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A brétema desbarata a propaganda dun clima soleado que non existe
nesta latitude··

Chove no,parasol
Chove no verán e os informativos converten 'o tempo atmosférico nunha.sección de sucesos. A indústria do turi o
costeiro fala de_crise pero non é.a metereoloxia_a que produce esta situación excepcional senón a ficción dun clima
soleado onde se~pre houbo brétemas.

JOHN DAVIES

VIAXES
PORGAUCIA
l.F. Silveira da Mota

Luís F. Vázquez,
cónsu' de Cuba:
'A noticia é que
estamos loitando
pola independéncia'

As festas
populares
acábanse· se non
atraen á xente
nova

a

Silveira da Mota foi un destacado
periodista, avogaao e político
portugués. Viaxou por Galicia nos
anos finais do pasado écu lo. Este é o
interesantisimo·retrato .que deixou das_
nosas terras e das nosas xentes.

Acostumada
divertirse en
· Desde os recentes acontecimenpubs e discotecas a mocidade
tos no Malecón da Habana' téi . mase en demostrar que existen · tamén se queixa de que nas
romarias pasa fria e que os
conflitos internos. Os distúrbios
controlan moito. Que a maioria
foron empregados para desacrenon ·pisara ainda unha festa
ditar ao governo e aventurar noten causas que veñ'en de anos
vamente a sua fin. O cónsul de
atrás. Cando comezaron a porCuba na Galiza, Luís Felipe Vázse de moda as discotecas a
quez, afirma que se está a dar un
xente nova empezou a sair tobloqueo informativo sobre un pado o ano_. Pero non todos pen- .
ís que segue a manter firme o
san que as verbenas e romaseu proxecto de xustiza social e a
rias teñan que remat_
ar, "as fes sua independéncia frente aos Estas teñen que transformarse
tados Unidos. -Segundo Luís Feli:
pero tamén· a mentalidade da
pe Vázquez o réxime mantén o
xente".
(Páx. 19) -.
apoio do seu povo. (?áx. 14 - 15)

Romai busca · ·
ampararse coa
demisión do
director xeral
Xoán Macei.ras
O Conselleiro de Sanidade, Xosé Manuel Romai Beccaria, está
a procurar a demisión do Director Xeral de Saude Pública, Xoán Maceiras, para que dese xeito asuma as responsabilidades
das denúncias de enchufismo
nas oposicións de persoal sanitário do departamento. No trasfondo do asunto atópase a batalla desencadeada pola sucesión
de Fraga, e desde instáncias da
Conselleria de Sanidade apóntase a hipótese de que as filtracións partisen do entorno do demitido Xoán Fernández. (Páx. 7)
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A realidade metereolóxica non acae cunha propaganda de calor
e praias co~ sol

Os informativos descobren·con alarma
que o país ten un clima húmido
ARANTXA _ESTÉVEZ - X. CARBALLA - G. LUCA.

De crer os .informativos d,e televisión Galiza seria un país mediterráneo surprendido por choivas extemporáneas. Na
reálidade é ao revés: o país ten un clima atlántico húmido pero certa forma de entender a indústria do turismo
preten~e que somos un país do Sul ~

A propaganda oficial monstra unha Gal iza soleada pero os turistas que·chegan a se hospedar no Monte do Gozo, na foto en construción, topan con moitos días de chuvia

Un viaxeiro con pantalón curto e
sombrilla pergunta no Cantón de
Molins do Ferro! que autobus ten
que coller para ir .á praia de Cobas. As persoas que o rodean levantan a un tempo a vista para
estudar· o semblante de Nordés.
É meiodia do 13 de Agosto pero
pode chover, como pasou durante todo Xullo. Desconcertado, o '
turista mostra un folleto que parece dos areais de Cabo Verde
pero que representa en realidade
un dia de sol nos areais do norte
do Ferro!. Para os ferroláns o
tempo de Agosto é de frío en rosto;_o que ven de fóra busca un
imaxinário Castroforte de Baralla
de verdes cortiñas á beirá do
mar, bañadas por un sol que, na
realidadE?, non se prodiga.
· O cadro repétese neutras cidades
costeiras. A propaganda de man
que invita a visitar as Cies, gaba
as virtudes cromáticas do bronceado das il/as. Con todo, a brétema dezma desde comezos do verán aos pasaxe iros dos barcos

Hai quen-fala
de situación
catastrófica. Pero
co anuátio
rnetereolóxico na
man, o país' ten o
"tempo que tivo
sempre.

ran que a sua é unha situación
emerxente. Mesmo hai quen fala de situación catastrófica. Pero
co anuário metereolóxico na
man, o país ten evidentemenie
o tempo que tivo sempre.

O capricho dos ceus

Outras opinións lembran que ·
compre Gorrexir o critério errado
e non demonizar absurdamente
o capricho dos ceos. Manuel ·
Cao -(ver artigo en .páxina 3) di
que nori se pode estar esperan- ·
do que esca11,1pe para programar
calquer convocatória cultural
que requira sol: "as .institucións
une o peirao das illas con Vigo.
deben cor:ivencerse de que as
borrascas do atlántico pasaron e
O tempo de choiva e poalla non
é raro pero é tanta a ilusión de · seguirán pasando por aqt:Ji" ..
que tiña qué ser doutro xeito
Santiago Pemán, o home do
que o desencanto pon en movetempo, abonda na idea de que o
mento enerxias . imprevisíbeis.
clima galega é abando coñecido
Os informativos, sobretodo de
e en función del pode promocio. emisoras non galegas, recrían ~
narse un novo turismo, "estamos
se en crónicas de .maldizer sona fachada atlántica, e o anticibre a choiva. Moitos pequenos
clón · e as su as consecuén cias
: empresários do turismo asegu-

dan tempos distintos no Sul e o
Norte do país. Hai sol, pero menos, e iso hai que telo en conta
na promoción do turis.mo. Pero
coido que todo o mundo gaña
·nesa feira. Hai uns días chovia
forte e Santiago encheuse de
coches, _ao viro sol valeirouse".
Tamén fai Pemán fincapé no
nuhca ben analisado problema
do fuso horário, "nós estamos
nunha hora distinta á do sol.
Cando no relóxio son as 11 son

Os informativos,
sobretodo de
emisoras non
galegas, recréanse
en crónicas de
,· maldizer sobre a
l 'choiva.

MERCE ARES

as 8,30 solares. Así que non se
pode erguer un ás dez e decidir
se vai poder ou non ir á praia"
Pero o sínd~me da Costa do Sol,
consistente n facer crer que Galiza perde¡.¡ inco degraos de latitude e ten mesmo clima que
Agadir, nón l deixa de manifestarse. No seu ~ngado intervén o espellismo de rosperidade fácil dos
enclaves urísticos de éxito .
Amais da invitación institucional a
estabelecer pequenas empresas
de turismo, está a propaganda dirixida aos non galegas que fala
dun clima soleado, integrado no
tópico español. O complexo atinxe á Conselleria de Sanidade.que
cada dez minutos advirte en cu.ñas de rádio do perigo das radiacións solares e da deshidratación.

Non todos
se chaman a engano
Apesar da insistencia na mitoloxia do sol nalgunhas axéncias
{Pasa á páx ina 3)

(Ven da páxina 2)

de Madrid consultadas, Galiza
tamén é considerada unha zoha
turística "de sempre", ainda que
se encadra a.os viaxeiros que
elixen este destino para as suas
vacacións dentro dun turismo
diferente. A promoción que ali
se fai .de Galiza céntrase na
costa: Rias Altas e Rias Baixas,

· sobretodo estas últimas. Ourense e Lugo seguen a ser as grandes esquecidas na publicidade.
A pesar do fincapé que se tai na
praias, nas axéncias eren que
os viaxeiros que elixen Galiza
non as buscan exclusivamente.
"A xenté que quer ir a Galiza
quer gozar da gastronomia, da

historia e da paisaxe. A verdade
é que moitos .síntense atraidos
pola gastronomia en primeiro lugar e tamén pola tranquilidade e
as temperaturas suaves. Eu tamén ·vou ir de vacacións á Coruña e sei que teño que levar ~
chaqueta, pero para mín non é
importante'', di o xerente dunha
axencia madrileña.+

C~ntra o desexo da Administración, raras veces Galiza monstra unha face semellante ao Mediterráneo

A IGLESIAS

Q.S VALORES -E. O TEMPO.
MANuELCAO

A maioria dos galegas non consideran que o tempo que seica "padecemos" sexa mao, mais, asi o parece polo barullo que nos medios
de comunicación (maioritariamente non galegas) se produce a cotío.
En calquer caso, ninguén pode entender tales lamentos dado que a ·
5 ou 6 horas de automóbil ou ferrocarril e 45 minutos de avión pódese dispar de todo ur deserto no que parece que hai falta de auga. Ali
fai sol, calor, incéndios que ainda dan máis calor, en suma, o maná
aquí ao ladiño. Nós, en cámbio amamos a chúvia, o fresco, o verde,
m.., árbores frondosas, pois sempre vivimos asi e, desde logo, non
somos os únicos.
·
A verdade é que escoitar estos dias as notí.cias de calquer noticiário
ou ·programa televisivo, ler o que pón .calquer periódico de informa, ción xeral ten-vários lugares comuns: sol e praias, tauros e sol, sol e
·
·
incéndios, sequia e sol , etc. Por
esta vez queda ben claro que - - - - - - - - aqui non se está a talar de nós, e
asi, as "xentes normais" deciden
que o problema non son os médios de comunicaéión senón nós
mesmos e o país. A realidade artificiosa inter:ita impoñerse á realidade mesma subvertindo a orde
lóxica: os médios deben dar canta da realidade non ao revés. Asi
pasámorios a vida queixándonos
do tempo cando un inglés, un danés ou un sueco nunca fará eso,
simplemente, toma unhas vaca- ·
cións no Sur de Europa e retorna
ao seu país . A recuperación do
t&:rpo galega resulta inevitábel .
se se quer facer -corresponder
cando menos a realiaade climática e xeográfica coa realidade virtual que os medios de comunicación e as estruturas políticas e
culturais han transmitir se se
quere dar ao povo ·galega algun·ha posibili.dade de supervivéncia
e proxección. Porque as institucións e axentes políticos e administrativos non poden e~tar esperando que escampe para poñer un
concerto , unha corrida de tauros 6u calquer outro evento cultural que
necesite como ingrediente consustancial sol e calor . .

Os valores dunha
·sociedade están
intimamente
ligados, ·entre
·outros factores, ao
tempo _c limático
que se disfruta e
asi constrúese
unha cultura

Dunha vez, a$ irístitucións deben convencerse que as borrascas
do Atlántico pasaron e seguirán pasando por aqui e máis vale que
se den éonta sexan de Múrcia ou de. Sevilla. E así, os investimentos , en vez de paseos marítimos abatibles por calquer marexada,
poden ir cara o tomento de actividades como a leitura, as audicións
musicais, os xogos e deportes na natureza, o senderismo , as visitas a museos etnográficos, os roteiros ecolóxicos, os paseos en bici 1eta, o turismo cultural, etc. lsto faise en Holanda, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Austria (o 10% do PIB provén do turismo) etc,
e r.on pasa nada.
Os valores dunha sociedade están intimamente ligados, entre outros factores , ao tempo climático que se disfruta e asi constrúese
unha cultura, unha forma de ser, unha maniera de pasar o tempo
de lecer, de misturar o traballo co ócio que vai impregnar todo o
quefacer social, cultural e productivo desa sociedade. Quizáis a
asimetria entre a realidade xeográfica, orográfica e climática da
Galiza e os valores dominantes importados da cultura arábigo-andaluza sexa o feito máis absurdo, chirriante e esperpéntico de toda
a história de encontros e desencontros entre Galiza e os axentes
da "doma e castración".+

¡·

Choiva en Agosto é mel e mosto
De fiar no concerto de informacións que pintan en
termos case catastróficos o estado do tempo, haberia
que pensar que alguén teria cambiado a hora do .
calendário solar que marca o ciclo de sementes e
ceifas desde a memória anterga.
A idea en si morreria de comicidade se non fose que
a renova a propaganda a partir dunha direccióA
política trabucada. O tópico de vender sol e praias
como atractivo turístico fora un recurso da Ditadwra
para enmascarar o atraso económico e o fracaso
diplomático. Explícao ben o motto publicitário España
es diferente que procuraba facer da necesidade
virtude: obviamente nen habia liberdades, nen
identidade colectiva, nen bibliotecas, nen hospitais e
a renda era tan ridícula que a propina dun obreiro
belga era tanto como o salário dun dia. A diferéncia
era todo iso.
· Outra parte desa diferéncia estaba en que o turismo
non era un complemento da estrutura económica
senón a actividade central. Por este camino a
Península convertiase no lugar de lecer da Europa
pero ficaba subordinada ao centro do ~ontinente no

que se invertia absolutamente a importáncia da
estrutura turística.
Cal foi a pegada desta política de turismo dos enos 60
na Galiza? Cativa. afortuna.daí'1ante. O destrozo dCI
costa do Levante e Su! esµanoi n0n se lle pode
desexar a ninguén. A especulación do solo, a
dependéncia exclusiva desta indústria e a economia
soterrada estragaron irremisibelmente boa parte do
' litoral mediterráneo. .
Pero o mito do sol como valor principal non era de
aplicación no país das borrascas. O xeneroso crédito
turístico do Ministério de Turismo (e Censura) de Fraga
lribarne perdeuse en fracasos ben coñecidos por razón
deste erro capital de planeamento.
Esta é a razón.de que o país conserve hoxe case todas
as suas potencialidades para desenvolver unha
indústria de turismo q).Je poida completar a sua
economia produtiva. E obvio gue tén a paisaxe e todas
as expresión da cultural material e formal. O que non
ten é un clima idéntico ao de Torremolinos ainda que o
mesmo actor poHtico que fixo da Costa do Sol unha

aberración urbanística repunte agora en Compostela
coa intención de perpertrar outravolta aquel err0 :
A idea de que o clima gal ego ten que ·ser mediterráneo
por definición é unha teima da que Fraga semella non
poder librarse por pura cegueira política: a de
considerar Galiza como rexión, ou últimamente Rexión
con Estado. (Curiosamente, nesta equivocación cae
tamén Julio Anguita que non perde campaña sen
botarnos á cabeza o do tronco me_diterráneo común):
As brétemas de Agosto xa entraban aqui moito ar:ites
que nacesen eses merlines do turismo de insolación. A
poalla deféndenos deles e dos seus ra·ñaceos na costa
e conserva o noso lar verde xunto con todos os seus
teso uros até que alguén entenda que.algo tan sinxelo
como pasear en bicicleta, facer senderismo, pescar ou
pasear na beira dun rio limpo, pausar nun souto ou
gozar da .música, a paisaxe, un espectáculo oú a
leitura son o atractiv.o doutras industrias turísticas que
coma a nosa non teñen alá moito sol. A diferéncia dos
países do Sul, aqui decimos desde hai moitos anos que
Choiva en Agosto é me/ e mosto. Noraboa. +

ANOSA TERRA

DIA DA GALIZA MÁRTIR
Xuventud~s

Socialistas e

F~G

fixeron actos independentes

A Fundación Bóveda reclama a · restauración oficial
da figura do patriota fusilado en 1936
• XO.SÉ CASTRO RATON

de Bóveda, quen recordou iste
aspecto persoal dooroso ao
tempo que emprazou a todos os
nacionalistas a "manter o maior
compromiso e unidade no traba.:
llo polí1ico e social para lograr
que os flosos tillos vexan realizada a. Galiza. que ~mceiaron
Alexandro Bóveda, ·meu pai, e
todos os que con el conformaron aquel movimento galeguista,
aos que tanto- lles debemos". '

de Alexandre Bóveda, contando
coa preséncia de.Amália Álvarez
Gallego, viuva de Bóveda e representantes das organizacións
convocantes dos actos unitários
celebrados en Pontevedra, aos
que "complementa iste acto de
Soutomaior", en palabras .de
·Fernando Pereira, o alcalde que
é. tamén vice-presidente da Fundación Alexandre Bóveda.

Centos de persoas
reuníronse en Pootevedra,
o 17 de Agosto (Diada
Galiza Mártir) para
celebrar a tradicional
homenaxe a Alexandre
Bóveda, nos actos
unitários que xuntaron a
representantes dos
- partidos políticos, forzas
Con ánterioridade, presidida sindicais e entidades
pola viúva d;e Alexandre Bóve- .

· ·

·

¡· t

da, Amalia Alvarez Gallego, as

· soc1a1s nac1ona IS as,
Fundacións convocantes celeorganizados palas
braron un acto relixioso na caFundacións Alexandre
, - pela do próprio cemiterio, na
Bóveda e Castelao, xunto
memória do mártir ·galeguista,
co BNG, contando co
contando coa preséncia de un
. .
.,
cento de persoas entre as que
respa Id o e part1c1pac1on
se atopaba o actual Presidente
doutras moitas
do co·nsello da Cultura Galega,
organizacións, jnstitucións
Filgueira Valverde, persoalidade
e persoalidades.
amplamente contestada en secNo cimetério de San Amaro, realizouse unha oferenda floral no
sartego onde, desde hai máis de
58 anos, xacen os restos de Bóveda, coa lápida que el mesmo
deseñou na noite que o mataron. Fernando Pereira, Vice-presidente da Fundación Alexandre
Bóveda, recordou o enorme legado político que Bóveda deixou
ao movimento nacionalista, a
quen Castelao recoñeceu "como
símbolo senlleiro da Galiza Mártir", dubidando que o desexo ex- ·
. presado ·polo autor do Sempre
en Ga/iza, "Bóveda. será nun
mañán próximo ou lonxano o
símbolo ou bande.ira. da redenzón de Galiza", sexa unha realidade plenamente asumida, á
vista do esquecemento' qüe as
máis significativas institucións
políticas de Galiza manteñen a
respeito da figura "senlleira,
exemplar, e irre-petíbel do nacionalismo galega republicán".
·
Á intervendón do Alcalde de
Soutomaior, seguiu a de Amalia
Bóveda; a filla máis nova do insigne galeguista, nacida con
posterioridade ao fusilamento

O acto contou coa intervención
do historiador Xosé Fortes Bouzán, quen semblou a transcendencia histórica da obra política
1.1)
de Bóveda. Ao remate actuou a
~
Banda de Mús"ica de Arcade .
w

tores da Fundación Bóveda polo
seu comportamento na "denegación da axuda necesaria, durante o indignante proceso xudicial a Bóveda", · como afirmaria
máis tarde Gustavo Docampo,
referíndose a quen tiveron unha .
actitude s-emellante que sentenciou afirmando que "perderon a
. sua honra e a sua lexitimidade
hai 58 ·a nos, morrendo para
sempre na nosa memóría".

"Aberto a todos"
0 maior número de persoas,
concentrar.ianse posteriormente
na praza de Curros Enríquez,
xunto ao-busto de Alexandre
Hóveda, ·construido no áno
1986, .con motivo do 50º aniversário da sua marte· por médi.o de
subscripcións de particulares.
Apresentou o ·acto Xosé María
López de Guereñu, da Fundación Alexandre Bóveda, que iniciou coa leitura ·dunha comunicación da FÚndación a fin de
aclarar alguns aspectos sobre o
caráct.er do acto que, segundo
afirma, "estivo sempre aberto á
participación de todas as organi- ·

..J

º

o En Pontevedra, no marco da
~ praza de Curros Enríquez ao pé
~ do monumento a Alexandre BóXaquina Trfüo pechou cun poema o acto convocado pola Fundación Alexandre
veda, con anterioridade a celeBóveda.
bración do gran acto central ,
zacións e entidades nacionalisbemos como herdade de Bóvereuníronse separadamente, en
actos diferenciados do convocatas, sen exclusións prévias de
da, o demais está claro".
do unitariamente, primeiro as
ninguén", aclarando que "todos
Xuventudes Socialistas e, posteos actos que celebra a FundaGustavo Decampo referiuse aos
. ción Alexandre Bóveda están
acordes de integración de Uniriormente, a Frente Popular Ga· sempre de acorde coa vontade
dade Galega no BNG , considelega nunha pequena concentración, que foi convocada publicae a.probación da família de Bórando que "consolida ao nacioveda", lamentando que as ounalismo como forza determinanm er)te pola entidade cultural
tras atitudes que "promoven acte de Galiza", dotándoo de noAmigos da Cultura. Na concentos marxinais, rompendo a univas metas coa finalidade de
tración promovida por Amigos
. dade -real acadada, son sempre
erradicar ao país da marxinada Cultura, Mariano"' Abalo criticou a atitude da Fundación Aleción e da dependéncia secular,
estéreis e inxustifícabeis.
ao tempo que permite centrar a
xandre Bóveda a quen acosou
acción política cara tora: "O
de "estar ao servizo do BNG".
Gustavo Docampo, nunha den. sa intervención 1 valorm(a signiBNG está chamado a devolverO deputado do PSOE, Seso Gificación actual de Alexandre Bó- · lle a Galiza a chave da sua própria casa".
vedá, a quen consid~rou "guieiraldez Maneiro, acaparou a
rodó PG, inspira~:Jo( e artífice do
atención informativa ao protaEstatutb de-Autonomia" na etaAo remate do acto, Xaquina Trigonizar a oferenda floral que fipa republicán, quen deixou
xeron as Xuventudes Socialisllo recitou un poema e a filia 'e
tas , contrariando a atitude que
como sublime herdanza a lecnetos de Alexandre Bóveda de,.ción dun "galeguismo como
ven mantendo ista organización
positaron un ramo de gladiolos
compromiso ·até as últimas conpolítica, nun aparente desafío á
ao pé do monumento. Unha
secuéncias", grácias a Bóveda
posición de Francisco Vázquez ,
pancarta, pendurada pala orga"o galeguismo fíxose acción e
o Secretario xeral que mantén
nización xuvenil Galiza Nova, na
unha atitude abertamente concompromiso".
entrada da praza, recordaba:
Alexandre Bóveda, vive_
trária á que di defender o colectivo xuvenil socialista, expresaAfirmou que Alexandre Bóveda
é unha figura que non se presta
do polo seu voceiro, David BalOutros actos
á manipulación fácil, afirmando
sa quen reiterou, como xa fixeEn Soutomaior, organizado .desra no transcurso da manifestaque "no seu nome non se poden
pendurar medallas de chatarra",
de hai vários anos pala corporación nacionalista do 25 de Xullo, que "ternos que reafirmarconsiderando que QS nacionalisción que preside o nacionalista
tas "debemos mirar cara o futunos na aposta polo diálogo poFernando Pereira, celebrouse un
1ítico co BNG"+
ro desde a dignidade qu'e receacto de homenaxe na memória

12 DE AGOSTO
Tamén se celebraron actos no cém.itério de lmo .

A UPG .homenaxea ci Montho ·Reboiras en Ferrol
Un has trescentas persóas -con- -Suárez Cana~ destacou "o papel
"tres periodos históricos ben digregáronse diante do portal no
de nexo de unión -que Mancho, ferenciados, pe~o fundamentais
Reboiras simbolizou, entre ·o naque foi asasinado de- mans da
dentro da loita de liberación naA UPG homenaxeou, ·O
policia franquista Mancho Re- . cionalismo histórico e o presente . cional, repres_entados por tres fipasado venres. 12 de .
boiras hai 19 anos. O seu comactual''., xa que sen a sua loita e
guras_ fundamentais para a loita
Agosto no Ferrol, a marte , promiso coa l·oita nacionalista a de "outros camaradas , seria pala liberación .nacional, recentedo militante nacionalista
como militante da UPG, nunha · imposíbel a existéncia do .BNG".
mente homenaxeados pala sua
repercusión na evolución do gaépoca de proibición e ilegalidaAdemais sinalou a impórtánc.ia
Moncho Reboiras ·de
de,
convertírono
en
branca
abrileguismo: Castelao, Alexandre
que
para
o
nacionalismo
tiveron
mans da polida franquista
gado do réxime. Transcurridos
Bóveda e Mancho Rebo.iras".
nesta mesma data ·no ano
19 anos do suceso, a UPG con1975. Os. encarregados de- memoraba o seu asasinato, faPola sua banda, Antón Gran.da!, ,
.cendo coincidir ista homenaxe
da UMG, lembrou o valioso pacoriducir o acto, Antón
coa celebración do trinta aniverpel desenvolvido por Mancho
seu ,compromiso
Grandal da UMG e Alfredo
sário de vida desta formación. ·
Reboiras como militante da
Suárez Canal, destacaron
UPG nunha· loita que hoxe, denAdemais da xa mencionada pre- .
coa loita
a importáncia .histórica de
séncia de Alfredo Suáret Canal,
de a UMG, queren levar a todos
· nacionalista
asistiron ao acto qs deputados
os mozos e mózas do país denMancho Reboiras e
do BNG Bautista Alvarez, Pilar
de -Galiza Nova.
xunguiron a sua loita coa
convertérono en
· García N~gro, Emílio López e
que na actuaiidade está a
Olaia Fernández . .·
branc~ abrigado do Ademais, Granda! sinalou a nedesenvolver a UPG no
c·esi dade de urxente solución
réxime.
seo do BNG.
Na sua intervención Alfredo
para os problemas que ·hoxe .
• PAULA CASTRO

O

está a sofrir a mocidade galega,
dende a educación españolizan. te acuciada polo .impacto dos
méios de comunicación "alienantes e españoli~antes, desplegados abusivamente" até a falla de
traballo. Respecto ás condicións
lé;lborais que rixen na actualidade
culpou ás "políticas dos governos
tanto español, cos seus contratos temporais, como á Xunta, co
plano de emprego xuvenil, que
tentan converter á mocidade en
carne de cañón da precariedade
e inestabilidade laboral".
Durante a própria xornada do 12
de Agosto houbo diversos actos
de lembrariza de Reboiras no cimitério de lnzo (Padrón), onde
esta soterrado, convocado pala
UPG de mañán e na tardiña
pala Frente Popular Galega.•
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"A Xunta non lle
soluciona o problema do
lixo ao Concello de Vigo
porque seria quitarlle un
morto de enriba a
Príncipe, e son dous
partidos distintos", dicia
Aquilino Núñez Alvarez,
un viciño de Guixar, no
bairro vigués de Teis,
onde o concello quer
instalar unha planta
empacadora de lixo,
frente á que se apañen
os viciños. Van xa 37
mobilizacións, Luns,
Mércores e Venres, nun
momento no que en
Valadares os viciños
veñen de pór fin ao uso
do vertedoiro do Zondal,
lago que a Comisión
Provincial de Meio
Ambiente incumpriu o
compromiso de
pronunciarse.
'A Xunta non lle soluciona o problema
do lixo ao concello porque seria quitarlle un morto de enriba a Príncipe',
di Aquilino Núñez.
AN XO IGLESIAS

A Comisión Provincial de Meio Ambiente non se pronúncia e acelera o conflito sen Vigo
1

Non imos consentir unha planta de lixo
a 70 metros das nosas casas'
•H. VIXANDE

O problema do lixo en Vigo vense arrastando desde princípios
da actual lexislatura municipal.
Houbo vários intentos para solucionalo, pero fracasaron todos.
Agora, a vista do Concello está
en Guixar. Outra coincidéncia
pon de actualídade o conflito. O
vertedoiro municipal do Zondal
está cheo e a Comisión Provincial de Meio Ambiente, segundo
un compromiso do Delegado
Provincial de Meio Ambiente, ti ña que terse pronunciado o dia
18 verbo da instalación en Guixar da planta empacadora. Ao
non facelo, en Valadares, como
adiantaran , decidiron pechar o
acceso ao vertedoiro.
"A Asociación de Viciños de
Teis amañara en segredo co
concello a ubicación en Guixar
da empacadora", contaba Lino
Núñez, proprietário dun bar nesa parróquia e viciño do lugar.
Enterouse un dia de Xuño através .da prensa, mentres estaba
a traballar no seu estabelecimento. "O periódico dicia que a
Federación de Asociacións de
Viciños consideraba que Guixar
era o lugar idóneo. Eu non sabia moi ben de que se trataba,
pero xa de entrada pareceume
unha barbaridade porque o sítio
está moi habitado. Todos camentamos a novidade porque
aquí non veu ninguén a perguntar nada. Desde lago, non irnos
consentir unha planta de lixo a
70 metros das nosas casas".
Desde entón Lino Núñez non
parou: "Entendin que habia que
mobilizarse e involucrarse, ainda que non tiña experiéncia en
loitas de nengun tipo". A sua
muller foi quen máis pagou, xa

que tivo que se facer cargo do
bar sen apenas axuda. Deixou
de ver aos flllos, e a sua vida
orientouse nos últimos tres meses na organización contra a
planta empacadora, através
dunha Asociación de Afectados
cuxo local está situado a 70 metros do lugar para o que está
proxectado o complexo.
"Ao princípio foi difícil convencer ao resto dos viciños de que
non empregaran a violéncia para se opor, xa que sentíanse
enganados. Se a oposición era
agresiva poríanse todos contra
nós e antes habia que demonstrar que tiñamos razón", canta
Lino Núñez.

