábel. P0-0114-L. Prezo: 75.000 pta. Chamar de tarde e noite ao (986) 49 07 34.
• Vendo Volkswagen Golf CL (d iese!). Magnífico estado. Matrícula POAK. Cor branca. (986) 41 73 21.
Vendo camión. LU-C. 3.500 e.e. Caixa de poliester. Cisterna de aceiro
(6.000 l.). Chamar á noite ao (981)
24 02 96.
• As Juntas Galegas pola Amnistía
(JUGA), a través da s ua revi ta A
Treu , informa pontualmente da situayom das presas e presos independentistas galegos assim como das actividades anti-repres ivas da organizayom. Ao mesmo tempo distribue
material para a solidaridade. Solicita infonnayom no Apartado de Correios 875 de Compostela.
• Desexo ent~blar amizade a meio
da correspondéncia con xente de
calquer idade. Oreyne Michael Ramírez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29
A. Francisco Cadalia e Macedo. Trinidad, Sancti Spiritus. 6200 Cuba.
• Grande oferta de discos e casetes.
Evéncio Baños: (988) 21 05 85.
• Vendo aparato de masaxe adelgazante con cinta inter-cambiábel a bolas. 18.000 pta. (986) 21 06 69.
•Vendo máquina de coser industrial.
Marca Singer. Perguntar por Laura, de
17 a 22 h., no (986) 22 62 28.
• Grupo de xoves cataláns (de 3 a 4
persoas) buscan piso de aluguer, ou
pensión, para a segunda quincena de
Agosto, nas Rias Altas ou Baixas, xa
sexa na vila ou na cidade. Perguntar
por Marta no (93) 491 06 83, ou e creber a: Marta Viñal . Travesera de la
Corts, 136 sótano l º. 08028 Barcelona.
• Cómprase Gran Enciclopédia Galega completa. Os interesados poden
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a
16 e de 21 a 23 horas .
• Casa de reposo La Levada. Estamos abertos todo o ano , oferecemos
distintas actividades: cursos de fotografia, taller artesán e actividades deportivas (descenso por corda, rotas en
bici e dacabalo, descenso por rio ). Posibili dade de realizar curas de xexun,
consulta de médico hixienista. Teléfono e Fax: (986) 66 64 13.
• Mestre busca desesperadamente un
traballo relacionado co ensino ou calquer outro: livrarias, editoriais, conductor... (981) 69 56 82. A Coruña.
•Merco bicicleta estática para ximnásia. Perguntar por Marisol a partir
das 3 da tarde no (986) 25 34 69.
• Brigadas de solidaridade a Centroamérica. Se te animas a botar unha
man aos esforzos das xentes que queren mudar por si próprias as suas más
condicións de vida, e queren facelo colectivamente; de estar interesada ou interesado en ter unha maior información do proxecto ponte en contacto
con nós: Comité de Solidaridade (COSAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña,
74 70 92 da Costa da Morte, 24 83 48

