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O 1RA declaro u un
alto o fogo
incondicional

O conflito
irlandés entra
na senda da
,
negoc1ac1on

. .

Despois de case un ano
desde a Declaración de
Downing Street entre Major e Reynolds, presidentes inglés e irlandés, e a
viaxe trunfal polos Estados
Unid.os do presidente do
Sinn Feinr:i, Gerry Adams,
o anúncio da trégua incondicional anunciada polo
IRA o 31 de Agosto, pon
na senda da negociación
un conflito nacional que
atravesa todo o século, e
do que hai poucos dias se
cumpria o 25. aniversário
do desembarco das tropas
británicas.

A posta á venda da sede central, ~ímbolo ·dun progresivo
abandono de doce anos

Fenosa marcha
para Madrid
Mentres en Abril de 1982 os líderes políticos locais se centraban no problema da capitalidade, a
empresa ponteira da economia galega, Fenosa, era na prática absorbida pala Unión Eléctrica. Doce
anos despois, a posta á venda da seu edifítio central na Coruña, e novas decisións que desprazan
definitivamente ao centro do Estado o peso da compañia, debuxan un novo mapa de dependéncia
enerxética. A Coruña e Galiza perden capitalidade económica en favor de Madrid.

Poucas horas antes de
que se fixera o anúncio
formal, os Estados Unidos
amasaran a sua disposición a contribuir economicamente á reconstrucción
da Irlanda ocupada con
máis de 200.000 millóns
de pesetas.
Gerry Adams declaraba
no semanário republicano
An Poblacht recentemente
que "moitas veces dixen
que estamos a viver a fase final do enfrontamento. ·
Tamén afirmei que non
sabia canto máis duraría
esta transición porque iso.
depende da vontade de .
todas as partes por avanzar. Quero confirmar o
compromis·b do Sinn
Feinn por progresar cara
un acordo negociado apesar de todas as dificuldade s. Despois de tantos
anos de conflito ininterrompido e no remate de
séculos de intromisión e
oc.~pación británica, merecemos a paz"+
Manifestación no ano 1982 contra a adsorción de Fenosa

p~r Unión Eléctrica Espalfo/a.

Albeñe Ansede,

VIAXES
PORGAIJCIA
l.F. Silveira da Mota
Silveira da Mota foi un destacado
periodista, avogado e político
portugués. Viaxou por Galicia nos
anos finais do pasado século. Este é o
interesantísimo retrato que deixpu das
nasas terras e das nosa~ xentes.

presidente da AS-PG:
A Xunta non dá
cifras do ensino en
galego porque son
de vergoña'
1

XURXO LOBATO / ARQUIVO

As residéncias
privadas para
vellos un
aparcadoiro sen
control legal

"A Xunta é quen ten os dados
A falta de regulamentación e insreais, pero por vergoña non
pección efectiva da Xunta sobre
· quer dalos porque deixa en rias residéncias privadas de vellos,
dículo as suas declaracións de_ permiten que a fins de século e
avances na galeguización no _ cun 16% de povoación maior de
65 anos, sigan perdurando· prátiensino. Calquer ensinante pode facer as suas contas e decas de armacenamento de vellos.
catarse en que nível ,de preA residéncia Arboreda, como ousenza do galego estamos". Attras, apenas precisa requisitos
berte Anséde fai un .balance da
para segúir funcionando con case
galeguización do ensino, a reun cento de vellos aos que chega
novación pedagóxica e a realia cobrar 90.000 pesetas mendade da situación da Reforma
suais, ás veces complementadas
pola mesma Xunta.
(Páx. 9)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·4 educativa.
(Pó~~asCenkai~

Xunta, grandes
concellos e
construtoras
rematan co
control urbanístico
Sen ordenamento do território,
a cesión de competéncias de
urbanismo aos concellos abrirá
a cancela a novas irregularidades urbanísticas, especialmente naqueles que carecen de
planeamento. Só os nacionalistas advirten a incongruéncia de
levantar os cont'rois sobre a
construción antes de ordear. O
resto dos partidos celebran
xunto da patronal da construción o anúncio da delegación
de competéncias.
(Póx. S)

Nos doce anos de fusión Unión-Fenosa o peso galega na compañia foi
debecendo continuadamente

Galiza aporta case un 20% da enerxia
estatal pero non ten mando sobre ela
G. LUCA DE TENA-XAN CARBALLA

O intento de venda da sede central da compañia eléctrica na Coruña á Xunta por 5.550 millóns de pe~etas, e a saida ao mercado
imobiliário dos principais l_
ocais nas outras cidades galegas, xunto ao traslado de instalacións como o o·espacho de Manobras á Grela
e o desprazamento rebaixado de rango da área hidráulica para Velle, configuran a situación actual da que chegou a ser
a principal empresa galega e que desde 1982 perde peso galego. As previsións de investimentos da compañia céntranse
na chamada Zona Centro, que non inclue Galiza.
D~sque o 19 de Abril do 82 Fernando Salório anunciou a fusión
de Fenosa e Unión Eléctrica, coa
antolóxica frase de "Nen Unión
Eléctrica vai colonizar Galiza, nen
Fenosa a galeguizar Madrid", até
o anúncio actual de que pon á
venda a sua sede central por
5.500 millóns de pesetas, fóronse
cumprindo en doce anos todas as
prevencións pesimistas que se
anunciaban naqueles dias.

Sen embargo na primavera de
1982 os políticos localistas coruñeses só tiñan olios para a
definición oficial da capitalidade
pala Xunta, o que fixo que Domingo Ouiroga, un dos escépticos sobre a intención final da
unión de ambasduas empresas
opinase que "moitos andan preocupados na capitalidade política posíbel cando nos acaban de
levar a capital enerxética real".

Despois de filtrada a notícia, a
Xunta procurou marcar distáncias coas escusas atrapalladas
da delegación coruñesa de
Unión-Fenosa.
Con todo, a venda das sedes
da empresa neutras capitais galegas, como é o caso de
Vigo (Rua García Barbón) confirman cabalmente esta política de
liquidacións do mapa institucional da empresa na Galiza.
centr~is

Decisións en Madrid
Na acta da Xunta de Empresa
do 30 de Maio, solicitada polo
Comité, a dirección de Fenosa
recoñece que se estaban a producir cámbios funcionais, ainda
que !les restase trascendéncia.
"No caso da Produción Hidráulica, Transporte e Transformación -sin alaban-, prevese que a
organización do próximo futuro
teña, ao igual que as restantes

áreas fun~i,onais da empresa,
un Mando Unico con centro en
Madrid, así como a desaparición
dos actuais Sectores e a criación dunhas "Bases Operativas)>, con ubicación en Ourense-Velle para a Zona Norte".
A terminoloxia Zona Centro e
Norte adoptouse desde 1982, e
mantívose desde entón o conceito de bicefália na empresa,
coa presidéncia honorária da

A grande operación
.: foi a obtención
! dunha posición
de priviléxio
no Tratamento
de Resíduos Sólidos Urbanos,
coa criación de
Sogama

Condesa de Fenosa, a real de
Amusátegui (asemade presidente do Banco Central-Hispano) e
o papel executivo do galega Victoriano Reinoso. Seguindo ese
esquema existen dous convénios colectivos distintos que para os sindicatos só se ten notado na mellara dalguns aspectos
sociais, pero con perdas importantes en empregos.
Desde fins do 93 a empresa ins istiu na necesidade de xerar
plusvalia desprendéndose de
património, o que queda ás claras coas vendas de edifícios ;
pero na mesma liña tamén suprimiu almacéns próprios , e levou a termo o traslado de material desde os proveedores ás
distintas obras. A centralización ,
facilitada pola crecente informatización , maniféstase desde hai
tempo en infinidade de detalles
como pode ser a compra de material de oficina a traveso de
Madrid , por moi pequena que
fose a cantidade .

1
1

Cámbios para A Grela

1

Un dos traslados máis decisivos
é o do denominado Despacho
de Manobras , ponto neurálxico
da empresa que non pode ser
desconectado en nengún momento. A empresa xa anunciou
que para o remate do ano irá para A Grela, coa par1icularidade
que na sua nova ubicación ficará
disposto de maneira que se pode facer un traspaso de funcións
sen transición a Madrid .

O anúncio do "traslado de funcións á Grela desde o xigantesco
edifício da Rúa Fernando Macias
na Coruña, foi o último grilón
deste progresivo vaciamento de
funcións de Fenosa, pero non o
máis significativo, pois a que presenza de 300 empregados nun
edifício no que cando menos poden instalarse 800, e por riba
nunha zona de importante valor
inmobiliário, fixeron que Fenosa,
atraveso dun departamento da
empresa, pensara hai tempo en
se desfacer deste local. O rumor
dunha oferta de compra de Galerías preciados, correu pola cidade. Con todo, esta opción obrigaria a unha remodelación total,
mentres que se a Xunta fose o
comprador derradeiro (como deseguida trascendeu) a estrutura
de oficinas pechadas do local
conservaría a sua plena utilidade. Mesmo asi, a diferéncia entre
os 2.000 millóns nos que alguns
valoran o edifício , e os 5.500
postulados, serven de fondo para configurar unha operación esFenosa quer realizar unha plusvalía de miles de millóns especulando coa sede central e vendendo os outros locais das capipeculatiYa. de grande gáUbo . .. ~a.is galega_s: . , . _ _ ••. ,
..••• _. . . . . . . • • .
. .•.••••••.•• _
• • . . •. A. IGLESIAS

A maiores, A Grela acollerá os
sistemas informáticos centrais e
o Departamento de Telecomunicacións , co que queda aberto o
traslado xeral de persoal e o valeiramento completo da sede de
Fernando Macias. Outra medida
que os membros da CIG no Comité de Empresa consideran decisiva no proceso de transformación de Fenosa, é a xubilación antecipada de Luis Fernando Quiroga, qúe era o responsábel da área que agora se traslada a Madrid cunha base opérativa en Velle (Ourense).
Outro trazo clave do cadro da liquidación é a amortización de
emprego. A CIG precisa que desde o 1982 apenas houbo altas (só
30 no 1993), e no de hoxe están
a ofertar moitas xubilacións antecipadas, que concernen a perta
de 400 traballadores. En conxun. to a plantilla pasou de 3.500 traballadores no 1982 a 2.350 neste
ano;acomezosde1995pooderia
chegar se aos 2.000.
Nos acordos de 1982 contem(¡;t~s_a á páx~'.'ª 3)

·,
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Fenosa marcha e a Xunta axuda
Ternos o 5% do território do Estado; aportamos o 20%
da enerxia e Fenosa cotiza o IRPF e o IVA en Madrid:
só faltaba que a Xunta lle comprase o edifício por 5.500
millóns de pesetas. Un coñecido empresário galega
colocaba en relación estes feitos iradamente ao saber
do rifi-rafe organizado pola antiga empresa do Conde.
Con efecto, cando un dos máis do millón de usuários
galegas vai pagar o seu recibo da lus, so pena dun
corte instantáneo, os cartas van direitiños para Madrid.

sen crítica posíbel, manu militari co aval do Ditador, que
debecia de ilusión por inaugurar pantanos e pagaba ao
banqueiro máis madrugador e desprendido na provisión
de fondos para o golpe de Estado do 36.
Fenosa foise facendo cunha posición de priviléxio no
panorama da enerxia eléctrica do Estado, que a
colocaban en oitava posición do listado de· í978.

Na sua longa história de 51 anos, Fenosa ten un claro
ponto de inflexión na primavera de 1982, cando se
entrega a mans foráneas. Algunhas voces se ergueron
na Coruña, poucas, até que sairon á rua os
traballadores. O anúncio de Fernando Salório, "Unión
Eléctrica non vai colonizar Galiza" traicionou o
subconsciente do executivo na rolda de prensa do
Hostal dos Reis Católicos: iso foi xusto o que pasou . .