Un longo conflito
A planta empacadora de Vigo
nacera como necesidade de dar
resposta ao problema da saturación do vertedoiro de lixo municipal do Zondal, na parróquia de
Valadares. Todas as tentativas
do concello para buscar unha
localización resultaron estéreis.
Cando parecía que ia ter éxito o

Ca lixo facendo
turismo dunha
parróquia a outra,
o PP ten gañadas
as eleicións
municipais.

primeiro intento de ubicar unha
planta da chamada reciclaxe en
Mas, en realidade de conversión
do lixo en material combustíbel
para incinerar, o alcalde popular
da localidade viciña desdeciuse
das suas palabras e negou a
instalación da planta. O alcalde
de Mos, Xusto González Sallesta, é tamén delegado da CPTOPV en Pontevedra.

ron decisivos, como tamén o foi
a actuación da Asociación de
Viciños de Teis, denúncian en
Guixar. "A Asociación pactou
nun princípio, pero lago apoiou
a loita contra a instalación, ainda que de maneira moma. Despois, cando os concelleiros foron dicindo que a planta non era
má, pedimos á Asociación de
Viciños que negase ese extremo, pero no.n o fixo e deixou de
permitirnos solicitar através do
seu fax a convocatória, diante
do Governo Civil, das manifestacións contra a planta. Nese
momento distanciámonos definitivamente", asegurou Lino.

Neses momentos a empacadora comezou unha diáspora que
contribuiu a encender os ánimos dos povoadores de várias
parróquias do rural. O último
destino é Guixar. Mentres o
proxecto viaxaba e os viciños
protestaban contra o governo
Alternativas
municipal, o xestor do Plano de
Resíduos, o conselleiro de
En Guixar as culpas recaen soObras Públicas, Xosé Cuiña
breo concello, ainda que a XunCrespo, frotaba as mans e acata e o Plano de Resíduos da Adriñaba no lombo do xefe da
ministración autónoma son os
oposición de Vigo, Manuel Péúltimos responsábeis da instalarez, pensando nunha nova al- . ción de planta empacadora en
caldia para o PP: co lixo tacenGuixar, xa que consolidan un
do turismo dunha parróquia a
deseño que vai camiño da incioutra as próximas eleicións muneración do lixo. A razón para
nicipais estaban gañadas.
acusar ao concello de Vigo é
que esta institución é quen está
"En Bembrive xa habia un lugar
ideal para pór a empacadora,
había acorde, ainda que algun
viciño quixo sacar alguns cartiñas máis ao concello. Daquela a
concelleira do PSOE Lola Villarino dixo que non, que non ia
montar ali a planta e que tam'Agora
pouco ia dar a Bembrive as contraprestacións pactadas. Entón
demonstramos que
comezou o baile. Lola Villarino é
a culpábel de que o problema
ternos razón e
non estexa solucionado", proestamos dispostos
testaba airado Lino Núñez.
Os primeiros dias, nos que os
viciños de Guixar estaban desorientados, ainda que as mobilizacións estaban en marcha, fo-

a defendela
mesmo pala forza",
Aquilino Núñez.

a tratar de ubicar a planta. Precisamente o concelleiro de Relacións Cidadáns, Lois Castrillo
(BNG), recoñece que a solución
dunha empacadora non ahonda,
debido a que o seu grupo rexeita o Plano de Resíduos da Xunta e a incineración , pero que a
urxéncia abriga a tomar unha
decisión que estima provisória,
afirmando que o seu grupo traballa nun proxecto que contemple abordar seriamente a reciclaxe e, nun prazo de catro
anos, estar en condicións de renunciar totalmente ao actual sistema de xestión de lixo.
Pero a posición que manteñen
os viciños de Guixar frente á
empacadora non só inclue a
oposición. Tamén hai unha estratéxia xurídica para levar aos
tribunais aos concelleiros que
monstren o seu apoio á planta.
Como complemento, ainda que
non teñen unha alternativa concreta, si entanden que hai ubicacións máis idóneas. "Hai moitos sítios no monte nos que fai
menos dano", respostaba Lino á
pergunta de onde meter a planta. Se ben, outros integrantes
da Asociación de Afectados non
queren saber da incineradora en
ningures.
Dous estudos ambientais circulan arredor da empacadora de
Vigo, cada parte manexa un , e
as conclusións son contrárias .
"O naso , que custou oito millóns, está avalado por un enxeñeiro de montes e di que este
sítio non serve para a empacadora -aseguraba Lino-, por iso
consideramos que ternos a razón e agora si estamos lexitimados para defender, mesmo pola
forza, o naso direito a que non
instalen a planta. +

DIAS
GONZALO

• Gali:za é das
autonomia con
menor emprego
industrial pero a
terceira con máis
regulacións
Despois de Cataluña e o País
Básco, Galiza é a
Comunidade con máis·
regulacións de emprego no
Estado. No primeiro trimestre
do ano, na Galiza 9.154
traballadores foron sometidos
a unha regulación de emprego
debido á crise económica.

•Carlos e o
invento francés
do terrorismo
internacional

A situación de regulacións
masivas no noso país
contrasta co feito de que
Galiza está entre as
Comunidades Autónomas con
menos emprego industrial do
Estado. +

Unha escura operación, con
desembarco á norte-americana
no Sudán, para secuestrar a
lllich Ramírez Sánchez, o
terrorista máis buscado do
mundo, Carlos, tamén coñecido
polos periodistas máis
pantasiosos como Chacal, pasou
a ser un dos episódios máis
destacados do verán. Estados
Unidos recoñeceu que Carlos
estaba desactivado e que a sua
releváncia era mínima, pero os
franceses, que apresentaron a
Ramírez diante dos tribunais,
aseguran que que é o persoaxe
máis perigoso do mundo.

• Denúncian que os
contratos de
aprendizaxe son
para actividades
que non precisan
formación

O mito Carlos foi unha invención
israelita para restar protagonismo
a Al Fatah no secuestro e morte
da equipa xudea nos Xogos
Olímpicos de Munich, en 1972.
Despois, Carlos, un mediocre
activista venezolano, fixo
algunhas accións que foron
magnificados.+

• Noruega leva a
referendo _a, ,
1ncorporac1on a
Unión Europea

• Cavaco Silva
q~e~ lin:-itar o
d1re1to a
información

O 28 de Novembro Noruega
levará a referendp o ingreso na
Unión Europea. Os inquéritos
realizados até o ~omento
indican que a maioria está polo
non, mais esta posi~ión varia se
a pérgunta é se os noruegueses
queren entrar nunha Unión
Europea na que xa estexan
Suécia e Finlándia. A cuestión
pesqueira é unha das maiores
preocupacións dos noruegueses
no relativo á entrada na U.E.+

Se non for pola intervención do
Presidente da República, Mário
Soares, Portugal teria nestes
momentos dunha lei que limitara
o direito á información por parte
dos xornalistas. Os sindicatos
de periodistas protestaron polo
caracter restrictivo da norma
fallida e o presidente socialista
Mário Soáres tumbou a
pretensión do Primeiro Ministro,
o Social-Cristiano do PSD,
Aníbal Cavaco Silva.+

.

• Eleicións
mozambicanas
en Outubro
O dia 15 de Agosto terminou
oficialmente a desmobilización
dos antigos exércitos rivais en
Mozambique: o Exército regular
e a guerrilla da Resisténcia
Nacional Mózambiqueña. Un
acordo permitiu a constitución
dunhas novas forzas armadas,
que recrutaron 30.000 efectivos,
ainda que con dificuldades para
dotalas de armamento. O
seguinte paso é a convocatória
dunhas eleicións lexislativas,
que serán en Outubro; e que
significarán a criazón dunha
asemblea nacional dentro dun
proceso de pacificación que
remata con 16 anos de guerra.+

.

"A maioria dos contratos que
se realizan non se concreta a
formación que se vai receber,
nen o lugar de impartición, nen
os contidos", denúncia o
sindicato Comisións Obreiras,
que está a someter a un
estudo esta nova moalidade
de contratación.
"O 95% dos [contratos]
realizados neste primeiro
semestre (8.100) son contratos
que teñen unha duración entre
os seis e doce meses, o que
dá un claro exemplo da
precariedade e do resultado
final da formación", di unha
nota de CCOO, que tamén
engade: "Unha boa parte deles
utilízanse para actividades que
non necesitan formación,
conseguindo abaratar a man
de obra, tal e como ocorre nas
contratacións de sectores de
servizos, mozos, limpezas,
peóns, etc."•

A Ribeira Oeste d~io Xordán poderia
pasar aos seus 1 ítimos proprietários, o pavo pales no, de sair ben paradas as negociacións bilaterais entre
Palestina e Israel que comezaron o
Sábado 13.
No caso de conquerir a autonomía, toda a Palestina ocupada obteria a soberanía nacional pala que loitou a OLP, e
a localidade de Xericó, na que están
enclavados os territórios cuxa soberanía agora se negócia, deixaria de estar
aillada . A
maiores , o
triunfo palestino estaría consoli dado.
Mentres
Arafat conseguía esta
vitória , Xor dánia pactaba
con Isralasslr Arafat.
el o fin das
hostilidades. Os dous aliados de lrak
na guerra do Golfo obtiveron mellares
resultados que Síria, que ainda mantén con Israel o conflito pola soberanía dos Altos do Golán . Contodo , a
razón última da vitória palestina débese á caída do Muro de Berlin e o desenmascaramento do discurso ocidental dun suposto radicalismo palestino qu~ non era tal.+

•Corea e Estados
Unidos chegan a un
acordo
Os Estados Unidos non puderon impar a sua intención de abrigar a Corea
do Norte a ceder soberanía na sua política enerxética e tiveron que pactar.
Na terceira ronda de negociacións ,
concluida o 12 de Agosto en Xenebra,
ambas partes asinaron unha declaración de catro pontos na que os Estados Unidos comprométense a ceder a
Corea centrais de reactores de auga
lixeira con capacidade para dous millóns de quilowátios.
A pretensión anterior norte-americana
de intervir no programa enerxético corean o, sob pretexto de impeder a
construción de bombas nucleares, supuña, de aceitar Corea, unha severa
redución na capacidade de xenera ción de electricidade que puñ a en
grave perigo a estabilidad e social do
país .+

.

•Os cataláns
,
,
renuncian a
tradución no
Senado para
evitar un conflito
lingüístico

• Arafat poderia
conseguir a
autonomia para
toda a Ribetra
Oeste do Xordán

(/J

<i::
ü)

Joaquim Xicoi, presidente do
~
Parlamento catalán, renunciará
~
a pedir a tradución ao catalán na ~
sesión do Senado dedicada ás
<i::
Autonomías, que se celebrará
en Outubro e na que se poderán
•
usar as línguas nacionais das
Nacionalidades Históricas. A
renúncia de Xicoi prodúcese
A Organización de Produtores de Mexilón da Galiza (OPMAR) levou a cabo, durante esta semana,
para evitar un conflito artificial
un paro xeral nas vendas como protesta contra a atitude das conserveiras. O descontrol no pagaces coñecidos como bableros de
mento do mexilón facilita que as empresas abonen só unha porcentaxe moi baixa da cantidade
Unión Valenciano, que
que se lles entrega. Segundo OPMAR, no ano 93 chegáronse a pagar 30 quilos por 100 entregapretenden que o valenciano se
dos. Os produtores reclaman un convénio coas empresas que contemple un rigoroso control na
considera língua iondependente
comercialización deste produto que conforma unha das primeiras empresas do país.
do catalán.
Os produtores tamén denúncian a importación de bivalvo asiático para ser despois vendido como
Xicoi afirmou que prefería esta
autóctono. Para a negociación, reuníronse cos depuradores e cocedores en primeiro lugar e no dia
renúncia para preservar a
seguinte, Xoves, cos conserveiros . A Conselleria de Pesca serveu de sede para os encontros que
·uniC:Ja(je iinguistic.a' dd ca.ta1ári .• ' 'semella darán como fro'itb' a si'n'atura' do coMénib. + .• · ·
·• . · •·.
.. '. ·· _ .., ·

•Os produtores de mexilón peden un convénio ás
conservetras

• Queren protección
para a Serra do
Courel
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e
Naturalistas da Galiza demandou da
Consellaria de Agricultura a protección especial para a Serra do Courel.
A razón para esta p~ición son "as
agresións ambientais ue están causando un alarmante d terioro dos valores naturais da Serra do Courel: o
turismo rural mal ordenado, as minas
a ceo aberto de lousa, as talas de árbores autóctonas, a abertura de pistas sen ter en conta consideracións
ambientais, a invasión de turismos todo-terreo, o vertido de lixo, a caza .e a
pesca furtivas, a posíbel construción
de minicentrais hidroeléctricas, etc."+

ALIZA'
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRACIÓN

O Conselleiro quer convertelo en cabeza de turco dos enchufes das oposicións

Romai busca salvar a sua imaxe coa
demisión forzada do director da Saúde Pública
•MARIA ALONSO

O conselleiro de
Sanidade, Xosé Manuel
Romai Beccaria, quer
abrigar a Xoán Maceiras,
director xeral da Saúde
Pública, a que asuma coa
sua demisión as
responsabilidades da
denúncia de enchufismo
nas oposicións de persoal
sanitário do
departamento.
Na Consellaria de Sanidade dan
por segura a renúncia de Xoán
Maceiras a finais de Agosto ou
comezos de Setembro. Con esta demisión , Romai desviaria a
presión pol ítica a que se está
vendo sometido desde que os
xornais El Mundo e ABC publicaran o amaño da selección de
persoal sanitário.
Nunha conversa intervida por
estes dous diários, governados
editorialmente polo Partido Popular, a presidenta das probas
de selección de persoal sanitário e subdirectora de Protección
de Saúde, Francisca dos Santos , recoñecia ter intervido a
pral de vários recomendados
por altos cargos da Consellaria
de Sanidade.
A imaxe do responsábel da
Consellaria ficaba seriamente
erosionada por esa notfcia. No
Governo autonómico, Romay
desenvolve unha estratéxia de
fondo. que procura unha imaxe
pública de alta capacidade profisional, oposta á política clientelar e de favores. Abriran fendas
non cativas neste perfil de tecnócrata de luvas brancas , as
notícias do enorme endebedamento da Consellaria e o em pioramento das listas de espera. Romay recoñecera a obxectividade desta última denúncia
no Parlamento ainda que o seu
millonário aparato de propaganda non deixou de espallar a espécie de que lograra rematar
coas listas de espera.
A falla de limpeza nos exames
de selección de persoal sanitário colmaba logo toda unha relación de denúncias certas contra
a xestión da Conselleria. Romay
chamou ao seu despacho ao di-

Romai non quer asumir as irregularidades da sua xestión. Agora quer que Xoán Maceiras pague pala denúncia de enchufismo

A. IGLESIAS

rector xeral de Saude Pública
para lle exixir a demisión. Deste
xeito, desmarcábase da sensación levantada palas recomendacións e facia recair a responsabilidade da trapallada sobre a
cabeza do Director xeral.

peso integml da sua cobiza política, o Conselleiro ven delegando a cada máis prerrogativas de
governo nas mans do seu Secretário Xeral, até rentear en
claras deixacións de responsabilidades.

mación terxiversada". Maceiras
acrecentou que "hai alguén que
desexaba facer dano e conseguiuno , pero eu teño a conciéncia tranquila porque o único que
fixen no tempo que levo no cargo é traballar".

der:ación lntersindical Galega
puxo en coñecimento do Parlamento a situación de absentismo laboral dentro de Sanidade,
no que atinxe aos alcaldes de
Santa Comba e Melide, ambos
e dous do PP.

A intervención de altos cargos
da Xunta, entre eles Xesús Pérez Varela, convenceu ao Conselleiro da necesidade de aprazar a demisión forzada de Xan
Maceiras.

Neste asubiar de floretes entre
as familias políticas de Romai e
Cuiña, é un segredo mal gardado que a filtración da conversa
telefónica e a importáncia que
lle foi concedida dentro das páxinas de dous xornais acubillados no eido popular, procede de
Xan Ferhández. O ex-conselleiro de lndústria cobra a intervención de Romay que o levara a
demitir baixo ameazas de agotar a lista de irregularidades cometidas na sua xestión.

A información publicada polo
xornal El Mundo demostra que
detrás das manobras da presidenta do tribunal para a selección de persoal sanitário en réxime de interinidade, que se celebraran no 93 , estaban non só
Xan Maceiras senon o secretário xeral técnico da Consellaria
e o próprio Conselleiro de Sanidade que pediron en todos os
casos a sua intervención para
asegurar a entrada de vários aspirantes. Entre os favorecidos
por estas recomendacións e poi a conseguinte manipulación
dos exames por parte de Francisca dos Santos, estaba a muller do actual alcalde de Boqueixón , asesor persoal de Romay.

Segundo a denúncia sindical ,
Xosé Teja Parajó, alcalde de
Santa Comba e xefe do servizo
de veterinária, "leva doce meses
sen acudir polo traballo na xornada lanoral, aparecendo circunstancialmente média hora
cada dous ou tres meses para
recoller recados e saudar brevemente aos seus compañeiros de
traballo. O seu salário como funcionário do grupo A nível 28 é
de 300.000 pesetas mensuais".

A regueifa da sucesión
A crise dos casos de enchufismo na Consellaria de Sanidade
acae nunha fase de importantes
enfrontamentos entre altos cargos do departamento. En meios
de Sanidade sinalaron que no
de hoxe a grande maioria dos
directores xerais está enfrontada ao secretário xeral técnico da
Consellaria, Alberte Núñez Feixóo, que governa os fios do poder efectivo no seo da Administración sanitária. Completamente absorbido polo xogo en curto
da regueifa pola sucesión de
Fraga, na que Romay deita o
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GUERRA DO BONITO

Os enfrentamentos no mar sáldanse con un francés ferido

Os boniteiros comezan a facer xustiza pola sua man
•A. ESTÉVEZ

O conflito dos boniteiros
rebenta en todos os
mares. A violéncia
utilizada polos pesqueiros
enfrentados, os
pertencentes ao Estado
español e os bretóns e
cornualleses deu como
resultado un pescador
francés ferido por disparo.
A organización ecoloxista
Greenpeace, activista en
contra das volantas,
resultou agredida no mar
en várias ocasións, e
tamén actuou contra as
volantes dos pescadores
de Algeciras.
Nen etiquetas, nen compromiso
das empresas de mercar só
peixe capturado de forma legal.
No Atlántico, a batalla continua.
Xa en anos anteriores, barcos
galegas e bascas ameazaban
con chegar a onde fose con tal
de rematar co uso da volanta.
Agora , un mariñeiro francés
está ferido de bala debido á
crispación , que xa deixou de
ser tal , para converterse na violencia anunciada.
A bala semellaba vir dalgun dos
cinco boniteiros do Estado que
se enfrontaban a dous franceses
por estar utilizando redes máis
longas das permitidas. As ins-

peccións posteriores
non atoparon arma
nengunha da que saise o proxectil en nengun dos cinco barcos.
O Ministro de Pesca e
Agricultura, Luis Atienz a, fixo un chamamento á non violéncia
por parte dos boniteiros do Cantábrico porque só é perxudicial
no conflito.

unha chamada para
reformar a pesca. Os
seus argumentos baséanse en concebir o
mar como unha fonte
de riqueza, non só
presente, senón futura
na que a conservación
e a responsabilidade
na sua explotación
son fundamentais
para garantir o traballo
dos pescadores a longo prazo.

Cerco militar
para protexer
aos franceses
Dende que os boniteiros galegas e bascas
denunciaron a ilegali dad e nas artes dos
franceses, foi aumentando prog resivamente a presenza militar
gala na costei ra do
bonito. Non se conforman con protexer a A costeira do bonito do 94 está ao pé do conflito armado.
ilegalidade senón
treito con redes ilegais. Os ecomén pu xo en alerta á armad a
que, durante esta semana, acofrancesa. Dous dos tripulantes do
lox istas cortáronllas e os marisaron á embarcación fletada
barco ecoloxista, montados nunñeiros atacáronos, guindánd opola Xunta, Serra de Santiago
ha lancha neumática, receberon
lles pezas de chumbo .
destinada a vixi ar o cumprimenos disparos dun boniteiro francés,
to da normativa comun itaria.
cando trataban de medirlle as reCon maniob ras ameazantes ,
O mar: un traballo para
des. As patrulleiras francesas obunha fragata impediu que o
o futuro
servaron todo sen intervir e ordebarco galega medira unhas renaron aos membros da asociaMáis de cen organ izacións non
des francesas, con certeza, ileguvernamentais reúnense nestes
ción ecoloxista que liscasen.
gais. O Presidente da Xunta redias en Nova lorque dentro da
clamou do governo central unha
Conferéncia das Nacións Unidas
Greenpeace tamén tivo outro
protesta diplomática.
sobre stocks transzonais e espéenfrentamento dias atrás, ainda
c i es altamente migra torias. A
que esta vez con pescadores
A chegada do buque So/o de
pretensión destes grupos é facer
andaluces que faenaban no esGreenpeace á zona de pesca ta~
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As reunións que ,
dentro d esta con feréncia, levan a cabo
os estados asistentes
non se encamiñan na
dirección das ONGs.
As nacións con maiores frotas pesqueiras
reclaman para sí máis
Zonas Económicas
Exclusivas. O obxecto
disto é a sobreexplotación dos caladoiros
sen intervención da
comunidade internacional.
Un dos exemplos máis claros da
consecuencia da pesca industrial e incontrolada é o acontecido en Terranova. Ao peche das
pesquerias de bacallau seguiull e o doutras especies de pesca
de subsisténcia. Ademáis do des at re ec olóxico , puidéronse
comprobar os desastrosos efectos económ icos con miles d e
postes de traballo perdidos tras
ser unha das zonas con maior
rent a per cápita do mundo . •

SERVIZOS SOCIAIS

O Valedor abriga á Xunta a dar prioridade absoluta a un proxecto para remediar a situación

As Residéncias públicas para vellos
son trampas mortais en caso de incéndio
• XAVIER LÓPEZ/SANTIAGO

"en estado totalmente absurdo":
desemboca nun desnivel de
1,20 metros desde o que terian
que saltar os vellos en caso de
incéndio que impedise sair pola
porta principal.

En caso de incéndio ou
sinistro que fixese
necesária unha imediata
evacuación a maioria das
residéncias públicas de
Vellos da Galiza son
auténticas "bombas de
reloxeria" que un
momento de mala sorte
pode facer "explotar nas
mans da administración",
segundo un informe do
Valedor do Povo que
obrigou á Xunta a
encargar un proxecto
urxente para remediar a
situación . Segundo
Servicios Sociais, esta
situación ten "prioridade
absoluta".
A maioria das residéncias públicas de Galiza non están preparadas en absoluto para facer
frente a un sinistro de incéndio
ou similar que fixera abrigada
unha imediata evacuación . Segundo o informe "Ser vello en
Galicia", elaborado polo Valdedor do Povo baixo a directa coordenación do vicevaledor Celso Montero, boa parte das residéncias públicas galegas "encerran unha verdadeira bomba de
reloxeria neste aspecto", unha
bomba que "calquera día de
mala serte poderia explotar nas
mans da administración".
O Valedor estudou 16 das 25
residéncias públicas e chegou á
conclusión de que só duas merecen o calificativo de óptimas
para o caso de ter que facer
fronte a un suposto incéndio: a
de asistidos de Monte Arieiro ,
en Bembrive-Vigo, e a de As
Gándaras, en Lugo.

As eivas de seguridade preocupan e mesmo angústian ao persoal que governa as residéncias
pdblicas, segundo o informe
"Ser vello en Galicia", que será
debatido no Parlamento galego
despois do verán. Unha directora recoñece que os riscos non a
deixan dormir e que por iso pediu o traslado. Neutros casos en
cámbio, a ignoráncia da responsábel era patente, de xeito que
cando se lle perguntou se o
centro tiña un plan de emerxéncia retrucou con outra pergunta:
"E iso onde se fai?"

xecto para axeitar as condicións
das residéncias de vellos de
Galiza ás esixéncias da lexislación actual, e no vindeiro outono
saberáse a canto ascenden unhas necesidades de investimento para as que. haberá prioridade absoluta.
Outra das denúncias incluidas
no informe do Valedor do Povo
sobre os vellos vai referida á .
espera que teñen que facer os
solicitantes para dar cunha praza nunha residéncia pública, de
3 a 8 anos. Tamén pon de manifesto que hai dous milleiros de
persoas en lista de espera, debido á importante necesidade
de prazas.

A Xunta de Galicia, neste eido,
aposta máis por abrir portas á
iniciativa privada, ainda que sexa con ánimo de lucro, que por
facer moitas máis residéncias
públicas.

No seu informe específico , o
Valedor recomenda á administración que revise canto antes e
a fondo os sistemas de protección contra incéndios das suas
Sobre as listas de espera, voresidéncias, comezando polas
ceiros de Servizos Sociais indiseis menos dotadas, as xa men- . caron que son en parte fictícias,
cionadas, e seguindo por outras
debido . a que hai vellos que se
oito "regular ou deficientemente
apontan en varias residéncias
dotadas": Carballo, Ferro!, San- · ao mesmo tempo e que se estiago, Monforte de Lemos, O tán anos en listas de espera é a
Carballiño , Meixueiro-Vigo, A
miúdo porque prefiren agardar
Estrada e Marin.
pola praza na residéncia que teñen preto do seu lugar antes
que ir a unha lonxana.
Pronto remédio
ANXO IGLESIAS

Outras seis residéncias visitadas polo Valedor revelan "graves e ainda gravísimas caréncias ás que urxiria pór remédio.
Neste grupo de pior dotadas están as de Pobra do Caramiñal,
Oleiros -de vellos asistidos-,
Lugo, Barbadás, Castro Caldelas e Ponteareas.
O informe do Valedor estima
que as saídas de emerxéncia da
residéncia de Oleiros non serven para persoas que precisan
de ax uda para moverse : "Se
houbese un incéndio resultaria

totalmente imposíbel evacuar
através delas a persoas en cadeiras de rodas". Tampouco
merece mellar consideración a
residéncia de Lugo, que carece
praticamente de todo en matéria
de protección contra incéndios e
evacuacións.
Situacións semellantes detecta
o Valedor do Povo en Barbadás
·(Ourense), onde tamén hai unha
parte de vellos impedidos entre
os 160 residentes, ou a de Castro Caldelas, na mesma província, cunha saida de emerxéncia

A desculpa de Servicios Sociais é que a maioria das residéncias públicas galegas foron
traspasadas desde o INSERSO
e seguramente cumprian as
normativas de seguridade contra incéndio no momento en
que foron construidas . As mesmas fontes da Xunta indicaron
que as residéncias recén inauguradas pola Xunta cumprén xa
as esixéncias lexislativas actuais en matéria de protección
contra incéndios.
A Dirección Xeral de Servicios
Sociais encarregou xa un pro-

O Valedor, pola contra, entande que hai na Galiza moitos vellos agardando infrutuosamente
por unha praza nunha residéncia, e afirma que moitos deles
morrerán sen ver satisfeito o
seu desexo.
Como medida para paliar a incertidume da espera, o Valedor
recomenda estabelecer un sistema de información periódica aos
solicitantes de prazas nas residéncias públicas, de xeito que os
solicitantes saiban en cada momento as posibilidades de conseguilas e o tempo que pasará•

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O concello da Coruña sáltase a legalidade
ao non redactar os documentos en galego
• ARANTXA ESTÉVEZ

Paco Vazquez, segue coa teima
de que A Coruña é La Coruña.
Este conflito aparentemente por
unha consoante sérvelle para
ocultar todas as irregularidades
do concello no uso do galego.
Despois de que duas sentencias
do Tribunal de Xustiza de Galiza
deixaran claro que o topónimo
castellanizado é ilegal, o alcalde
da cidade está disposto a recorrer ao Supremo. Da outra parte
da senténcia, a proscripción do
galego na vida municipal, prefire
facerse o tolo.
Para a Mesa pola Normalización Lingüística, a denunciante
das ilegalidades do concello en
materia de língaa, as resolucións da xustiza son moi satisfactórias ainda que non extraer-

dinárias xa que só constatan a
legalidade. "A xente pode crer
que isto é unha neurose por un
cámbio de letra pero o máis importante é o que se retire ao
uso do galego dentro do concello. Non se utiliza nada", di Xosé Manuel Sarille, presidente
da Mesa.
Asímesmo sinala a existencia
de certa represión dentro do
concello cara aos traballadores
polo uso do galega. Sarille opina que a actitude de Paco Vazquez é de "insultar e despreciar
o idioma e á xente que o usa".

A importáncia
da normalización
nos colectivos
Xosé Manuel Sarilla considera

que a atitude do alcalde da Coruña é caprichosa e, que na normalización lingüística, non caben posturas individuais. "O alcalde, como persoa, pode talar
no idioma que queira pero a língua ten unha dimensión má.isimportante que é a colectiva.
Para o respeito disfo, é necesário cumprir as leis", di. ·

nunca houbo libertada de expresión lingüística xa que a sua
primeira institución rexeita o
galega", reseña.

o siléncio de partidos
e institucións
.

.