de Ourense, 54 82 55 e 53 74 97 de
Santiago, e 20 48 03 de Vigo.
• Alugo chalet perto da praia. Campoanco . Me e do verán (986) 62 70 40.
• Aulas de inglés para recuparacións con profesores nativos. En Vigo. (986) 47 12 62.
• Alugo ca a perlo da de embocadura do Miño, en ampo aneo . Perguntar por María Xo é, de 13 a 15 e de
20 a 22 h., no (986) 62 71 07.
• Alúga e e túdio en Vigo, e n calefacción, auga quente, oleado, céntrico.
Ideal para e tudante. (986) 49 06 88.
• Percuro xente coa que montar a
película en un pe o. Se te coñecemento de cine ou vídeo (nas áreas de
fotografía, cámara, on e maquillaxe),
chámame ao teléfono (986) 22 69 81 a
partir da 8 do erán. e pergunta por
Xan Leira.
• Andamos a andar a terra na procura de investigar e catalogar aqueles recuncho onde a história se detivese con forza no seu dia e que hoxe
durmen o pa o do éculo . Fuxindo
de facer prática arqueolóxicas e de alterar o entorno e coa fin antedita, olicitámosvos nos escribades inforrnándono daquele lugare o peito o
(pedrafitas , anta , mámoa etc.) e
meio perdido dos que teñade referéncia. Viaxe Céltigas. Apartado 1364.
15007 A Coruña.
• Oferecemos charlas sobre a ituación do sócio-lingüística do galego e
do bretón asi como de aspecto xerai
da Bretaña contemporánea (en galego
ou francé ) para centro de en i no de
toda Gafüa. I abe! e ea!. Algália de
abaixo, 20-211• Santiago. (981) 56 07 69.
• Vendo chalé de 2 planta · mái garaxe, 2.500 metr cadrado de terreo t:
unha casa vella . a Ria Baixa ·.
(923) 26 76 57 .
• Tódolos grup folk ou rock galego interesados en participar en concerlo de inverno nun Cemr
ultural p dede chamar ao (9 1) 7 1 49 24. Preguntade por Xo é María
• Alugo chalé con xardin para o ·
meses de verán nas Rías Baixas.
Chamar polas noitcs ao teléfono
(923) 26 76 57.•

Cinema
Castrelos de cinema
O Concello de Vigo artella unha érie
de proxeccións no Parque de Ca trelos, con pases ás 11 da no rte
prezo
próximos:
de 300 pta. Os filmes
O honor dos Prizzi de Jo n Huston, o
Venres 29 de Xullo; Bail ndo con lobos de Kevin Costner, o ~ábado 30; O
bosque animado que será apresentado
polo seu director José Luís Cuerda, o
Domingo 31; e Cidadán Kane de Orson Welles, o Luns 8 de Agosto.•

mt.·s
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Televisión
Eles e elas
O Sábado 30 á noite, o espazo Butaca Especial V.O.S. da TVG, transmite a comédia musical Eles e etas
(EUA 1955). Director: Joseph Leo
Mankiewicz. Intérpretes: Marlon
Brando, Jean Simons, Frank Sinatra,
Bibian Blaine. •

•

axenda
Teatro

Exposicións

Commedia

Poemas mestizos?

A compañia Ollomoltranvia encenifica a obra Commedia, un xoguete para
Goldoni, o dia 29 de Xullo en Logroño, o 30 en Burgos, o 2 de Agosto en
Montederramo e o 4 en Muros.

Titiricircus
Risas para grandes e cativos nunha visión do circo a través dos títeres. Titiricircus da compañia Tanxarina, en cena o 29 de Xullo, na Póvoa do Caramiñal.

Máquina Total
Chévere Teatro representa a sua obra
Máquina Total o 4 de Agosto, ás 9 da
noite, en Curtís; e o 6 en Ordes.

Mário o planetário
O Venres 5, ás 9 da noite en Santa
Comba, a compañia Gualtrapas pon o
látex ao servizo do títere para representar a comédia en verso Mário o planetário, sobre a chegada á Galiza do
marciano Mário. •

A asociación xuvenil Lideira organiza unha exposición de poemas, Poemas mestizos?, aberta na Beer House
de Ponlevedra até o 31 de Xullo. Os
textos pertencen a Uxio Otero, Baldo Ramos, Nacho Almeida e lgor
Lugris (Coleitivo da Sabiduría Intransixente). Un recital a cargo de
Uxio Otero, Nacho Almeida, Luela
Rodríuges e Igos Lugris, o dia 29 ás
18,30 h., na libraría Michelena (Pontevedra), completa o programa da
mostra.

Juan Mieres
Pódese ver obra recente de Juan Mieres no Café Bar Rua Nova e pinturas
do periodo 1989-1992 no Pub Pepa a
Loba, ambos en Compostela. As duas
abertas até o 15 de Agosto.