O complexo Banco Pastor-Fenosa, cunha chea de
implantacións industriais, tíñase convertido, con todos
os matices que sexa preciso facer, no buque principal
da economía do país. Completábase o ente no ano
1966 coa constitución da Fundación Barrié, cunha
dotación portentosa para a época de 3.300 millóns,
unha operación hábil de cobertura sócio-cultural, que
paradóxicamente, nos dias que Fenosa vende a sua
sede, remata de lustrar a fachada dos novas locais nos
·
Cantóns da Coruña.

Durante décadas Barrié ergueu o seu império sen se
coutar nen pala defensa meio-ambiental, nen polos
custes sociais ou as non cativas externalidades de
sulagar os mellares vales do país e tripar unha ben
cumprida grella de centrais á medida de cada río. O
enorme sistema de enerxia hidroeléctrica construiuse ,

A absorción de Unión Eléctrica, apresentada como
fusión que extendería ·a áre·a de influéncia da empresa,
só precisou de unha década para trasladar o posta de
mando a Madrid. Se no ano 1982 a autonomia estaba
a nacer, a situación actual ten mudado dabondo, e pon
nun brete ao governo de Fraga.

(Ven da páxina 2)

plábase a estabilidade das plantillas. A nova disposición da empresa e a nova lexislación labora I permite máis liberdade de
manobra a Fenosa para realizar
traslados de persoal. No proceso de diversificación apenas foron asignadas tareas a persoal
da própria empresa e mesmo se
usa unha técnica que os sindicatos denúncian a preferéncia
da empresa pala sub-contrata a
pesar de teren as denominadas
USA, que son bolsas de empregados ociosos. Pódese dar o
caso de xente que está dous
anos sentada nunha mesa man
sobre man sen que lle dean labor por facer o que produce tensións causa por facer a para facer. Isa xenera irregularidades,
tensións, bloqueo de reivindicacións e un estado de ánimo que
condiciona a aceitar calquera
oferta alternativa.
A perda de emprego ou a regulación de traballadores tamén
dependen en grande medida da
situación de Fenosa no conxunto do negócio eléctrico, e tamén
na própría situación industrial
galega, que fixo descer a demanda. No que atinxe ao primeiro non só é a competéncia

A plantilla pasou
de 3.500
traballadores
no 1982 a 2.350
neste ano,
pudendo chegarse
aos 2.000 a
primeiros de 1995",
denúncia a CIG.

en território galega de Endesa,
lberduero, Eléctrica do Xallás ou
Barras Eléctricas, senón tamén
de empresas como Repsol, que
aproveita o excedente combustíbel da refineria coruñesa para
co-xenerar enerxia eléctrica.

O tesouro de Sogama
Ademais de montar unha-división
imoblliária para xestionar a liquidación do seu património, Fenosa canta con cinco distintas firmas participadas nun 100% do
seu capital. Ufisa, que é a única

A posición da Xunta limítase a acompañar as xogadas
especulativas dunha empresa a cada máis allea.
Carece de competéncias en matéria de enerxia pero
non reclama esta parte de auto-xustificación nen lle
parece que déba governar neste banzo capital do
Estado Rexión. Unha agricultura sometida á máis dura
agonía da sua história ten que pagar o quilovátio a
metade máis caro que seu competidor francés , aliviado
por moitas outras axudas do seu Estado e de
Bruxelas. O plan de electrificación rural ainda non deu
ás portas do ano 2000 eliminado o cruel paradoxo de
aldeas se·n lus ao pé dos grandes encaros. Aqui, por
fin, intervén a Xunta con 15.000 millóns para finánzar
un ínvestimento que os herdeiros do conde nunca
quixeron pagar.
lberdrola ou FECSA teñen tamén unha grande
participación de empresas de fóra do País Basca e
Cataluña, pero a forza dos seus respectivos governos
foron quen de evitar que o mando da sua enerxia
liscase fóra dos respeitivos territórios. A debilídade
dunha Xunta que trona contra os pequenos pero
achanta contra os grandes, queda máis unha vez en
evidéncia.+
ANOSA TERRA

de todas elas con persoal de Fenosa, adícase a enxeñeria e asesoam ento industrial; Cesatel á
mensaxeria electrónica; Norcontrol a control de calidade e estudos de inxenieria; Norconsult a
sistemas informáicos e Serviclub
que é unha empresa de servizos
múltiples (localización de fontaneiros, electricistas, pintores, ... ),
algunha delas sen xerar praticamente emprego directo.
A maiores, a grande operación
financeira de Fenosa foi a obtención dunha posición de priviléxio no Plano de Tratamento de
Resíduos SóJidos Urbanos. coa
criación de Sogama, participada
pola Xunta cun 51 % e que man exará un investimento de
30.000 millóns de pesetas.
Doutra parte, a Xunta convértese
en parceiro principal da empresa
ao intervir con 15.000 millóns no
Plano de Electrificación Rural.
Para unha empresa que obtén
desde os anos corenta plusvalías
a partir dos rios e as reservas
naturais do pais, esteviático do
seitor público para cumprír o que
é de feito unha obriga, en función
do contrato exclusivo de fornecem ento enerxético público, se
considera unha burla.•

Fenosa tirou un descomunal benefício a conta dun enorme custo social, e agora
déixao en mans de Madrid. Na foto, Salto de Albarellos, no ria Ávia.
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Ten máis de un millón de clientes e a metade das vendé!s da empresa

Co Plan Mega e Sogama
a Xunta aporta o principal dos investimentos de Fenosa
controladas por distintas emApesar de facturar a metade
das vendas do conxunto da
presas estranxeiras.
compañia, con 1.060.000 clientes na Galiza, Fenosa só rece- · No mercado eléctrico galega
be un tércio dos investímentos
conviven con Fenosa outras
catro empresas eléctricas. En
totais, confirmando a sospeita
de que máís que dunha fusión
posto sobranceiro está a corpoa operación de 1982 tratouse
ración púplíca Endesa, proprietária da Central Térmica das
dunha absorción en toda regra.
Pontes, como factor principal, e
distintos encaros nas caneas
A actual composición do acciodo· Bibei, Sil e Eume. Canta
nariado de Fenosa está moi recunha plantel semellante ao de
partida. Unha empresa pública,
Fenosa, cunha cifra. de ingreEndesa, maioritáría cun 9,9%,
sos de case 150.000 millóns de
seguida polo Banco Central (67%); Banco Pastor (3-4%), e
pesetas anuaís.
un grupo de entidades (Argentaría, Caixa Madrid, Caixa Galilberduero seria a outra grande
cia e Confederación de Caixas
compoñente do· sistema eléctride Aforros), ostentan cuotas
co galega coa propriedade da
que van do 1 ao 3% do capital.
meirande parte do sistema de
encaros do Sil, con Santo EsteO resto das accións GStán moi
repartidas, ainda que se consibo de Ribas de Sil como núcleo
dera que até un 20% estarian
principal. Actualmente lberdue-

ró está involucrado con Hidroeléctrica Española no Hi Holding.

En postas máis marxinais ac-

tuan Barras Eléctricas, que centra a sua actividade no Norte de
Lugo e está participada por Fe. nosa, e Eléctrica do Xallas, que
se ocupa de 33·.000 clientes én
20 municípios coruñeses.

lnvestimentos públicos

Os investimentos
de Fenosa
redúcense e
·conxélanse os
encaros previstos
en Sela, Arnoia,
Ledesma e Lérez.

Para completar este cadro o
consumo de enerxia, segundo
os dados estatístícos, ten descendido en usos industriais ,
mercé á forte crise que sofre o
conxunto do ·sector na Gaiza.
Non se debe esquecer que un
dos clientes principais de Fenosa é o complexo AlúminaA lu minio, que consume un
20% do total das suas vendas ,
o que representaba en 1990
uns 115.000 millóns de pesetas anuais.

Nos plans da empresa danse
por suprimidos a médio prazo
os investimentos en encaros
como Sela, Arnoia, Ledesma e
Lérez , reducíndose os plans ao
MEGA de electrificación rural,
Outro dado significativo é que
que ademáis está enormemenno Concello da Coruña son
te participado con cartas públimoi ·equiparábeís os consucos ou a actividade de SOGAMA, que reutilizaría o lixo urbamos de 1982 e de 1993, cando precisamente o consumo
no para alimentar a planta de
eléctrico, tanto doméstico coMeirama. A Xunta aporta o investímento de Fenosa. No futu- . mo industrial é un fiábel dado
de referéncia do desenvolviro está previsto conectar Sabón á rede gasística.
mento. •
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As raíces galegas de Fenosa foron sempre o seu baluarte publicitáriC?

O império de Barrié foise co vento

.,

· "O único e definitivamente positivo que se fixo para o desenvolvimento da rexión foi no sector da criación de fontes de
enerxia e a el van parar os reproches e non a eses sectores
permanentemente estancados
entre a morriña e a indoléncia",
dicia un inflamado Luís Caparrós, o Gran Capitán das relacións públicas de Fenosa nos
anos 60 e 70, durante o durísimo debate público que se planteou para construir o encaro de
Castrelo de Miño.
O xornal no que publicaba Caparrós, La Voz de Galicia, recollia en 1988 da voz do seu sucesor no comentário editorial, Carlos Luís Rodríguez, un retrato
de Pedro Barrié de la Maza como "modelo de empresário e finan cei ro que mantén contra
vento e maré o rexionalismo do
seu empório. (... ) É suxerente
pensar que teria pasado se Don
Pedro e a autonomia tivesen
coincidido na mesma época".
Vistas as cousas neste ponto,
apresentado Barrié como un
adalide do rexionalismo, cabe
pensar como non foi posíbel
que sustanciase arredor das
actividades do grupo PastorFenosa, un movimento sóciopolítico que dese entrada a unha autonomia forte que impedise o que once anos escasos
despois da sua desaparición foi
o tobogán dun rápido alleamento do poder de decisión galega na Fenosa.

Fraga no ano 1965, sendo Ministro de Información e Turismo, entrega a Barrié

Un domicílio galega
coas chaves en Madrid
O economista Xan Carmena
publicaba en Xullo de 1982 unha análise sobre o sector eléctrico galego en A Nosa Terra
(número .198), no que dubida
deste retrato excesivamente
benevolente, dos haxiógrafos
de Barrié e da independéncia
das suas empresas.
"Fenosa subsiste durante os
últimos tempos, ao pé de lberduero e Endesa como o bastión do capital -oficialmente

~

P[aca de Ouro ao Mérito Turístico en Portomarin.

dos últimos 40 ano~ -acrescentaba Carmena- foi supoñendo
progresivamente o alleamento
dos consellos de administración no que se tomaban as decisións sobre a produción do
fluido. A caida de Fenosa non é
máis que o acto fnal deste proceso; nengunha das decisións
sobre a produción eléctrica será tomada agora desde aqui. E
non hai Xunta nen lérias que o
impidan. Hoxe, 82 anos logo da
fundación en Madrid da Socie"O enorme crecimento da podad Gallega de Electricidad, a
téncia instalada e da produción · sua sucesora regresa do seu
de enerxia eléctrica na Galiza
exí-lio provinciano".
polo menos- domiciliado na
Galiza. En realidade, este domicílio viña senda a cada máis
formal porque a política de tarifas unificadas non . permitia
nengun trato discriminatório en
favor dos pais·es productores,
e porque o crecente proceso
de concentración de sector apoiado no Estado- viña obrigado a unhas crecentes conexións con outras empresas privadas estatas".