As sentencias do Tribunal de
Xustiza fan referencia a dous
puntos da Lei de Normalización Paco Vázquez conseguiu pleno
apoio da corporación municipal
Lingüística de 1988: o que se
para recorrer as sentencias no
refire a toponimia e un segundo
Tribunal Supremo. Tanto o
que contempla a redacción de
PSOE como o voceiro do PP
documentos internos en galega.
no concello, Augusto Cesar
PSOE e PP alianse agora para
rexeitar unha lei aprobada por
Lendoiro , esgrimiron o argueles mesmos no Parlamento. O
mento de que os cidadáns prefiren o topónimo castelanizado.
presidente da Mesa opina que
Na opinión de Sarilla, esto é · este é un caso no que se está
deixando a dous partidos que
tan certo como dicir que na Coincumpran a lei por non se sabe
ruña non se tala galego. "O que
qué intereses comuns.
acontece é que nesta cidade

Nen a executiva do PSOE, nen
a do PP se pronunciaron sobre
as senténcias ou sobre a atitude
dos seus membros na Coruña.
Sarille destacou a postura das
Xuventudes Socialistas que declararon que Paco Vazquez tiña
que refl,exionar sobre as senténcias . "E incomprensible que o
PSOE permita ter un secretário
xeral como este cando eles
apoi¡:tn a normalización lingüística. E ese un partido funcional?",
comenta Sarilla.
O BNG criticou a atitude dos
dous partidos políticos que compoñen a corporación do concello
da Coruña por despredaf a-legalidade. A formación nacionalista destaca os intereses electoralistas de PP e PSOE, agachados baixo a excusa do nome
oficial da cidade. •
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ACRISE DO MODELO ECONÓMICO
Unha investigación en doce países indica que a baixa dos saláribs non aumenta o emprego

A destrución da normativa laboral
aumenta os índices de paro
líbrio no que o desemprego é alto e os salários baixos. Os salários non fun cionan como un mecanismo regulador do mercado
nos mercados de traballo
estatais, rexionais nen locais, tanto se teñen regulamento como se carecen
de sindicatos. Estamos
perante a evidencia máis
espectacular da recente
investigación económica.

• WILL HUTTON

Nengunha das
relacións causaetecto previstas nos
manuais da
desregulación laboral
funcionan na
realidade. Os
economistas David
Blanchflowr e
Andrew Oswald
atoparon nunha
investigación en doce
paises que a
destrucción da
normativa laboral e
os salários máis
baixos producen
máis paro.

Os autores do tr aba llo
dinque o mercado non se
d ebe c onsiderar como
unha interacción de oferta
e demanda. Non existe a
famosa curva de .oferta de
traballo que os teóricos
do libre mercado predican. Máis ben hai unha
.reserva de man de obra e
un continxente de persoas empregadas que teñen
un efecto cativo ou nulo
na fixación dos salários.
Com o sinala Robert Solow , ten perfecta lóxica
que un parado non faga
concesións no que consi dera debe ser o prezo do
seu traballo. Se cedese ,
seria ainda máis pobre
cando traballase.

Durante quince anos o
mercado de traballo foi o
máis parecido á lonxa do
peixe. Se subia o prezo, a
demanda baixaba pero se
o prezo baixaba a demanda subía.
Se o mercado de traballo
funcionase coa mesma li berdade que o do peixe,
teria remédio o desemprego. Só seria o caso de
atapar un prezo xusto
para o traballo.
Un argumento tan simplista encende algo profundamente acubillado no interior dos políticos
conservadores. Para eles van
en contra das leis naturais da
economia os que se organizan
en sindicatos para reclamaren
mellares salários. Compre evitar
isto en benefício de todos . A
contención dos sindicatos é un
imperativo económico. Economia e coartadas aos traballadores organizados é unha combinación feliz e recomendábel.
Esta é a opinión do novo ministro de emprego británico, Michael Portillo, o principal defensor
dos métodos de Margaret Thatcher dentro do governo conservador de John Majar. Pero a
sua tese tropeza con dous
atrancos principais. Non lle hai
moito máis que relearlle aos sindicatos nen queda que desregular na lexislación laboral. A lex isl ación británica xa non lle
quedan posicións que ceder.
Non hai normas que couten á
patronal británica porque a situación do emprego no Reino Unido
está emparellada no remate da
lista coa dos Estados Unidos.
lsto é o que refrexa o inquérito
sobre emprego da OCDE. A
desregulación é completa.
O segundo atranco é que aumenta o respaldo teórico e as
probas de que o mercado de
traballo non funciona coma a
lonxa do peixe nen moito menos. A cada son máis os economistas que concordan coa opinión do prémio Nobel Robert
Solow cando di que a función
social do mercado de traballo é
tanto ou máis importante que a
sua natureza económica e que
a interacción entre seres huma-

Contra máis se considera
o mercad o de traball o
como un resorte da economía e
máis se quera intervir nel, piares
son os resultados. A investigación fai evi dente que o trato
xusto e unhas relacións claras
ca empresário son a clave do
funcionamento cabal do mercado de traballo. Citan por exemplo os autores casos de reparto
do tempo de traballo e a reducción proporcional dos salários
nalgunhas empresas suizas en
crise baixo promesa de recuperación cando cheguen mellares
tempos . Pero isto non se logra
atomizando o mercado laboral ,
senón a traveso de relacións de
empreg o vincul antes e co lectivas e cos si ndicatos como interlocutores . O estudo demo stra
que son preci sas exactamente
as mesmas instáncias de representación e diálogo que o governo Thatcher derrubou traballosamente nos últimos quince anos.

DAVIDSIMONDE

nos non se pode interpretar polo
mesmo patrón de funcionamento dunha lonxa. Que queíran
que non o señor Portillo e os
seus correlixionários da desregulación, a idea do compromiso
condiciona o mercado de traballo e o seu xeito de se regular.
Ternos por exemplo a sorprendente negativa dalguns patronos a comportarse segundo as
normas agresivas do liberalismo
e recortar salários en tempos de
recesión ; a resisténcia a contratar aos que están apuntados
nas interminábeis listas de parados por salários previsibelmente
baixos. O Banco de Inglaterra
laiábase no seu informe de Febreiro pasado sobre a inflación,
"é abraiante que os salários
non dean respostado ainda aos
aumentos do desemprego". E
todo a pesar da desregulación.
O Governo británico reacciona
redobrando os seus esforzos
para que desaparezan absolutamente todas os restos de protección do mercado de traballo
e ao mesmo tempo incitar aos
patronos a que sexan ainda
máis agresivos nas suas condicións de contratación e na fixación de salários.
Con todo, hai economistas de
prestíxio que comezan a facerse
perguntas: por que importantes
empresas consideran que é mellar non seguir as tendéncias do
libre mercado?. Ao mellor resulta que o sentido com un está da
parte destes patronos e non da
economía de libre mercado.
E hai economistas da Nova Díreita que non saben que dicer
cando lles perguntan por que alguns empresários se comportan
deste xeito. Tal lle aconteceu ao
economista de Harvard, Truman

e Andrew Oswald compararon os
dados sob re emprego en doce
paises para buscar a relación entre salários e condicións de traballo. O que descobreron poderi a darll e un síncope ao señor
Po rti llo. As teorias do libre mercado asegu ran que nas áreas
con cifras baixas de desemprego, os salários son baixos e ás
que teñen salários altos coreresponden cifras altas de parados.

'En doce paises
investigados,
contra máis altos
os salários menos
paro hai ; contra
máis baixos os
salários máis
desemprego'.

Os econom istas Blanchflower e
Oswald demostran precisamente
o contrário : nos doce paises investigados, contra máis altos os
salários menos paro hai; contra
máis baixos os salários máis des e m p reg o. A conclusión non
acae coque din os libros de texto do libre mercado sobre o com portamento do mercado laboral
en condicións competitivas.

Bewlay nun traballo de campo
que fixo en Conneticut. Dixéron lle que os empresários que non
recortaban os salários cando
chegaba a recesión faciano por
temor a que esta medida tivese
efectos calamitosos na moral
dos traballadores ; que non querian contratar parados con salários máis baixos palas tensión
internas e a imaxe de inxustiza
que causaba. Cando facian por
implantar salários condicionados á productividade atopaban
que producía grandes tensións
negativas e as conseguintes
baixas de rendemento.

Nengunha das relacións causaefecto previstas nos manuais da
reforma liberal funcionan na realidade. Un traballador coa mesma capacitación gañará máis
nun área de emprego alto que
alguén que teña as mesmas
cualificacións nun lugar con
paro alto. Quer na Alemaña de
sindicatos fortes, quer nos Estados Unidos que son un modelo
de desregulación, quer no Estado policial de Corea do Sul, o
efecto competitivo non ten os
efectos marcados polos manuais. Cando se produce paro
en cifras significativas na fronteira dun lugar que ten un nível
de emprego alto, os salários
baixos non tenden a xeralizarse.

Relacións de confianza
Nunha investigación que trata
da relación entre salário e rendemento, o Instituto de Estudos
sobre o Traballo sinalou que os
incentivos eran efectivos nos
traballadores que se consideraban tratados con dignidade.
Eran precisas relacións de confianza cos imediatos superiores
que tiñan que valorar a produción. Compria tamén que os traballadores intervisen na organización da producción .

É ben certo que baixan marxin almente os salários asi que
sube o paro nos doce paises estudados, pero isto non significa
que o mercado de traballo experimente un aumento de emprego. O que se dá é un novo equi-

Nesta liña de investigación, os
economistas David Blanchflower
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A nova onda de interpretación
que representan Solow e
Blanchflower xa deixa sentir os
seus efectos na OCDE, que últimamente recomenda convénios
e negociación como forma de
promover a eficiéncia do mercado de traballo. •
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Este artigo de W11 .1. H LT l'O.\ é a versió n íntegra publi cada n o Guardian Weekty ele
31 el e Xullo e cita como rcferénci a 11Je Labour Market as a Social lnstítution (O mercado laboral como institución soci al) d e
Ro bert So low asi como o recente Tb e
Wage Curve (A Curva de Salários) de David Blanchflower e Andrew Oswalds, publicado no joumat o/ l:.'c onomic Perspectives. Outras posicións coincidentes sobre o
debate do mercado de traballo son as de
Xosé Fernando Pérez Oia, xefe da secci ó n
dos Paises do Su! da Europa na Comi sió n
Económica para Europa da ONU , en A Barranca Huropea de Solcbaga ou o Discreto
Rncanto das Vistas desde as Nubes ( A Nosa
Ten ·a 24 de Febreiro ele 1994) e Jonathan
Mi c hie, direc tor d o In stitu ro de Xesri ó n
Empresarial de Cam bridge, no traballo colecti vo Unemployemet in Hu.rope (Paro na
Europa). Ver ram én O sa lários x eran máis
desemprego en A Nosa Terra ele 10 ele M arzo 1994.
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CRISE INDUSTRIAL

O conflito ·d o bóÍ1ito
-

MANuELCAO

As liortas entre as patrulleiras francesas e os boniteiros do Cantábrico pola utilización de redes de máis de 2,5 Km, desautorizadas expresamente palas directrices comunitárias, pode analisarse desde vários pontos de vista que explicitamos:'
1.- Para Galicia a situación é complicada pois á vez que posuimos
unha das maiores flotas boniteiras con sede en Burela·tamén ternos unha importante indústria conserveira que pode vers.e abrigada a comprar bonito máis barato; pescado con redes ilegais, para
poder competir nso mercados da conserva. Velaí unha posíbel
fenda na solidariedade entre os sectores pesqueiro e industrial.

ANXO IGLESIAS

Como en Alvarez ou Unicar, a Administraci_ón
non ten proxecto de futuro para a empresa tudense

A Xunta· demora a saída da.crise
da empresa de caucho Gomy
tes dos traballadores das conversas para solucionar o conflito.

•H.VIXANDE

A falta de capacidade de
intervención da Xunta
demora a solución á crise o
grupo tudense de produtos
relacionados co caucho
artellado arredor de Gomy,
cuxa matriz arrasta
débedas á Seguridade
Social e a Facenda por un
valor 700 millóns de
pesetas e que compromete
o futuro dunha empresa na
que os seus traballadores
levan meses sen cobrar.

As intencións da Xunta, coas
que tamén monstra o seu acordo
o alcalde de Tui, Capón Reí, son
o abandoo das instalación de
Gomy e o translado e concentraUn momento no que a empresa
ción desta empresa en Bandas.
adebeda tres meses en salários
Os terreas de Gomy serian venaos seus traballadores, coincide
cunha época na que a demanda
didos, prévia recalificación .urbade produción é alta. "Agora tenística, para capitalizar o grupo.
mos unha carteira de pedimen"Que garantías ternos de ~ontrol
tos de 1oo millóns de pesetas,
sobre ese diñeiro?, perguntouse
moito máis que o ano pasado a
o presidente do Comité de Emestas alturas", dixo Míguez.
presa. A maiores , de momento
non chegaron a bon porto as
xestións que está a desenvolver · Pero Gomy sofre unha crise fio Instituto Galega da Vivenda e o
nanceira que os traballadores
Solo para atraer a grupos inmo- . achacan á descapitalización e
Un complexo entramado xurídico
que non permite producir. A solbiliários que asuman unha opepermite unha coordenación entre
véncia incjustrial de Gomy vese
ración urbanística semellante.
as empresas Canfranc, S.A. ,
comprometida, tamén, pola auGomy , e Bandas, S.A. As tres
séncia dunha planificación de
Descapitalización
casas tañen un vencellamento
produción e falta de busca de
nos procesos industriais e os
Precisamente a renúncia ao
novas mercados e produtos para
mesmos proprietários, a família
poder consoltdar novas vias de
control por parte da Xunta no
Gándara. O presidente do Comiprodución e garantir a subsistén- ·
plano de viabilidade que finanté de Empresa de Gomy, Bernarcia dunha das empresas do secciou a Administración autonómido Míguez, recoñeceu que un
ca con 40 millóns para prexubitor que mellar situadas estaba
erro de formulación nun xuízo
nas escalas estatais e europeas.
lacións, en .1992, significou a
impedeu demonstrar a coordenainutilidade dese plano e non
ción como grupo. Precisamente
houbo resultados. Os traballadoSó Bandas ten
esa relación permite á dirección
res veñerr denunciando que todo
solucionado o problema
realizar operacións de tesoureria . o proceso de crise foi acampaque impeden un control real da
ñada dunha descapitalización
Unicamente a empresa de titas
situación financeira da empresa,
das tres empresas para os ·protransportadoras de instalacións
xa que pedimentos e caixa circuprietários incrementaren o seu
mineiras e mangueiras para pelan dunha casa outra, escapatrimónio persoal. "Xa antes do
tróleo, Bandas S.A., ensaiou
pando á intervenéión sindical. ·
plano de vaibilidade de ·1992 os
vias de produción e cornercialibeneflcios de Gomy, en lugar de
zación axeitadas para iniciar unOs cerca de trescentos traballausarse para pagar débedas e faha etapa de recuperación. "Codores do grupo, repartidos 83
cer investimentos, empregábanmezous$ a exportar a Alemaña
en Canfranc," 105 en Gomy e 98
se para dar dividendos. lsci prorodillos para fitas transportadoen Bandas, dependen dunha
vacaba descapitalización menres,. algo que non· faciamos anampliación de capital para mantes", asegurou Míguez.
tres a débeda seguía a medrar",
ter os seus empregos.
asegurou Bernardo Míguez.
Outra das eivas do grupo _cuxo
Recalificación de chan
núcleo constitue Gomy foi a falta "
de investinmento en tecnoloxia:
A intervención da Xunta da Gali"Dacordo que o manufactura de
za pretendía avalar unha ampliacaucho non coñeceu grandes
· ción de capital contando coa paravances, pero hai moitas máquibenefíClos
ticipación de Sodiga e a interven·nas que están obsoletas. Só
ción duns sócios privados cuxa
houbo algunha adquisición de
últimos tempos
identidade non revelou. Unha
ordenadores para as oficinas", ·
marcharon en
das acu~acións que o Comité de
declarou o presidente do Comité
Empresa enúncia contra António
de Empresa; que situa a saída
dividendos, pero as - da crise do grupo nunha capitaliCouceiro e Diz Guedes, canselleiros de lndústria e de Relazación e nunha busca de novas
débedas
cións Laborais, respeitivamente,
Uñas de produción nun sector no
é .a marxinación de representancontinuaban subir. que apenas hai competéncia. +
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As duas acusacións, xunto a negativa a revelar os nemes dos
sócios privados que .entrarian
nunha ampliación de capital, fan
aos traballador~s porfiar dos
proxectos oficiais.

do~

a

2.- Para evitar o perigo da esquilma dos caladoiros do bonito resulta perentório que se cumpran os acordos da Unión Europea
xa que -existe a posibilidade de que o dilema do prisioneiro nos
leve a solucións perxudiciais para todos. Nesti? sentido, é necesário o artellamento dun sistema de competéncias en matéria de
inspección que autorice á Administración de Bruxelas a actuar
con rigor, rapidez e eficácia na persecución dos barcos franceses, ingleses e irlandeses que utilicen redes peláxicas ou de
. arrastre. A pretensión de que os próprios países sexan os que
sancionen as infraccións é como poñer o can a gardar o galiñei. ro, e xa.hai precedentes curiosos como o dos italian9s que ocurtaron á Comisión da UE a existéncia dun forno alto ao plari de
regulamento da producción no sector siderúrxico. O problema
está en que isa conleva máis competé'ncias para Bruselas e menos P.ara os Estados.
3.- España ten unha carta importante que debe utilizar a fondo: é
o maior consumidor de peixe da UE polo que pode boicotear o
·pescado comunitário de diversas formas (marcas con distintivos
azuis e verdes, axuda das organizacióris de consumidores, imposiclóns de barreiras técnicas e sanitárias, etc.). O problema está
en que os españois tenden a despreCiar o próprio senda unha
característica comun a sua insolidariedade interna. Ademais outros paises poderian: presionar neutros temas como é o caso dos france- - - - - - - - - ses cos controladores de
Marsella máis , neste caso, a ameaza de bloquear os fondos comunitários non é probábel dado
que a Alemaña -a maior
contribuinte- non ten intereses no conflito.

'España ten unha
carta importante que
debe utilizar a fondo: ·
-é o maior
consumidor de peixe
4.- O barullo montado por
d a UE po1o que po d e aqueies que añoran· o
Estado franquista, enveb O l·C O t ear · O pescad O · xosos
da "grandeur" francomunitário de
cesa, convén lembrarlles
.
.
,
que o Estado espan-ol
diversas formas
sempre se despreocupou

dos temas .pesqueiros e
foron . os próprios pescadores e as empresas do sector os que tiveron que facer frente ás
200 millas, a M~rrocos, a Canadá, aos noruegos e agora son os
boniteiros os que toman medidas de.forza ante o terror indisimulado do ministro Atienza. Non se esqueza que o Ministerio de Agricultura y Pesca tiña a sua sede en Madrid até que as CCAA do ·
. Norte de España (a Xunta e o Governo basca, en primeiro lugar)
empezaron a criar equipos nas Consellerias de -Pesca que foron
atenuando a indefensión dos nasos pescadores. Máis, recentemente, abríuse unha posibilidade ainda inexplorada que recon:iendamos: enviar ao alcalde de A Coruña contra os pesqueiros galos
·que atemorizados polo seu perfecto inglés e a sua procedéncia "lacoruñesa" abandonarían aparellos, barcos_e honra.+
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CRISE ECONÓMICA

O FMI OU A. DITADURA DO CAPITALISMO
.

.

DURANTE .ESTE ANO CELÉBRASE O SEU 50 ANIVERSÁRIO
]ORDI

CLIVILLÉ

A medida que se aprofunda na análise
dos problemas económicos e sociais dun
país (buscando ao mesmo tempo as
suas causas) faise necesário abondar en
ámbitos xeográficos cada vez máis amplos e tomar como referéncia organismos
· tecnocráticos supraestatais, cuxos mem- ·
bros son, evidentemente, oe designación
directa e non de eleición democrática. Os
cidadáns de países que dispoñen ·de Administración própria ·teñen tendéncia ·a
buscar as solucións aos seus problemas
- presionando ao seu Executivo. A.o se
percatar de que este non ten as cdrnpe1encias necesárias buscan a soluciór'l nos
Governos Centrais dos seus . respeitivos
Estados. Estes, a maior parte das veces,
están .suxeitos ás decisións e ás políticas
económicas- e monetárias da Unión Europ~a, que á sua vez permanece impotente
frente á libre circulación de capitais' ou
ben por causa· dos acordes do GATT.
Cando o desconcerto cidadán está disposto a aceitar que xa nada teña solución, descobre perplexo que aqueles que
dictan a política económica mundial e
portante condicionan o seu desenvolvemento individual (asi como o colectivo da
WAIGHT/PALM BEACH POST
sua Nación) son dous organismos pratiAlgunhas cifras confirman as consecuénpital internacionaL
camente descoñecidos pola maioria dos
cias das decisións do FM l. De maneira
cidadjms pero enormemente poderosos
progresiva, no período que vai desde
e· de actuación conxunta: o Fondo Mone- · O FMI foi fundado _na Conferéncia de
Bretton Woods no ano 1944 e iniciou as
1951 a 1990, logrouse que os países potário Internacional (FMI) e o Banco Munsuas actividades o 27 de Decembro de
bres aumentaran considerabelmente a
dial (BM). Estes organismos dictan (e
sua producción de cereais. Pero ao mes1945.- Os seus obxectivos iniciais foron:
obrigan a executar) as políticas económimo tempo víronse
promover a coocas e monetárias dos Estados e son, en
abrigados a experación monetádefinitiva, os que nos governan.
portalos a baixo
ria internacional,
facilitar a expanprezo para poder
Durante o presente ar:io, o FMI celebra
facer fronte ao pao· 50 aniversário da sua fu·ndación . Cesión do comércio
gamento dos intelebración que se aproveita para estabemundial e mellorar
- - - - - - - - - - - reses da débeda
as condicións ecolecer as suas' relacións de funcionaexterior.
mento co GATT (último invento para lo- · nómicas dos seus
FMI
países membros.
grar o control da economia mundial), e
Paradoxicamente
Na prática a sua
no que España vai ser escenario da sua
o 40% da produconferéncia de celebración no próxirno ·misión consistiu
en dictar aos paíción mundial de
Outubro.
s es pobres as.
cereais destinase
condic.ións para
á alimentación
España é un Estadq da periféria do Cenanimal coa finalitro (páises ricos). E necesário recordar
obter créditos dq
Banco Mundial ;
dade de proveer
que cando se tomo u a decisión da sua
asi como a aplicade proteínas aos
designacic)n, España permanecia ainda
ción dos mesmos.
países ricos . Os
inmersa na eufória do crecimento ilimitaEn consecuéncia,
países pobres no
do e cunha fe cega no miraxe do Estado
perío.do que vai
os presupostos
do Benestar. Preveíase pois un e~cená
de 1970 a 1992
rio tranquilo. Por outra parte o estado esdestes · países~ papañol pertence a todos os organismos
decen severas
multiplicaron por
quince a sua dérestriccións nas
políticos e militares do mundo e poderia
beda exterior (co
suas partidas de
ser apresentado como un exemplo de
políticas sociais. O FMI pois marcou aos . único fin de garantir a sua elemental
desenvolvimento ante .os países do Tersubsisténcia). As "recomendacións" do
ceiro Mundo. Para o governo español,
países pobres o camiño que deben seguir para subsistir (unicamente) e para
FMI conseguiron qué o 20% da povoaapesar 90 enorme custe que representa
contribuir a que os países ricos sexan cación máis rica detente o 87% da riqueza
a sua organización, este evento significa
o recoñeCimento ·mundial da adesión esda vez máis prósperos. Aos pobres quémundial e que o 20% máis pobre só
pañola ao liberalismo económico ·e, en
dalíes soamente a posibilidade .de ser os
"disfrute" do 1,4%. Os prezos das matéconsecuéncia, lograr a confianza do cac0mparsas da econ_
omía mundíal.
rias primas producidos polos países po-

O

marcou· aos
países pobres o camiño
que deben seguir para
subsistir e para contribuir
a que os.países ricos
sexan cada vez máis
prósperos.

bres e consumidas polos países ricos
sofriron, nos últimos anos, caídas das
seguintes magnitudes: algodón, o 32%;
café, o 30%; azúcar, o ·64%; estaño, o
57%; chumbo, o 28%; petróleo crú, o
52%; mineral de ferro, o 17%.
Os dictados do FMI non tiveron máis
éxito no campo da igualdade home-muller . Hoxe, segundo informes das Nacións Unidas, as mulleres proporcionan
os 2/3 do total de horas traballadas.
Producen o 44% dos articulas alimentários e por contra só receben o 10% do
total dos ingresos, posuin,do tamén unicamente o 1 % dos bens. E evidente que
esta desproporción é debida á situación
da muller nos países pobres (non cita1
mos cifras da terríbel explotación d os
nenos , tema lacerante que merece unha
atención aparte) .

É difícil dar crédito a estas cifras se non
se explica de forma clara quen controla o
FMI. Máis de 150 países forman parte do
mesmo. Cinco: EEUU, Reino Unido, Alemaña, Fráncia e Xapón controlan o 44%
dos votos. Os 24 países da OCDE (nos
que tamén están incluidos os cinco anteriormente mencionados) o 55%. Os produtores de petróleo (ricos entre pobres e
que votan cos poderosos) o 10%. Como
exemplo da grande contradicción podemos citar que mentras a República Popular China conta con 1.200 millóns de
habitantes só ten· o 2,5% dos votos . O
FMI dicta e o Banco Mundial presta os
recursos para executar os dictames.
Pois ben, a dempcrácia interna do BM é
ainda mías esmerada (como corresponde ao mundo capitalista cando se trata
de diñeiro). A OCDE (recordemos: os 24
países máis ricos) controlan máis dos
213 dos votos .
O señor Camdessus xerente do FM 1, dictou o pasado mes de Xullo unha conferéncia maxistral no Salón Sant Jordi da
Generalitat de Catalunya . Atentamente
escoitábano o Sr. Solbes e o Sr. Pujol e
é de supor que ambos tomaron boa nota
das órdes recibidas. Nestos dias estanse
confeccionando os Presupostos Xerais
do Estado e parece ser que non se poñen de acordo . Da a sensación que un
dos dous (ou ambos) andan mal do ouvido. As ordes que os dous escoitaron foron claras : reducción do déficit público,
moderación salarial e disminución das
prestacións sociais. Se non obedecen ,
que non se queixen despois. O enviado
do "patrón" avisounos e quen avisa non é
traid0r. •
jo1m1 u 11.1.í: 1 Rm1:s.
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Desamortización e
Réxime
de Propiedade · .
RAMON VILLARES
PROXIMAMENTE A VENDA
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MÉXICO NA ENCRUCILLADA
As eleicións do día 21 abren unha incertidume sobre .a f.uturo democrático

Subcomandante Marcos
os
as
%;
,o

"Hai que bUscar un ha saída dialogada ·
porque na guerra civil perdemos todos"
• EMILI GISBERT/VICENT ORTI

o
iis
lU-

laan
lS.

tádo
niue
ón
la•os
ha

on

lo
do
le,0/o
os
te' O-

¡e
no
le-

•ode

o

os
IS.

é

1n11a

24
os
ic1e:!a
1te

e
ita
se
1is
0-

Jn
vi-

:o10,
:lS

n,
jo

é
E~.

1Ui

1

"A crise económica que ·nos últimos meses ~stá a· afectar de
xeito espe9ial a Venezuela provoca .o ~exurdimento das
sociedades benéficas e mutualistas galegas para paliar as
dificuldad.es que-padece a nosa comunidade" , informa o
semanário GALICIA. EN EL MUNDO no último número de Xullo.

O vindeiro domingo día 21
México ten unha cita coas
urnas decisiva. Un ario
eleitoral mar.cado pola
irrupción en Xaneiro da
guerrilla zapatista en
Chiapas, a morte do
candidato oficialista
Colosio, o atentado contra
o opositor do PRO
Avendaño ou o boicoteo
de seis anos de Televisa a
Cuautemoc Cardenas,
enchen de incertidumes a
votación. O
subcomandante Marcos,
líder do EZLN, analisa as
expectivas de futuro
nunha entrevista
concedida a xornalistas do
semanário El Temps, o 23
de Xullo pasado na Selva
Lacandona, durante os
preparativos da
Convención Nacional
Democrática.

"As últimas .reformas económicas froito da crise foron
desprotexendo, cada vez máis, ao conxunto da povoación e os
máis desfavorecidos aumentaron considerabelmente", explica o
semanáriu ao analisar a situación de Venezuela, un país no que
a situación é moito pior que Cuba, por exemplo . .
"Esta experiéncia dos galegas en Venezuela é unha iniciativa que
se está a comezar a recuperar noutros países das latitudes
latinoamericanas como Arxentina ou Uruguai, onde as
dificuldades ecoAómicas provocan o rexurdimento destas
sociedades benéficas e mutualistas", informa Galícia en el Mundo.

Nelson Mandela e a·crlse africana
"O esforzo feíto que le.vou á liberación de Sudáfrica e que
permitirá a liberación total de Africa é un símbolo de redención
para todo o povo negro do mundo". A revista catalana EL TEMPS
ven .de publicar un artigo de opinión de Nelson. Mandela no que
o líder do Congreso Nacional Africano asegura que Sudáfrica é
a principal clave para a li.beración de todo o continente negro.
"O fin da barbárie do apartheid, consecuéncia da colonización
branca, ven de contribuir unha vez máis ao avance d.a
civilización humana e permitiu o progreso das liberdades do . ·
home", explica Mande la.

Por que o Exército Zapatista
fixo o chamamento á Convención Nacional Democrática
xusto denantes das eleicións?
Nós apos1amos por unha convención que represente á sociedade civil mexicana, e por riba
qe todo, que sexa representativa.
E unha aposta pala posibilidade
dunhaJransición pacífica en México. Que non se precise recomezar a guerra para chegar á
democrácia, a liberdade e a xustiza, que son as grandes bandeiras palas que nos levantamos en
armas en Xaneiro pasado.