Para] oseph Beuys
Obra gráfica de trinta artistas intemacionais na Casa da Parra (Santiago).
Aberta de Luns a Venres de 11 a 14
h. e de 17 a 21 h.; Sábados de 11 a 14

Música

Matt Congri
Koro i Dan a abre o concerto de
Matto Congrio, o Xove 4 de Ago to,
á 11 da noite, no Parque da Xunqueira de Vilagarcia.

Marte· 2 de Ago l , á · 10 da noite,
no csLádio de Pasarón (Pontevedra). bre
on re10 a
banda de Bitty McLean.

na Praza da Quintana (Santiago) o 31
tamén estarán no Parque da Riouxa
(Vigo).

Pr unto Implicado
O 2 de Ago to, ás L1 da noite, no Co1i eum da Coruña; e o 3 á L0,30 da
noitc, no Parque de Castrelos en Vigo.

Acolle ·1ário concerto ne ta
semana: Milladoiro e Paul
Winter, o 30 de Xullo á 11
da noilc; Antonio Vega e
Antonio Flores, o 31 á LJ
da noite; e Capercaille, o 4
de Agoto ás 12 da noite.

Parque
de Castrelos
Ne ta semana pódense escoitar os seguintes concertos no Parque de Castrelos de Vigo: La Marabunta e Los
Rodríguez, o dia 1 de Agosto (800
pta.); a Coral Casablanca, Martes 2
(500 pta.); Pres!Jntos Implicados, día
3 (800 pta.); e Celtas Cortos o dia 4
(800 pta.).

Os Diplomáticos
de Montealto
O 29 de Xullo en Manzaneda.

Os Resentidos
O 30 de Xullo na Praza de Armas do
Ferro!.

Pa ul Winter e
Milladoiro
Ademáis da actuación para o día 30

NaLua

NaLua
O Sábado 30 no Parque da Riouxa de
Teis (Vigo).

Tito París
O Xoves 28, ás 12 da noite na Praz~
do Toral (Santiago). Compositor e intérprete iniciado aos nove anos en Cabo Verde. Chega a Portugal aos 19
anos da man de Bana, para participar
no proxecto Voz de Cabo Verde.

Unión Penosa
O Xoves 28, ás 10,30 da noite, no auditório de Castrelos, nun concerto no
que tamén actuan Amistades Peligrosas. Entrada 800 pta.

Fía na Roca
Actua o día 23 na Guarda, o 29 ás 11
da noite, na Alameda de Bauzas e o
Domingo 31 en Malpica. t

31

Lisboa/94
Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

h., e Domingos pechado.

Luís Viñas
Pintura na Fábrica (AJlariz), até o 31
de Xullo.

Retablos
de Arturo Baltar
No Mosteiro de Poio até finais de Agosto. Abre de 10 a 1h.,ede18 a 21 h.

Maquetismo naval ·
Do Venres 28 de Xullo ao 5 de Agosto, no Círculo Náutico de Bueu.

Balcóns limeños
Mostra antolóxica do pintor peruano
Wenceslao Hinostroza (1897-1978),
até o 31 de Xullo na Casa da Galiza en
Madrid. Horário: de 10 a 14 e de 16 a
20 h., festivos só de mañá.

Rianxo, natureza
e nocturnos
Fotografías de Xosé González Cambeiro, do 23 ao 31 na Casa do Coxa
de Rianxo.

Mestres
da pintura galega
Até o l de Setembro na galeria Severo
Pardo de Vigo.

Retrincos
Obra de Carlos Silvar, até o 23 de Xullo, na Sala de Exposicións do Hércules Coruñés (Costa da Palloza, 4-6. A
Coruña). Horario: dias laborábeis de
19 a 21 h., e Sábados de 12 a 14 e de
19a2lh.

] oaquín Sorolla
A mostra antolóxica de Joaquín Sorolla fica exposta no Kiosko Alfonso da
Coruña.