"Alguns malintencionados din
que o banco que afirma seguer
a ser accionista maioritário da
nova Unión Eléctrica-Fenosa
vai seguir o mesmo camiño
dentro de moi pouco tempo.
Non o creades, son os de sempre, os resentidos, os que perderon a guerra ; quizais polo
contrário , un dia non lonxano
algunha dama enloitada, anúncie baixo un retrato dun conde
difunto que un banco de todos
os galegos ven de absorber ao
Banco Central, ou ao Banco
Hispano, ou ainda mellar- aos
dous ao mesmo tempo".•

L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿#

SUBSCREBASE
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Nome ................................ Apelidos.-............................................................... .
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QRDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Os grupos de presión da construcción,reclamaban esta .medida

A Xunta cede compet-éncias aos concellos
para consumar a des-regulación urbanística
•G.L.T.

Sen ordenamento do
território, a cesión de
competéncias de
urbanismo aos concellos
abrirá a cancela a novas
irregularidades
urbanísticas,
especialmente naqueles
que carecen de
planeamento. Só os
nacionalistas advirten a
incongruéncia de levantar
os controles sobre a
construción antes de
ordenar. O resto dos
partidos celebran xunto da
patronal do sector o
anúncio da delegación de
competéncias.
A primeira solicitude de tal medida viu da Asociación de Promotores lnmobiliários , preocupada porque os programas de
actuación urban ística demorasen anos. A Federación Española de Municipios e Provincias, que preside o Alcalde da
Coruña , Francisco Vázquez ,
constituiuse en portavoz dos
constructores en nome da autonom i a local. Para Francisco
Vázquez a aportación máis importante deste traspaso de
competéncias anunciado por
Xosé Guiña seria a axilidade
pola redución de trámites "que
ás veces dificultan ou demoran
os investimentos". Dolores Villarino, que sustitue a Carlos
Príncipe, dixo que a cesión de
competéncias melloraria a autonom ia das corporacións locais e calificouna de reivindicación vella. O socialista Sánchez
Bugallo dixo en nome do Concello compostelano que se deberia traspasar esta capacidade de xestión aos municípios
dispostos a asumila.
O alcalde de Brión e vice-presidente da federación Española
de Concellos Rurais matizou
que a Xunta deberia manter
competéncias se se queria evitar que os grupos de presión da
construcción fixesen presa nos
concellos menores. Só o deputado do BNG Francisco Trigo
denunciou en roda de Prensa
que despois de prometer durante anos unha lei de ordenamento do território, a Xunta cedese
competéncias. "Non se pode vir
agora talar de delegación de
competéncias cando as Comisións Provinciais de Urbanismo
non funcionan porque tardan
meses e mesmo anos na reso1ució n de expedientes". Outro
tanto di da Comisión Superior
de Urbanismo.
Admitindo que o proceso de urbanización non pode tardar oitenta meses en cumprir o proceso que hoxe requiren as leis,
o deputado nacionalista salienta a necesidade de control e
inspeccción urbanística por
parte da Xunta. "A consellaria

Sob o pretexto da descentralización administrativa, Cuiña delega nos concellos a responsabilidade do ordenamento territorial. Na fotografia, un aspecto da cidade da
Coruña.
X. CASTRO I AROUIVO

de Política Territorial non asinou nen un só acorde de colaboración ou prestación técnica

ou de servizos cos concellos
de menos de dez mil habitantes, que o necesitarian para levar adiante unha política urbanística".

As infraccións
nas costas, toleradas

A primeira
disposición do
governo Fraga foi
derrogar as Normas
Subsidiárias de
Planeamento do
Governo Tripartito.

cións ilegais, nen os que lle pasamos · nós no momento da
transferéncia nen os que se orixinaron posteriormente. Este é o
princípio do fin da Lei de Costas
(na Galiza) e significa un retroceso no que foi o seu compoñente social".

namento global, que contemple
a participacion dos cidadáns
na configuración das cidades e
vilas. "Recentes resolucións sinala Francisco Trigo- expresan a opinión da Xunta de que
os cidadáns non teñen nada a
facer cos seus recursos ante
un concello. É como se considerasen que só a lexitimidade
democrática dá luga·r á toma
de decisións".

A proba desta falla de coorde- . Outras opinións consultadas
sobre o desprazamento de
nación é que a Consellaria non
competéncias de urbanismo
resolveu nen unha soia das
concordaron na necesidade de
máis de 1.500 denúncias de insimplificar trámites e na desfraccións da Lei de Costas. Esta
Arma eleitoral
confianza sobre os resultados
grave acusación foi confirmada
de deitar nas mans dos conceesta semana polo Director XeA Galiza ten estabelecido un
1los toda a responsabilidade · marco lexislativo básico que é
ral de Costas do Ministério de
sobre ordenamento. Repétese
Obras públicas durante a sua
de feíto unha adaptación da lei
tamén a pergunta de que conestáncia no Viveiro: "A Xunta
autonómica do Solo do 85, que
troles urbanísticos funcionarán
non resolveu nen un só expeá sua vez é refundición da lei
para defender os intereses codiente sancionador de construcestatal de 1975. Este soporte lelectivos. No anúncio do Consegal com-pleméntase coas Norlleiro chama a atención a camas Auxiliares e Complementáréncia de elementos de control
rias de 1991.
e referéncia, dacordo co arde-

'A consellaria

Paco Vázquez constituiuse en portavoz dos construtores.

ARau1vo

non asinou nengun
acorde cos
concellos
pequenos que o
necesitarian ,Para
levar adiante unha
política
urbanística!I.
Francisco Trigo

A primeira disposición de governo de Manuel Fraga, ao
asumir a presidéncia da Xunta,
foi derogar as Normas Subsidiárias de Planeamento do Governo Tripartito, que foran redactadas baixo a dirección de
César Portela. O cámbio foi interpretado coma unha conces.ión de importáncia da nova
Xunta do PP aos grupos de
presión da construcción que
representan o cincuenta por
cento do Produto Interior Bruto
da Galiza e contribuiran decisivamente ao finanzamento da
campaña eleitoral de Fraga.
Ainda que o Conselleiro a pre senta coma unha importante
simplificación .administrativa, a
medida ten esoutro aspecto de
rebaixa de controis sobre a
construcción que pode agravar
o xeral estrago dos conxuntos
·
urbanos do país .•

DIAS
GONZALO

• O aborto centra o ·
. Cúmio do Cairo
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•O Domingo 4
comeza a Li9a
con tres equipas
galegas
Deportivo, Celta e Compostela
forman parte das 20 equipas
que, ao longo de 38 xornadas,
participarán na Liga da Primeira
División de Futbol. O Deportivo
aspira ao título de campión e o
Celta quer demonstrar que o
subcampionato de Copa da
tempada pasada non foi por
azar. O Compostela estréase.
As equipas galegas coñeceron
remodelacións para prepararse
para esta campaña, pero foi a
marcha do brasileiro Bebeto o
acontecimento que centrou os
prolegómenos da Liga.•

•Da Habana a
Guantánamo
via Miami
Aos 14.000 haitianos hospedados
na base americana en Cuba,
Guantánamo, uniranse outros
10.000 cubanos que, tripulando
fráxiles balsas arrriscaron a sua
vida cruzando o estreito que une
Cuba coa Florida.
<._

Bill Clinton botou a tremer ao
facer contas da invasión de
cubanos en busca do mundo
libre e mandou habilitar
campamentos en Guantánamo,
para sorpresa e indignación dos
fu>,<idos. De volta na illa, pero na
base ocupada ilegalmente por
Norte-américa, alguns xa
solicitaron retornar ás suas ·
casas. Agora Clinton quer
negociar con Castro a
concesión de 20.000 -non máisvisados a0s cubanos. Castro
sabe que USA xa 1ncumpriu
unha vez esta promesa, cando .
o conflito era en Mariel. •

IÍ Os afectados da

teñen que
.colza
1r a
para
~

XUIZO

cobraren
O sistema xudicial español ten
as suas imperfeicións. Trece
anos despois dunha catástrofe
de saúde pública, como foi o
síndrome polo consumo de
aceite de colza desnaturalizado,
os afectados seguen sen cobrar
as cantidades ás que tiñan
direito. Sabedores de que a
xustiza non vai levar ao cárcere
a responsábeis políticos nen é
quen de obrigar aos autores do
delito a pagar as indenizacións,
os afectados víronse na bbriga
de levar diante dos tribunais a
vários altos cargos da
Administración de entón, a
Unión de Centro Democrático,
para tratar de que algun deles
sexa incriminado e o Estado
sexa declarado responsábel civil.
. subsidiário e, daquela, poder
cobrar.
A éstratéxia á desesperada dos.
afectados non gostou ao

l'
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Ocidente vai camiño de impor o
seu modo de vida ao Terceiro
mundo. Cando menos esta é a
conclusión á que chegaron
vários países musulmáns, en
vista do documento que o
Primeiro mundo quer que sexa
aprobado.
Ocidente quer que os países
en vias de desenvolvimento
poñan coto á alta natalidade
cunha política de planificación
familiar, mentres o Papa iniciou
unha campaña contra o aborto.
As Organizacións Non
Governamentais dixeron que
máis que limitar a povoación do
Terceiro mundo, haberia que
reducir o consumo no Norte
para repartir máis e mellar. O
Islam, a través de distintos
países, quer ser tido en canta
como relixión, pero a
Conferéncia Internacional
sobre Povoación e Desenrolo,
a celebrar no Cairo do 5 ao 13
de Setembro, vai camiño de
ignorar, unha vez máis, á
maioria da povoación do
Globo.•

•A jet librase e
Oubiña e Paz
Carballo receben
fortes condenas no
xuízo da Nécora
A Audiéncia Nacional ven de fallar o
xuízo da Nécora exculpando, por falta de probas, aos membros da jet
set, Carlos Goyanes e Celso Barreiros, e impoñendo severas condeas,
por tráfico de drogas e outros delitos
relacionados, a Laureano Oubiña,
Xosé Paz Carballo e Xosé Manuel
Padin Gestase , con 16, 12 e 15
anos de prisión respeitivamente. •

• Estados Unidos
preparado para
invadir o Haiti
Presidente da Audiéncia
Nacional , Clemente Auger, quen
quereria que usaran outras vías,
algo que prolongaría ainda máis
o cobro das indemnizacións. O
Estado recordou que os
afectados cobraron xa 62.686
millóns, pero esqueceu destacar
que houbo máis de 1.500
martas e miles de persoas que
quedaron impedidas. De tal
xeito que eses millóns pagados
non serviron para pagar en
nengun caso máis de catro
millóns por falecido. •

•O turismo
españoi no
ponto de mira
España pasou a ser un país
rico. Os seus súbditos xa teñen
que tomar as mesmas medidas
de protección que os norteamericanos cando viaxan ao
estranxeiro. A homologación
internacional española xa ten
saldo: seis persoas asasinadas;
a saber, tres en Marrocos, duas
en Arxélia e unha en Exipto. Aí
atrás tamén houbo mortos en
Turquía. Mentres o Sul do
Mediterráneo tórnase perigoso,
a hostelería española frótase as
mans porque se consolida como
alternativa. Contodo, a alegria
poderia durar pouco porque un
deputado laborista británico xa
anda alertando aos seus
compatriotas dos perigos do
veraneo en España.•

• Folga de fame
dos presos
·da ETA
O Ministério do Interior está á
espera de que os presos da ETA
lle comuniquen se se suman ou
non á folga de fame que
.
convocou a organización na que
están integrados. A razón da
medida de forza está na política
represiva do Estada,
fundamentada nestes momentos
na extradición de activistas da
organización armada e na
reinserción dos máis aillados.
Mentres a folga de fame toma
forza, o PP consolida unha
. posición que ten desorientadas

ab resto das forzas do chamado
pacto constitucional, xa que o

Partido Popular manifestouse
en contra da reinserción de
etarras/ Neste sentido,
compárte posición, ainda que
por razóns distintas, con Herri
Batasuna e a ETA.•

A Bill Clinton góstalle o Caribe.
Cando semella que vai deixar
tranquilos aos cubanos, ainda
que continue coa man no seu
colo , agora ten as miras postas
en Haiti. Prepara unha invasión,
di que para restabelecer a arde
constitucional.•

•O alcalde de Cariño di que
·As Somozas terá vertedoiro
industrial por caciquismo ·
"As Somozas é o lugar xeoloxicamente menos indicado para
construir un vertedoiro de resíduos industriais, pero o entramado caciquil facilita a sua instalación", dixo o alcalde de Cariño , o
socialista Xosé Luis Armada Castro, recordando a sua vella posición contra o vertedoiro de resíduos industriais das Somozas.
Segundo Armada Castro, o alcalde popular das Somozas comprou a baixo prezo os terrees e revendeullos á Xunta a cen mil
pesetas o ferrado, "nunha zona con oito regatos superficiais e
moi triturada xeoloxicamente, por iso é moi permeábel e pode
afectarás rías de Ferrol e Ortigueira".
Segundo o alcalde de Cariño, que está á espera dunha resolución do Tribunal Superior, a Xunta de Fraga non ten un proxecto industrial para a Galiza e "só sabe montar este tipo de verte doiros en zonas non idóneas, nas que o nível de concienciación
é baixo".•

Vítor Manuel Vázquez Portomeñe.