Cal é o grau de identificación
entre vostedes e a sociedade
civil?
Nós apostamos por ela, de forma
especial por un certo sector da
sociedade, os que non teñen
partido, os que ven con desean-·
fianza todo o proceso do governo, a es1rutura guvernamental e
a política económica. Este sector
descobriu unha linguaxe comun
cos zapatistas, mais cunha diferéncia radical no que atinxe ao
método. Loitamos polo mesmo,
.pero nós facémolo coas armas.

"Se Sudáfrica torna a figurar na orde do dia [do concerto as
nacións] será pola. sua contribución ao renacimento africana ...
Os nasos combates remataron. Agora debemos enfren.tarmos
aos desafios que nos agardan. Africa aspira a renacer".
Os novos zapatistas estamos no
inconsciente colectivo deste povo. No sentimento de todos os
zapatistas hai unha mistura de
pasado e presente. Non somos
un movimento milenarista que
pretende voltar a história aos
tempos prévios á conquista, pero tampouco un movimento modernista q_ue nega toda a sua
tradición. E unha relación complexa, que se enriquece das
duas vertentes.

Non é unha miga confuso o
panorama que surxe das suas
análises?
Penso que si, que o panorama é
confuso, porque quebraron os
bloques, dominante e dominado, que persistiran 65 anos.
Mesmo asi penso que hai unha
saida, e se esta é pacífica todo
irá ben. Porque se vai polo carreiro militar a confusión aumentaria. Daquela haberá que talar

É posíbel unha transición de- •
mocrática sen voltar ás armas?
Coidamos que si. Non me atreveriá a dicer que en todo o mundo, pero na América Latina si
que apareceu de súpeto un novo actor p9lítico de peso: aquela
xente que estaba dispersa e
que se empeña en protagonizar
finalmente o proceso so'cial. Nós
confiamos niso. Hai moitas diferéncias, e é difícil topar pontos
de enlace 7ntre uns.' e outros,
pero coido que se pdde facer e
· que darán moito que talar.
1

. Definición ideolóxica
Como defi1;1~r;~,. dp,¡u;mto de
vista ideol61Cibb, ab ~ezt.N?

O rexurdir das sociedades
benéficas galegas en Venezuela

' Esperamos que
: non recomece a
¡ guerra para chegar
¡ á dehlocrácia, a
liberdade e a
xustiza, que son as
grandes. bandeiras .
palas que nos
sublevamos'.
1

,1

de guerra civil. E nesa situación
decidir quen é amigo e quen inimigo non se tará xa en termos
político·s, senón militares e isa
producirá mortes inúteis.

Que peso ten o factor indíxena nas reivindicacións zapatistas?
Pensamos que para o estaco e
certos sectores da intelectualidade mexicana, o feito indíxena
é un las~re que tende a desaparecer. E unha vergoña que o
tenten maquillar facéndoo pasar
por típico, artesanal, como unha
curiosidade do que foi o pasado,
ou sexa como que os indíxenas
están nun museu vivinte . Nós
dicimos a todo isa que non.

Que influéncia ten a reli.xión
no movimento zapatista?
O que impregna ao EZLN non-é
a relixión católica, senón aquel
referente histórico prévio á conquista ou de resisténcia despois
xa da conquista. Porque no
EZLN hai importantes sectores
presbiterianos, evanxélicos, non
católicos e, máis radicalmente,
anticatólicos. Mais iso non é notícia.- O que é notícia é a parte
católica do EZLN, porque así
poden vencellar ao bispo de
Chiapas ou certos sectores da
lgrexa cos zapatistas.

A vostede qefiníronó orno un
profisional da esperanza. De
verdade acredita na esperanza?
. Se quer que sexa sinceiro direille: "Non sabemos con precisión
o que queremos, mais si sabemos con absoluta seguridade o
que non queremos".~
·

"Ruanda afronta unha treboada e ternos que reprocharnos que
non fixemos nada para evitala": -para Mandela os africanos teñen
un ha responsabilidade·e pon ao exemplo sudafricano como o
modelo a seguir para conseguir a paz e o desenvolvimento.

Em defesa da água
O Plano Hidrolóxico español non só preocupa en Castilla e no
Levante peninsular, tamén é unha inquedanza en Portugal. O
semanário ExPRESso publica 1 no seu número do 6 de Agosto, un
artigo no que se denúncia o incumprimento español dalgüns
acordes hidrolóxicos por unha banda, e un deseño inadecuado
da política de transvases, como no caso da Galiza, onde o
encaro das Portas poderia prexudicar aos intereses portugueses.
Pero o.problema
fundamental
está nos rios
procedentes da
Meseta.
"Espanhóis náo
· cumprem" titula ·
unha parte do
artigo. "As
autoridades
espanholas náo
estáo a respeitar
os convénios
· estabelecidos
com Portugal no
domínio da
partilha dos
recursos
hídricos. É o que
diz o secretário
de Estado do
Ambiente, Pagas
_
.
Martins, para
quem existem «indícios de desrespeito por parte da Espanha».
Em causa está o leito parcialmente seco do Guadiana".
. Segundo as autoridades portuguesas a situación do Guadiana é
grave: "Num traba1ho preliminar sobr_
e as consequéncias do Plano
Hidrológico Nacional de Espanha eláborado pelo Laboratóri~
Nacional de Engenharia Civil é estimado que nos últimos 20 anos
o Guadiana perdeu 56 por cento do caudal em comparagáo com
os 25 anos anteriores. A afluencia de água a Portugal nos
restantes ríos internapionais tem descrescidode~dy 19_74: o Douro
tem menos do 20 por cento do caudal e o Tejo 25 por cento".+
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Luís Felipe Vázquez, cónsul Cubano
'~preciso romper o bloqueo informativo.que· hai sobre a illa'

no~

• ~ARME VIDAL
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Desde os recentes
acontecimentos no
Malecón da Habana
téimase en demostrar que .
en Cuba existen conflitos
internos. Os distúrbios
foron empregados para
desacreditar ao governo de
Fidel Castro e aventurar ·
novamente a sua fin. O .
novo cónsul de Cuba na
. Galiza; Luis Felipe
Vázquez, afirma que se
está a dar un bloqueo
informativo sobre un. país
que segue a manter firme o
seu proxecto de xustiza
social e a sua
independéncia frente aos
Estados Unidos. Segundo
Luis FeHpe Vázquez o
réxime cubano mantén o .
apoio· dd seu povo e
resistirá tanto como a
própria illa.
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Nos acontecimentos do dia 5
no Malecón, que papel xogaron
os Estados Unidos? Houbo unha tram·a norte-americana para
mobilizar aos opositores ao governo?
Dividiria e·sas miriorias en tres
grupos: un que son os que que- .ren viver mellor ao custo· que
sexa, outro que non ten nada
contra a Revolución pero quer
sair da pobreza e outro máis seria o que nós clasificamos como
antisociais e que son a pedra de

cultivo para este tipo de distúrbio. Este fenómeno só non criaria o problema se non existise
unha política por parte dos Estados Unidos de chamar a esas
persoas a irse. Cuba é unha illa,
pero riela unhas 31 emisoras de
rádio pasan o dia chamando
aos cubanos para irse a ese paraíso terrenal que son os Estados Unidos. Sempre houbo moitos cubanos que 'quixeron marchar a Norte-américa e hai anos
asinouse un convénio de emigración mediante o que están .

comprometidos a darHe visas a
20.000 cubanos todos os anos. _
As razóns disto son históricas e
dentro desa emigración hai persoas que son amigas da revolución, pero tamén están os. máis
poderosos que controlan os
meios de comunicación e intentan continuamente que se produza unha invasión norte-ameri- .
cana.

Quer dicer que se están a buscar argumentos para unha intervención militar?

A iso vou. Odia 5 desde moi cedo comezaron a correr o rumor
na Habana de que había un barco
no peirao para aqueles que quixesen ir para os Estados Unidos.
Ali reuníronse unhas seiscentas
persoas como moitó e na sua
meirande parte elementos delictivos que, cando estiveron ali decatáronse de que non habia nengunha embarcación para saír. Ao
seren un número de persoas relativamente grande promoveron unha manifestación contra a Revolución e, mentres isto sucedia e

se desprazaban ali miles de persoas para contrarrestar isto, un
grupo moi pequeno neutro lugar
comezaron a romper cristais pero
imediatamente foron neutralizados , maiormente pola povoación.
Toda esta xente mostra resisténcia e hai trinta e cinco feridos dos
que dez son policías e só un _morto que tamén é policia.

Calificáronse os conflitos como
as primeiras protestas internas
contra o governo cubano na
sua história
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Os norteamericanos sempre contaron con anex ion

Hai cento setenta anos que
• ORLANDO FUNDORA

Hai quen pensan, que o
litíxio ·entre Cuba e os
Estados Unidos se debe á
proclamación socialista da
revolución _ou as suas
. medidas máis radicais.
Pero convén facer repaso
dalguns feitos históricos
en_tre ambos e dous países,
para comprobar que desde
1807 Cuba ven senda
cobizada polos Estados
Unidos.
No 1807 thomas Jefferson, un
dos fundadores da nación norteam~ricana, expresou: "confeso
qu,e sempre ollei Cuba como a
adición máis interesante que poderia facerse ao naso sistema de
Estado". Aos poucos anos, Jonh
Quincy Adams, secretário de Es· i'.1 ta.Hb na altt.ita~ 1 e"presidente l des.:

pois , dixo sen rodeos que "o
mundo debe irse acostumando á
idea de que o continente americano pertence aos Estados Unidos de América".
Foi p'recisamente el quen no 1823
próclamou a doctrina da froita madura: "asi eomo unha froita madura separada da sua arbre pola farza do vento non pode, ainda que
queira, deixar de cai"r no chan, asi
Cuba, unha vez separada da caroa española e rota a conexión artificial q1:1e a liga con ela, incapa,z
de se soster soia, ten que gravitar
necesariamente cara á unión _norteamericana".
No 1845, o. secretário de estado
da ocasión, Buchanan, deu a Lauder; embaixador n,o Estado espa· ~al, as seguintes instruccións: "se
os españois consinte"'tl na venda,
adique vostede todos os seus esforzos a conseguir o prezo máis
barato que sexa posíbel".
Na década seguinte, o secretário
~ de Estadb, W.R. Marcy, auspicidl'.i

a conferéncia de Ostende , coa
participación do Estado español ,
Inglaterra e Fráncia, onde se discutiu a cobizada compra de Cuba
polos Estados Unidos por unha
suma "non superior a 120 millóns
de dólares".
O 23 de Setembro de 1897, Theadore Roosévelt, subsecretário
da Mariña de Guerra dos Estados
Unidos, expresou: "se non nos
apoderamos de Cuba, a illa continuará en mans de nación débil e
decadente , e a posibilidade de
obter a Cuba poderiase considerar perdida para sempre'.'O 24 de Decembro de 1897, o
subsecretário de Guerra dos Estados Unidos· enviou ao tenante
·xeneral do exército estadounidense N.S. Miles, nomeado xeneral· en xefe das forzas destinadas a levar a cabo a intervención
en Cuba, unha comunicación
que é dos documentos máis cínicos que coñece a historiografia
moderna e que di: "antes de leval lr Él 'Cabo fa'. intervención] de- ·
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Apresentáronse como o sinal da
caída do réxime. Desde os anos
oitenta están presentindo ese fracaso, pero o réxime non vai cair,
e isa pódoo dicer con toda seguridade, porque para desaparecer o
réxime de Cuba ten que desaparecer a illa. Non hai outra alternativa, porque a revolución é apoiada pola maioria do pavo. Nós non
nos opomos a que ninguén se
vaia de Cuba, o que non queira
que non estexa, pero ao que non
se pode opor ninguén é a que o
povo realice unha obra que quer
de xustiza social en benefício da
imensa maioria.

'A verdadeira
notícia é que todos
os dias once millóns
de cubanos loitan
para manter a sua
independéncia"

llegais si, con visa non
Fálase con insisténcia dun novo Mariel, o governo pensa que
nestes momentos pódese dar
unha fuxida masiva de Cuba?
IGLESIAS
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Eu imaxino que uns cantos miles
poderán sair. Pero imaxínese se
se cumprise o convénio, se tivesen saído 20 .000 cada ano por
exemplo en cinco anos. O que
acontece é que a xente solicita: a
visa e non lla dan . Daquela calle
unha balsa, sae tres millas e aí
están os barcos da forza libertária
americana que o van axudar cando chegue . O colmo é que os Estados Unidos negáronlle o pase
aos mesmos axentes da CIA que
foron enviados por eles para seren terroristas en Cuba. E todo is-

país no que a povoación ten arpode acontecer a partir de agomas nas suas casas, ·as das milíra, pero estamos preparados padas ou as repartidas aos campe- •
ra o que. veña. Mentres teñamos
siños póla Revolución para que _
o ~poio do pavo estamos· trandefendesen as suas terras. Coquilos. E con iso si que contaÉ un exemplo máis qa sua polítimo · se explica daquela que non ·
mos porque., que p.Gde explicar
ca cínica. Se eles comezan a peque Cuba con todas esas dificul- _ haxa ·un alzaménto en Cuba se.char agora o problema .é o ·que
dades se mante.ña se non é o . nón polo apoio popular?, e non
Os Estados Unidos anunciaron
tan con esa x~nte que traballaestou a talar dese pequeno gruapoio popular-? A xente está paa posibilidade de reactivar o
ron para que saisen de Cuba. As
po de delincuentes que hai en
sando necesidade e ademais ten
Plano de Costas Distantes e
consecuéncias son imprevisítodos os paises e os me_ios de
armas, porque Cuba é o único
pechar asi a entrada a imigranbeis. Nós non sabemos o que
comunicación non lle dedican
tanto tempo.
1r------~-----------------------------------------------------------------------,
.
•
1
to, por que?, porqúe queren manter a posibilidade de criar un problema interno na illa, causa que
non poideron lograr por nengun
medio e, non conciben que Cuba
siga resistindo.

tes cubanos, que consecuéncias· políticas poderia ter esta
medida?

! ·'O noso proxec~ de xustiza s9cial -ten futuro'
1

!
1

ciais palas presións. Mesmo asi
xénte de fame e comezan medinós ternos perspectivas, somos
das coa pretensión de que nos
un pavo preparado e culto, o níentreguemos. Un soño que non
quel volveu a entrar en produción
van realizar, porque nós preferie este . ano recebimos m·áis de
mos viver con dignidade que. con
O bloqueo comeza a inícios do ·- abondáncia pero submisos, e isa
750.000 turistas que son unha
fonte importante de divisas para
sesenta e fixo moito dano desde
non é o meu pensamento senón
o país. No petról'eo séguese trao primeiro momento porque coo de millóns de cubanos.
. bailando e no plano int~rno demezaron a desaparecer todos os
Está· a pasar Cuba a situación
senvólvese ante todo a agricultuprodutos que entraban normalmente en Cuba, unha illa de ecora para tratar de satisfacer as neeconómica máis difícil da sua
história?
nomia aberta que tiña unha grancesidad es do pavo e tratar de
substituir moitos produtos exteriode dependéncia do comércio exNon, a situación máis·difícil, indisterior. Nesa situación encentra
res por outros cubanos. Fálase
de que en Cuba hai fame pero ·é
mercados alternativos na Europa
cutibelmente foi o ano 93 onde
todos estes factores sofreron a
do Leste, na xa inexistente Unión
mentira, nós o que ternos 'o reSoviética e nos países do Comepartimos aos once millóns de cusua máxima expresión. O ano 94
comeza a ter lixeiros sinais de
con . lsto supuxo un custo moi alto
banos que receben todos os dias
porque houbo que cambiar a tecmellara pero isto non quer d_icer . unha cuota de comida, medicinas
1
e atención sanitária gratuítas.
noloxia e adaptar a nafa econoque aminoren as dificuldades a
mía para sobreviver ao bloqueo
curto prazo, xa que mentres exisque, segundo os cálculos dos
te o bloqueo non hai moitas posiTen perspectivas de futuro o
proxecto cubano?
economistas, arroxa máis de cuabilidades de benestar para o parenta mil millóns de dólares de
vo cubano porque cada produto
perdas para o pavo cubano. DesDrn que somos ilusos, pero-nós
que poderiamos comprar a 90
pois desta difícil década comeza
millas témolo que comprar a
pretendemos seguir senda soñaa haber unha melloria grácias aos
10.000 millas, coque os produtos
dores, traballar e loitar para deconvénios comerciais e de colase encarecen adem·ais de desbasenvolver o naso proxecto . Se
boración-co Leste. lsto implica a
non ten perspectivas, por que toratar moitas operaCións comerque nos oitenta, até o 89, haxa un
da esa política de presión contra
Cuba? Se non hai· perspectivas,
benestar xeralizado a moitos
anos luz do resto dos países cerpara que o bloqueo? A mellor
canos como Haiti ou a República
proba de que si hai futuro é a
Dominicana No ano 89, cos supolítica prepotente dos americanos que devén de dou.s factores, cesos da Europa do Leste, vól'Preferimos viver
vense a cortar todos os subminis. de que eles nunca se resignaron
a que Cuba non fose unha colótras para Cuba co que comeza a
con dignidade que
nia sua e de que lles molesta o
situación que nós denominamos
de período especial, porque se
naso proxecto de xustiza social,
con abundáncia
.pero en última instáncia o que o
suma ao bloqueo dos Estados
pero submisos, e
Unidos o bloqueo indirecto , ao
define é que os Estados Unidos
desaparecer os convénios de conon aceitan que Cuba sexa libre
laboración cos outros países. Ese _ isa é o pensamento
e independente porque eles non
é o momento en que os Estados
entenden que nós non queirade millóns de
mos ser "cidadáns norte-ameriUnidos programan unha intensificanos" e iso ten un custo. +
cación do bloqueo para afogar á
cubanos"

Como resiste o povo cubano
o bloqueo norte-americano
unha vez desaparecido o mercado cos países do Leste?

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

'P_ara desaparecer
ó réxime de Cuba
ten que
desaparecer a illa"

Cal é o apoio que se lle pode
prestar internacionalmente?
•

En primeiro lugar "'tratar de romper este bloqueo informativo
que hai arredor de Cuba e en
segundo promover o desenvolvimento de relacións comerciais
coa illa , que haxa investimentos, porque todo o que se faga
nese sentido é bon. Por outro
lado están as axudas que se están levando a meio de asociacións, organizacións sociais,
grupos de amizade, e esas axudas son moi ben recibidas porque neste momento hai escasez.
de todo. No plano económico,
entregáronse 500.000 hectá:reas
ás persoas que estiveran dispostas a cultivalas, criando unidades básicas de produción
agropecuária'. Esta repartición,
para que a xente traballe e non
no sentido especulativo da propriedade, non se fixo en nengun
país, pero O· que non ternos son
fertilizantes, equipamentos,
combustíbel suficiente ... , porque
o bloqueo non o permite.+

inexionarse a illa
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bemos sanear o país, ainda que
sexa aplicando o médio que a divina providéncia aplicou a Sodama e Gomarra".
"Haberá que destruir canto aleancen os nosos cañóns, con ferro e
lume, haberá que extremar. o bloqueo para que a fame e a peste, .
a sua constante compañeira, dezmen á sua povoación pacífica e
minguen o seu exército".

As condicións ianquis
Xa consumada a intervención, o
xeneral Leonard Wood, governador militar de Cuba, escrebia ao
secretário de Defensa dos Estados Unidos, E. Root: "Todos os
estadou_nidenses e todos os cubanos que miran o porvir saben
que a illa vai formar parte de ·i=stados Unidos e que é de tanto interese para nós· como para eles
• darlle unha posición sólida".

para as relacións · estadounidenses-cubanas:
• Recoñecer o direito de Estados
Unidos a intervir nos asuntos internos de Cuba.
• Limitar os direitos de Cuba a
asi nar acordos e tratados coas
pot$ncias estranxeiras ou a concederlles todo tipo de priviléxios
sen unha prévia aprobación de
Estados Unidos.
• Limitar os direitos de Cuba a
obter empréstitos no esfranxeiro.
• Recoñecer o direito dos Estados Unidos ·a adquirir terras e a
obter bases navais en Cuba.
• Recoñecemento e observación ·
por Cuba de todas as leis promulgadas palas autoridades militares
estadounidenses e os direitos ·de. rivados destas leis.

O 9 de Febreiro do 1.901, Root
A emenda Platt
Wood as cinco candicións
deblan_serw ae oas.e~ ~ Cinco po[ltos foron a base da lei

defínelle . ~a

que_

apresentada ante o congreso es. tadounidense- polo senador Orville
H. Platt. A lellor descripción desta
famosísima emenda deuna o próprio interventor Wood en carta a
Theodore Roosevelt, daquela vicepresidente dos tJSA: "Por supasto que coa Emenda Platt a Cuba deixámola con pouca ou nengunha independéncia. O prático
agora é conseguir a anexión. lsto
h~ requerir pouco tempo. ·ca control que ternos sobre Cuba e que,
sen dúbida, antes de moito, ha ser
posesión, axiña controlaremos todo o comércio de sucre do mundo. ·
Coido que C.uba é unha adquisición do máis desexábel para Estados Unidos".

anos, para criar as bases dunha
dominación neocolonial.
·

Bloqueo ou embargo
Cando as distintas administracións se retiren ao actual bloqueo, din causas como que "Estados Unidos ten o direito a ter relacións ou non telas con quen o
estime comenente. O que ten estabelecido o governo estad.ounidense contra Cuba non é un bloqueo; é un embargo".

Trátase dun bloqueó que, ao Iongo-de tres décadas, mantívose e
recrudeceuse a meio de leis , regulamentacións e outras medidas dos E-stados Unidos ·que
Ademais destas colifesións, os -proiben todo tipo de relacións de
calquer institución, empresa ou
norteamericanos sabotearon o movimento dos patriotas cubanos na . cidádán dese país con Cuba, pa- .
ís ao que se aplica a condición
sua guerra contra a corca españode "inimigo"; con disposicións
la, intervindo a última hora na nasa
que violan acordos internaciobatalla contra o colonialismo espanais e a própria ·constitución de
·ñol, non para axudarnos, senón
Estados Unidos .
para intentar apoderarse de Cuba,
como der:nostrou a ocupación mili0-c governo ~ norteamericano realita~ que mantiver9 n durante . catre

zou e realiza toda clase de presións e ameazas a terceiros paises, ás suas autoridades, institucións e empresas, a fin .de que
apliq~en o bloqueo ao naso _país,
o c·a1 foi oficialmente dito e é de
público recoñecimento .. Trátase
·da mesma política expresada polo subsecretário de Guerra dos
Estados Unidos na comunicaéión
citada ao comezo.
Máis ·unha vez, cento setenta
anos despois, hai que facer todo
por matar de fame a un pavo, hai
que impedir que algun barco
chegue aos seus portas a comerciar pacificamente, que chegt..ien as mediciñas, non importa .
se son nenas os que morren.
Como cando a epidémia de dengue hemorráxico, hai que propa- .
gar enfermidades, como ocorreu
nese caso, e despois impedir
que compren mediciñas ou insecticidas:· isa é o humano , o
cristián , o democrático.+
ÜRIANDO 'FuNDoRA

é xornal(. t:rtlo Ciramma lntemacíonal
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: Vivimos no _mellor
• dos mundos posíbeis
(Felipe González)

1

~'·

~osÉ Cm CABIDÜ

Calquera diría que· en toda España, tanto na prensa coma nas
TVs, os redactores das noticias sobre incendios están aínda en
fase de prácticas. O estilo dun xornalista en prácticas é máis ou
menos así: "Na veciña capital herculina un varón de mediana
idade resultou morto tras recibir varios disparos. ó parecer, a
víctima, que rexentaba uri bar nas aforas da mencionada capital, atopábase no mencionado local xünto con dous clientes ás
<lúas da madrugada, cuando dous individuos encapuchados
Respeito ~s dificuldades que unirromperori no establecemento e sen previo aviso efectuaron 32
ha empresa editorial galega ten . dispáros, 32 . dos cales causaron feridas graves a JJRT; que foi
no noso país pa.
trasladado ó Hospltal Xeral onde ingresou xa cadáver".
ra existir, xa
Non entendin mui ben as duas
cartas de resposta á miña "Carta a Laiovento" (vid. ANT nº 632
e 633); tal .vez porque eu non
me expliquei mui ben na miña
primeira carta, ou tal vez porque
algunhas pe-rsoas non se enteraron do que eu dicia.
•

Li=iura Tato di .
9ue todos as co:
que me '
.necemos, e e
certo, pero non molestou nón
creo que sexan é que Miguel
unha resposta
ás miñas críti- Sande
cas. Non vexo a
escrevera
reladón. Ade~
mais, eu na mi- ese livro, ·
ña carta non dioque critico é
c i a na.da dos
"enormes bene- que o
tícios" polos que
publicara
pergunta Laura
Tato, asi -que Laiovento,
nGn sei que quer
un livro que
que lle diga.

o·

O labrego case que

É incríble. Non consigo imitalos. Proba de que para facelo hai

que entrenarse . A información .que acabo de simular enchería
cento vinte liñas de aprendiz nun xornal de baixa tirada. E
non esbozaría, nin de lonxe, ·unha idea relativa ó miolo da
noticia: o móbil.
¡Por _q ue non deixan

d~

facer o parvo co dos incendios e paran

de fafar de causas fortuítas, tendidos eléctricos e tolos pirómanon gasta·os servizos de
_e recoñecen dunha vez que as vendas de madeira queimanos,
Xosé Cara, Valedor do
da moven miles de millóns ó ano .
Pavo. A suá oficína
reborda de ofícios,
Ou senón, que se poñan en contacto con Portomeñe, qu e dun
verán para outro fixo desaparecer máis do 60% dos incendios
papeis con logotipo e
en Galicia. Coincidindo coa súa espectacular multiplicación
cartas de avogados pero
noutras partes da península.•
Cara láiase de que a
non se aparta
reclamación directa do
Parece-me es- nada da visiQli
agro non lle dá chegado. tupendo que que sobre
se a editorial ten niuitas dificuldaque me explicaron que non se
Francisco Pillades económicas, non debería
poden sumar os allos coas ceboCand.o as ·
. do, un.ha das ·Cuba dan
malgastar tempo nen diñeiro, enlas ou as patacas cos tomates, e
persoas
que
tan
manifestacións pala
- tendo eu, nun livro como ese, seque a velocidade nada tiña que
posíbel Laioven- ABC, El País,
nón que deveria seguir oterS'cenver co touciño. Pero xa se sabe
cuota empresarial, a
to, participe nun -E/Mundo, ,
do
causas
interesantes
e
de
cali·
que
o talar non ten cancelas.+
acto de celebracuota do leite, o
. dade, como até agora.
ción do 41 Ani- La Voz~;.
augardente, o prezo da · versário do asalIGORLUGRIS
Sobre a editorial basca que edi( C OMPOSTEIA)
• carne ou a pataca, os
to ao Moneada .
tou o livro de Heinz Dieterich,
e contra o blolabregos non se podian
non teño nada que dicer, porque
queio. Pero igúal de ben que me
ese
non é o tema da miña crítica.
valer ainda da axuda de
parece iso, mal me parece que
A
Eu puña o livro como exemplo
Laiovento (e polo tanto Francisco
Xose Cara. Agora que ·
de que há quen di outras cousas-,
·Pillado ·sexa en parte responsáchega esoutra praga da
co1.,1sas alternativas e compromebel, corno -se desprende do que
Pero que cada quen se
.
tidas.
Cuota do Viño,
di Ernesto Gómez) ed_
ife un livro
quede na sua .parcela de ignocomo
o
de
Miguel
Sande
"sobre"
a.preciarán de seguro
Cuba. En ambos casos haberá · ráncia; ha quen presume dela.
No priocípio quera significar que
canto val o Valedor.,
xente ·que critique ou aplauda a

irresponsabilidade
doABC

sua actuación. En todo' caso, eu
talaba da editorial Laiovento, non
de Francisco Pillado.

O

cond~- de

Creixell

botouse ao micrófono e
pediu aos asistentes que
·¡ aplaudisen en pé "a este
,: . home. excepcional". Foi
: no Festival do Albari ño
de Cambados. O Conde
pedia palmas para
Fraga, que estaba a
traballar arreo no
camarón sentado na .
• presidéncia. Nunha das
moitas mesas que non
fixeron caso de Vicente
Cebrián (asi se chama o
Conde)_
, pediron a voces
outro aplauso para ·
Marta Sánchez. "Non
saben beber", rosmou o
Conde.
l

,.

Quera aclarar tamén (por se non
. quedara claro) que a min o ·que
me molestou, e o que critico,
non é que Miguel Sande escrevera ese livro. Por min como se
escreve· un asi cada dia ou cada mes. O que critico é que o public~ra Laiovento. Se o tivese publicado calquera outra editorial
non me importaria. Pero non entendo como depois de publicar a
Francisco Hodríguez, a Pilar
García Negro, a Beiras, a Suevos, _a Chomsky, etc ... se poida
publicar un livro asi. Un livro que
non se aparta nada da visión
que sobre ,Cuba e a sua revolu.ción dan alguns fivros e/óu reportaxes ou artigos publicados
por ABC, El País, El Mundo, La
- Voz de Galicia, etc ... Ou que din
o mesmo que alguns sectores
do PP e do PSOE. Se iso non é
publicar causas que se amoldan ·
· ao discurso do Poder, xa me
contarán a min que é. Eu non digo que todos os livros de Laiovento sexan asi (de feito, non o
son), pero este si o é. Basta con
lé-lo para entendé-lo.

l.
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a portada do diário ABC con cadáveres de víctimas de ETA, é
de mar gusto e presupón un partidismo indigno, nada consecuente, e engado que máis que

HERMO

·Yo cRf,o €JJ LA PA~ LiNGvís,-,·<A

~, f"RAGA,fOR ESO L/.AMo A Mi ftf(Ro
L1N6UA 6AL€6A'~
't

.