De Cuba a Galiza

Todo o mes de Xullo no Café Liceum
do Porriño. Unha
Jorg lmmerdorff, na exposición na que participan 30 artistas mostra represeninternacionais na Casa da Parra de Santiago Para Joseph
tativa das propostas artísticas actuais en Cuba
cunha grande variedade en temas
e técnicas. Pintores primitivistas
con outros figu rativos ou abstractos representan a r~alidade
dun pavo de cultura afro-latina e
o resultado do labor artístico-cultural da Revolución Cubana. O
taller cultural de
Luís Díaz Oduordo de Santiago
de Cuba e o complexo artístico El
Batey en Mella,
agrupan estes artistas que veñen
de expoñer por
Alemaña, Itália,
Hungria, Franza,
etc. Participan na
mostra Israel
Tamayo, Berto
Luís Ruano, Albert o Lescay,
José Seoane,
Jorge Knight,
Jorge Luís Chávez e Grettel
Arati.t

Actividades
Festival benéfico para
Ian Reina

Praza
da Quintana

ANOSA TERRA
Nº 632 -29 DE XULLO DE 1994

A Asociación Ian Reina artella un
festival de axuda a lan Reina, un rapaz de vinte meses que necesita un
transplante de médula ósea. O festival
celébrase o Xoves 4 de Agosto, a partir das 7 do serán, na sala de festas Os
ricos de Visantoña (Mesia). Canta
cunha churrascada e diversas actuacións musicais: tuna de mulleres fnfortuna da Coruña, grupo de baile
San Martiño de Visantoña, e un grande baile no que participan as orquestas de espectáculos Noche Día, lito e
Sintonía. Os donativos pódense ingresar na conta aberta na Caixa Galicia a favor da Asociación: 20910028-4-3000045518 (Sucursal de
Xanceda) . Maior información no
(981) 69 40 46.

Festival de Pardiñas
Abre o Sábado 6 de Agosto, ás doce
da mañá en Pardiñas (Guitiriz. Lugo)
cun pregón de Xosé Seivane para inagurar a 1 Mostra de Instrumentos
Tradicionais. Tamén no Sábado tera
lugar unha actuación de músicos espontáneos (de 4 a 6 do serán), un seminário de danza (de 6 a 8), e un baile amenizado polo grupo Treixadura.
A primeira parte do festival terá lugar
ás 10 da noite coa actuación de Albenda, Treixadura e Os Diplomáticos.
O Domingo 7, concentra várias actividades: concerto da Coral Xermolos,
ás 13,30 h., na lgrexa de Santo Domingo; mostra de danzas e gaitas co

Grupo Xermolos e a Banda de Gaitas de Taramundi; e música espontánea de grupos de música tradicional,
de 15 a 18 h. O mesmo Domingo, a
partir das 18,30 h., terá lugar o pregón
do XV Festival de Pardiñas da man
de Agustin Fernández Paz; e ás 19 h.
na segunda parte do festival, actuarán
os grupos Kalinka (Rúsia), Fia na
Roca (Galiza) e The Battelfield Band
(Escócia). O festival ven completado
coas exposicións dos Prémios Guitiriz
de pintura, escultura, cerámica e fotografia; artes do Brasil, discos de música tradicional dos pavos do mundo, e
debuxo infantil.

Feira do viño
de Cambados
A Feira do viño albariÍío de Cambados celébrase os dias 6, 7 e 8 de Agosto no Paseo da Calzada.

Regata Volta ao Mundo
O Venres 29 de Xullo, ás 9 da noite,
no Círculo Náutico de Bueu , Xavier
Gándara patrón do Galicia-93, falará
sobre a regata Volta ao Mundo Whitebread 93-94.

Regata Cutty Sark
A espectacular parada de grandes veleiros atraca no Porto da Coruña até o
31 de XuUo.