.

• Portomeñe , coloca
ao seu 1rman
António Segundo Vázquez Portomeñe, mestre de EXB e irmán do Conselleiro de Cultura , Vítor Manuel
Vázquez Portomeñe, ven de ser nomeado Xefe de Servizo de Promoción do Camiño de Santiago da
Consellaria de Cultura.
O nomeamento do irmán de Portomeñe pola via de libre designación,
en lugar de seguir a Lista de Substitucións , xa provocou a protesta de
partidos da oposición e sindicatos ,
que recusaran a praza rexeitando
que única e exclusivamente pudera
ser ocupada por persoal docente,
dado o seu contido e natureza. A razón da exclusividade os sindicatos
puderon comprobala días despois
da recusación .
Por outra banda, a Xuntan tamén foi
motivo de críticas polo despilfarro
económico derivado da próxima reconversión en oficinas de luxo dunha residéncia inaugurada en Abril en
San Lázaro e infrautilizada desde
entón.+

•Suprimido .o tren
Vigo·lrun
Despois de recalificar, á baixa, a liña
Monforte-Coruña, a Rente ven de
anunciar outro paso no desartellamento ferroviário galego, que consistirá na eliminación do enlace entre Vigo e a localidade basca de
lrun. Rente asegurou que a razón é
o descenso no uso por parte do público e os sindicatos lembraron que
o recorte de prestacións incide na
baixc;¡ de viaxeiros e non ao revés.•

GALIZA E M NDO
INDÚSTRIA ECONTAMINCACIÓN

Guiña, Cobián e Mera serán chamados adeclarar

O fiscal quer levar a xuízo por delito ecolóxico
aos responsábeis de ENCE-ELNOSA
"Coido que o feito
de chegar a un xuizo se debe á presión popular que hai
desde moitos anos
atrás. É importante
porque, despois de
tantas denúncias, é
a primeira vez Celu1osas se senta no
banquillo dos acusados", opina Masa.

• ARANTXA ESTÉVEZ

O fiscal xefe da Audiéncia
de Pontevedra decidiu
pechar o sumário aberto
desde hai catro anos
contra ENCE-ELNOSA e
erixirse en acusación
particular. Xosé Garrido
Seoane, ex xerente do
complexo, comparecerá
na declaración xudicial
como inculpado de delito
ecolóxico continuado. O
fiscal , Xaime Gago
Sevilla, tamén pediu que
comparecesen Xosé
Guiña, o presidente da
Deputación pontevedresa,
César Mera e o alcalde da
cidade, Xavier Cobián en
calidade de testemuñas. A
Asociación pela Defensa
da Ria opina que
finalmente desde a
Xustiza se entende que
Celulosas incumpre todo
tipo de normativas meioambientais.
A finais do pasado ano, o conselleiro de Ordenación do Territorio, Xosé Guiña daba a coñecer
o resultado dun estudo encarregado á consultora galesa Walsh
Walter a propósito dos níveis de
contaminación do complexo ENCE-ELNOSA. O informe confirmaba o que xa viña denunciando a Asociación pola Defensa
da Ria desde anos atrás. Celulosas non cumpria o convénio asinado coa COTOP en 1989, deitaba grandes cantidades de
mercúrio na ria e contaminaba o
ar con dioxinas.
Tras a publicidade dos informes,
o INI, proprietário de Celulosas,
paralizou a actividade da fábrica
perante uns días. O paro en
Lourizán propiciou que a directiva de Defensa da Ria se reunise
con Guiña e pedise o peche definitivo da empresa, reivindicación
arredor da cal naceu esta asociación. O conselleiro comprometeuse a facelo se ENCE non
paralisaba a emisión de productos tóxicos no prazo dun par de

Perigo
para a saúde
dos viciños

º

complexo ENCE-ELNOSA acabou con grande parte de riqueza da ria de Pontevedra. Agora os seus directivos poden ser procesados por
delito ecolóxico
A IGLESIAS

semanas. Acontecia en Xaneiro
e, sete meses máis tarde, a fábrica de Lourizán segue en funcionamento e a contaminación
non diminue.
Guiña terá que declarar como
testigo ante o fiscal pero o presidente da Asociación pola Defensa da Ria, Antón Masa, ere que
o conselleiro ten responsabilidades na continuidade do delito de
Celulosas. "Nós non queremos
acusar a ninguén sen razóns
pero eremos que no caso de
Xosé Guiña hai, como mínimo,
unha deixación de funcións. Sabemos que el declarará que,
desde que acedeu á Conselleria, estudou informes e esixiu
que ENCE se adaptara á legalidade. Pero o que fixo é seguir
dando prazos e apoiarse nos
pastos de traballo para non pechar a factoría", di.
O mantimento dos pastos de
traballo é a garantía que esixen
os membros de Defensa da Ria
se se pecha a factoria. Ao que

Antón Masa declara non coñecer exaustivamente o escritoelaborado polo fiscal sobre o
complexo ENCE-ELNOSA pero
sí sabe que se fai referéncia a
un "periodo de busca de probas". O presidente de Defensa
da Ria ere que, se se refire a
demostracións de que a factoría
é contaminante, hai probas de
abando. O sumário está aberto
dende 1990, data desde a que
se fixeron estudos e informes
que advertían do perigo dos verquidos á ria e das emisións ao
ar de celulosas. O último destes informes é o Wallace Evans,
que se fixo público a finais do
pasado ano.

Presión popular
Desde hai anos, os viciños de
Pontevedra organizaron protestas contra Celulosas polo que
significaba de ameaza contra a
sua saude e, ademáis, no caso
dos mariscadores, contra o seu
médio de traballo. A pesar das
evidéncias do brutal delito ecolóxico, os responsábeis desta
fábrica do INI semptre negaban
tal e se limitaban a dicer que a
única consecuéncia negativa
era o cheira a zudre.
Agora a Asociación pola Defensa da Ria pensa que pode ser o
momento de que a xustiz.a os
apoie para pechar o complexo.

Agora, o fiscal no
seu informe fai unha grande referéncia a estos riscos dos que
xa se advertia hai vinte anos.
Os controis técnicos sinalan que
o nível de verquidos supera os
parámetros fixados pala CE,
sendo os de mercúrio os máis
perigosos para as persoas e para a vida da ria. A baixa da produción dos moluscos foi significativa de abondo nos últimos
anos. O informe advirte da grande concentración de mercúrio
que sofren as espécies que viven próximas ao área onde o
complexo efectua os v~rquidos.
O fiscal tamén fai referéncia ás
emisións contaminantes por ar.
Por fallos técnicos ou inadecuación de sistemas , a contaminación da atmósfera con azufre
pode provocar enfermidades de
caracter respiratório, denunc.;ia
que xa ven senda feita dende a
inatalación das Celulosas. O fiscal conclue que ENCE-ELNOSA
non cumpre nengunha normativa, nen a comunitária, nen o
convénio coa Xunta. +
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Busca de probas
do delito ecolóxico

"Eu quero entender que este periodo de probas ao que se retire
o fiscal é o das declaracións de
inculpados, testigos, peritos. En
calquer caso, este periodo debería ser o máis breve posíbel
para dar paso ao xuizo e ao peche definitivo da empresa", sinala Antón Masa.
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(A Fonsagrada) , A. Díaz Amor (Rlbadeo). M.A. Torres (Verin), Manuel

non están dispostos é a que se
utilice ese pretexto para .manter
Celulosas aberta xa que tamén
corre perigo o traballo dos mariscadores da ria de Pontevedra
a causa da contaminación.

Xa, desde anos
atrás , diferentes ascociacións viñan talando dos riscos que
supuña a factoria de
Lourizán para a saude. Na década dos
70, un informe médico avisaba do progresivo aumento
das enfermidades
bronco-pu 1mon ares
e dos perigos da
acumulación de
mercú ria na cadea
alimentícia. As conxuntivites tamén foron moi frecuentes
debido á contaminación polo ar.

'

Juan C. M. Betelú.
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A REFORMA PSIQUIÁTRICA

O DECRETO DA MISÉRIA
A POLÍTICA DE PRIVATIZA\:OM INSTITUICIONALI\:A OUTRAVOLTA O MANICÓMIO
RAMoM MUNTXARAZ

Em 1987, a Comissom Assessora em
Matéria de Saúde Mental da Xunta publicava um "informe" de recomendac;;:.ons sobre os princípios assistenciais, número
de recursos e func;;:ons dos servic;;:os, para
a Elaboragom do Plano Galego de Saúde
Mental baseado no Informe da Comissóm Ministerial para a Reforma Pisquiátrica" espanhola.
Em 1988, o Partido Popular, (PP), utiligan,od o ante-dito documento, quitava o seu
"ante-Projecto de Lei Galega de Saúde
Mental" que nunca apresentarom e que,
como veremos, nom tenhem interesse
nengúm de apresentar no parlameFJto autonómico.
Atopam-se ante a contradicc;;:om de nom
poder debatir, e ter que rejeitar, o que
eles mesmos legislarom. Tenhem-o que
rejeitar porque aquel ante-projecto de lei
alomenos marcava uns objectivos assistenciais mínimos; recomendava uns recursos e dotac;;:ons de pessoal em func;;:om
do território a cobrir; des-centralic;;:ava a
gestóm e establecia sistemas de coordenac;;:om entre os dispossitivos e asignava
umhas func;;:ons concretas aos servic;;:os.
Aquél projacto implicava assumir, (além
dun importante investimento económico),
um modelo de assistencia psiquiátrica pública que "tirava pedras" ao corporativismo, aos interesses privados e as gestóns
plenipotenciárias, centralic;;:adas e autoritárias que, como monstraremos, pretendem
impar, no eido da Saúde Mental, os "economistas da saúde" da Xunta.
PRIVATIZAR
A ASSISTENCIA PSIQUIÁTRICA

Agora, ante esse panorama, aproveitando a conjuntura da sua maioría política
no Parlamento autonómico e, · tamém, a
falha de resposta social, sindical e política, decidem substituir aquel Ante-Projecto de Lei por um Decreto, (a velha
usanc;;:a da Ditadura, como já tenhem experiencia de abando Fraga e Romay),
que vem a executar no eido da Saúde
Mental o plano de privatizagom do Sector
Sanitário Público galega e que, (entre outras medidas), supóm:
• 1) Recurte dos investimentos para a
criac;;:om de servic;;:os psiquiátricos. E, para
os que se podam criar no subcessivo, temas como os da sua ubicagom, dotac;;:om
de recursos ou func;;:ons e cobertura de
populac;;:om, medirám-se ao margem dos
critérios de territorialidade, comunitariocentrismo, integralidade, integrac;;:om, e
participac;;:om comunitária. Todos eles,
conceitos básicos em qualquer reforma
que pretenda estar adaptada as necessidades reais dos usuários.