Reitero que a Violéncia, non é o
camiño, para solventar diferenzas nun sitema democrático; toda vez, que se atenta contra a
vida (o don máis preciado que
ternos), pero o tratamento que
se lle dá a este problema, é ·moi
delicado e, non favorece á sua
erradicación, recurrir á descalificación. No problema vasco, ao
igual que o doutras nacionalidades está aí, e, obedece a contradiccións non resoltas, como
poden ser : os estancamentos
en política autonómica, dirixismos , idioma , ocupación , etc .
Como apontan acertadamente
algúns, o problema vasco tería
visos de solución dende o momento en que os vascos fixesen
próprias ou asumisen as suas
diferenzas e
desacordos e
sentansen arred or dunha meOtratamento
sa negociadora, todas as for- que se lle dá
za s políticas
este
sen excepción .

a

problema

Voltemos á vionon favorece
léncia . .Ás forzas e corpos de á sua
seguridade do erradicación
estado encomendouselles a tareta pacificadora en Euskadi , á vez que os partidos fracasan na sua mensaxe pacificadora, desouvindo as voces que reclaman unha idiosincrásia de
seu , maioritária ou non , que reclaman solucións globais , que
non distan doutras reivindica cións nacionalistas no naso país
e en Europa_
Tamén é de nécios criticar unha
política de reinserción quo afecta a radicalismos de dereitas e
esquerdas. Como non reinsertar
etarras, cando se fai o próprio
con militantes do GAL ou con
lnestrillas!
O tratamento do problema político vasco, podería encamiñarse
estudando o desencanto producido por tantas promesas, nunca levadas a efecto, sempre
postergadas, diluídas ou nunca
divulgadas.
Como evitar atentados, cando
chegan á cúpula da Garda Civil
sinistras personaxes como Rol~
dan que se rodean dunha camarilla, que apela á violéncia e,
prémia este desaforo con enriquecementos duns poucos ou
moitos!
Á violéncia respóndese co-n tortura e morte, nalgúns casos no
nome dunha política de desgaste que a nengunha parte chega,
cando haberia que divulgar conquistas ·anteriores á nasa gue.rra, esquecidas por moitos, pero
sempre vixentes e pendentes.

Precisamente porque; tal e .como
di Ernesto Gómez na sua carta
Laiovento representa o máis ori~
xinal, atrevido, rigoroso e comprc;>~~tido .co.a cultu_ra galega, a

: F~irQ_ .d o ~i.bro de
.
~.t~Ruoíev.edra~-~~ábado·.ás: ~--~~~~~~d~~i~~~ ª~~e -~e'rece,
~-

E sobre '"os ideoloxemas (?) da
pseudo-esquerda que opera na
Galiza, sempre servicial co colonialismo español", que se pode
dicer? A min foi de pequeniño

axudar.,á· fin de solucionar o pro- ·
. . blema terrorista, o que tai e radicalizalo. Referíndome ao mesmo
diário, l énibrolles o seu silenzo
. cando na posguerra facian ouvidos xordos ao fusilamento de
·políticos e patriotas. E, defendeu
ao igual que a maioria dos dlá.rios da. época unha política corporativista. Tiveron que pasar
moitísimos anos para que a oposición ao réxime tivera acceso á
palabra (como agora ten), mal ·
que lles pese.

"· · ".,
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Haber~ unha maioria de pasotas, pero isto nunca poderá ser
atribuido ás vangardas, senón
. ao goberno central, que fai caso
' omiso das mesmas, e unha vez
•., máis,
incorre
en erras
tto •..i.•pasa""•1 ... ..., ' ~"· '&."":- ··~ ..
\--~f
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do, ou sexa, permitindo conductas de deterioro, causantes de
numerosísimos fracasos de estúdios, comportamentos e convi·
véncias. +

POVOACIÓN MUNDIAL (1)
NANJNA SANTOS

ALDEA

hipocresia e. sacar o tema do
aborto como flotqdor progresista sempre listo. E só unha.opinión. •
MARCOS SANCHEZ

MATEO REVERTER ESTEVEZ

(ÜURENSE)

Hai motivos para a alarma segundo os demógrafos que hai polo mundo: a povoación mundial medra a un rtimo que o planeta Terra apenas si pode súportar. Esta cuestión e outras derivadas vanse a abordar na Conferéncia do Cairo en Setembro

(VIGO)

Moito obrigada
señor Beiras

O alarmante, ao meu ver, é que mentres o medre da povoación mundial precisa freos, mentres o reparto de recursos e o
consumo dos mesmos merece unha redistribución con penali-.
zacións incluidas, hai governos de ,países desenvolvidos que
están alentando entre as suás povoacións, políticas pre-natalistas porque non poden suportar a idea de que a África medre
un 116% de aqui ao 2030 e Europa só un 1o/o segundo os estudos do Banco Mundial

Gostaria de poder expresar ao
traveso do úneco periódico galeguista o meu agradecemento
apoio ao señor Xosé Manuel
Beiras Torrado, nestes intres de
dimes e diretes, e de reventar o
feito eiquí. Gostaria tamén de
ver umha biografia auténtica diste home que é umha das mentes máis lúcidas e sobranceiras
da Galiza, como se pode com probar ao longo das suas obras
e intervencións públicas.

e

E xa se sabe que os europeus -calquer que sexa dos distinto
países que conforman Europa- son máis guapos, máis listos,
máis intelixentes, máis loiros ca os habitantes da África que
son, como ben o expresamos na fala , uns zulus. •

Eu, que nunca fun forofa do
BNG, tenho que dicer que grácias a vostede, estou a cavilar
que Galiza non está soia; que
dispón dumha forza política própria cas raiceiras no cerne do
galeguismo xeneroso e demócrata. Para ser galeguista non
compre nascer na Galiza, ser de .
raza celta ou talar galega xenuinamente macarrónico. Abonda
con que tenhamos vontade de
sermos galegos . Pódese ser
galega, antigalego ou obxector
de concéncia, ou sexa, galega
de comenéncia (caste tan infeiciosa coma o andazo).

aos chiscas "tentadores" do poder para ser so.mente galego .
Grácias por axudarme a entender un chisquinho ao Marx, que
non se conformou con contemplar a sociedade, senón que a
trasformou ; coma vostede fixo
ponher pel de ouvelha aos antigalegos .feixistas, dos que falabamos antes, en galegas de comenéncia. ·Deberianlhe estar
agradecidos!
Grácias por continuar a laboura
escomenzada polos Precursores, e ampliala e difundila ata as
derradeiras consecuéncias. Non
é doado facer despertar do seu
sano ao Pavo que leva cáséqu~
cinco séculos picado polo sano
da marte!

Grácias, señor Beiras, por dicer
non a tantas causas, .por un cachinho pequerrechinho de terra
chamado Galiza. Antre outras:
ao ancho e longo império hespanhol con todas as suas "tentacións ", onde dicia un do P.E.:
"eiquí é onde un máis decantado se pode facer rico".

Pero , por enriba de todo, grácias por ser humán , que non é
pouco!

Grácias por intentar trasmitirnos
o seu xénio e filosofía polo corazón. Vostede que ten fama de
tolo e arroutadol Pregolhe aos
que así rilati -nan, que lhe
miren de perta
aos olhos , e Grácias
por un buratin ho que ten ca- por tentar
danseu verán trasmitirnos
un corazón tan
inmenso coma o seu xénio e
0 seu carpo.
filosofia polo

Aproveito a ocasión para declararme: Beiriana, Valcarciana,
Mouziana, Reixiana e Chaoista.
Galiza sempre!

M.C. LoPEZ
CARVALHO DE BERGANTINHOS)

De que frente
fala, Sr. Balsa?
Vou ser breve pois os feitos falan por si mesmos e o único que
podo facer se me extendo moito
é difuminalos e non deixar ouvir
a sua voz , e tamén coller espazo desta sección que aproveitarían mellar outras persoas que
tivesen máis que dicer ca min:

Grácias
por corazón
arrecadar esa
fronte política :
UPG, PNG ,
EN , INZAR , UG ... da que están
ledos os nasos devanceiros Daniel, Alexandre , Manuel. .. "Ai,
dos que levan na fronte umha
estrela! I Ai , dos que levan no
bico un cantar!".

Un señor chamado D. David Balsa, das Xuventudes Socialistas
(?)tala en vários xornais, A Nasa
Terra entre eles, dunha frente
anti P.P. que teñen que facer entre o Bloque é o P.S. de G. (algun amábel leitor poderiame dicer iso do S e o G que significa?)

Grácias por dicer que no BNG
colhetnos todos os galegos demócratas. Por acolher ao Carlos: galego "radicalmente" verdadeiro, que tamén renunclou

- PSOE. Tamén ultimamente os
xornais talan da posición galeguista do secretário xeral d~se
partido que ten que entenderse
co B.N .G., Francisco Vázquez, e
das suas boas
relacións coa
"Mesa para a
Normalización Sr. Balsa e
Lingüística", e
do desacord-o compaña,
entre F. Váz- deixeñ esa
q u ez e A.C.
Lendoiro (a opo- dorna que fai
sición municipal aguaqueéo
a Vázquez) sobre temas rela- PSdeG-PSOE
cionad os coa. e
devandita norincorporádevos .
malización.

aunha

Pergunta: De
que frente fala formación
0 Sr· Balsa? A nacionalista e
única frente é a
"P.P. de Gaticia progresista
- P.S. de G .PSOE (véxase
o apoio de
Vázquez a Fraga facendo frente a -outra vez esta verbacomun contra o "perigo do Leste", ou sexa, contra Catalunya),
(véxase tamén o apoio do P.P.
ao PSOE no parlamento do.
"lmpério" á lei reaccionária da
reform-a laboral). Certo, non
son o mesmo P.P. e PSOE: os
primeiros son extrema direita
camufla<;:ia e corruptos e os outros son centro-direita civilizada (e máis corrupta ao ter máis
poder). Pero o BNG se quer
ser un partido cunha certa credibilidade non pode conxeníar
nen con uns (imposíbel) nen
cos outros (case que imposíbel). Sr. Balsa e compaña: para finalizar, unha recomendación -poden ignorala pois eu
respeíto o "libre albedrío"-;
deixen esa "dorna" que fai auga que é o P.S. de G. - PSOE
e incoporádevos a unha formación nacionalista e progresista:
sexa B.N.G., F.P.G., A.P .U.,
etc. O ·demais é marear a per.:.
diz e rozar -sinto dicelo- a
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Centro cultural "Electo "Carballo"
1.5174 O Portazgo
CULLEREDO (A _Coru_
ña) ···
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O 25 na Catedral
Unha norma tácita do Corán catolicista hespañol prescribe a sacrá obrigación de peregrinar o 25
de Xullo á tumba do Apostolo en
Santiago. Alé se ora, exécranse
os pecados dos infieis e xúntanse no arrecendo
do incienso as
diferentes sectas. No ·medio .Unha data
do fervor recórdanse os herois fundamental
do pasado, ca- na axenda do
mo aquele xeneral que entra- bón catolicista
ba baixo pálio e
reitérase a espranza na volta
aos símbolos eternos, aó concílio
de Trento, á unidade no destino ·.
universal e a Deus, pátria, família
e autoridade e outras mitoloxias
catolicisfas.
·
O rito data de tempo inmemorial
e rememora a época 11a que o
catolicismo non tiña máis poder
que o cabalo branca de Santiago e cando Almanzor viña a
buscar mozas garridas para empregalas na corte. Hexe as cousas cambearon e.. a litúrxia tamén tén outra función: o desafogo. O catolicista integrista que
se ve abrigado palas circunstáncias a reprimir a sua personali-dade para que as suas créncias
non parezan do ·tempo do carde.al Suquia, desquítase· o dia do
Apostolo. e recupera por unhas
horas unha personalidade ale-targada. O novo lider bala entre
os crentes xentis, ruxe ferozmente consignas tremendas con
as que quere dar a entender
que os princípios coránicos nos
están esquecidos. E os grupos
máis fundamentalistas, desdebuxados na política cotian, recuperan a batuta para evidenciar
que a masa lles pertence .. En
suma, unha data fundamental
.na axenda do bó catolicista, unha cita cuia transgresión supón
unha falla, un borrón.
O delegado r~xio estivo presente. Esta vegada lle tocou a un
presidente da Xunta. Outras veces a un parente ou a un militar·
de ringo-rango. Ali bramouse
contra a inmoralidade, que se
traduce nos incéndios morais e
bíblicos que azoutan sobre tuda
ao espúreo Mediterráneo. Eiqui
somos a reserva moral do Occidente e esas parvadas acabáronse. Os seus antigos muñido:..
res son xente de respeto e si se
queima algunha leira sempre se
lle poden botar as culpas a _?1gun peludo da litrona. A xuventude está perdida porque xa non
vai a misa coma antes e gasta
de darlle ao canivete sen esperar os cursiños prematrimoniais.
A droga avanza cal cabalo de

·----
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once; inauguración na
Alameda". lsto" é o que
decía a convocatória. Na
·realidade, ·a esa hora e
nese fugar, o Concello
entregaba a Guardia
Civil a Medalla de Ouro
da cidade. A letra
impresa tivo que agardar
palas marchas militares,
o desfile e o vo rasante·
dos helicópteros. Asi
que a inaguración da
Feira só durou vinte
minutos. A marcialidade
contáxiase. A forza,
aforcan.

O Talgo de Galiza
descarrilou en Aliste
(Zamora) o dia 13. Os
que tiñan que estará
-tardiña na Coruña non
deron chegado até as
seis da mañá. A Renfe
dixo que o accidente foi
por causa da calor que
dilatou a via e na
Consellaria de· Guiña
remitiron unha pergunta
urxente ao enxeñeiro doferrocarril: "canto poden
derr~par os autobuses
se se dilatan as
Autovias ~té o 2002?"

Detestá&el!,
detestábel!, tronou o
Presidente, vítima do
seu bachalerato francés;
mentres lle contaban por
un in~lámbrico Thomsqn
o asoballamento do
barco da Xunta por· unha
fragata gabacha. Co
abafo que lle entrou, só
puido beber un groliñ_
o
de auga Perrier e non
quixo nen probar un
·asado.de oca de Alsácia
·con salsa de trufas de
Perigord. Despois de tan
negras notícias, o
Presidente consolouse
coa leitura dun informe
sobre dez novas
proxectos de

mdÁd
.~

Radio· Fene
Casa do Concello
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Tlf. (981} 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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hipermercados
franceses para o país,
todos con piscina. Ainda
salaia~do, sentiu un
repunte de fame pero
amatouno cun iogurt
Yoplait (o Presidente
pronúncia ioplé): Por fin
rosmou Merde alors! e
sentiu que lle volvía a
!entura do descanso.

Atila pero non m.e toquedes os
pazos do Salnés. Os condóns
cárgaos o demo, pero en Ruanda andan a cargar os excedentes de povoación coas palas excavadoras.
Que é ese batifúndio? Nada, comacada ano xúntanse catre tolos a berrar .e alterar os sagrados ritos coránicos da catedral.
Ademais ternos a televisión qu~
retransmite urbi et orbe a ceremónia e peneira os ruidos innecesários.
E Xesus sacramentado. Non hai
pega. Está ben crucificado.+

,, A revista Berro Novo
1

1
1
1
1
1
1
1
1

\f

de Cabra! (Vigo) chega
,,
ao número 14. A
xornalista Teresa Nozal
está interesada en sa_
ber
por que a publicación é ·
monolingüe en galega.
"Porque en Cabra!
talamos galego desde
hai mil cincocentos anos
e non queremos
deixalo", di o director
Lui's Muñoz. La Voz de
Galicia, que publica a
entrevista, traduce as
declaracións ao español
para rebaixar un chisco
esa chea de anos.

••••••••••••••

.Al.ExANDRE BERNARDEZ

(A

CORUÑA)

Frustración
sindica_l
Neste mundo capitalista onde
nos tocou Vivir, onde o que prima non é o "ser" senón o "ter"
onde o monopolio e a acumula~
ción de capital é máis importante que os valores humanos,
sempre pensei que os sindicatos formaban parte desa cadea
de desintoxicación que inclinaba
un pouco a balanza en favor da
clase obreira. Sempre pensei
que un sindicato de esquerdas,
que ten conciéncia de clase,
non caeria nunca hesa poeira
cheirente que se chama desídia
e ineptitude cara aos seus afiliados, que non son outros que os
traballadores, único motivo polo
·que ten razón de ser e existir.
Pero equivoqueime, cando un
sindicato permite que no seu
seo traballen persoas que son
alleas. aos idearios nos que _se
fundamente, a contradicción
trócase en hipocresía, e xa non
queda nada no que se poida
confiar.

INFORMATIVOS
X. PIÑEmo

Soaba o informativo horário coa monótona profisionalidade de
quen baralla feitos e persoas para encher de semiverdades o
escaso tempo que queda entre as meiomentiras da cuña radiofónicas. Busquei outra frecuéncia. Soaba o mesmo informador, un cadelo do omnipresente señor de Polanco que facia recordar aquela estampa clásica do gramófono e o can de pall iro; a voz do seu amo, que asi ·rezaba. Despracei o dial cara a
outra banda. O mesmo esbardallar desenleaba, con pretendida
obxectividade, o novelo dos mal chamados argumentos informativos. Cambiei a modulación. De súpeto, asaltoume unha refolada de barbárie anglosaxona emitida pola mesma empresa .
Mal por mal , preferin as consignas. Volvin tecer na roda. Unha
interferéncia e, logo, o cadelo de antes seguíu extractando os
mesmos teletipos. Tentei por enésima vez o dial doutra oferta:
De seguido, aquel ubícuo leriante conectou cunha sucursal
que largaba unha gacetiña "de alcanC'e". Seguramente eu debería cambiar o coche de sítio. Ou os que controlan as comenéncias .das concesións deberían sacar a fouce de segar tanta ante~ª repeti9a até a negación absoluta de calquer elemental competéncia. E é que só hai algo pior que esta arrepiante colonización informativa: É a mesma colonización, coma quen di, en
réxime de monopóho. +

IÑAQUI Sol.IA
( V IGO)

Doce de Agosto
Unha servidora foi unha das víctimas desa 'hipocresia e desídia
que medran e se desenrolan
nalguns sindicatos. Se a unha
traballadora, que mantén coas
cuotas a unha organización sindical para que defenda os seus
dereitos, é vilipendiada como se
se tratase dunha delincuente,
qué non farán coa xente que
non lles dá de xantar.
Non hai palabras suficientemente críticas para denunciar certas
atitudes, que destapan o tupido
velo detrás do que se agachan
certas organizacións deste país.
Espero que este escrito contribua dalgun xeito a que o que

Q) escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.

¿'~licita

a cantidade
·que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo. ·

Envia o importe total en selos de correos
P.V. P. 200 PTA UNIDADE

71¡

A qué resposta esta atitude?
Evidentemente a Clinton e cia.
preocúpano moi pouco estos
supostos "refuxiados políticos
anticastristas", pois obríganos a
xogarse a vida, convertíndoos
en simples carnaza política en
favor dos seus inconfesábeis
pero . coñecidos intereses. Pero
estes intereses son tamén de. $estabilizar internamente a Cuba, e continuamente incítase
desde Florida a forzar a fronteira marítima por calquer médio,
incluidos o secuestro ou o asasinato. Todo parecido con Haití
é pura coincidencia. Por qué os
USA non cumpren os acordes
asinados con Cuba en matéria
de migracións e que a illa sí ten
cumprido ao aceitaren a aquelas "persoas non gratas" do episódio do Mariel devoltas polo
Governo USA? Qué fai a "Comunidade Internacional" ao permitiren ao seu máis destacado
membro violar acordes e leis internacionais? +

me pasou a min non lle volva a
pasar ninguén. +
· MARIA CARMEN PuIG ÜTERO
(EX-AFIUADA DO SINDICATO

CIG)

-A carta branca
dos Estados
Unidos
Mais unha vez ternos a oportunidade de constatar o cinismo
manifesto do· Governo dos Estados Unidos e dos seus aliados individuais (pseudointelectuais) e/ou colectivos (Governos). Cando o Governo Cubano aecide non controlar as said as dos seus
cidadáns cara
á Florida polos
seus próprios Por qué
médios, o Governo do Norte OS USA non
comeza a de- . cumpren
sacougarse. A
solución pare- os acordos
ce ser converti- asinados
ren o bloqueo
económico en con Cuba
físico, e impeen matéria
dir que nengunha embar- de migracións
cación estadounidense se eque ailla sí
achegue ás ten cumprido
costas de Cuba
para recoller
xente e asi djsminuir o perigo
de morte a que está sometida
por guindarse ao mar en precá~
rias cohdicións.
·

Morrérom poía liberdade da Galicia: Foucelhas, Piloto, Mocho Reboiras, Lola Castro, José lnacio
Vilhar, som umha pequena mostra de guerrilheiros e guerrilhelras
galegas que
morrérom por
luitar pola liberdade da Galiza.

Seguimos a

O 12 de Agosto sofrer umha
é o aniversário
da morte de polícia euns
Moncho Reboi- métodos
ras. Da sua
morte a maos repressivos
da Polícia. Da- quenom
quela, no ano
1975, agoniza- tenhem nada
va um sistema que envexar
político fascista. aos do 75
Hoje, no ano
1994, dim que
estamos numha
democracia ...
Umha democracia mais formal
que real, pois, aparte doutros ~s
pectos que se poderiam calificar
como fascistas, seguimos a sofrer umha Polícia e uns meto'dos
repressivos por parte do Po9er
estabelecido que nom tenhem
nada que envidiar aos do 75.
Assim, as Juntas Galegas pota
Amnistia, queremos dar-lhe a
esta data, 12 de Agosto, um caracter anti-repressivo, queremos
ajudar a que o Povo Galego
nom esquec.;:a a sua História; e, .
dentro dela, a parte da que o
Po,der interessa-se mais em tapar: a das mortas e mortos na
luita pola liberac.;:.om da Galiza.+ .
JUNTAS GALEGAS

POLA AMNISTIA

GuieirQ
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'As festas acábanse' di a xente
' e a xente nova afástase delas
Moitas romarias non están galeguizadas
os de máis de 30 anos- abráianse
do que están decaendo, da pouca
mocidade que vai a elas e mesmo
anda na boca da xente o comentário de que se acaban. "As festas
van desaparecer" din uns e outros.
Esa mesma noite no pub máis
concorrido da vila a xente nova
s uporta un volume altísimo de
música. Non falan moito entre
eles pero prefiren divertirse aqui,
onde sinten -que están no seu própio ambente. Moitos deles din que
nas festas a metade da xente está
criticando á outra rnetade e este é
un xogo no que non queren entrar.
Disgústa11es que familiares e viciños os critiquen e foxen de estar,
como eles din, "controlados".
Alguns dos mozos están no pub
pero falan ben das
festas . "Os xóvenes montámonolo
mal. Cada vez saimos das nosas casas rnáis tarde, cando as festas xa case
están rematando. A
única solución para
que a xente volvese a ir ás festas saria cerrar as discotecas" opina Manolo, de 23 anos. Saturnino ten 28 e di
que os rapaces
máis novos non
van ás festas porque son uns "alucinados" e engade que "non son as
festas o que ten que cambiar senón
a rnentalidade da xente".

non facia falta esperar a temporada do verán -ou como lle chamaba
a xente o "tempo das festas"- na
que pechaban os "salóns" ou "salas de festa". Agora as romarias
non son esperadas por case ninguén. Segundo os cornpoñentes da
orquestra "Los Madrigales" as
festas de Pontevedra son as únicas
que na Galiza teñen boa resposta
por parte do público xoven.

Ninguén quer ser
da Comisión
En xeral os mozos móstranse moi
receosos de ser quen organiza as
suas próprias festas. "Tremo só de
pensar que saia nomeado da comisión do ano que vén. Pasas o verán
currando e ademais non me gosta
o de andar pedindo
carros á peña polas
casas adiante" comentálle Anxo, de
27 anos, a unha
amiga. Se chegado
o momento non saen nomeados sá canse tal peso de
enriba que parece
que lles tocou a lotaria. En algunhas
zonas da Galiza
ainda é costume
que as mulleres si-·
gan sen ter opción
a ocupar este cargo
e as romerias non
se fan só para os
homes, fanse tamén para elas.

Acostutnados
a divertirse
enpubse
discotecas, os
mozos galegas
quéixanse
de que
nas romarias
pasan frio

Facer algo por que
as festas non morran

ANXO IGLESIAS

'ví p ra
t ou oito bombas botadas pola comisión a tarde anterior
á f ta . O hom e mullere de máis idade da aldea lembran, ao ouvilas
cando na ua nenez e mocidade estes estoupidos eran motivo de ledícia.
Mentres, miran como os seus netos chegados da Coruña xogan ao futbol
ve tidos cos traxes do Deportivo ou do Real Madrid e nen lles chaman ás
bombas "vísperas" nen se inmutan co troupeleo. Un deles lanza o balón a
unha portaria improvisada e marcada con duas p~dras.
• LUPE GóMEZ

No tronco dun carballo estamparon un cartel que anuncia "Grandes Fiestas Patronales amenizadas
por las orquestas Costa Brava y
Gran Casino". Os quemáis separan a lelo son os que, disfrutando
de vacacións, pasean pola pista
adiante en bicicleta ou camiñando.
Ramón, de 65 anos, pasa por ali
coas vacas pero non repara no que
di o cartel. O que quer este aldeán
é que as orquestras toquen ben no
campo. Pouco lle importan os nomes, por iso pasa de largo sen lelos. En realidade son nomes que

non teñen nada que ver con el,
que non sabe onde está a Costa
Brava nen o que é un casino nen a
estas alturas da sua vida lle importa adeprendelo.
A noite seguinte é a romaria. Non
hai máis que catro anos que viñan
ao campo onde se celebra esta festa uns 10 "carros" ou chiringos.
Este ano só viñeron tres. Nun deles
están tres mozos de pouco máis de
vinte anos tomando algo antes de
marchar para o povo que está a
cinco quilómetros a seguir bebendo nos pubs e discotecas. Comentan que o que lles cobraron por
•
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Prodúcese unha reacción en cadea. Os mozos perden de ir ás romerias de campo porque non atopan a xente da sua idade. "Eu vou
ás festas máis nomeadas porque
nas outras hai catro vellos e ponto" di Yolanda, de 22 anos. Poderianse producir cámbeos na organización das festas que chamasen
pola atención da xente nova pero
na maior parte dos casos séguese
unha liña de apatia e pasividade
que consiste na práctica en facer
festas iguais aos anos pasados.

"Non hai xente
na festa"

Unha medida necesária e xusta é
facer a festa da vila ou da aldea en
galega. Os papeliños con avisos
que a comisión pasa á orquestra
para que os lea non deben ser deste
tipo "esta tarde se jugará un partido de fútbol entre nativos y forasteros" porque á xente da aldea que
lle chamen co nome de "nativos" é
unha cousa que lle fai rir. E ainda
que o cura poña unha cara rara
cando no momento da consagración soa unha gaita dentro da igrexa -en vez do himno español como
en tempos de Franco- é unha cousa
nova que á xente góstalle moito
porque os emociona. Os máis
maiores acórdanse daquel veciño .
que hai xa moitos anos sabia "tocar
algo a gaita" e das foliadas que pasaban todos xuntos con el.

A orquestra Costa Brava toca pasodobles, cúmbias e pouporris mexicanos. Pasa o tempo pero non
muda a música das romarias. As
festas non se renovan, non evolucionan. Iste ano a xente sobretodo

Que rnoitos mozos galegas este
ano ainda non "pisaran nen a primeira festa" tén causas que xa veñen de anos atrás. Cando empezou
a troula das discotecas a xente nova empezou a sair todo o ano. Xa

aparcar o coche é un prezo excesivo. Este ano son trescentas pesetas.
Dalgun lado a comisión ten que sacar cartos para pagar o millón e
médio de pesetas que lles cobran
as duas orquestras contratadas.