Feira do libro de Viveiro
Do 28 ao 31 de Xullo, celébrase a primeira edición da Feira do libro de Viveiro. t

•

Ex osicións
Feira D' Arte, deseño, escultura, xoiaria e pintura de Alcantara Studio (Raúl Rodrigues), Agusto Tejo, Luísa
Perienes, Max Forti, Pedro Fazenda,
Liane Katsuky, Bual, Eleonora
Drummond, Isabel Laginhas, Kiki
Costa Campos e Rocha Pintos; até
meados de Agosto na galería Alcantara
Studio (07-351-1-362 45 60). Judeus
Portugueses: As Descobertas e a
Diáspora, na Funda~íi.o Calouste Gulbenkian até meados de Setembro. Corpus no Templo unha instalación de
Romy Castro, até 30 de Setembro no
convento dos Cardais (07-351-1-342
75 25) . In-Ventos, esculturas ecuadros con bandas sonoras orixinais, no
convento dos Cardias (07-351-1-342
75 25). Humor Latino-Americano,
até o 31 de Agosto no Padríi.o dos Descobrimen tos. Almeida Fernández,
OUASET. lmagens De Um Tempo Sem
Fim, pintura sobre estaño trabaflado;
até o 31 de Agosto na Padríi.o dos Descobrimentos (07-351 -1-301 62 28). O
Grande Teatro do Mundo ou Os
Clássicos em Lisboa, até o 30 de Setembro no Museu Nacional do Teatro.
Lisboa Subterránea, até o 31 de Decem bro, no Museu de Arqueología
(07-351 -1-362 00 00). Custodia Bota,
pintura até o 5 de Agosto na Galería
Municipal Gymnásio (07-352-1-347
26 21). Fado, até Outubro no Museu
Nacional de Etnoloxia. A Influéncia
Oriental no Azulejo Portugués, até
Outubro no Museu Nacional do Azulejo. Retrospectiva World Pres.'i Photo
(1956/93) na Cordoaria Nacional. Debuxos de Paula Rego, até Decembro
no Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
Lisboa em Movimento, até o 30 de
Outubro no Museu da Cidade (07-3511-759 16 17). Máquinas de Cena, cenários e adere~os do Grupo de Teatro
O Bando, até o 31 de Agosto no Culturgest (07-351-1-848 02 18).

•

Teatro
Lisboa Meu Amor, con textos de Francisco Nicholson, Gon9alves Preto, Nuno N. Fernandes, Marcelino Mota e
Mário Rainho, no Teatro ABC (07-3511-346 67 45).1!! Página, peza de Ben
Hecht e Charles Mac Arthur, dirixida
por Hélder Costa, na Barraca Teatro Cinearte (07-351-1-396 53 60). Outra
Vez As Barbies, Alta-Comédia, texto
de José Pinto Correia e encenación de
Alexandre de Sousa no Teatro Villaret
(07-351-1-353 85 86). Europa Náo!
Portugal Nunca!!, espectáculo de humor de Mário Viegas, os Luns ás 9,30
da noite, no Teatro Municipal de Sao
Luiz (07-351-1-347 12 79). Fausto, a
partir de Goethe, dramatúrxia, títeres,
cenografia e figurinos de Ana Teresa
Castelo e Paulo Oliveira, Domingos, ás
16,40 h., no Auditório da Junta de Freigesia de Benfica (07-351-1-715 45 65).
Fados dirixida por Ricardo País, até o
31 de Xullo no Centro Cultural Belém
(07-351-1-301 96 06). Arranca-me a
Vida de Rodolfo Santana (autor contemporáneo de Venezuela), encenación
de Almeno Gon9alves, até finais de
Agosto na Sala Estrela 60 (07-351 -1395 32 89). A Gesta Marítima, texto e
encenación de Carlos J. Pessoa, até o
31 de Xullo no Teatro da Garagem (07 351-1-444 05 84). Oleanna de David
Mamet, polo Novo Grupo; os Domingos ás 16 h., na Facultade de Letras de
Lisboa (información no: 07-351-1-797
09 69). Maldita Cocaína, texto e encenación de Filipe La Féria, pód~
Teatro Politeama (07-351-1-343 03 28).