• 2) Eliminac;;:om gradual de todos os servic;;:os e prestac;;:ons que supunham "gasto", suprmindo-as ou concertando-as com
servigos e instituigons privadas, movimentos associativos, etc., como ja fixerom com os centros
de drogodependencias e pretendem fazer com o tema da
reabilitac;;:om e re-insergom. Som temas
tam concretos como
a cobertura de servic;;:os sociais, a assistencia a reabilitagom
extra-hospitalária; os
programas ocupacionais; as residencias
assistidas ou os pisos
protegidos na comunidde, entre outros.
• 3) Eliminagom progressi va de prestagons assistenciais
específicas, com importantes restricgons
na assistencia domiciliária; na assistencia as situagons de
crise; no seguimento
assistencial extrahospitalário de doentes; nos programas
de promoc;;:om da saúde; na investigac;;:om; na assistencia psiquiátrica a colectivos marginais
(emigrantes e parados), que até agora
alomenos estavam
contempladas como
parte da "teórica" reforma e que no "Decreto" nem sequera
aparecem nomeados.

• 5) Criac;;:om dumha burocrácia de altos
cargos, (Gerencias Hospitalárias) , dependentes directamente da Conselheria de
Sanidade, (SERGAS), com plenos poderes para impór as condic;;:ons de contratac;;:om, sanc;;:ons e despidos,
("flexibilizac;;:om"); para abrir ou
fechar dispossitivos,
para determinar a mobilidade funcional e
geográfica dos trabalhadores; para suprimir
servic;;:os e amortic;;:ar
postas de trabalho.
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-----------'Aquelas capas
sociais que nom se
vam poder
auto-financiar a sua
assistencia, som a
"carne de canhóm."
dos manicómios"

• 4) Mantimento dos
Hospitais Psiquiátricos, (manicómios),
como pegas centrais
para os internamento s psiquiátricos o
que significa, de um
lado, a cancelac;;:om
de investimentos para a criagom de novas Unidades de
Hospitalizagom Psiquiátricas nos Hospitais Gerais. De outro, a nula vontade política para acabar
com este tipo de instituigons mentres
podam ser utilic;;:adas como fontes de
aforro económico. E por último, re-manicomialigar os que estavam em fase de
des-lnstituicionalizac;;:om, (caso do Rebulhom de Vigo).

mentas nas zonas relativamente mais des e nvol vid as em recursos, (PonteVedra/Vigo/Compostela/A Corunha), o
SERGAS e o Servigo Autonómico de Saúde mental , (tanto dá), nom tenhem escrúpulo nengúm para permitir que empodrec;;:am as zonas assistencialmente mais
deprimidas que, nalguns casos, estám
baixo mínimos de recursos.
Assim acontece com o manicómio de
Castro de Ribeiras de Lea, (que actualmente só dispóm de 1 psiquiátra para
290 doentes), e cuja "reforma" consistíu
em cambiar-lhe o neme polo de "Centro
Assistencial e Reabilitador". Ou com o
sub-realista manicómio de Toém, que é
o único lugar de internamente de doentes psíquicos para toda a província de
Ourense , (depende da Xudnta desde
1988-87), e ao que querem transformar
numha "experiencia piloto" que sirva como modelo para a " ... superac;;:om " e
" ... transformagom" dos Hospitais Psiquiátricos em Galiza.

• 6) Em relac;;:om com
o ponto anterior, tamém tratam de liquidar
todos os factores que
podam limitar o poder
das Gerencias em matéria laboral, (estatutos
e garantes laborais, órganos de representatividade sindical). E para efectivigar legalmetne todo isto, pretendem convertir a actual
dependencia jurídica
dos centros, (pública),
pala de "empresas públicas submetidas ao
direito privado", (fundac;;:ons , patronatos,
sociedades anónimas,
segundo os casos) ,
substituindo as actuais
direcc;;:ons e organismos de representatividade dos trabalhadores por Conselhos de
Administrac;;:om que terám plena capacidade
para levar a cabo as
medidas económicas e
laborais ante-ditas.

A maior parte dos trabalhadores da saúde mental coidamos que as verdadei ras reformas , além das demagógicas e
oportunismos políticos, das declarac;;:ons
de princípios e utopias , necessitam de
investimentos suficientes para a apertura de novas recursos na comunidade ;
para a criagom de lugares de internamente dignos e alternativos ao manicómio; para a cobertura assistencial dos
sectores da populac;;:ons com riscos e
problemas específicos, (nenas , adoescentes, velhos , toxicómanos, alcoólicos,
parados, emigrantes, doentes de SIDA,
etc.) , e mais investimentos para a investigagom em Saúde Mental. Tamém
supom um compromisso das autoridades públicas com aquelas capas sociais
que nom se vam poder auto-financiar
nunca a sua assistencia. Estes som , e
serám sempre , o "carne de canhóm "
dos manicómios e tamém os que mais
riscos correm para a preservac;;:om da
sua saúde.

• 7) Vinculac;;:om total,
(organizativa e investimentária), da Assistenci a Psiquiátrica ao
SERGAS, (e a eventual desaparic;;:om, a
médio prac;;:o, do actual
Servigo Galega de Saúde Mental), com o
quál pretende-se homologar a assistencia
psiquiátrica aos objectivos privatigadores marcados pala Conselheria para o resto da Sanidade Pública.

a

Polo contrário, ergu.er categoria de objectivo principal da "reforma psiquiátrica"
em Galiza umha redugom de investimento
e func;;:ons , num Sector tam urgentemente
necessitado em recursos , como é o da
Saúde mental, só pode super, (de facto já
está a acontecer) , ponher novas, e mais
"baratos", tixolos nos velhos "muros" dos
manicómios e que, mais umha vez, os trabalhadores tenhamos que gestionar, (e ista vez por decreto), a reproduc;;:om da miséria nas vítimas de sempre. •

RECURTE MAIOR
PARA AS ZONAS MÁIS DEPRIMIDAS

RAMOM M "J'\'J'XAl<AZ é P ·iquiatra.
Xefe Clínico da "Com unidad Terapeutica
6 de Maio" do Servizo de Reabilitación
do Hospital Psiquiátrico d Rel ulló n

Mentres se está a argalhar toda esta política de privatizm;:om e recurte de investi-
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VELLEZ ESERVIZOS SOCIAIS

A

falta de
regulamentación e
inspección efectiva da
Xu nta sobre as
residéncias privadas de
vellos, permiten que a
ti ns de século e cu n 16°/o
·de povoación galega
maior de 65 anos, sigan
perdurando práticas de
armacenamento de
vellos. A residéncia
Arboreda, como outras
moitas, apenas precisa
requisitos para seguir
funcionando con case un
cento de vellos aos que
chega a cobrar 90.000
pesetas mensuais, ás
veces complementadas
pala mesma Xunta.

ANXO IGLESIAS

Nengunha institución controla a abertura e funcion~mento dos asilos privados

Arboreda, un ·modélico aparcadoiro de vellos
8LUPE GÓMEZ

Na vila de Pazos de Borbén, en
Pontevedra, atópase a casa-fogar Arboreda. O edifício no que
se aloxa esta residéncia para
anciáns desde fora ten todas as
trazas de ser unha sala de festas. De feíto foi un hostal no que
se incorporaron mobles, unhas
camas de hospital e nengun
cámbio máis de mobiliário fixo
falta para montar, hai tres anos
e médio, unha residéncia para
vellos. Da fachada non tiraron
un letreiro no que di que ali houbo antes un bar. A directora,
Avelina Rey Arce, recoñece que
non existe unha normativa que
marque os requisitos que unha
residéncia privada debe cum prir . Os únicos permisos que
Avelina ten no seu poder son a
licéncia do concello , a licéncia
fiscal e un permiso de "pensión
para anciáns".

que a própria Xunta de Galicia
mandou pacientes para a sua
"casa-fogar".

tamén se orientan á falta de preparación do persoal que asiste
·
aos vellos.

Denúncias dos familiares

Arboreda de~lara posuir un cadro de persoal formado por un
médico xeriatra, dous ATS, 4 auxiliares e sete coidadores que
sen nengunha caste de cualificación atenden a diário aos vellos.
Estes, nas suas mans, sorrin como nenas pequenos e a directora di que as suas caras e o cariño que lle teñen -mesmo a
abrazan, tocan e bican- reflic-

Nas últimas duas semanas sucedéronse queixas por parte
das fam ílias de residentes en
centros privados para a Terceira
ldade nos que puderon observar
faltas de hixiene, comidas que
non compren os mínimos de calidade ex fxibeis, espazos insuficientes, a mistura de vellos sans
con outros gravemente enfermos -ben ff sica ou mentalmente- e de vellos con xóvenes.
Mesmo foron denunciadas si tuacións que rozan os maos tratos por parte dos coidadores. As
queixas, se ben afectan a máis
residéncias proveñen maiormente do centro privado Arboreda. A directora di que a razón
deste malestar radica nos conflitos que se dan entre os familiaEn efeito Arboreda é como unha , res dos seus residentes pois "a
pensión, pero non precisamente
tilla do vello adoita a estar condas boas. Os vellos que nela retenta pero a irmá ou a curmá
siden están, na sua ·maioria, denon, e quen as paga é a resimentes e daquela precisan de
déncia. Eu teño a conciéncia
atención especializada. Algo
tranquila". As diversas queixas
máis que comer, dormir, estar
"aparcados". Son as doce da
mañá e os residentes, nunha
longa sala, están sentados na
maiorja arredor de mesas. Hai
unha televisión. Asi pasan os
A Lei de Servizos Sociais, pudias sen nengun tipo de activiblicada no Diário Oficial de Gadade que os faga crerse ainda
liza o 23 de Abril de 1993, reválidos, activos, persoas. Este
colle que "A iniciativa privada,
xeito de tratar aos vellos ressuxeita, en calquer caso, ao réponde a unha tónica xeralizada
xime de autorización adminisnos centros privados que contrativa, queda regulada tanto
siste en "asilalos", sen máis
na sua modalidade social cocontemplacións. Mozos aqueimo lucrativa, tal como a realixados de esquizofrénia están
dade dos servizos sociais o de·entre os maiores. A directora de
manda". Pésie a esta boa de• Arboreda comenta sobre un veclaración de intencións, a Xunllo que mandaron do psiquiátrita mantén unha política irresco Rebullón "ven ás veces un
ponsábel no que se retire a bepsiquiatra a velo", e engade

ten o seu benestar. 'E di, como
se dirixise a sua empresa só por
caridade e non con afán de lucro, "isto é o que realmente me
importa" mentres os residentes
botan gargalladas máis por perda da razón que por felicidade.

está por riba de todo e afoga a
posibilidade de dar un coidq.do
óptimo aes máis vellos. A resposta da Administración é a inibición: ao non ser residéncias
subvencionadas non entran no
seu ámbito.