Alguns aspectos tradicionais das
romarias conservados durante moitos anos están desaparecendo agora. Hoxe nunha festa é raro escoitar o de "Bailas?" dos mozos solicitando ás mozas bailar unha pez<.
de música con elas. A xente maior
lembra festas nas que en lugar de
bombillas penduraban dos carballos luces de carburo e nas que os
mozos solicitaban baile ás mozas
dicíndolles "Me permites?" A música que escoitan hoxe os mozos
nas festas -que segue a ser a mesma de hai anos- non os moti va para
bailar nen o "solto" nen o "agarrado" e permanecen quedos corno
estátuas e aborridos escoitando
moitas veces da xente maior o imperativo "Veña oh, baila, anímate". Pero o mozo ou moza non sabe
bailar pasadobres e mira.
Acostumados a divertirse en pubs e
discotecas os mozos galegas tamén
se queixan de que nas romarias pasan frio, non ·hai onde sentarse e é
un aburrimento non poder moverse
a outro sítio cando cerca do campo
da festa non hai nengun bar. Algunhas son verdades a médias porque presta moito, cando o campo é
de erba, sentar no chan e o frío pódese correr bailando unha muiñeira
ou calquer outro tipo de música
que sexa movida. En calquer caso
quén organiza as romarias galegas,
senón quer que esmorezan e quer
pór remedio á crise na que se atopan, deberá esforzarse por comprender aos mozos que ao ár libre
botan de falta as luces e o tipo de
música que lles oferecen sítios pechados como as discotecas. Non
cámbian para divertirse estes lugares por outros nen no verán, por
unha razón de costume máis que
porque non gusten das festas.•
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DIAS
•Festival de
San Esteva

•A metadeda

vida
apresentarase en
Figueira da Foz
Mentres agarda pala sua estrea
comercial na Galiza, prevista para
o 15 de Outubro, a longametraxe ·
A metade da vida dirixida por
Raul Veiga, vaise apresentar na
sección oficial do 23º Festival
Internacional de Cinema de
Figueira da Foz (Portugal), que
terá lugar entre os días 1 e 11 do
mes de Setembro.
A productora Penda Filmes anda á
procura dun patrocinador que
apoie a, tiraxe dunha cópia
subtitulada ao inglés para a
apresentación da película en
Festivafs Intemacionais. +

En duas fins de semana
consecutivas (14 e 21 de Agosto),
o Mosteiro de San Esteva en
Ourense, é o marco para duas
xornadas de música folk
·espléndida, pala calidade dos
grupos e o marco escollido. No
primeiro dia interviron os grupos ·
· Mimtenromi, Luar na Lubre e
Llan .de Cubel, anunciándose para
a xomada do 21 o concerto· dos
ourensáns Arco da Vella, que
veñen dé trunfar .en Lorient, Matto
Congrio e para rematar os
irlande~esm de Dervish. Haberá · .
un autobus gratuito desde o
Parque de San Lázaro en Ourense ·
con volta ao final do concerto. +

Obras de Xurxo Alonso, Uxio
López, Paco Leiro, Xaquin
Chaves, Conde Carbal, Sevillano,
Carlos Sarandeses, Marcela
.Santornm ou Anxo Pastor entre ·
outros, forman parte dos
convidados en Coincidéncias, que
pretende <leste xeito ampliar máis
alá da música e o teatro a
composición dos Circuitos
Culturais. A Conselleria anúncia
que están en preparación novas
mostras individuais e colectivas ·
para o vindeiro ano, con carácter
itinerante.+

··Peden á COTOP
• Colect1va de
respeito para os
artistas do Salnés
topónimos
Co títufo de Coincidéncias,
vintetrés artistas do Salnés están a
facer unha exposición colectivo
da sua obra, dentro dos Circuitos
da Conselleria de Cultura. A

•Reivindicación
do Seminá.riq d~
Estudos Galegas
Até o dia 26 deste mes
permanecerá aberta en Viv,eirci
unha exposición sobre o 70
aniversário do Seminátio de
Estudos Galegos. Está
organizada polo Seminário de
Estudos Terra de Viveiro, en.
colaboración co Laboratório 'de
Formas e o Instituto Galego de
Información. Singularmente
estivo na apresentación o
viveirense Luis Tobio, fundador
do Seminário e director da
Sección de Ciéncias Sociais,
Xurídicas e Económic¡iS, que no
1930 elaborou o primeiro
A_n teproxecto de Estatu~o de
Autonomia· para Galiza. +

comisária responsábel da mesma é
Maria Xesus Busto e agrupa na
mostra un total de 41 pezas de
escultura, pintura e instalacións,
que abranguen diverssos ámbitos
da plástica actual.

A Mesa ven de solicitar
publiéamente á conselleria de
Obras Públicas, dirixida por Xosé
· Cuiña, a retirada dos indicadores
de topónimos castrapizados na
estrada comarcal Lugo-Ourense
(C-546) dependente <leste
organismo, polo incumprimento
da Lei de Normalizáción
Lingüística no que atinxe á única
denominación admitida dos
topónimos. Ademais do termo
. xeral de "Carretera Comarcal
.. Lugo-Ourense", os topónimos son
·sinalados como Mq.rey , Puebla de
San Julián, Puer~omarin , Orense ,
·Gayan ou Vilarmayor.

Revoltallo de Música Emerxente,
o teu gozo no Monte dos Pozos
Máis de trinta grupos de pop-rock e heavy
actuan en Valadares
•XURXO VAZ

Este é sen dúbida un bon exemplo
do que se pode facer cunha idea
suxerente e unha boa dose de esforzo, apesar de ter ui:i presuposto
que calificalo de modesto é ser
ben optimista.
·
Non se pode negar que a idea ésedutora. Unha semana de acampada no parque forestal do Monte
qos Pozos (Valadares-Vigo), salferida de actividades para todos os
gastos. O lugar non ten desperdício: boas vistas, sítio ahondo para
perderse eun cenário ben situado,
onde terán lugar as actuacións.
E en canto a actividades, non penso que poda haber queixa: Teatro,
música, proxeccións, unha pequena feira de material musical, videográfico, fanzineiro e com iqueiro
parido na GaJjza.
De feito, algunhas das actividade
previstas tiveron que suspender e
. por ser un tanto prematuras para

. A Mesa que .critica duramenté a
ambivaléncia do secretário xeral
do PP que falou, a respeito da
senténcia·sobre topónimo. da
Coruña, de "exéepcións á lei!'',
esixe a substüución dos letreiros
ilegais, advertindo que de non
facerse "a Mesa, pola sua conta,
procederá á sua retirada, vista a
indiferéncia do señor Cuiña pala
legalidade e polos tribunais
galegas".+

o

Alucinación para René Magritte. Mixta
sobre vidro de Xaquin Chaves.

esta primeira edición, quedando
na rec á mara para as pró x imas .
Trátase de cursos de talleres de
iniciación tales como o de escalada en rocha, sendeirismo, xogos
de rol, gaita e un feixe dele máis.
Pois a cousa leva en marcha desde
este Luns, cun programa crecente
de actividades que alcanza o máximo de Venres a Domingo. Cada
un dos tres dias pasarán polo cenário máis de dez bandas galegas,
até un total dunhas 36.
Finalmente a fórmula pola que e
optou foi a de acoller a participación dos grupos nunha mos traconcurso, o que amasa que a xóvenes promesas da mú ica galega
bótanlle gana e e tán di po ta a
arrimar o lombo e a iniciativa é
boa , ainda pa ando por riba da
pasta. De momento a xente foi
chegando ao pouco , pero para o
fin de emana e péra e que exa
moita mái a que e achegue ao
primeiro paso de te Wood tock
galega.+

Mostra-Concurso de Grupos Emerxentes
Dia 19: Novas Músicas

- Labregos E paciais
- Los Contrarios
- O Rastrero
- Los Extraños
- Foggy Metal Breakdown

- La Autora
- El Autor
-Luar
-In Nomine

Invitados: - 5il Conexión

-ITH
- Robin de los estercoleros y su
alegre banda de patafisicos
- Duo Vaguetti
- Piel D'Toro
- Iavam
-Takadum
Invitados: - Unión Penosa
Dia 20: Pop-Rock
- Big Bottom Band
- The Creepers
- Jefeke
-Lam
- Cabral 5.0

Dia 21; Heavy e Punk
- Inpexia
- Nabarraka
-. Ritual
-Amor
- Unhallowed
- Dismal
- Asfixia
- Trasntoma-2
- Skacha
- Os Podridos
Invitado : - Ostiax que te pariu
-TheFeixon

-INDOCUMENTACIÓN E IGNORANCIA
CIAUDIO RODRIGUEZ FER

Entre os principais factores de subnormalización da cultura galega nesta hora figura,
sen dúbida, a indocumentación e a ignorancia coa que moitas veces se opera (resulta
difícil dicir que se traballa). Claro está que
esta actitude vén en non poucas ocasións
derivada dunha laxitude consciente ou consentida: a indocumentación deliberada ou a
ignorancia finxida, ás v.eces debidas ao simple pesar pola aportación allea. Pero como
des~as cuestións xa nos ocupamos nos artigas dedicados á ética do coñecemento e do
recoñecemento (A Nasa Terra ,.24-2-1994) e
á envexa e vaidade (A Nasa Terra , 9-61994), parece máis prov.e itoso agora centrármonos naqueles casos en que indocumentación e ignorancia derivan máis da. inconsciencia que da alevosía.
Efectivamente, referímonos a cando se subnormal iza á pro'ducción cultural galega
substituíndo o rigor científico, a responsabilidade intelectual, o traballo sistemático e a
ecuanimidade crítica pola improvisación, a
triv.ialización, a lacazanería e o sectarismo,
tal como demasiadas veces acorre na Galicia de arestora.
Nada máis frecuente, en efet:to, que a temeraria improvisación con que administración
e mercado fomentan o traballo de encargo e
o escrito de aluvión ou compromiso, sempre
co pé forzado das conmemoracións de tur-

no, dende o aniversario do que conveña ao
Día das Letras Galegas, cando non do repentino evento, do caótico congreso, da interesada homenaxe, do intrigado premio ou
do oportuno falecemento.

mita documentación e coñecemento a un
circuito -amical, editorial, político ou asociativo- inevitablemente pechado e, por
tanto, empobrecedor e empobrecido. Trátase
da formación dictada por criterios persoais,
· dominada por intereses comerciais ou sumisa a tendenciosidades tribais que necesariamente eivan toda actividade cultural, e que
moitos secuaces
cultivan sen sabela,

E o "todo vale" da Galicia que se quere "normal" ten tamén no amateurismo irresponsabel unha exposición
ben clara de que non
hai nada máis atrevi••••••••••••••••••••••••••••
perdidos na ruáis
do que a ignorancia,
alienada das inconsaínda que esta actitliciencias siareiristas.
de tdvializadora e
frívola non teña tanto
Obviamente, indofundamento ideolócumentación e ig,xico· como explicanorancia son enfer. ción psicolóxica: a
midades que, como
moitas outras, só se
nugalla. Porque, digámolo claramente, é
curan lendo, pero
a máis absoluta das
lendo algo máis que
vagancias a causa da
ruáis do mesmo ou
falta de investigaque !apelas de .lición, actualización e
bros e notas de
inventario que carac.pr.ensa como suceteriza boa parte · do
dáneos da verdadeique se fai en Galicia
ra información e da
e, sen dúbida, da reiteración de erros, tópicos
verdadeira formación, por non falar do vere insuficiencias de toda índole que están a
dadeiro pracer que pode proporcionar o cosubnormalizar o discurso cultural galega.
ñecemento.

'Castelao pensaría
agora que empobrecer
a cultura galega a
causa dunha ignorancia
facilmente superable é
verdadeiramente
patricida ou patridiota'

Orabén, tampouco escasea a barbarie cultural procedente da formación sectaria, que li-

A frecuente indocumentación do mundo
propio e a cotiá ignorancia do mundo aneo

son a májs egura garantía da subnormalización, xa en marcha, do si tema cultural galega, pero tamén da súa pésima imaxe interior e externa. Porque o e pectáculo de tanta
actitude uperficial , frívola, nugallá e ectaria non só causa vergoña allea, enón tamén
vergoña propia: son xa dema iada a vece
en que a cultura galega seg ue a encamar o
máis trasnoitado dos ridículos nos concertos
interculturais onde participa.
Ademais, a improvisada intervención en
ámbitos políticos, congresuais e académicos
soe complementarse coa opinión disparatada e carente de todo fundamento na tribuna
pública, onde quen non sabe de nada soe
empeñarse en exhibir a súa ignorancia pontificando sobre todo. Ben é certo que de algo ten t¡ue rir a xente, pero pouco axuda a
recuperar unha cultura eivada que os efectos
hilarantes non previstos veñan provocados,
precisa e reiteradamente, polo ridículo que
adoita protagonizar a sempre culpable indocumentación dos seus representantes.
Dicía Castelao, en tempos máis heroicos,
que todo o que escribira en galego era xa un
patriota. Seguramente, chegados os tempos
que chegaron, Castelao pensaría agora que
empobrecer a cultura galega a causa dunha
indocumentación e dunha ignornacia facilmente superables é verdadeiramente parricida ou patridiota. +
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Un xornalista
gal ego
na guerra
de Croácia e
Bósnia

ro facilita so translados polo interior do país e supón ás veces un
respiro para o xomalista.

O fotoxornalista e colaborador de
A Nosa Terra, Delmi Alvarez, ven
de sacar o libro Reporteiro de
Guerra en Iugoslávia' 1>, no que
fai unha crónica de duas estáncias
suas en distintas frentes da guerra
que libran os eslavos do Sur.

Nas frentes de Bósnia o xomalista
compraba os efeitos da guerra e da
propaganda. Se dous anos antes os
croatas denunciaban as barbaridades dos
sérbios, agora Ás veces
en Bósnia os
musulmáns ta- convértese
mén apontan a en socorrista
alguns croatas
e mesmo en
como xenocimensaxeiro
das.

Delmi Alvarez estivo en Croácia
en Ago to e Setembro de 1991 e
en Bó nía no meses de Agosto e
Setembro de 1993. Dous relatos
diferente ilustran as experiéncias
do xornali ta: cada narración corre pande a unha da duas frente .

para por

O xomalista, o
cronista, que en contacto
non analista, amembros
deixa as veces dunha
de lado a sua
profisión e familia
convértese en
socorrista e
mesmo en
mensaxeiro que pon en contacto a
membros dunha familia. Non sempre é posíbel manter a distáncia, e
ás veces mesmo non é desexábel,
sobretodo canto un francotirador
apostado nun tellado busca brancas
<loados entre a povoación civil.

Un feixe de fotografias agrupadas
en catro parte do libro acompañan ao relato do feito que viviu
Alvarez, ainda que é a narración a
modo de crónica de vivéncias a
parte fundamental do libro.
a prirneira viaxe, o fotoxornalista
parte para Croácia xusto ao início
do conflito. Habia pouco que Croácia viña de e independizar e a
guerra ainda era unha novidade. A
nova República perdara a afluéncia
de turistas que ti vera en tempos.
En B elgrado toma contacto con
grande número de correspondentes
de guerra e traba amizade con algun s. No camiño a Vukovar
acompañado doutro xomalista, coñece os primeiros tiroteos e preséncia un panorama bélico que retrata
desde os quirófanos dos hospitais.
A penalidades no hoteis, a prezo impo íbei e con ervizos baixo mínimos, a falta de alimentos,

Camión frigorífico con 22 vítimas en Cetekovca. Arriba, hospital en Saraxevo

os contínuos controis -ás veces intimidatórios e violentos- dos sérbios da Croácia, son as particulares penalidades que teñen que suportar Delmi Alvarez e os seus
compañeiros xomalistas.
A persecución á que se ven sometidos os xornalistas por parte
dos contendentes ou o medo das
casas de aluguer de automóbeis a
que os veículos resulten <lanados,
tamén formaron parte das difi-

culdades de Alvarez en Croácia.
A segunda parte do libro transcorre
en Agosto e Setembro de 1993 eh
Bósnia. Con Eslovénia e Croácia
independentes, a guerra transládase
a Bósnia. Daquela as frentes están
máis claras e a guerra monstra unha face ainda máis tembel.
A presenza dos cascos azuis -entre
os que hai un destacamento español- non minimiza dos riscos, pe-

"Subin -conta xa a salvo e desde
unha habitación dun hotel en Zagreb xusto antes de voltil.r á Galiza-,
e entón decateime de que até aquel
dia nunca soubera o que era unha
ducha de auga ben quentiña". +

H.V.L
(1) Reporteiro de Guerra en lugoslávia.
Delmi Alvarez. Edicións Xerais de Galicia
Colección Crónica, Xuño 1994. 150 páxs.
con fotografias.

MONTES E FONTES - ROTEIROS

A máis completa guía dos Aneares. Un libro que combina un peculiar estilo
literario cunha abundante información práctica. Un ano nos Aneares. Natureza
e literatura. Para descubrir os secretos da Serra dos Aneares en calquera
época do ano. Unha guía válida para os 12 meses. Con mapas, itinerarios,
flora, Fauna, información práctica e vocación literaria. De Xurxo de Vivero.
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/
UN ANO NOS ANCARES
Xurxo de Vivero
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AS MONTAÑAS DE GALICIA

Enrique Vélez Banio
M~ Cannen Pereiro

ROTAS POLA SERRA
DO BARBANZA
Xulio Gutiénez Roger (Coord.)
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Sentido
da medida
Desde hai certo tempo invertiuse a
lóxica dependéncia da programación televisiva aos diferentes
acontecementos deportivos para
seren estes os que se utilizan ao
servício da programación. As televisións empregan o argumento da
necesidade de programación para
estirar, comprimir, torar, repatir,
comerciar, silenciar ou venerar a
actualidade deportiva segundo o
caso, embrullándoa a medida dos
seus intereses e esquecendo dos
afeizoados. Impóñense critérios
nos informativos para seleccionar
as competicións deportivas oferecidas; en ocasións, é determinante
o patrocínio dalgunhas casas comerciais (é o caso dos resumos de
deportes como a vela, as carreiras
da Quiniela Hípica, os rallies , o
volei-praia ... ): ás veces, trátase de
xustificar investimentos millonarios (coma as numerosas retransmisións carentes de interese informativo que a TVG fixo dos Xogos
da Amizade); outros, para amolar
aos competidores (Telecinco arrebatou a Canal + os dereitos de re-

.
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transmisións da liga italiana para
emitilos en diferido ás duas da
madrugada); poden usarse coma
recursos pouco imaxinativo para
cubrir horas de programación (O
mellar fútbol, da TVG, repite partidos da liga rematada en Maio);
tamén son eficaces instrumentos
na loita de audiéncia (O Mundial
de fútbol, O Tour de Francia).
A falta de sentido da medida conduce a situacións desconcertantes
para o televidente. O pecado da
gula provoca indixestión: os directivos teleculpábeis esméranse
por preparar todo tipo de amigábeis partidos de fútbol tentando
apresentar coma pratos de alta cociña o que son treinamentos estivais de pretemporada. Non resultaria estrano que acabasen televisando encontros entre os viciños
solteiros e casados das vilas en
festas patronais durante o mes de
Agosto.
No extremo oposto, saltando o
punto de equi1íbrio infor,mativo,
destaca a afronta de TVE aos seguidores -e hai moitos- do
atletismo aos que ven de despreciar co seu inexpliéábel comportamento. Para que adquiren os
dereitos de retransmisión do

Campeonato de Europa de Atletismo se despois non nos deixan
velo? A mellor competición atlética
do ano, desde TVE
un dos berces
do atletismo menospreza
moderno á grande
(Helsinki),
cunha nutrida afeizón ao
representa- atletismo, o
ción española, deporte con
con grandes
expectativas máis
tras dous anos practicantes
extraordiná- no mundo,
rios:
catro
medallas na con máis
Olimpiada do tradición na
92 e cinco no
historia da
Mundial do
93, nun mes humanidade
tradicionalmente escaso
de novas reseñabéis ... e ainda, TVE condena o
torneo ao ostracismo, limitando a
sua presenza na pequena pantalla
a breves resumos nas madrugadas
da 2 con efémeras e reticentes
conexións en directo entre episódios de debuxos animados e documentais científicos, oferecendo
mesmo enlatadas victorias coma

"'

As duas facianas musicais que ten
agora o magnífico grupo escocés
Capercaíllie están entrando en colisión. Esos novos aires de pop-rock
con raíces incorporan e amplian o
volume de audiéncia receptora, pero
non convencen aos admiradores de
sempre, que continuan a disfroitar
cando os escoceses fan esas marabillosas pezas tradicionais gaélicas ou
esos instrumentais desbordantes de
ritmo. O de querer ampliar mercados, se é a toda costa, ten un perigo
evidente e nagevar entre duas augas
é practicamente imposíbel: sempre
se tirará máis cara algunha "beira"
musical. Nestes momentos, afortunadamente, Capercaillie segue a
optar máis polas suas orixes, as que
lle deron o total recoñecemento e
rendida admiración da parróquia
"folkis". As pezas tradicionais
adaptadas a ese son brillante e especial da banda anovaron o panorama
a finais dos 80.
Capercaillie entrou cunha deseomunal forza, a que posúe o conxunto, na lista das grandes, sobretodo a partires desa obra mestra titulada Sidewaulk, un disco que
captura fidelmente o espírito dunha banda que vai desde o máis
profundo da terra escocesa, coa
voz aloumiñante de Karen Matheson e un axeitado acompañamen-to, até deliciosas baladas en inglés
ou os intelixentísimos recursos de
folk anovado nunhas pezas instrumentais maxistrais. Canto se botaron de menos no último concerto
santiagués a Alasdair Nhic Cholla
Chasda ou Balincore, a quintaeséncia do son capercailliano.

Hai tres anos o recital oferecido
.

'i
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TVE menosprecia á grande afeizón ao atletismo, o deporte con
máis practicantes no mundo, con
máis tradición na historia da Humanidade, o deporte co que naceron os Antigos e os Modernos
Xogos Olímpicos en Grecia: saltos, carreiras a pé e lanzamentos
xunto a carreiras de cabalos, de
carros e puxilatos constituían as
modalidades deportivas dos Xogos de Olimpia que no 776 a. de
C. se decidiron celebrar cada catro anos. Poucos deportes expresan mellor o sacrificio persoal, o
esforzo individual por conseguir
metas na maioria dos casos non
consisten en grandes titulares no
xornais deportivos, senón en alientar con mil cores a folla da
axenda particular no dia que uperaron a sua marca, disfrutando
coa ledícia xustificada de ser un
pouquiño mellor cada dia, non un

ven a Karen, coa que está casado, e
da que nos indicou que xa cataba
de cativa, pasto que a sua nai dáballe consellos e a sua aboa adicárase
a cantar durante certo tempo profisionalmente. Como se ve a familia
ten enorme importáncia á hora de
transmitir coñecementos musicais e
de aí esas grandes sagas familiares
que existen na Irlanda e Escócia.

Qué camino
tomar?
A renovación
de Capercaillie

".;!

a de Abel Antón, primeira dun
atleta español nunha proba que
no fose marcha nun campeonato
europeu. Na mellor participación
dos nosos atretas nunha das grandes competicións intemacionais
(nove medallas en total), a pior
cobertura televisiva desde que a
tecnoloxia permite asistir en directo aos eventos deportivos.

O ano 1987 foi clave para a banda. Amais de gravar o disco The
Blood is Strong, unha banda sonora orixinal para unha série da TV
sobre as emigracións escocesas,
apareceron no Festival Intercéltico de Lorient, onde os que tivemos a fortuna de asistir poidemos
descobrer a un grupo cun futuro
esplendoros, e xa daquela cun presente de moita categoría, ao que
lle haberia que seguer os pasos.

no festival Cidade Vella foi dos
que deixan marcado. Nel interpretaron temas do Sidewa.ulk e do excelente Crosswinds, mentras o de
este verán quedou ás portas da excepcionalidade pola inclusión <lesas novas pezas arredadas do xénio orixinal da banda.
Na Quintana viuse a xente que se
incoporou ao público de Capercaillie recentemente pola via do poprock con raíces, mais a maioria estaban ali para embeberse de tradición. O público vibrou máis coas
propostas dos primeiros tempos e
coas novas que seguen os vieiros
enlousados de gaélico e ritmos autóctonos. Por esos camiños principiaron uns amgios dunha escola de
Argyll, enraizada nunhas áreas de
fala no idioma próprio da Escócia e
na que se escoitaban a miudo pezas
populares nesa língua. En 1985
nasceu o grupo como tal (só quedan da formación inicial Marc
Duff, Donald Shaw e a cantante
Karen) sacando ao mercado Cascade. Cando fixeran a sua primeira
visita ao noso país tiveramos ocasión de conversar co líder do con-

xunto, Donald Shaw, quen nos indicaba que "non nos é moi difícil
atopar pezas
para tocar. A
Escola. de Estudos Escoce- Na
ses recolle unh a chea de Quintana o
material, hai público
moitos livros e
a xente maior vibrou máis
mantén as tra- coas
dicións moi propostas
vivas. O que
resulta difícil é dos
facelas to- prirneiros
das!". Este tempos e as
músico principiou a tocar o que seguen
acordeón aos os vieiros
12 anos. O seu
enlousados
pai ensinouno
a tocalo du- do gaélico
rante
dous e ritmos
anos, despois
estudou tres autóctonos
de acordeón
clásico e finalmente metéuse de cheo na música tradicional da
sua nación. Coñece _desde moi xo- __

O troco de concepción dos temas
mudou en 1991 co disco Delirium
no que xa a capa amósanos unha
grande variación, coa presenza en
solitário da faciana de Karen Matheson e os seus belos ollos azuis.
Esta potenciación da sua figura lévanos a pensar que a banda quer
vender, non esquezamos a importáncia no marketing discográfico
das capas dos discos. Especialmente as pezas cantadas e as de
pop-rock con raíces levan todas
voz. Posteriormente saiu ao mercado o recopilatório Get Out (con
novas versións) e Secret People, o
seu último traballo.
Importante é que o grupo manteña
esas cancións en gaélico, un idioma que ten bastantes dificultades
para sair adiante na Escócia. O
primeiro gran éxito nesta língua,
que se incoporara con forza nas
primeiras posicións das listas de
éxitos británicas, foi o tema
Harry' s Game, composto polo
grupo irlandés Clannad para unha
serie televisiva de certo renome
nas illas. Agora son os Capercaillie os que lle toman o relevo e
meten _algu_nhas cantigas gaélicas

pouquiño mellor que os demais
senón mellor ca un mesmo. O deporte ten que ser escola na que
fraguar o carácter. O atletismo
ensina como os trunfos deben ser
território persoal, trunfos que só
poden conseguirse con dedicación e traballo. Neste deporte --e
en moitos outros- vense cousas
extraordinárias. Ainda que a televisión priviléxie a cara competitiva, violenta, morbosa, espectacular... pódense atopar imaxes aleccionadoras como a do maratoniano que acada a meta sofrindo
quince minutos máis que o gañador pero ergue os brazos porque
para el é un éxito rematar no posto 28 ou cando o vencedor dos
5000 convida insi tentemente a
todos os seus rivai para que o
acompañen na volta de honra
dunha carreira di putadísima que
gañou pero que podia ter perdido
ou a imaxe do campeón destronado no 400 1isos erguendo o brazo
do novo rei da especialidade. O
deporte, é moiro máis que un
afortunado gol unha cotenada no
nariz, un aparato o accidente ou
un alto prodixio o. Do que e
trata é de que a televi ión contribua a que o siga a ser.+
ANTON CORTEGOSO

nos "Hit-parades'. D. Shaw ere
que "existen bandas que animan á
xente a falar en gaélico, sobretodo
á xuventude. O que nós facemos é
unha pequena axuda, pero queda
moito por lograr' .
O que sucede agora en Capercaillie é que queren acadar maiores
cotas de mercado, sen perder a
esencia folkie, o que se presenta
coma un grande problema a resolver no seo da formación.+
ÓSCAR LOSADA

conta de discos
O último

de Santi Arisa
Santi Arisa é un músico que viviu
o esplendor da chamada música
laietana, posteriormente
acompañou a algun cantautor de
sona, e como continuación de tan
tópica carreira, chega o momento
no que quer desenrolar a sua libre
criatividade. Coma tantos outros,
nesas anda dun tempo a esta parte.
S. Arisa é ante todo un batería,
que neste disco toc;a amáis
teclados, guitarra e chega a cantar.
Pero a función vogal resérvaIJe á
Polifónica de Puig Reig, mentres
que a Cobla Montgrins completa a
aportación folklórica. O terceiro
elemento da gravación é o grupo
Lakatans, formación de jazz-rock
que lidera o propio S. Arisa.
Toda esta mestura devén nun
poutpurri orquestral, con rap
incluido, que fai pensar no estrago
que supón a utilización que se fai
no disco de tan variados
intérpretes. Desconcertante, pero
non precisamente por novedoso.+
X.M.E.
Cobla Mon¡vins e Po/fónica de PUIGREIG: "Punts lliures" . "Picap, S.L.", CD 900061.

A NOSA TERRA

Nº 635 -19 DE AGOSTO DE 1994

23

LUPE GOMEZ

As festas de fins de Agosto exaltan a tradición e cultura galegas
En Arbo consolídase un festival de qanza galegÓ-portugués
A asociación cultural "Barca de
Loimil" da vila de Arbo, organizou para o Domingo 21 de Agosto
o 111 Festival de danza galegoportugués". Na beira do Miño
desfilarán pola tarde cara a carballeira de Turbela os grupos folclóricos e culturais "Queixumes" de
Vigo, "Cantigas e frores" de Lugo, "Embruxo" de Ordes, "Agarimo" de Porriño, "Arestora" de
Moaña, "Maxina" d:i Cañiza,
"Barca de Loimil" e a agrupación
portuguesa "Rancho de Barbeita".
Na carballeira de Turbela os grupos interpretarán as suas pezas e
coreografias.

Salvaterra, Viveiro.
Festas do Viño e do
Bon Xantar
Esa mesma fin de semana no concello lucense de Viveiro hai as festas
do N aseiro. E outra festa gastronómica famosa é a Feira do Viño do
Condado de Salvaterra do Miño. O
dia principal da Festa do Naseiro ou
romaxe do Bon Xantar é o Domingo 28, no que os romeiros xantan en
mesas de madeira platos diversos como caldo e sardiñas e disfrutan da
romaria de campo. Sobre esta festa
escribeü o poeta Antonio Noriega
Varela o seguinte: "Veño· a advertirche, romeiro, que á imitación do Naseiro fixo Deus o paraíso".