Música

,

14!! Festival de Música dos Capuchos,
até o 27 de Agosto nos Capuchos (07351-1-290 00 71). Concertos de Jazz,
no Hot Clube de Portugal (07-351-1346 73 69). Noites de Fado con Aldina
Duarte, Camané, Paulo Parreira e Pedro
Nóbregá; até Decembro no Teatro de
Pesquisa (07-351-1-727 18 18).Ciclo
de órgano: Ton Koopman na lgreja
dos Mártires o día 29 e na Sede Patriarcal o dia 31; Rui Paiba, o 5 de Agosto
no Convento de Mafra. Opera: Carmen (Bizet) o 29 e 31 no Coliseu dos
Recreios (07-351-1-343 16 97)•
Información xeral
dos actos de Lisboa/94 no telf.
(07-.351-1) .3-'6 06 50/41.

..
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A rE!lación Galiza-Portugal

TRES EN RAIA
. ,

tende pontes coa música
O programa da TVG Luarterá unha versión portuguesa

Fóra as vosas
mans de Pepe Rei

•LUPE GOMEZ

• G. LUCA DE TENA

A

produtora portuguesa Valentin
de Carvalho Televisao fará unha versión do programa Luar para Portugal, collendo como modelo o musical do
mesmo nome da Televisión da Galiza. A
gravación dun programa piloto da edición
portuguesa xa é un feito. Esta colaboración prodúcese nun momento no que na
Galiza aumentan as voces pedindo o
achegamento ao país viciño.

A

José Manuel Olarte pegáronlle
un tiro na caluga en Donosti e
a televisión decide que o mataron porque aparecia no libro do meu amigo Pepe Rei La Red Galindo. Várias emisoras
e diários divulgan como boa esta relación (inexplicada, claro) causa-efecto
entre a información e os disparos.
Algun dos xornais que participan neste
abraiante proceso contra Pepe Reí (non
é novo, lembrade a Vinader nos 80) , publican a miudo informacións sobre narcotraficantes. Deixarian de incluir esta
clase de informacións se un día agredisen a algun dos protagonistas da sua
sección de sucesos, subsección de corredores de heroina ou fracción de gobernadores do Banco de Esparía? A experiéncia demostra que os que agora inculpan a Rei non están dispostos a se
recoñecer como inductores de violéncia
nengunha. Eles fan información, pero
Reí induce. Vaia, hom.

A idea deste acordo naceu no decurso
dunha entrevista feíta por unha publicación portuguesa a Manuel Abad, director
de Luar. A entrevista viña ao caso pola
surpresa que causou no país do Sur do
Miño a abondosa presenza que a sua
música autóctona tiña no programa que
lles chegaba desde aquí. Manuel Abad
lembra que "en Portugal Luar figura entre
os programas máis seguidos. Ali chámanlle o programa galega-portugués".
Ao ser publicada a entrevista, a produtora Valentin de Carvalho Televisao púxose deseguida en contacto con Manuel
Abad. Gostoulles o ritmo do programa e
o seu carácter espectacular. Segundo o
director de Luar, os musicais emitidos na
televisión portuguesa son na maior parte
dos casos de carácter monográfico e' non
están pensados nunha liña tan dinámica.
O único espectáculo musical existente na
Televisión portuguesa, segundo Manuel
Abad, "é o programa Chúvia de Estre/as,
1
que se situa nos primeiros postas do nível de audiéncia, pero que, en vez de
funcionar con artistas consagrados, básase na busca dunha oportunidade para
artistas noveis".

-·
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O que máis surprendou á productora portuguesa foi que en Luar tivese cabida
música de Portugal que nese próprio país non se estaba potenciando, e ademáis
que esta música fose moi aplaudida polo
público galega. A intención de introducir
a música portuguesa na Galiza figuraba
entre os empeños de Manuel Abad.
A TVG non puxo reparo nengun en acceder á colaboración coa produtora portuguesa, unha empresa que pertence á casa discográfica "EMl-Portugal" e que ten
colocado os seus produtos audiovisuais
en todas as canles do seu país. Actualmente a RTP 1, RTP2 e a TV4 emiten
espazos producidos por Valentin de Carvalho Televisao.