A directora di que a ela a versión
das visitas e o que ali poidan observar non lle importa. Pero Manuel, un mozo que foi ali visitar
un familiar di da sua residéncia
que "aquilo é penoso. A min méteme medo ser vello".

A leí non couta a posibilidade de
calquer tipo de vexacións, falta
de atención ou coidado inadecuado que se poida dar nas residéncias privadas de Galiza. Un
inspector da. Xunta, segundo a
directora da residéncia Arboreda,
ven cada tres meses a vixiar o
estado da cociña, cuartos de baño e comedores. É o único seguimento. O médico especialista
Tomás Ares constata que "os
inspectores non traballan con
nengun tipo de critério xeriátrico".

'Son tolos desprotexidos'

As reclamacións
non poden
tramitarse porque
non hai nengun
marco legal ao que
axustarse.

A Secretaria de Acción Social
de UXT declara que cando levou as suas queixas ao servizo
de Benestar Social de Pontevedra respondéronlles que non se
podían tramitar as reclamacións
porque non habia nengun marco
legal ao que axustarse. O problema é, segundo o sindicato, a
deixación das institucións sobre
un servizo que estas non satisfán completamente. Permítese
asi que o réxime de residéncias
privadas se convirta nun mercado no que o negócio lucrativo

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

Garaxes con camas
nestar da povoación de máis
anos que, por non atapar praza
en residéncias públicas, fai uso
da oferta priVada.
Os centros privados galegas da
Terceira ldade operan con total
liberdade, ás veces sen escrúpulos á hora de tratar aos vellos.
Na criación de residéncias ou
fogares de anciáns rexe a filosofía do "todo vale" e do "campo libre". Segundo Tomás Ares, xeriatra e director médico do Bal-

neário da Toxa, dentro do sector
privado "a residénda da Terceira ldade de Vilanova é a única
que cuinpre boas condicións en
canto ás características do edifício, a especialización do persoal
e nível de xestión". Segundo Tomás Ares "na Galiza non hai unha definición exacta do que é
unha residéncia de anciáns e a 1
sua regulación legal correspon- 1
dente e portante calquer pode· :
montar \Jn chiringo ou unha ga- :
raxe con camas".+
1
.

1
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Custos que alcanzan as
90.000 pesetas
Alguns dos residentes están a
pagar pola sua residéncia neste
antigo hostal até 90.000 pesetas. A dirección da residéncia
encarrégase de solicitar da Xunta axudas de carácter individual
para os que cobran menos: Sen
embargo, a Secretaria de Acción Social do sindicato UXT de
Vigo denúncia que este diñeiro
público é concedido ao vello pero despois non se fai nengun tipo de seguimento dos cauces
que seguen as axudas cando as
cobra o seu destinatário·.
"Con noventa mil pesetas -din
na UGT-, os vellos ben poderian pagar a estáncia nun verdadeiro hotel, non nun vello hostal
de paredes caíndolles a pintura
e no que os proprietários non tiveron a amabilidade -porque
non l.lelo exixian- de instalar un
ascensor para subir aos cuartos
e montaron sen máis miramentos unha residéncia/negócio. +
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CONSERVACIONISMO ECONFLITOS P~SQUEIROS

VIDA NOS .MARES, TRABALLO PARA O FUTURO SEBASTIAN LosADA

A chamada "guerra das volantas", que
enfrenta aos pescadores do naso país,
xunto a cántabros bascos, cos pesqueiros franceses, ingleses e irlandeses,_ven
de introducir con forza no vocabulário da
opinión·pública conceitos como os de sobrepesca, arte· non selectiva ou espécie
non obxectivo, verbas estas representativas dun modelo pesqueirp industrial e terribelmente depredador, responsábel da
situación actual da pesca a nível planetárjo. Efectiv.~mente, a "guerra das volantas" é un máis dos capítulos dunha profunda crise pesqueira internacional.

e

É moi importante decatarse de que non
se trata exclusivamente dun probl~ma
pontual, de que forma parte dun problema
global que debemos contemplar como tal;
a expansión masiva e incontrolada das
frotas pesqueiras industriais, os seus critérios na regulación do esforzo pesqueiro,
a sua sobrecapitlaización, a crecente privatización dos recursos do mar, ou a conseguinte acumulación da riqueza destes
recursos nunhas poucas mans, son elementos fundamentais dunha crise glogal
que exixe unha reforma r~dical da política
pesqueira internacional.
Do 15 ao 26 deste mes de Agosto, celebrouse en Nova lorque a terceira e última
ronda da ~· conferéncia das Nacións Unidas sobre Stocks Transzonais e Espécies Altamente Migratorias" -chámanse
stocks transzonais a aquelas espécies
que se moven entre as Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), e alta mar. Asistiron máis de 120 ONG's (Organizacións
Non Governamentais), de 27 países asinantes dunha declaración conxunta: "Unha chamada á reforma da pesca mundial". Organizacións ecoloxistas, sindicatos, conservacionistas. .. están a presionar aos governos asistentes a estas conferéncias para que propoñan e apoien resolucións acordes cos princípios básicos
dunha pe_sca verdadeiramente responsábel na que primen o critério de precaución na explotación e conservación dos
recursos pesqueiros, a protección dos
ecosistemas e espécies asq9iadas a estes recursos e os direitos prioritários dos
traballadores da pesca e comunidades
pesqueiras que dependen tradicional e
culturalmente deste recurso. Os resultados desta Conferéncia serán apresentados á Asemblea Xeral das Nacións Unidas (49ª sesión), este mesmo ano.
No transcurso das anteriores sesió.ns as
ONG's asistentes fixéronse eco da nece-

sidade dun "instrumento legal global e
stocks; a biomasa reprodutora do bacavinculante, aplicábel en todo o rango dos
llau ártico áchase nunha centésima parte
stocks transzonais e altamente migratódos níveis históricos; 30.000 pastos de
rios, incluindo ás espécies asociadas e traballo perdiqos, 30.000 refuxiados amdependentes, hábitats e ecosistemas".
bientais, son a consecuéncia. A situasen embargo, os re- ·
ción do bacallau no
sultados teñen sido
Mar do Norte non é
lamentábeis. As nemoito mellor. Un esgociacións mostrárontuda de 1992 estabese fatalmente pechalecia os stocks reprodas aos temas clave;
dutores de bacallau
as ONG's foron exnunha cuarta Rarte
cluídas dás sesións
do seu nível habitual.
de negociación duAs lllas Faroe, cuxa
rante catro días na
economía depende
terceira semana coa
nun 95% da pesca,
excusa de manter unprincipalmente a do
ha "reunión informal";
bacallau están en
bancarrota.· Antes da
os países coas meirandes frotas en alta
esquilmación dos
mar trataron por toseus stocks a renda
dos os meios de debiper capita dos seus
litar medidas exaustihabitantes estaba envas de conservación
tre as máis altas do
nas pescarías que ex- - - - - - - - - - - - mundo.
plotan; namentres, os
É tan só un exemplo.
países costeiros empregarian o fracaso
Poderíanse citar páxinas e páxinas de na toma de medidas
en alta mar como
les, en lndonésia, en
desculpa para ampliar
Nova Zelándia , en
as suas ZEE, o que
Chile , México ... É o
deixaria libre o paso a .
resultado dunha siunha maior sobreextuación dramática
plotación dos seus reque a própria FAO
cursos sen a posibilirecoñece nos seus
dade dunha interveninformes: "a meiranción da comunidade
de parte dos caladoiinternacional, nunha
ros do planeta están
época na que a gloplenamente explotados ou sobreexplotabalización das pescarias fai que as grandos". O resultado é a
des multinacionais
destrución de postas
pesqueiras sexan cade traballo en todo o
da vez máis quen nemundo , millóns de
gócien o acceso aos
novos refuxiados amcaladoiros nacionais.
bientais e a acumulaNesta terceira sesión
ción das capturas en
non parece que vaia
cada vez menos
a haber . cámbios
mans. A actual polítisubstanc~ais, polo
ca pesqueira é un
que a lenta agonia dos nasos mares e
exemplo evidente de que a conservaoceanos previsibelmente continuará. ·
ción do meio ambiente vai ligada ineludilbelmente ao traballo para as xeraUn dos casos máis espectaculares e cocións futuras.
ñecidos é o de Terranova. A esquilmación dos· seus caladoiros provocou o peUNHA VISIÓN PARCIAL
che das pescarias de bacallau ártico; en
1993, foron clausurados outros stocks de
Contado, ainda unha boa parte da povoapeixes de fondo, ás que lle seguiron no~
ción segue a considerar que nestes temvas pescarías en 1994, chegando a clau- pos de recesión económica a conservasurarse a pesca de subsisténcia nalguns
ción de postas de traballo debe ser o ob-

'A pesca industrial,

masiva e
incontrolada produce
a acumulación de
riqueza nunhas _
poucas mans,
esquilma os stocks,
destrue as pescarias
artesanais e avoca a
millóns de
traballadores en todo
o mundo á pobreza"

xectivo prioritário, quedando a protección
do meio ambiente nun segundo plano. Non
debemos esquecer que ese é de seguro o
ponto de vista francés no conflito que estes .dias nos ocupa, ou o español no caso
dos volanteiros de Algeciras, e que os que
pensan deste xeito, cando defenden aos
. pescadores bascas, cántabros ou galegos,
fanno máis que nada porque están a defender os postes de traballo dos que dalgun xeito consideran os "seus" pescadores, que neste caso levan razón desde un
ponto ambiental; mais isto para eles non é
unha condición necesária, nen moito menos suficiente. É quizá o resultado da moderna cosmovisión urbanita da nosa existéncia neste planeta, dunha pretendida autosuficiéncia tecnolóxica fomentada polo
sistema, que fai esquecer aos seus beneficiários que ante todo dependemos do
meio natural. O home da cidade no mundo
ocidental , relegado da produción por revolucións verdes, azúis; cuotas comunitárias
e demais sorte de formas de concentración
e tecnificación da produción, vive totalmente á marxe desta nosa dependéncia, como
mero consumrdor, vítima dun modelo de
progreso que xa demostrou sobradamente
ser incapaz de proporcionar traballo a toda
a povoación, e que ademais sobrevive grácias á destrución do meio ambiente planetário e da explotación dunha maioria dos
seus habitantes.
A pesca industrial, masiva e incontrolada,
rexida pola lei do máximo beneficio, produce a acumulación de riqueza nunhas
poucas mans, esquilma os stocks, destrue as pescarías artesanais que garanten unha sostibilidade dos recursos e unha distribución equitativa da riqueza, e
avoca a millóns de traballadores en todo
o mundo á pobreza e á fame, afastados
.de toda capacidade de produción, sen
meio nengun de subsisténcia.
So unha pesca selectiva, inserida nun
modelo de xestión global e vinculante, no
que os critérios de precaución, e non os
económicos, regulen o esforzo pesqueiro, que contemplen medidas de conservación dos ecosistemas e espécies asociadas aos recursos pesqueiros e que
garanta os direitos dos traballadores que
dependen histórica e culturalmente destes recursos, poderá garantir a sostibilidade dos stocks a nível mundial e, xa
que logo, traballo para o futuro.•
é Coordenador
da Campaña Litora l
da Asociación BIOTOPO-CODA

SEBASTIAI\ LOSADA FIGL 'EIHAS

COMUNICACIÓN

NACIONALISMO E MEIOS DE INFORMACIÓN
.MA.NuEL MERA
Abonda con ler ou ver os meios de información da Galiza para se decatar de que
o nacionalismo no seu conxunto ten neles un papel secundário. Poucas son as
entrevistas a dirixentes de partidos políticos e organizacións sociais. Só algunha
que outra nova na páxina esquerda e con
titulares longos e de letra pequena, para
que non se poda dicer que hai marxinación. Na rádio hai unha maior presenza,
pero na TV, tanto na autonómica como
na estatal, o boicot é total; especialmenJe
nos programas de entrevistas, que son
os que permiten que o televidente lembre
ao entrevistado e se fixe na mensaxe.
·En certos períodos os meios de información oferecen un respiro, e tratan a Gste
ou aqu~I partido, organización de base,
nacionalista, en pé de igualdade coas organizacións de ámbito estatal. Non se
tratá dun acto de democrácia, só responde a favorecer unha alternativa concreta
nunha situación éonxuntural de litíxio entre partidos ou sindicatos españois. lsto
confunde e, ás veces, mesmo hai quen
pensa que 'este meio ten unha-postura

"máis aberta'' cara o nacionalismo, pero o
tempo, que é inxerorábel, demostra que
a sua atitude responde máis unha vez a
unha táctica dos que teñen o poder.

tórico e axuda en grande medida a rachar o cerco, pero é unha pinga nun caldeiro. Compre un xornal .como o que este
semanário ten proxectado.