Por un lado a asociación organizadora quer, con esta romaria, exaltar e homenaxear a longa tradición
que nesta vila hai de danzantes e
gaiteiros: Xosé da Granxa e fillos,·
o Gaiteiro Vello de San Cristovo,
etc. , que lograron conservar o folclore tradicional até hoxe. E tamén , na razón de ser do festival
está o interese por recuperar vínculos socio-culturais con Portugal
e a necesidade de estabelecer un
Festival Folclórico Galego-Portugués na comarca do Paradanta.

Teatro e Música
en Rianxo
O "Verán Cultural" é o programa
de festas da vila coruñesa de
Rianxo , o cal oferta actividades
para o tempo de lecer durante os
meses de Agosto e Setembro. Na
elaboración deste programa destaca que todos os actos son realizados ao aire libre e preténdese
monstrar ao público creacións
mu icai cinematográfica e escénica , conxugando a tradición
cultural galega con outra realidade . O acto non e tán centralizado na vila enón que e achegan, na medida do po íbel até cada unha da parróquia de te concello coruñé .
A Semana de Teatro de Rianxo
cerra proximamente coa repreentación da obra "Xacobe e o
eu amo'', por parte da compañia
Saravela o día 19 e a obra "A
voda de Fígaro". E ta última
erá e cenificada pola compañia
"Teatro do Noroe te", o dia 21.
Dentro do apartado mu ical de ta fe ta , o Sabado 27 Eva Rivera ofrecerá ao público un concerto de arpa e o Domingo 28 o
protagoni mo lévao a música coral coa actuación de "Toxos e
Froles" .

Festas do Castro
en Sada
Outra vila costeira da Coruña, Sada, celebra os dias 26, 27 e 28 do
mes que andamos as Festas do
Castro. Entre os actos anunciados no programa destas festas están a celebración dun "Dia do Neno", unha misa en honor de Luís
Seoane e un "Festival Galego" no
que actuarán diversos grupos de
baile e gaitas -"Pasiño a pasiño",
"Axouxeres" e outros-. "Cerámicas do Castro", do grupo Sargadelos patrocina un ano máis a
queimada popular da tarde do Sa-

XURXO LOBATO

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

Festexos urbanos
As cidades de Pontevedra, Ourense, Vigo e A Coruña poñen a
disposición dos seus habitantes e
turistas alternativas para pasar o
tempo asistindo a proxecións de
cine, concertos, verbenas e outras troulas e actividades. No
xardin ourensá do Posio, o Venres 19, desenrolarase un concurso de debuxo ao aire libre para
quen interese esta afición artística. Dentro das festas do Cristo
de Vigo prosegue a exposición
de películas ao aire libre na pantalla xi gante do parque de Castre! os. O Revoltallo de Música
Emerxente no monte dos Pozos
(Valadares), programado para os
dias 19, 20 e 21 convértese na

opción con maior atractivo para
a xente roáis nova e con gañas
de asistir a concertos de música
novel e galega.
Os cantantes Víctor Manuel e
Ana Belén están en concerto nas
festas coruñesas de Maria Pita. E
na fin de semana do 18 ao 21 de
Agosto compre a súa oitava edición o Festival Internacional de
Folclore "Cidade de A Coruña",
no que non participa nenguoha
agrupación representando o folclore galega e non é por falta delas. Os grupos de danzas e ballet
invitados a este encontro veñen
do Peru, Grécia, Múrcia, Lituania
e Venezuela. O programa editado

polo concello cita a "gran repercusión deste festival a nível nacional e internacional". Semella
que non pretenden os seus organizadores que este evento repercuta
na Galiza.
O 24 de Agosto é o "Día de Galicia" dentro das Festas de San
Roque de Betanzos, que se conmemora cun festival folclórico,
un desfile do traxe galego e a
actuación de conxuntos musicais
do país. As xornadas festivas
desta cidade rematan o dia 25
coa xira aos Caneiros. No regreso desta viaxe polo Mandeo será
oferecida unha sesión de fogos
acuáticos e de aire.+

•.......•......•.........••....••.•......•.•.................•.........•.•••••••••.••........••....•••
bado 27, realizando, especialmente para este evento, pezas deseñadas con decorado de Luís Seoane.

Alboradas, bailes-vermu, futbol e
verbenas tamén forman parte do
programa das festas da aldea do

Castro, a dous quilómetros e meio
da capital municipal do concello
de Sada.

No val do Tea, entre Portugal e
Galiza, celébrase a Festa do Viño
do Condado de Salvaterra do
Miño. Actos diversos como uriha
monstra filatélica, exposicións de
agricultura, cerámica e do automó):>il poderán ser visitados polos
festeiros que se acheguen a Salvaterra. Tamén poderá o romeiro
asistir o Domingo 28 ás l O da mañá a un pasacorredoiras de Bandas
de Gaitas acompañadas por Grupos de Danzas galegos e do norte
de Portugal. Será un encontro de
máis de 20 agrupacións. A continuación abren de balde os stans
con viño das Adegas do Condado,
co que se pode acompañar un bon
xantar de sardiñas, polbo, empa- ·
nada e lamprea. E ~ tarde actuarán, xunto con Grupos de danzas ·
galegos, ranchos portugueses.

Folión de Carros e
asalto dun castelo
Os dias 19 e 20 de Agosto a vila
de Moeche, na Coruña, rememora
a revolta dos lrmandiños con un
festival, a actuación de grupos de
gaitas e a representación do asalto
ó castelo. O festexo do Folión de
Carros, en Chantada, desenvólvese seguindo a tradición de xugadas
que tiran carros do país nos que os
distintos grémios van cenificando
a sua mes tria. Esta ro maria, que se
celebra o cuarto Sábado de Agosto, é unha tradición que se remonta
á época medieval.+

sotalo blanco
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GUERRA DA CAL, PIONEIRO DO REINTEGRACIONISMO
}OSÉ-MARTINHO MONTERO SANTAIHA

Duas soro as facetas principais da
obra intelectual de Guerra da Cal:
a produ9om lírica e a investigas;om literária. Mas ambas se
acham envoltas numa mesma atmosfera vital: a do patriotismo galego do seu autor, vivido ademais
como plena (re)integra<;om da Galiza no mundo lusófono.
A' sua primeira grande obra de investigas; om é o estudo sobre a
língua e o estilo de Es;a de Queirós, publicado em 1954 pala Universidade de Coimbra, em castelhano , e reeditado depois tres vezes em versom portuguesa (1966,
1969 e 1981). Tornou-se um clássico esse livro, modelo desde entom para outros estudos do género, e deu a conhecer polo mundo
o nome do seu autor.
Pois bem, Guerra da Cal adverte
já aí, de entrada, que esse trabalho
o fez em resposta a chamada íntima do seu sentimento galego, exacerbado polo for<;ado exilio:
"Portugal era o desenvolvimento
cultural , pleno, da minha Galiza
natal. Era o que a Galiza deveria
ter sido se as vicissitudes e os caprichos da História nao a tivessem transviado do seu destino natural, deturpando a sua fisionomía esperitual, quebrando a sua
tradi9ao, impondo-lhe formas de
cultura alheias".
· Ademais, Guerra sustinha que Es;a
devia ser considerado como um
escritor verdadeiramente "galega", nom só por ser nativo da zona mais setentrional de Portugal,
que formou parte da antiga Gallaecia romano-sueva e medieval
com a mesma plenitude que qualquer zona da Galiza actual, mas
também por possuir ascendencia
da Gal iza nortenha (con efeito, no
apelido E<;a oculta-se seguramente um De~a, indicando procedencia da Terra do De<;a).
DA TEORIA Á PRÁTICA
DO REINTEGRACIONISMO

A afinnas;om da unidade linguístico-cultural da Galiza com Portugal
era, como é bem sabido, doutrina
comum e, por assim dizer, "oficial",
do movimento galeguista desde os
primeiros tempos do Ressurgimento
decimonónico (se nom queremos
recuar um século mais, ao XVIII
dos ilustrados, com Feijoo e Sarmiento). Tam comaum era que algum comentarista actual püde cha-

mar-lhe, com injustificado desdeém, "um tópico do galeguismo".
Mas a verdade é que essa doutrina,
repetida e ecoada mil vezes desde
todas as perspectivas, achava dificuldade em passar do mundo das
ideias ao terreno prático: todos
afinnavam 'que a língua da Galiza
era urna variedade de portugues, e
até faziam proclamas em pral da
unificas;om ortográfica, mas poucos se decidiam a dar o passo de
realizar essa reintegras;om nos seus
próprios escritos. Norn faltarom,
desde logo, valentes tentativas:
desde o Padre Sarmiento até Viqueira e ainda além , há urna longa
lista de escritores que, polo menos
alguma vez, se decidirom a incorporar elementos do sistema ortográfico conservado a sul do Minho.
Nunca, porém, essa atitude foi
tam sistemática como nos dous
primeiros livros de poemas de
Guerra da Cal, Lua de alén mar e
Ria de sonho e tempo, publicados
por Galaxia em 1959 e 1963. Pode, pois, ser considerado com todo
o direito como o principal pioneiro nesta "reconquista" da nossa
identidade linguística.
E a acolliida, por todas partes mas
especialmente na Galiza, nom pode ser melhor. A isso se deverá em
grande medida o facto de que na
década dos 60 se desse entre nós
urna verdadeira revivisceQcia da
consciencia de unidade linguística
galego-portuguesa. Cumpriria
compilar em detalhe os dados dessa história, surprendentes em mais
de um caso. Já noutro lugar tenho
contado como Ramom Piñeiro
queria naquela altura adoptar a ortografia portuguesa e como, por
paradoxo do destino, foi Carvalho
Calero quem mitigou aquele entusiasmo reintegrador, que depois
resultou ser transitório. Transitória
parece ter sido igualmente a atitude positiva que entóm mostrarom
outros escritores galegas perante a
decisom de Guerra da Cal. Assim
se exprimía, por exemplo, Ramón
Lorenzo, ao comentar o primeiro
livro poético de Guerra:
"nosotros [os galegas] tendríamos
que hacer una acomodación a los
fonemas portugueses. La idea encontraría opositores. Pero no me
parece descabellado. Sólo me refiero a algunos fonemas, o hablando más propiamente a la grafia de
algunos fonemas, como nh, lh, g, j
(como hacía Pondal). Adoptar~ se-

rá más cornpliado. [... ] La idea,
repito, es interesan te . Habría
que luchar, pero
sería fundamental que nos acercásemos al mundo luso-brasileño, siempre que
no perdiésemos
nuestros derechos y nuestro
patrimonio" (La
Noche 15-2-60).
Anos mais tarde,
no "Antelóquio
indispensável"
doutro livro de
poemas, Futuro
imemorial (Lisboa 1985), Guerra da Cal poderá manifestar com mais modéstia que orgulho-- a sua satisfas;ao por aquela
op9ao de índole
linguística.
"afirmo aq ui o
meu orgulho de
ter sido o primeiro escritor
galega, desde o
Ressurgimento,
a levar a vias de A fins dos anos cincuenta, Ramón Piñeiro defendia un achegamento á grafia portuguesa. Na foto
facto essa tao con Guerra da Cal, no meio, e Francisco Fernández del Riego
repetidametne
des, Senhor! /Abre-me a tua Porta
dictas normativizadoras em partidesejada aproxima<;ao da nossa
luminosa/ depressa, por favor!
cular, o critério geral inspirador
língua escrita ao portugues, a sua
-corrigir os desvíos linguísticos
fonte matriz, lustral e protectora".
dos textos literários galegas em
Chegaria pois a casa do Pai com
a sensa9om de ir "cansado e defun9om dos leitores de hoje- paESTUDOS LITERÁRIOS
receme plenamente acertado, corrotado", como ele diz. Cansado
GALEGOS
talvez, mas derrotado nao creio:
mo noutro lugar tenho exposto.
somos muitos os galegas que esOs seus estudos sobre literatura
tamos seguro de que a sua
UM FUTURO PARA.A LÍ GUA
galega som abundantes e mereceideias sobre a reintegra9om JinDAGALIZA
riam ser compilados e reeditados.
guística da Galiza na lusofonia,
Mesmo algumas das suas colaboComo tantos outros pioneiros,
acabarám por convencer e por
ra96es sobre temas literários galeGuerra da Cal morreu fora da sua
vencer. A única dúvida qui<;á é a
gas em enciclopedias soro verdapátria, amada e sonhada constande se, quando e e momento chedeiras obras-primas, por combinar
gar, nom erá já dema iado tarde·
temente. Como um desterrado;
magistralmente erudi9om, clareza
foi-se sem medalhas nem nenhum
isto é, se a ca telhaniza~om e a
sintetizadora e elegancia de estilo.
outro reconhecimento da Galiza
substitui9om mas i va da língua
Poderíamos sinalar como mostra a
oficial, silenciosamente (a maioria
que a actual política de "indesua análise da saudade na literatudos meios de comunica9om galependencia" lingufstica produz enra galega, no Diccionário de Litegas nem sequer derom a notícia).
tre o galegos nom terám para
ratura dirigido por Prado Coelho.
entom chegado a um tal ponto
que já resulte impossível dete-la .
Em 1984 escrevera no seu poema
Tarnbém carácter pioneiro no
"Filho pródigo": "Abre-me a porta,
Polo meno entom o que agora
campo da reintegra9om tem, a
Pai! Abre-me a Porta! /Porque
se empenham na aventura uicida
meu ver, a sua antología de poevenho cansado e derrotado, / desde fazer da lmgua da Galiza urna
mas de Rosalia (Lisboa 1985),
língua independente reconhecefeito, pobre e nu e envergonhado. /
que foi um éxito editorial em Por[... ]/Abre-me a Porta, Pai! E acenrám qui9á que Guerra da Cal tintugal. Ainda que podem resultar
de a luz da Casa/ [... ] /Nao me tarha razom -desgra9adamente. •
discutíveis algumas das suas me.

1

Aquí atopará a seguridade que necesita:
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.ENSURDECEDOR SILENCIO
DO POETA -GUERRA PA CAL
XOSÉ

••••••••••••••••
'Tanto a opción
gráfica de Guerra
da Cal como o
seu craro
posicionamento
político son
pontos de partida
ideolóxicos que
deberon resultar
incómodos para
os poderes do
galeguismo
cultural actuante
desde os 60"

Intelixéncia e grácia para aliar untía aparente levidade do di cur olírico (mui lonxe de calquera frívola
redacción mu ical de base anecdótica, como a que e tá de moda entre bastantes poetas españois, con
cativa incidéncia sobre o galegos)
coa fondura do entimento existencial, a irania desmitificadora e matizadamente maldita, dirixida sempre contra o mal gosto ou a chatice
da moral e da estética burguesa.
Movimento de raíz, este da belixeráncia activa contra a estrertez de·
óptica da moral dominante, que explica, sen xustificar, a c~tiva presenza do seu nome na história escrita da nosa Literatura. Porque
tanto a opción gráfica de Guerra da
Cal · como o seu c;raro posicionamento político ("fui, sou e morrerei
republicano", declara nunha carta;
"separatista integral", namorado da
Galiza do Sul, ·independente, que
se chama Portugal) son pontos de
partida ideolóxÍcos .que, inevitábelmente, deberon resultar incómodos
para os poderes do galeguismo cultural actuante desde os 60, en paradóxico contraste cos afervoados
saudos de louvanza con que fora
recibida neses mesmos médios en
1959 a aventura lusista de Lúa de
Alén Mar e logo en 1963 a de Río
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MARIA ÁLVAREZ-CACCAMO

de soño e tempo, mesmo por parte
de quen hoxe son doentes promotores e vixiantes férreos da norma
gráfica oficial. Pois oen, desde finais dos 60 Guerra da Cal desaparece prácticamente da crónica da
nosa história poética e só en 1991,
da man da A.G.A.L., volta o público galega a reencontrarse coa sua
palabra através da rigurosa reedición de Lua de Alem-Mar e Rio de
Sonho e Tempo. Pero antes publicara o poeta os seus libros en Portugal, en Mallorca, en Málaga: Motivos do Eu (1966), Futuro /memorial (1985), Deus , Tempo, Morte,
Amor e outras bagatelas (1987),
Seis poemas de Rosalia de Castro
(1988) e; despois, Coisas e loisas
(1992), e agora ... agora estaba revisando as probas de imprensa do
se u lento Caracol ao Por-do-Sol
que, qué tristura, o poeta non chegou a ver editado.

Marchou-se-nos Ernesto Guerra da
Cal. Mas non se trata xa agora do
exílio madrileño, onde o poeta de
Quir~ga comezou a alimentar en
anos mozos o seu íntegro nacionalismo de fundamento vital (non
aturaba ter que chamar "golondrinas" ás anduriñas, "gorriones" aos
pardais), nen tampouco da longa
estadía neoyorkina que abriu a sua
curiosidade aos asuntos todos do
mundo, nen da úbeda e próxima
residéncia en Estoril ou Lisboa, nesa Galiza do Sul que ia temperando
a mágoa do escritor por non poder
regresará do Norte mentres a nosa
terra non fose liberada. Agora
Guerra da Cal pervaga polo território cósmico do aten-mar incontinxente, navega río arriba dos soños
e das limitacións do tempo, habita
ne a outra banda do EspelJo onde
e confonden todas as suas "persoas" (Ernesto Guerra da Cal, D.C.
Warnest, Etore d 'Alencarra, Raguer Calda ) e as múltiple facetas
do inve tigador, profesor universitário, poeta, e forzado artesán gráfico, conver ador infatigábel, nacionalista "portugalego", "separati ta integral." (en exacta pincelada
de autorretrato), defensor da unidade gráfica, cultural e política da
Galiza con Portugal, republicano
permanente, amigo xenero o. A
xeografia completa do eu itinerário nómada concentra-se agora na
figura total do poeta e do home
através da evocadora instantánea
de quen, coma min, tivo a fortuna
de ficar encantado, hai mais de dez
anos, coa imaxe serena e eletantemente apaixonada -de pé baixo o
sol de Agosto, no terrazo de Vila
Melrose, en Estoril- do intelectual lúcido, belixerante, fraterno, e
lago a sone dunha constante correspondéncia epistolar que nos fixo amigos. Por meio desa comunicación ininterrumpida e puntual
atinxin eu a felicidade de ir-me facendo leitor de Ernesto Guerra da
Cal, o "e critor galega de expre ao portuguesa' (outra das
uas frecuentes lápida de autodefinición) cuxa obra, de de Lúa de
Alén Mar ( 1959) até Coisas e loisas (1992), foi medrando en neceidade, íntelixéncia e grácia.

ANOSA TERRA
ENCADERNADA

rrente irónica de aguda sensibilidade crítica que por veces lembra
o sarcasmo antiburgués de Cesário
Verde. Asi ocorre nos poemas que
evocan, con distáncia tenramente
burlesca, escenas de noivado e
"domingueiros beijos de cinema /
com sabor a sanduiche / de / presunto". A delectación no spleen de
xinea baudeleriana e a reflexión
estoica arredor dos enigmas da vida e da morte non conseguen disimular a dor do poeta que se enfrenta á gravidade esencial da
existéncia Eln versos de interrogación trascendente, en ocasións di-.
rixidos pola voz concisa do epigrama moral ao xeito do derradeiro
Antonio Machado, de quen Guerra
da Cal se declara admirador.

1978-1993
(16

A nómina dos seus entusiasmos de.
leitor completa-se con Shakespeare, Blake, Shelley, Yeats ou EJiot,
pala liña do parentesco anglófono.
Pola banda da familia galego-portuguesa Camoes, Gil Vicente, A.
Nobre, Ces~io Verde, Pessoa, Camilo Pessanha e Rosalia confor- ·
man o núcleo da ponla sanguínea
mais próxima. Manrique, Garcilaso, Juan de la Cruz, Rubén e César
Vallejo son os curmáns políticos
do seu sangue lírico.
A corrente da dicción tradicional
através das fórmulas do--oitosílabo
e do endecasílabo topa na intelixéncia de Guerra da Cal unba curiosa cante transformadora que
fragmenta en unidades breves o
formato do verso longo, provocando unha aparénc~a de estilizada liña oriental, unha .coluna fráxil que
suporta o peso da grave confesión
reflexiva, aspecto intensificado pala frecuente disposiciói;i tipográfica
con eixo central ao xeito inglés:

Tomol

1978 4.000
·1979
1980
IV 1981
V
1982
VI 1983
VII 1984
VIII 1985
IX 1986
·x 1987
XI 1988 6.000
XII 1989
XIII 1990
XIV 1991
XV 1992
XVl 1993 8.000
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- - - - -· -

- -
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II
III

"Domingo
festa cadáver nos nenos
Infindo
falso .lazer
imóvel

"
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
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A colección
compl~ta

(16tomos)
terá un prezo
-de 68.000 pta!

e

nao saber qué facer"
FORMA DE PAGAMENTO:

O domínio dos recursos musicais,
a economía da fabulación narrativa , a tonalidade desmitificadora
en equilibrado contraste coa declaración dolorida, a concisión
conceptual que non paralisa fervenza da vida senón que a retén
en deseño de estríta necesidade,
constituen os estilemas definidores da sua fala poética, en ocasións dilatada e-ara .á expansión do
discurso expresionista en poemas
cívicos como os dedicados a Rosalia ou a Federico García Lorca,
"tranquilo no descanso de granito", vítima "da.negrura do crime}
inexpiável".

PARA A COLE~CION COMPLETA

-D Ao contado (cheque),
Domiciliación bancária: D ? n;cibos de 22.667 pta.
D 6 recibos de 11.334
D 12 recibos de 5.667

a

PARA TOMOS SOLTOS

D
D

Ao contado (cheque)
Domiciliación bancária
(até un má4:imo de tres recibos sen custe financeiro)

Remitir a ANOSA TER.HA unha vez cuberlo en maiúsculas: APARTADO DE CORREOS 1.37! - 362qO Y!GO._ M~is_ informeción no teléfono (986) 43 38 30.

NOME .................................................................,...... APEUDOS .................................................... .

Ernesto descansa tamén, acarón do
amigo ·Federico e Q.e outros cidadáns da nación irredenta da Poesía
Universal. El; que foi elaborandoAlén do ·paradigma ,ideolóxico e
ao longo dos seus libros untia teo.do periplo nómada que fornece de - -ha da morte como espello da vida,
eraras marcas de independéncia á - _qu~ -s~ ten visto a el próprio reflecs ua estética, a verbalización do - _ :~tid~ : na·.parede especular como
discurso poético de Guerra da Cal ...- '.! fórmula qUímica /_orgánica) e
á.fasta-se dos modelos ao uso -xa
mais ,nada", hoxe escoita xa "esse·~
desde o princípio da sua andainaensu~decedor / absoluto Silén'cio". editoriar, pois de feito o vanguardis.mo neopopularista dos dous Li- _ · Pei0 non. · Nori é certo. Do outro
bros publicados por Galaxia en
ládo do e~petJo · e~tás : a esc_oitar a
nqsa queixa- de amigos .orfos, e a ·
1959 e 1963 atinxe matices de no· tua ·s oidade de dono da morte e
tá be 1 orixinalidade que se van
outras bagatelas esta-se a povoar
afortalando no proceso da sua obra
de voces saudosas que te botan de
até hoxe. O traballo enteiro do pomenós, benquerido Ernesto. • _
eta está percorrido por unha co-
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-
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ENDEREZO ........................ '. ...................._. ... -............................. ~...................................................... .

................:... :...~....................~ .........: C.P ........... :...................... TI;~FONO ..................................... .
' POVOACION ...........:........:.. :..................................... PROVÍNCIA ................................................. ..
Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletin cidxunto}

BJ:.NCO/CPJXA ............... :... :...................................... CONTA/UBRETA Nº ............................ ~........ .
TITULA.R DA CONTA/UB~EfA .................,........................................................................................... .
.: .................................. .,:. ......~ .....,. .................'.. :.......... Nº SUCURSAL .............................................. .
POYOACIÓN .............................................................. PROVÍNCIA.............................................:.... .
Sér'...anse tomar noto de atender até oovo Cl'(iso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao
meu nome lle sexan ópresentados por Promocións Cuturols Galegas S.A. (A NOSA TERRAi
ATENTAMENTE (SINATURA)
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O trinque

Convocatórias
ficha de inscrición .aos Serviºos Cen-.
trais do Fitei: Rua do Paraíso, 217-2º.
S/5. 4000 Porto . Portugal. Ou polos teléfonos (07-351-2) 208 24 32 e 208 72
70, ou a.inda polo fax_200 42 75.

Concurso de gaitas
O concello de Ponteareas convo a
XVII edición do seu concurso de gaitas
ao que poden concorrer todos os grupos de gaitas da Galiza e dos centros
galegos do·mundo, sempre que utilicen
a gaita tradiciqnal sen modifrcacións
de nengun tipo. A inscrición ten que
facerse antes do 5 de Setembro de
. 1994, no concello de Ponteareas. Para
participar hai que xuntar no grupo duas
gaitas, un bombo e un tamboril, non
admiten outra composición. A peza
obrigatória do certame é Agachadiño
na Freixa, orixinal de Moxenas. Os
prémios: 1º dotado con 250.000 pta., 2º
con 100.00 pta., 3º con 75.000 pta., 4º
con 50.000 pta., amais dun 5º prémio
Especial Orpheo á mellor parella de
percusión. Maior información no Concello de Ponteareas: (986) 64 00 OO.

Concurso de teatro
. OFacho
A Agrupación Cultrual O Facho
convoca a décima edición do seu Concurso Nacional de Teatro Infantil, ao
que poden optar todos aqueles autores
que non teñan publicada obra teatral
en galego. Cada autor pode enviar todas as obras que desexe, mecanografadas a dobre espazo, sen limitación na
extensión. Os orixinais enviaranse por
triplicado, antes do 1 de Outubro de
1994, ao- enderezo da A.C. O Facho:
Federico Tápia, 12-lºC. A Coruña. O
prémio ven dotado con 75.000 pta. para a obra gañadora, da que O Facho resérvase os dereitos de publicación durante un ano a partir do.fallo.

Concurso de poesia
Rosalia de Castro
A asociación cultural Rosalia de Castro de..,Yomella (Barcelona), convoca a
VIII edición do seu concurso de poesía. As bases. do concurso estabelecen
un máximo de 100 versos e un mínimo
de 30, a.inda que se poden enviar conxuntos de poemas de temática comun
sempre que non excedan o máximo. Os
traballos enviaranse en sobre sen remite e baixo plica. A plica levará escrito
por fóra o primeiro verso do p9ema e
portará os dados persoais (nome, ende-'
rezo, DÑI e teléfono). Os poemas enviaranse por triplicado antes do 30 de
Setembro de 1994, ao enderezo da asociación: Federico Soler, 71. 08940
Camella. Barcelona. Os prémios (1 º,
80.000 pta. ; 2º 45.000 pta.; e 3º, 35.00
p~a.) fallaranse nas xomadas culturais a
celebrar pola asociación no 01,1tono de
1994. Información no (93) 375 1O 54.

Periodismo
Gastronómico
Álvaro Cunqueiro

de 300 versos no caso dos poetas nóveis. Os textos pódense entregar, antes
do 9 de Outubro de 1994, en caJquer
dos concellos convocantes, sempre
baixo lema e plica que inclue os dados
do autor (enderezo completo, teléfono
e fotocópia do DNI). Os p·r émios:
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 categoria de poetas nóveis. Os
poemários premiados pasarán a propriedade dos concellos convocant~s e o
traballo premiado na categoría de poetas noveis editarase na colección de
poesia da editorial Espiral Maior.

Prémio Vicente Risco
O Concello de Castro CaJdelas 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 antrnpoloxia e das ciéncias
sociais (história, economía, socioloxia,
etc.). A extensión dos traballos vai
don mínimo de 150 páxinas a un máximo de 300 páxinas tamaño fólio mecanografadas a dobre espazo. Cada
traballo apresentarase por sextuplicado
antes do 3¡ ·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 Compostela. (981) 58 25 71.

Certame de poesia
Fermin Bouza Brey

Fitei

Os concellos de Cortegada de Baños,
Ponteareas e Vilagarcia convocan o
terceiro certame de poesia Fermin
Bouza Brey. Poden participar todos os
que o desexen, que non teñan publica-.
do nengun libro de poesía, con obras
orixinais non premiadas noutros certames. Es.tabelécense duas categorías
(alunos de EXB e poetas hóveis) ás
que poden concorrer obras de técnica e
temática libre, apresentadas por quintu~
plicado en fólios DIN A4, cun mínimo

A XVIII edición do Festival Internacional de Teatro de Expressáo Ibérica vai acontecer na cidade de Porto do
3 ao 14 de Xuño de 1995. Acontecimento cultural ímpar na sua área xeográfica e lingüística, o Fitei vai apresentar as produccións máis significativas na cena teatral seleccionadas entre
propostas de máis d~ cuatro decenas
de países. ,Todas as compañías e grupos de teatro poden apresentar a sua
C(!ndidatura a participante solicitando

e

Prémio convocado polos Amigos da
Cociña Galega e máis o ConceUo · d.e
Lalin. Poden aspirar ao p~émio os traballos periodísticos sobre temas de
gastronomía galega, publicados por
primeira vez durante o tempo comprendido entre o 1 de Marzo e o 31 de
Decembro de 1994·en calquer meio de
comunicación de calquer localidade
do Estado. A organización aceita~á como máximo dous traballos por autor
que se apresentarán, antes do 5 de Xaneiro de 1995, na Casa do Concello de
Lalin nun sobre pechado dirixido ao
alcalde, no que conste: Para· o Prémio
Gastronómico Álvaro Cunqueiro. As
obras apresentaranse por cuadruplicado através do recorte do periódico no
que foron publicadas, pegados en fó, lios DIN A4¡ acompañados doutra foHa no que aparezan o nome e enderezo do autor e a data de publicación do
exemplar. No caso de artigos de rádio
ou televisión, deberanse remesar tres
fitas na compaña da certificación do
director da ·emisora na que conste a
data e o nome do programa no que foi
emitido. Os prémios divídense en: 1 º
con 500.000 pta., 2º con 250.000 pta.,
e 3º con 100.000 pta. Os traballos premiados pasarán a ser propiedade das
entidades convocantes e o fallo do xurado térá lugar en Lalin co ·gallo da
Feira do Cocido de 1995.