Xulio Gaioso, presentador do programa Luar, con Luis Eduardo Aute, invitado a un dos programas.

A ilusión por colaborar con
Portugal
Manuel Abad mónstrase moi ilusionado
ante este proxecto e frente ás negociacións en curso encamiñadas a emitir o
novo Luar portugués vía satélite cara Africa, Asia e todas as colónias portuguesas.
Xa está gravado o programa piloto do
que pode ser un novo espazo na televisión portuguesa . Dous presentadores,
Carlos Ribeiro e Gabriela Carvalho , leva-

' Está preparado o
programa piloto e
estúdase unha emisión
para Asia, Africa e as
colonias portuguesas'

rán o seu fio conductor. O Luar portugués vai contar , en cada edición, coa
participación de catro artistas portugueses, unha actuación galega, unha española e outra internacional.
A transcendéncia deste paso de cara ao diálogo luso-galaico está por ver. O Luargravado é ainda unha proba, un programa piloto.
O éxito do programa galego en Portugal foi
posíbel porque no país viciño xa poden ver
os mesmos programas que vemos os galegas. Pero non acontece o mesmo á inversa.
Na Galiza non existe a posibilidade técnica
de ollar a Televisión portuguesa. Opina o director de Luarque "hai máis interese en Portugal por ver as emisións galegas que en
Galiza por ver as portuguesas''.
O primeiro musical portugués contará coas actuacións de Vitorino, Azucar Moreno, José Luis Perales, Bananarama ,
"Tres tristes tigres" e a actual número un
nas listas portuguesas, Dulce Pontes.
Está previsto que tanto o musical galego
como a versión lusa do mesmo sexan realizados en directo os Venres na discoteca Dona Dana de Touro.+

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

Seguridade A-1

Ainda máis: en ocasións as balas acaeron sobre os mesmos nomes que eles
puxeran en letra impresa, pero ninguén
resolveu que os xornalistas que redactaron a información fosen inductores de
causa. E máis ainda: exactamente a
mesma información pola que queren
culpabilizar agora á Reí e á equipa de
investigación que dirixe no Egin, apareceu con amplitude do diário El País. Pero non só iso. Moitos dos que nesta hora
queren matar expeditivamente ao pregoei ro patrocinan grandes concursos de
xornalismo de investigación. Que significará para eles investigar unha información? Se cadra esperar unha visita dos
do PP que gardan nunha carpeta (agóra
chámanlle dossier) as gatuñadas dun
cargo do PSOE.
Vaia esforzo. Compárese coque a equipa de investigación do Egín , que dirixe
Pepe Rei tirou á luz: altos funcionários
do Estado que aparecen no centro do
matute das drogas; cargos con responsabi lidade sobre moita xente armada
que dirixen redes de extorsión. E hai
moito máis. O que alguns non lle perdoan a ese xornalista dunha peza que é
Pepe Reí e aos seus compañeiros de
Egin é ser pregoeiro destoutra canalla
institucional. Banda de hipócritas.+

VoLVER AO REGO

'O

pánico dos de arriba foi
sempre moito máis alá
que as intenqións revolucionárias dos
de abaixo'. E un ha frase que Josep
Fontana escrebe no seu último libro,
Europa ante el es¡vejo. O autor inclue
un bó feixe de exemplos históricos
nos que o poder se empregou a fondo cos que pretendian cambiar, ás
veces non máis q1,Je un aspecto menor, do seu modo de vida.
A cita ven ao caso do fogo cruzado
que está a sobrevoar as trincheiras
do BNG. Pero tan perigosa é unha
forza que nas últinnas eleicións europeas non mereceu máis alá do 12%
dos votos? Tan in$eguros están Fraga, Paco Vázquez e todos os seus
do proxecto que defenden? +