Frente a esta actuación homoxénea e
A actuación frente ao nacionalismo dos
perseverante dos meios de información
r]ieios _de información, e a homoxeneidana_Galiza, compre que o nacionalismo
de que teñen neste
. construa alternativas
tema todas as empreprópias. Non abonda
sas privadas e públi- - - - - - - - - - - - - - con protestar cada
cas, demostra, asevez que o illamento é·
made, que a patronal
tan forte que dá a im~
galega mira o naciopresión de que forzas
nalismo con ollas de
que representan entre
clase e que, por máis
o 20-25% dos cidaque partidos como o
dáns son algo resiBNG teñan como aldual. Ademais, a proternativa a protección
testa que non se cone desenvolvimentod a
verte nunha postura
empresa autóctona e
ofensiva, remata por
dese sobradas mosse transformar en · detras de ser coerente
sánimo e derrotismo.
nisto, a patronal ve
Non hai dúbida de
tv,
coa mesma aversión
que un semanário ce'de. sempre todo o que
mo A Nosa Terra,
cheira a galego (agás
com meios limitados,
casos ~ m1oi 1 indivicumpre un papel his- ·

'Trátase de apoiar
o que ternos, que
levamos tantos anos
realizando e que
evita o siléncio total
de xornais, emisoras
de rádio e de
sobre
as posturas e avances
-dp-,nacionalismo" t:.,
.1

1'

duais). Son moitos séculas de história
nos que hai un paralelismo entre castellano e poder, e galega e clase traballadora.
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Necesitamos un xornal, emisoras de rádjo
e periódicos das organizacíóns nacionalistas que cheguen a cotio e masivamente
á cidadania. De non ser así, de pouco vale o esforzo imenso que realizan os nasos
militantes nas institucións, empresas e
bairros,-por qye todo quedar silenciado ou
será distorisonado: Pero para iso compre,
primeiro comprensión da importáncia, e
lago vontade de contruir. Non se trata de
realizar cada un meios de información
que sexan espello persoal ou partidista,
senón de viabilizar proxectos que teñan o
carpo suficiente como para que andando
o tempo sexan alternativa aos que hoxe
conta o españolismo. Trátase en definitiva
de apoiar o que ternos , o que levamos
tantos anos ·realizando, e que ainda que
moitas 'i'eces non nos decatemos, evita o
siléncio total de xornais, emisoras de rádio e de tv, sobre as posturas e avances
do nacionalismo.+ - ' '
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NOVA ORDE. ECONÓMICA
Organízase a fins de Setembro un foro alternativo ao
aniversário do FMI, BM .e GATT

Voces de todo o mundo contra
o progreso do capitalismo

Capital humano
MANuELCAO

• ARANTXA ESTEVEZ

Un dos recursos básicos das sociedades democráticas é o capital humano. Trátase dun recurso endóxeno e do que a própria
sociedadé fixa a cantidade e a calidade ainda que non tanto o
prezo. En determinadas 'profisións os prezos son fixados nos
mercados mundiais. Asi, por exe·mplo, l. López de Arriortua seria
un profisional da empresa que compite no mercado mundial
mentres Mario Conde só poderá permanecer no mercado español protexido por unhas mgras do xogo feitas á sua medida: é
avogado do Estado.

Un foro alternativo
contrarrestará a Asemblea
Xeral do Fondo Monetario
Internacional (FMI) e
Banco Mundial (BM), que
se celebrará en Madrid no
próximo Outubro. O 50
aniversário da creación do
FMI, BM e GATT receberá
resposta nun encentro
mundial de Movementos
Sociais e ONG 's en
Madrid , do 26 de
Setembro ao 1 de
Outubro. As outras voces
do planeta é a mostra do
rexeitamento ao
"progreso", entendido
como depredación; un
foro onde se escoitarán
argumentos diferentes aos
das institucións de Bretton
Woods, expoñentes do
poder económico mundial.
Este foro alternativo está organizado por AEDENAT (Asociación
Ecoloxista de Defensa da Natureza) e outras organizacións do Estad o ainda que haberá unha
grande presenza de organizacións de diferentes paises. Todos
os colectivos tratan de analisar
o~ efectos económicos, sociais e
ambientais das políticas aplicadas por organismos como o FMI.
Durante todo este ano, en diferentes países do mundo, lévanse a cabo campañas de contestación ao aniversário das institucións de Bretton Woods. Lemas como Sabe vostede onde
van os seus cartas? ou Cincuenta anos chegan de abando
serven para concenciar á povoación de que estes organismos
serven para manter a hexemon ia política e económica das
grandes poténcias encarnadas
en transnacionais .
A Asemblea Xeral do FMI e
Banco Mundial reunirá en Madrid a máis de dez mil banqueiros, ministros, políticos e xornalistas. Con motivo do aniversário
-destas institucións, farase especial fincapé na sua proxeción de
futuro. Por esta razón, para as
organizacións participantes no
foro alternativo é fundamental
"denunciar a estes organismos
como os principais responsábeis da$ inxustas relacións económicas internacionais".

A tarta repártese
entre uns poucos
son setenta as organizacións
do ·Estado español que asinan o
manifesto Cincuenta anos bastan, no que expoñen os motivos
que os levan a participar neste
foro de resposta. Este manifesto
recorda que vintecatr.o pa(se~
controlan o 75% da riqueza e do
comércio mundial, que mil mi-

Deixando de lado o problema da cantidade -moi importante en
Galiza pola caída da natalidade- centrarémonos nos temas da
calidade. Os controles e sistemas de selección estabelecidos
nas diversas soci¡3dades dependen, en boa medida, das institucións que os próprios povos crian e manteñen sustentadas nun
sistema de valores relativamente imutábel. Naturalmente, o progreso técnico e social e a maior interconexión entre os povos
crea un efeito de ósmose aparentemente imperceptíbel pero real. Cando Cain mata a Abel estamos diante do proceso de selección máis simples e primitivo. Tal procedimento foi e segue a
ser utilizado en moitos pafses e non hai máis que ver os "western", os "rambos", os "fazendeiros" do Brasil , as "limpezas étnicas" da antiga lugoslávia, etc. Nas sociedades democráticas o
direito ávida, recoñecido na Carta da ONU, tende a consolidarse efectivamente, e prefírese utilizar sistemas de selección máis
complexos e pacíficos.
O conceit0 de capital humano é relativamente recente na história
económica e dá conta, precisamente, de que o fluxo e a cantidade total de traballadores é pocuo explicativa e_debe analisarse a
cualificación cultural e a preparación técnico-pr.ofisional da man
de obra. Para iso as diversas sociedades deseñan mecanismos
e procesos de selección que prémian ao traballador cualificado e
inovador de diversas formas (no socialismo real dábanlle máis
responsabilidade e louvanzas en tanto que no capitalismo moderno recebe maiores retribucións económicas e algunhas louvanzas). Prévio a todo isto deséñase un sistema educativo que
prepara, _educa e adestra ao estudante para a entrada no sistema produtivo nun momento ou outro, nunha actividade ou noutra.

llóns .de persoas viven na miséria (menos de tres mil pesetas
mensuais) e dous mil millóns no
limiar da pobreza.
Ese é o sacrifício que se esixe
para que se sigan mantendo os
monopólios tra·nsnacionais e as
clases adiñeir?das dos países
denominados do "Centro".
As institucións de Bretton Woods
deseñan Plans de Axuste para
os países da periféria e para outros que non están considerados
como tal. As organizacións asin antes denúncian que esos
axustes coinciden coas medidas
que o governo do Estado español propagou cando se comezou
a discutir o pacto social.

Os plenários tratarán sobre os
problemas e conflitos máis graves criados polo desenvolve.mento dun capitalismo desfavorecedor para a maior parte da
povoación mundial.
Os problemas ambientais, a débed a externa e os plans de
axL 1ste do FM 1, as consecuéncias do libre comércio, reestruturación prodüctiva e financieira
da economia global, a necesidade de estabelecer enfoques alternativos e a muller como a
metade esquecida da Humanidade son os temas que se debatirán , do 26 de Setembro ao 1
de Outubro.

Hoxe xa podemos dicer que as diferéncias entre unhas sociedades e outras e as claves da sua evolución dinámica están na calidade do capital humano. A mellara deste capital virá tanto do sistema educativo como do tecido produtivo e ninguén, aparte da
própria sociedade, se preocupará de conservar ou mellorar ese
capital pois velai unha das causas da vantaxe competitiva. Se
unha sociedade non valora aos bons traballadores, se non se desincentiva a ignoráncia, se o aprobado xeral é considerado un di. reito, e, en suma, cando os diplomas non corresponden a coñecimentos reais os investimentos educativos quédanse en gasto social non redistributivo. Ademais un sistema educativo axeitado
subministra unha información indispensábel para a eficiente asignación de recursos, é un ha ·via igualitária para a mobilidade económica e social e representa un avance na ema,cipación individual e colectiva que favorece o paso dos súbditos a cidadáns.
A. IGLESIAS

No manifesto elaborado palas
organizacións do Estado, mulleres e nenos merecen unha preocupacion especial pela sua situación neste último medio século, En moitos países ambos e
dous colectivos de povoación
vense condeados á sobreexplotación. No ano 19-90, calculábase que en Tailándia existían oitocentas mil prostitutas de menos de dezaseis anos.

Devaluación da moeda, recorte
dos gastos guvernamentais en
servizos públicos, conxelación
salarial, apertura económica
dos investimentos extranxeiros,
restriccións ao crédito interno ·
para a pequena e mediana empresa ou privatización das empresas públicas son algunhas
das directrices que marcan o
FMI, BM e GATT. As transnacionais vense favorecidas polos
As organizacións non guvernaúltimos acordes do GATT en
mentais arremeten contra o nulo
canto á derogación de aranceis . respeito aos dereitos humanos
aduaneiros.
que manifestan as institucións
que "só serven p.o capital".
Colectivos esquecidos
FMl,BM e GATT axudaron a rexímenes dictatoriais como o de
polo progreso
Pinochet en Chile, Somoza en
·
Nicarágua ou ao do apartheid
A campaña de resposta ao anien Sudáfrica. A falta de demoversário das ·institución de Bretcrácia e transparéncia nas suas
ton Woods terá o seu ponto fordecisións refléxase r as $Uas
: 1- te n,o foro q1,1e ~e cel~qrará en
op'eraóións, que' car'ecen éJfj toMadrid na ·que participat-án orda neutralidade. •
ganizacións de todo o mundo.

---------------------'Se unha sociedade non valora aos
bons traballadores,
se hon se desincentiva a ignoráncia
os investimentos educativos
, quédanse
gasto social non
redistributivo"
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Se queres un periódico en galega, indepei1c.1enté dos
grupos de presión e se o queres _xa:

.
.
.
a1te propr1etar10
.