_Prémio fotográfico
Manzaneda

• Afeccionado ao futbol galego quixera conseguir gravacións das cancións ¡Hala Celta!, O Celtiña e Foliada do Celta, que cantan os grupos A
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a:
Xabier Romero. O Lagar. Rua do Ulla,
1-3ºA. 15940 Póvoa do Caramiñal. A
Coruña. (981) 83 06 77.
• Alugo casa con xardin en Moledo
(Marin). (986) 41 30 03.

•In Proxecto literário. Unha revista
artístico-literária a partir dun grupo social-alternativo. Comprende un monográfico A crónica dunha xeración perplexa, amais dun Contido aberro para
amosar as diferentes manifestacións
artísticas das colaboración . Racha co
tabu e colabora connosco. Apartado
44. 36930 Bueu.
• Home de · 41 anos. Boa preséncia.
. Oferécese como cuidador, chófer e
acompañante. Tamén traballo diurno,
noutumo ou rotativo, como recepcionista, conserxe ou vixiante. Toda Galiza. Seriedade e honradez. Apartado
521. 15080 A Coruña.

Certame de gaitas
de Betanzos

• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5xl4,5 cm.). Un por

A asociación de viciños AJfoli de Betanzos, convoca o primeiro Certame de
gaitas da Cidade de Betanzos en honor
ao gaiteiro "Cafu". Poden concorrer
grupos de toda Galiza con 2 gaitas como mínimo e 4 como máximo, acompañadas de tamboril e bombo. A peza
obrigada no certame é Xeitosiña do
mestre Grova, amais de unha ou duas
pezas (segundo o. número de grupos
que apresentados) de libre eleición. Os
prémios: primeiro de 100.000 pta., segundo de 75.000 pta., e terceiro 50.000
pta. Para se inscreber hai que chamar,
antes do 30 de Agosto, ao concello de
Betanzos (981) 77 00 11, de 9 a 14 h.+

Príncipe 22, baixo
36202 Vigo
através de cheque
bancário e
especificando talla:
.
pequena, med1ana,
grande ou cativos

• Oferécense pintores con experiéncia para traballar os fins de semana
na província de Ourense. Prezo económico. Os interesados poden chamar
ao teléfono (988) 24 61 15.

50 pta., dous por 75 pta., tres 100 pta.,
catro ou máis a 25 pta. a unidade.
Mandar o diñeiro en selos de correios,
máis un de 29 pta. para gasto de envio. Pedidos a: S.S. Creasión . Penedo,
3. 36930 Bueu.
• Alugase en Samieira-Praia de Covelo, a 30 metros da liña de praia, precioso apartamento con praza de garaxe
para a 2ª quincena de Ago to <;: o me
de Setembro completo. (986) 73 17 55.
• Vendo guitarra. Marca Alhambra,
modelo 3 F. (986) 85 81 74.
• Aulas de Francés e de Bretón.

Publicacións
O Berro Novo
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como editor. o
multifacético artista é
sempre unha visita
o brigada ·para coñecer o
labor fundamental do
exilado galegos+

Anún.cios de balde

• Gostaria de receber correspondencia de mo~as e mo~os galegos para
iniciar amizade e ínter-cambiar pontos de vista sobre temas de actuaJidade
(cultural, social , política .. .) e outros.
Joám Carlos Miranda Carro. Rua de
Camota, 15-1º . 15680 Ordes.

Pedimentos a:

(M6is gastos de envio)

No Museo Carlos Maside
(Sada), sefnpre unha boa
visita, .pódese contemplar
unha das mellores
exposicións <leste Ano Luis
Seoane,' a do seu labor

A segunda edición do prémio de fotografia.M anzaneda, convocado pola
asociación de amigos de Cabeza de
Manzaneda Xenciana, ven dotado éun
primeiro prémio de 30.000 pta. e catro
accesits de 10.000 pta. Poden concorrer todas as persoas interesadas cun
número ilimitado de fotografías a cor
(20x25 cm.) da Serra da Queixa. O
prazo de entrega, baixo plica e lema,
fica aberto até o 10 de Decembro de
1994, na asociación Xenciana. Estación de Manzaneda. Trives.

•····~···················· ····· · ·····················~
•
•
•

Camiseta
800 pta
Sudadeira 1.500 pta

Exposicióp~

A Asociación Xuvenil Lagares de Ca. bral (Vigo) ven de editar o número 13
da sua revista O Berro Novo. A publicación comprende unha chea de seccións
adicadas a actividades da asociación ,
novas breves, Plano de Rexeneración do
Rio Lagares, Xogos dos nenos de. Cabra! na época dos nosos avós, creación
literária, obxecdón e insubmisión, banda deseñada. O apartado Memória Histórica con A desaparición do Concello
de Lavadores, e unha reportaxe sobre
Diego Conde; gaiteiro en 1698. Tamén
neste número Música en Cabra/, anigos
sobre a SIDA, a Xeración X; entrevista
con Mañuel Amigo Araújo, mestre de
Cabra!; e a primeira edición do Berro
Neghro que ocupa duas páxinas ao final
da revista. Pecha O Berro Novo habitual postal adicada por segunda vez aos
trabaJladores de Alvarez. Pódese pedirá
Asociación Xuvenil de Cabra!. Avenida
de Santa Mariña, 95. Cabra! 36318 Vigo. Teléfono (986) 25 07 03. •

a

Traducións galego ou castellano.
Profesora nativa, licenciada en filoloxia con ampla experiéncia . Isabel;
Ca as Reai , 4-2 11 • Santiago. (981) 57
61 03.
• Vendo esquís e fixacións, e tamén
Scalextric con moitas pistas. (981) 23
15 23.
• Alugo pi o con móvei , garaxe e
tres dormitórios . Frente Xe uita (Vigo). (986) 22 79 62.
• Busco rapaces de 20 a 30 anos, interesados nunha viaxe a E cócia e
Irlanda en Setembro. Chamar de 2 a
3 pola emana ao (986) 41 93 55 (Vigo), 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 (diesel). 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 1.). Chamará noites ao
(981) 24 02 96.
• As Juntas Galegas pola Amnistía
(JUGA), a través da ua revista A
Treu, informa pontualmente da siruaºom das presas e preso independentistas galego assim como da acliv idade anti-repre ivas da organiza9om. Ao me mo tempo distribue
material para a solidaridade. Solicita informa9om no Apartado de orreios 875 de Compo tela.
~

• Desexo entablar amizade a meio
da correspondéncia con xente de
calquer idade. Oreyne Michael Rarnírez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29
A. Franci co Cadalia e Macedo. Trinidad, Sancti Spirilu . 6200 Cuba.
• Grande oferta de discos e ca eles.
Evéncio Baños: (9 8) 21 05 85.
• Vendo aparato de masaxe adelgazante con cinta inter-cambiáb l a bola . 18.000 pta. (986) 21 06 69.
• Fapse traballos en pedra (fontes, petos de ánimas, relós de ol...). As persoas
intere actas poden chamar ao (986) 43 87
15, preguntar por Tolla ou Mari bel.•

axenda
Teatro

·E xposicións

As viaxes fantásticas

Esculturas

Polos Quinquilláns teatro de rua, na
Estrada o Venres 19, en Betanzos o Sábado 20, e en Oleiros o Domingo 21.

Moleques
Posta en crna da compañia Ollomoltranvia, o 19 en Tui. A r;nesma compañia pon en cena o seu grande éxito
Commedia, un xoguete para Goldoni o
día 20 en Ponteceso.

En pedra, de Angeles Valladares (Galiza) e Marie-Jo Andriko (Franza).
Até o 21 de Agosto, de 19 a 22 h. (Sábados e festivos de 12 a 14 e de 19 a
22 h.), na ·sociedade cultural Reboreda-Redondela.

Irrealidades
Mostra fotográfica de Xoán Piñón, até
o 5 de Setembro no centro comercial
Catro Camiños da Coruña.

Máquina Total
A montaxe de Chévere Teatro b Venres 26 en Montederramo (Ourense).

Directamente Paco II
Espectáculo de humor dirixido e interpretado por Carlos Blanco. O .día 19
en Trabada (Lugo), e o 2 l en Xunqueira de Espadañedo (Ourense).

Fisterra-Broadway
Cabaret da man da Compañia de Maria, o 19 ás 22,30 h., no Castelo de
Moeche; o 20 ás 11 da noite, na Casa
da Cultura de Trives; e o 21 ás 23,45
h., en Cee.

Semana de teatro en
Rianxo
As derradeiras representacións da Semana de teatro de Rianxo, caen os dias
19 e 21 (ás 10 da noite na Praza de
Castelao) coas obras Xacobe e o seu
amo por Sarabela Teatro, e As bodas
de Fígaro por Teatro do Noroeste
respectivamente. Tamén en Rianxo pero fóra da Semana de teatro, Teatro
Fervellón representa a obra O alcalde
meteu a pata, o Xoves 25 ás 10 da noite no C.C.D. Taragoña.•

Actividades

Pintores rianxeiros
Mostra aberta na Casa Coxo de Rianxo até o. 4 de Setembro.

Colectivo Espantallo
Artesanía en cartón pedra no pub Tranvia da Coruña. Até o 31 de Agosto.

Luís Rapela
Pintura até o 31 de Agosto no pub Baobar do Grove.

Paco Arenas
Expón pinturas e cerámicas na galeria
Sargadelos de Santiago. Até o 31 de
Agosto, de 10,30 a 14 e de 16,30 a 21 h.

Suite Olimpic
Até o 21 de Agosto no Pazo de Maria
Pita (A Coruña). Unha visión do deporte a través da obra de Antonio López, Eduardo Chillida, Antoni Tapies, Dokoupil e Sol Lewitt.

Mostra
de artesania galega
O concello de Baiona acolle a /1 Mostra de Artesania Galega do 13 ao 21
de Agosto.

Feira_do libro

Luís Seoane e o libro
galego na Arxentina

En Pontevedra até o 2 1 na Avenida de
Montero Rios. •

X. L Axeitos e máis X. Seoane coordenan a mostra Luís Seoane e o libro

Música

O grupo Rafees, de Vilaverde, Braga

R voltallo
de mú ica emerxente
Do 19 ao 21 de Ago to actuan no
Monte dos Pozos (Valadares. Vigo),
mái de 30 grupos agrupados en Novas Músicas (día 19), Pop-Rock (día
20), e Heavy-Punk (dia 21). Odia 19
actuan: La autora, El Autor, Luar,
In nomine, Ith, Robin dos Estercoleros, Duo Vaguetti, Piel d'Toro, Iavam, Takaduin e Unión Penosa como grupo invitado. O Sábado 20 participan; The Big Bottom Band, The
Creepers, lefeke, Lam, Cabral S.O.,
Labregos Espaciais, Los contrarios,
Os Rastreros, Los Extraños, Foggy
Mental Breakdown, e 5! Conexión
como grupo invitado. O Domingo 21,
pódese escoitar a: Inopexia, Nabarraka, Ritual, Amo'K, Unhallowed,
Dismal, Asfixia, ·Trashtorna-2, Skacha, Os Podridos e como invitados ·
Ostiax Que Te Pariu e máis The Felsons. Para calquer cuestión pódese·
perguntar no Centro Cultural Valadares, encargado da organización do
festival: Estrada Xeral de Valadares nº
233. 36314 Vigo. Teléfono (986) 46
86 84 e fax (986) 46 94 55.

Orquestra
Sinfónica da Galiza
Dirixida por Luís Izquierdo no concer-

to Música en Compostela, para interpretar obra de Baudot, García Abril,
Montsalvatge e Turina. O Venres 19,
ás 9 da noite, no Pazo de Congresos
·
Auditório da Coruña.

Festival
de danza
Gal ego-Portuguesa
Organizado pola asociación Barca de
Loimil, ten lugar en Arbo (Pontevedra) o 21 de Agosto ás 5 do serán. Actuan: Queixumes (Vigo), Cantigas e
Frores (Lugo), Brisas da Terra (Sru:i. tiago), Agarimo (O Porriño), Arestora (Moaña), Maxina (A Cañiza), o
rancho Norte de Portugal e Ba~ca de
Loimil (Arbo).
Fia na roca
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Lisboa/94
Ex osicións
Judeus Portugueses: as descobertas
e·a diáspora, até meados de Setembro
na Fundac;ao Calouste Gulbenkian. Importante mostra histórico-cultural, onde poden ser vistos documentos e pezas ·científicas, técnicas e arqueolóxicas, que atestan ,a presenza dos xudeus
no espazo territórial ibérico desde o século V, inclue máis dunha centena de
obxectos, alguns valiosísimos como
manusc'1tos orix_inais, primeiras edicións dd diversos libros, pedras tumulares e ihstrumentos técnicos e de navegación. Anos de Ruptura. Uma
perspectiva da arte portuguesa nos
anos 60, aberta no Palácio Galvelas, na
Sala do Risco e na Galería Municipal
Mitra (07-351-1-858 05 37). O Rostro da Máscara: Auto-representac;áo na
arte portuguesa, de Domingos António Sequeira até .á Contemporaneidade,
un traballo ·de pesquisa que resultou na
_ selección de perto de cuarenta autores,
alguns con representacións extensivas;
até Outubro na Galería das Descobertas, no Centró d~ Exposicións e no
Centro
Cultural Belém (07-351-1-301
Marie-Jo Andriko xunto con Ánxeles Valadares expoñen en Reboreda, Redondela
96 06). OUASET. lmagens De Um
no
Teatro
Principal
onde
expoñen
pargalego na Arxentina, que expón o MuTempo Sem Fim de· Almeicta Fernanticipantes no certame Novos Valores
seu Carlos Maside (S~da).
des, pintura sobre estaño traballado, até
94; e no edificio Sarmiento do Museu
o 31 de Agosto no Padrao ·dos DescoProvincial, que acolle unha mostra de
brimentos (teléfono 07-351-1-301 62
Para oseph Beuys
Virxilio Blanco (l 896-1948).
·
28).Máquinas de Cena, mostra de
Obra gráfica de trinta artistas internaaderezos, cenários e ínaquinária cénica
cionais na Casa da Parra (Santiago).
do Grupo de Teatro O Bando; até o 31
Aberta de Luns a Venres de 1 i a 14
A arte na rua
Agosto na Galería 2, no Culturgest e
h. e de 17 a 21 h.; Sábados de 11 a 14
Obra de artistas ourensáns, todos os
no Edificio Sede da Caixa Geral de
h., e Domingos pechado.
Venres do mes de Agosto na Rua do
Depósitos (07-351-1-795 30 00). EnPaseo en Ourense.
contro Ibero-americano da Cultura
Bienal de Arte
Humorística, até o 31 de Agosto no
Retablos
Padrao dos Descobrimentos.
de Pontevedra
de Arturo Baltar
A XXIII edición da Bienal de Arte de
No Mosteiro de Poio até finais de AgosTeatro
Pontevedra fica aberta no Pazo Provinto. Abre de 10 a 1 h., e de 18 a 21 h.
cial con obra de Juan Usle, Namste e
Oleanna de David Mamet, representa
de novos mestres alemáns da colección
o Novo Grupo na Facultade de Letras
Grothe do Kunstmuseum de Bono;
Mestres
de Lisboa (07-351-1-797 09 69). O tema da peza céntrase na relacións dun
da
pintura
galega
Páxinas coordenadas por
profesor universitário con unha aluna,
Até o 1 de Setembro na galeria Severo
IAGO LUCA
revelando problemas inerentes aos
Pardo de Vigo.+
profesores e estudantes dos días de
hoxe, nomeadamente, entre outros aspectos o as~dio sexual. Versión de
Joao Lourenc;o e Vera San Payo. Ode
Poética (A Solo) espectáculo de poeFoik na Coruña
mas de nomeadas figuras· portuguesas
Nesta semana celébranse os segilintes
dirixido e jnterpretado por Nuno Miconcertos de música folk na cidade da
guel Henriques, até Setembro no AntiCoruña: Dbais o Luns 22 na Agra do
g-0 Palácio Pina Manrique (infonnaOrzán (Praza das Cunchiñas), e o Xoción no 07-351-1-452 59 89). Alguém
ves 25 nos Mallos (Praza do Padre RuOlhará por Min de Frenk McGuinbiños); Xuacu.-Amieva de Astúries, o
ness polo Novo Grupo de Teatro , no
Martes 23 en Eiris;. e Calimbornio o
Teatro Aberto (07-3 51-1-797 09 69).
Mércores 24 en Labañou, e o Martes
Resíduos de Samuel Beckett, adapta30 en Catro Camiños. Todos a partir
ción de José Meireles; até o 4 de Sedas 9 da noite.
tembro no Teatro do Século (07-3511-342 99 92). Babylonis, o Teatro do
Tejo decidiu homenaxear dous persoFestival Pop-Rock
naxes da literatura portuguesa: Luís de
Jacinta, estará nos Encontros de MúCidade de Pontevedra
Camoes e Jorge de Sena.· Fundado en
sica
Sefardí
en
Santiago
O Sábado 20, ás 10 da noite, na Praza
1989, o Teatro do Tejo é unha compa- ,
20 en Monterroso (Lugo), o Domingo
do Teucro. Actuan: Hijos de Rivera,
ñia que produciu até o momento tres
21 en Monte Muiño (Porto do Son), e
Desertores, Dramáticos, Aneora,
espectáculo Estórias a_Cavalo, textos
o Mércores 24 en Betanzos.
Ansar, Motores, Caja B e Ilustres
de autores anónimos portugueses do
Iluminados.
seculo XVIII; Corar;áo na Boca de
Sam Shepard.; e Do Princípio do MunRaíz es
O Xoves 25, ás 12 da noite, na Praza · do a partir do romanceiro tradicional
Encontros de música
portugués. O espectáculo é construido
do Toral (Santiago), actua o grupo de
tradicional sefardi
a partir de textos de Sena: Super FluVila Verde (Portugal) Raizes. Adicado
Pechan esta semana con duas actuamina Babylonis, O lmpério do Oriente
á investigación, escolma, e divulgación
cións no parque de San Domingos de
e O Físico Prodigioso ligados a traves
da música tradicional portuguesa.
Bonaval (Santiago), ás 8,30 do serán.
de fragmentos de Camoes. No Teatro
O Venres 19 canta Jacinta, e o Sábada Trinidade, até -18 de Setembro (07Ken Peplowsky-George _351-1-342
do 20 o .grupo bósnio Flory Jagoda.
32 00).•
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Masso Quartet

Festival Irmandiño
de Moeche
O Sábado 20, coa actuación da Banda
de Gaitas Robaleira, o grupo Nordés
e o conxunto_irlandés Crapleoil.

Luar na Lubre
Os seus vindeiros concertos: Sábado

O Mércores 24, ás 12 da noite na Praza do Toral (Santiago).

Pablo Bicho
Concerto de_rumba o Venres 26, a partir de méia noite no café Tabasco (Serra de Outes).

Coral Rianxeira ·

Fia na Roca e Leilia

ro da

noite,
·

Maria Castaña
O Venres 19 en Lourenzá (Lugo).

Dervish

Cinema
Castrelos de cinema ·

Pódese escoitar a Coral Rianxeira, o
Venres 19, ás 12 da noite na Praza do
Toral (Santiago).
·

·Actuan o Venres 19, ás
en Mera (Oleiros).

lnl'ormaciún :\eral
dos actos de Lisboa/9..i no telt'.
t07-351-11 J..i6 O<i 50/..il.

Folk irlandés o 2 r de Agosto en Santo
Esteva de Ribas do Sil (Ourense). +

O Concello de Vigo organiza pases ás
11 daJioite, cunha entrada de 300 pta.,
no Auditório de Castrelos. Nesta semana cadran os seguintes filmes: Paseando a Miss Daiy de Bruce Beresford, o Venres 19; Abyss de James
Cameron, o Sábado 20; Opera Prima
de Femando Trueba, apresentada polo
actor Osear Ladoire, o Domingo 21; A
lei do siléncio de· Elia Kazan, o Luns
22; Os dµelistas de Ridley Scott,
Martes 23; Na procura-d.o lume de
Jean Jacques Amaud, Mércores 24 ;
Elíxeme de Alan Rudolph, Xoves 25;
e Tomates verdes fritos de John Annet, o Venres 26. + .
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ANOSATE

·Mario Camus, director de cinema
"Que cinema español vai haber cun presidente
que hai vintedous · a~os que non pisa unh~ sala"

TRES EN RAIA

Legalídade
inútil

•
• CELSO X. LOPEZ PAZOS

• XOSÉ A. GACIÑO

D

a mesma xeneración que Saura,
Picaza, Fans ou Camino, Mário
Camus, o criador de Os santos Inocentes,
Fortunata e Xacinta ou A Forxa dun rebelde, é un magnífico director de cinema,
.
guionista e adaptador de textos literários_
Sobre a competéncia do. cinema europeu
razoa, "os americanos poden permitirse fracasos porque dominan uri mercado exten. sísimo aoque sempre tiran rendimento".

U

«Aqui cando fas unha película sobre a
guerra ou a posguerra, sempre hai algun
badoco .que sai na televisión ca de outra
vez a guerra civil. Pero se non se fixo nada! Ademais é un rexeitamento a priori, (/)
sen saber se está ben ou mal feito. Na -8
Comisión do V Centenário habia un indi- ~
víduo que manexaba .miles de millóns, e ~
que .é responsábel destas duas horríbeis -~
películas que se fixeron sobre Colón. Ti- ~
ña posibilidade legal de comprar películas españolas para levar a Latinoamérica,
Un donQ galego de mult.icines dicia,
por 7 ou 8 millóns de pesetas , e non qui"sei que poña o que poña na Sala 1 (a
xo nen ver unha película. miña porque era
de mellores condicións), vaise enda guerra.» ·
cher". Ou sexa que o espectador está ·
tamén aberto ao q.ue 11~ boten e se é
Ademais nas salas de cinema non se
bon góstalle.
lle dá oportunidades ás películas próprias. Apenas están en cartel.
É moi difícil que nós podamos formar un
espectador, pero as correntes que inciden
Hai que aclarar causas desde atrá.s sosobre el (tv, prensa, rádio,... ), crian unha
bre o fenómeno do cinema. O cinema
mentalidade, modelan o gasto, e hoxe hai
americano colonizouno todo. Ti fas unha
un receptor vago, indolente-, aó que llo tes
película en Pontevedra e vese en Ponteque dar todo moi mas.ticado. Sempre falo . vedra ou calque.r outra cidade galega ou
de Furtivos, que t~n unha escena cunha
española e o espectador está facendo
elipse narrativa formidábel: hai un moun contraste coa realidade. Os americamento no que Lela Gaos mira repetida e
nos fan un plano xeral de Los Angeles
intensamente á chica e no plano seguiñte
ou mostran un señor en Pennsylvania e
o tillo vai con ela e sábese que a matou.
non teñen o problema de que a xente
lmaxina isa hoxe, o espectador levántase
contraste esa ficción coa realidade. Esa
da cadeira porque non· entendeu hada. A
é unhatg rande varítaxe. Outra é a publilinguaxe do cin~ma era yiva, e o cinema
cidade e a prensa · que tamén é decisr- - tamén era unha avéntura da intelixéncia.
va: a "El País" só lle falta que o publi- Hoxe fas unha película con . poucas comquen directame_nte en inglés.
plicacións e metes unn sinxelo flash :back,
e dinche que non entenderon, pero mes- ·
Ti fas ·unha película que por barata que
mo xente preparada. Onde vivimos?
sexa ten un custe elevado. O público está
treinado para ver determinadas películas
A televisión educou para a evidéncia,
publicitadas e impórtalle pouco o cinema
e esa é a linguaxe de moito cinemama
que aqui se faga, os actores que. leven ou
americano.
cal.quer outra consideración . A maioria da
xente hoxe dálle as costas , pero houbo
Os americanos, que polo demais tan un
un periodo entre 1975 e 1984 en que o ci- . espléndido cinema, baixaron moito a calinema en España tivo un grande prestíxio.
dade en aras do efectismo; Pero sempre
Pero desde ese momento promocionouse
teñen alguns cineastas espléndidos, que
non só un cinema senón un modelo de vitamén ·fracasan pero permítenlles ese frada, e fíxose masivamente.
caso. Penso en Mammet, en Kasdan ou

· en Coppola. Eles amortizan as películas
en calquer lado porque a indústria permítello, e aqui cómeste ti o teu fracaso.
Franza ten . un ha grande vantaxe: ten un
público amante do cinema francés, e que
sostiña aos seus cineastas apesar de
que fallaran algunhas películas. Esa é
unha vantax~ . A maior~s un ministro seu
de cultura chega a Cannes e di: o cinema
é unha arte maior. Aqui falta un dirixente
político que teña isto claro. A ministra de
cultura -actual fala do cinema, pero non
alcanza a comprender a sua trascendéncia. Pero o presidente dixo que habia 22
anos qüe non ía ao cinema.

Porque existe a pantasma do mercantilismo, da presenza da indústria.
O ciriema americano sabe que é piar que
o do pasado. E razona en función do mercado: se me gasto en publicidade uns miles .de millóns, e as deixo nun só cinema,
como aquelas películas de Hitchcok que
botaban meses na mesma sala, non me
funciona. Concentro a publicidade, métoa
nunha chea de salas simultaneamente e
en pouco tempo levo un enorme benefício.

Con este panorama que pode facer un
cineasta?
Moitas veces quítome este problema labiríntico da cabeza, porque senón non podo
pensar no meu ofício que é contar a mellar história da mellar maneira posíbel. •

nha causa é a legalidade e
outra a xustiza. Con esta
subtil matización, máis própria de in submisos 'ou disidentes ideolóxicos ,
explicaban ·os pescadores andaluces
do Estreito de Xibraltar , despois do
seu enfrentamento cos ecoloxistas de
Greenpeace, porque seguen a utilizar
redes que a lexislación española proibe desde hai catro ano's . A xustiza,
para eles, consiste en non quedarse
en desvantaxe verbo dos pescadores
magrebis , por exemplo , que non te ñen problemas legais para usaren as
redes de enmalle á deriva, ou verbo
dos italianos, que, pésie a teren limitada a dous quilómetros e médio a lonxitude desas redes -pala norma comunitária-, andan a arrasar o Mediterráneo con mallas de quince e vinte
quilómetros. Xa que logo, trátase dunha xustiza de intereses e de competitividade. Tamén o governo manexou
critérios parecidos á hora de rebaixar
os direitos dos traballadores na normativa laboral.
O máis surprendente desta história se é que nestes momentos un pode
surprenderse de algo- consiste en
que eses pesqueiros -andaluces e
italianos- leven anos faenando con
redes ilegais, sen que as autoridades
correspondentes lles chamasen a
atención , e que teña que vir unha or'ganización non governamental a montar o escándalo para que os responsábeis se decaten da sua responsabilidade, da mesma maneira que os boniteiros bascas e galegas tiveron que
tomarse a xustiza pala man para que
as autoridades comunitárias se inteirasen de que pesacadores franceses
e británicos andan a delinquir no mar.
Quizá sexa demasiado pedirlle aos
governantes que, polo menos, sexan
coerentes e que , se realmente non
lles interesa o futuro dos recursos naturais , non se molesten en promulgar
leis e regulamentos que despois non
se van preocupar de facer cumprir .
Pero seria un detalle pala sua parte
que nos clarexasen se están directamente pala lei da selva: poderíamos
aforramos os impostas.•

VoLVER AO REGO

A SANXfNXO, POLA VÍA RÁPiDA ...
... POLA A-UTOESTRADA DESDE VIGO
EN-30 MINUTOS.
SAITIHO

Utilizando a AUTOESTRADA DO
ATLÁNTICO enlazará en Curro coa
vía rápida do Salnés.
Acérqvese a disfrutar dos atractivos
de Sanxenxo, Portonovo, O Grave,
A Toxa e. toda a comarca do Salnés.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO
o ·camiño que une Galicifl.

ACORUÍA

as

AUTOPISTAS
DEL ATLANTICO
~~~

D

esde a invención medieval do
Carñiño das Estrelas, ao país
chóvenlle cronistas viaxeiros. A Guia
·del Trotamundos de Gal iza debe ser
a última desa longa série pero a pesar da sua modernidade aparente é
moito máis vella que o Código de
Amery Picaud (século XIII). Por que?
Picaud entrou direitiño polo camiño
do Franco e non se contaminou de
tópico nengun sobre nós; este· último
texto pertence ás Guias Azules de
España e se enlama en todas as -parvadas de regulamento: a escaleira ·indefi~ida, a eséncia periférica, o país
ancorado noutro século. Hai que
aprender das guias dos trotamundos
de verdade.+