·~

~

de ·A NOSA TERRA

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:
CONTADO:

• Mediante cheque emitido a favor de
ANOSA TERRA
• Mediante ingreso nas contas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GALICIA O.P.,
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.,
todas elas de v!go, especificando

"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is Galegas S.A.
4/1994", e nome, enderezo e NIF de
queno fai.

DOMICILIACION DO PAGO ATÉ

6 MESES

Contra o ingreso emitirase resgardo
provisório até a entrega dos títulos.

PREzo

DE CADA ACCION:

5.000 PfA.

Se vostede xa é accionista pode comprar
un número de accións menor ou igual ao
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pta.
Se supera esta cantidade debe aboar unha
prima de 5.000 por cada acción. Os novos
accionistas pagarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha será de 1O.000 pta.

Agora está
na tua man
ENVIE ESTE BOLETÍN DE suBSCRICIÓN
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Desculpem, sou portugues
doMinho
"A ideia, que julgo peregrina, que a regionalizac;áo. vai criar urna
nova classe política, gente sem escrúpulos e que vive as costas
do povo, náo me convence. Porque até me parece que ternos
pouca gente a fazer política", dicia un artigo de opinión publicado
o Sábado 6 de Agosto polo periodista Artur Moura no semanário
NOTICIAS DO MINHO.

Moura escrebe á lus dun debate que está a promoverse en
Portugal verbo da rexionalización e da descentralización
administrativa, contra a que hai máis incércias que nó seu dia
contra as simples autonomias no Estado español.
Mauro recordaba que só hai tres estados na UE que non
acometeron unha descentralización, en distinto grao, e que
estes, Portugal, Irlanda e Grécia, son os m_áis pobres.

O seu avogado apresentou recurso contra o auto de prisión

O encerro de Pepe Rei
considérase un intento de silenciar
a un xornalista molesto ao PNV
•G.L.T.

. A plantilla de Egin autoincúlpase en
solidariedade con Pepe
Rei. A solidariedade de
organizacións e cidadáns
de todo o Estado, á que
diariamente se suman
novos nomes, contestou á
orde de ingreso na cadea
de Pepe Rei, xefe da
equipa de investigación
de Egin, o pasado dia 24.
A defensa do xornalista
recorreu o auto de prisión
ao tempo que os
traballadores de Egin e
Egin-lrratia se autoinculpaban en
solidariedade co
compañeiro preso.
A dirección nacional do Sindicato da Información da Galiza
(CIG), a Fronte Popular Galega
e outras organizacións e particulares da Galiza expresaron o
seu apoio ao xornalista.
No número do dia seguinte ao
seu ingreso na cadea, Egin titulou na sua primeira Atutxa consuma su venganza con Pepe
Reí. No comentário editorial incluido na mesma edición, baixo
o epígrafe Venganza o diário
sinalaba que "Definitivamente
decretouse que o xornalismo
de investigación é un acto subversivo e a sua prática un dos
delitos máfs graves contra do
Estado".
Os antecedentes da pena de
privación de liberdade átópanse
tanto para o xornal como para
os asinantes dos esbritos de
apoio, na profiesionalidade dos
traballo de xornalista de Rei. O
director do Egin Jabier Salutregui lembra os éxitos de Rei na
denúncia das redes de corrupción do poder e a sucesiva organización de campañas contra
o xornalista a causa da morte

de persoas denunciadas nos
seus traballos.

que fixo que a campaña esmorecera deseguida.

A. combinación "da ira peneuvista e a comprensión dos partidos
do Pacto e dos seus meios de
comunicación" decidiu ao xuiz
Bueren a dictar unha orde de
asoballamento legal das instalacións do diário. "Digo de Eg;n puntualiza o director- pois non
triparon só tres despachos e os
corredores senón as portas de
entrada e as redacccións completas de Silbo e Hernani. Levaron todo o que quixeron ainda
que autorización era concreta e
limitada".

Pero despois de montado o escándalo da invasión do diário,
Atutxa e Bueren "non podian
permitirse política nen xudicialmente pechar '63 o caso sen ter
un culpábel na cadea -conclue
Salutregui: dita doutro xeito, ou
encerraban a Pepe Rei ou facian o ridículo e descubrian ante
a opinión pública a sua xogada.
Por riba non eliminaban ao inimigo público número un dos políticos corruptos e demais trapalleiros".

Linchamento frustrado
Despois desta vulneración do
direito fundamental ao segredo
de fontes, o sumário de Bueren
foi arquivado. Un novo intento
de linchamento de Rei e do diário saltou despois do atentado
contra José Manuel Olarte, pero
outros xornais, entre eles El País denunciaran tamén ao que
despois seria vítima das balas o

Contra as importacións do bonito?
A revista galega INDUSTRIAS PESQUERAS, no último número que
saiu do prelo, ven de dar conta dunha moción apresentada polo
grupo basco no Congreso dos Deputados para a proibición das
importacións de bonito do Norte pescado con redes de deriva.
A revista lndústrias Pesqueras non só se fai eco dos esforzos,
únicos, dos bascas para protexer a un sector que aos galegos .
tanto nos interesa. O deputado basco que apresentou a moción,
Ricardo Gatzagaetxebarría, "en vista dunha descarga de 7.000
quilos de bonito do Norte efectuada no porto de Vigo por un
volanteiro galo, esixiu igualmente á Mesa do Congreso dos
Deputados que "º governo impeda as actuacións pesqueiras da
froita francesa, xa que están proibidas para a frota española»". '
A revista que fundara en tempos Valentin Paz Andrade non
localizou nengunha protesta galega pola descarga do bonito por
parte do pesqueiro francés. Se cadra todo foron facilidades.

Explicando a sua decisión de recorrer o auto de prisión, Alvaro
Reizabal, avogado de Pepe Rei,
sinalou que o maxistrado estabelecia que algunhas cópias
dos informes de empresas solicitados por Egin á empresa /ncresa aparecen nas mans de
Carlos Almorza, acusado pola
Policia de pertencer a ET A. O
avogado sinala que da relación
de feitos non se desprende que
o xornalista cometese delito
nengun.
O letrado lembra asemade que
a cadea é un castigo excepcional que se aplica nos casos en
hai sospeita de que o detido pode fuxir da xustiza. A defensa
tamén fai fincapé no estado físJco do xornalista, operado a corazón aberto hai meses e pendente agora dunha nova intervención de cirurxia vascular.

'Despois da
invasión do diário,
Atutxa e 8l)eren
non podian
permitirse pechar
o caso sen un
culpábel, ou
encerraban a Pepe
Rei ou facian o
ridículo'.

"Sou adepto da regionalizac;áo e penso que faz falta quem diga
alto e bom som que o Minho é unha regiáo e que a sua capital é
Braga. Mas Guimaráes e Viana tem que assumir un papel
central no processo. Sou minhoto, continuo minhoto e náo me
venham com conversas. Culturalmente, estou muito mais a
.vontade com o meu amigo galego Xosé, do que com o meu
amigo alentejano Catarino. Mas tenho muito orgulho em ser
portugués. Sáo planos diferentes, é tudo".

Matrimónio de comenéncia
"A resaca posteleitoral deixou á vista de todo o mundo o contrato
matrimonial que vincula desde hai pouco tempo a Manuel Fraga
con Francisco Vázquez. Non é precisamente un "love story»
senón un matrimónio de comenéncia argallado sobre o
indisimulado obxectivo comun de frear o medre eleitoral do BNG
para que non desprace ao PSOE da sua condición de segunda
forzª política". Este .texto corresponde a un artigo publicado no
último número da revista INZAR.

A Asamblea de traballadores do
Egin publicou un editorial no
que califica de inxusto que Rei
soporte en solitário a acusación
polo que se autoinculpa do .mesmo. indefinido delito que se imputa ao seu compañeiro. Despois de proclamar a inocéncia
Este artigo pon en cuestión mesmo as etiquetas de direita e de
esquerda a xulgar pola alianza entre este dous persoaxes e
de Rei, os traballadores invitan
aos colaboradores do xornal e a
explica-o porque do esforzo fraguista en apuntalar ao PSOE.
todos os que disfroitaran de facilidades para consultar os ar"O mapa político galego é causa ~.e tres. Para dous -PP e BNGo paso d~ !empo ~·º~ pare~e deb1htalos. Para o PSOE, c9ntodo,
quivos de Egin a se sumar á decisión da plantilla. ·"Tados. ·so7:-.-,,--.-é}· '.n.st?l,aHq_n .n.a vert1xe es~a asegurada. Ollando para atras _e
mas Pepe Rei", conclue a nota · · vendo o que se.'l>~i:detl :- MirandQ. Qj!JtU!.O e non sabendo ate
da Asemblea.+
onde chegará a caida".•
· ·, ·
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ENSINO FORMACIÓN EGALEGUIZACIÓN
Alberte Ansede preside a Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega, un dos máis
·
sobranceiros movimentos de
renovación educativa no país. Nesta
entrevista repasa a situación do ensino
en relación a tres cuestións
fundamentais, como son a renovación
pedagóxica, a Reforma do sistema
educativo e a galeguización do ensino.
• HORACIO VIXANDE

A Asociación Sócio-Pedagóxica Galega ten 18 anos de história , poderia facer un balanzo
dese periodo?

______:.

____

___,::._

_ __

É presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega

Alberte Ansede
'Á Xunta non lle importa a renovación pedagóxica e
só persegue a privatización do ensino'

Fumos pioneiros en moitas cuestións educativas. Cando a Administración non talaba nen sabia
que era iso da formación do profesorado, simplesmentes se entendia esta como a formación inicial

na Faculdade ou na Escola do
profesorado, pero ninguén talaba
de formación continuada a AS-PG
xa tiña como un dos obxectivos
básicos a formación do profesorado que, daquela, non se contem-

piaba como un mérito, senón que
cadaquen asistia libremente correndo con todos os gastos . . Por
outra parte, nesas actividades había aspectos que hoxe se consideran moi innovadores que nós os

apresentamos hai 18 anos. O que
hoxe se chaman os contidos
transversais : educación pola paz,
educación non sexista, actividades
artísticas, todo iso está nos primeiros programas da AS-PG. Outro
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aspecto .interesante, xa máis na
actualidade, é subministrar ao profesorado material audiovisual en
galega e feíto desde o próprio país. Globalizando, o noso obxectivo
sempre foi cobrir aqueles aspectos que a Administración deixou
carentes, e iso sempre vencellado
á galeguización do ensino. Creo,
ademais, que a mera actividade
durante 18 anos xa é meritório.

que
dos
paz,
id es
meiiutro

Comezaron facendo cursos centralizados para despois ir descentralizándose, por que razón?
A ASPG desde o comezo desenvolveu actividades de formación
de profesorado de dous tipos: unha centralizada e na que confluían profesores de EXB, de Ensino Médio e de universidade e,
outra, unha série de actividades
que chamábamos de inverno, durante o curso , e que eran máis
especializadas e localizadas. lsto
mantívose asi durante doce anos,
até que vimos a necesidade de,
progresivamente , ir descentralizando as actividades de verán
dado que os hábitos vacacionais
do profesorado tamén mudaron .
Seguimos conservando o critério
inicial de que confluan nestas actividades profesores de distintos
níveis, e de non facelas monográficas , de maneira que hai unha
certa especialización e ao mesmo
tempo un ámbito de debate que
eremos que debe ser comun a todos os profesores.

A Administración iníbese na
formación?
lso non é estrictamente asi. Desque comezou o proceso da Reforma a Administración si que se adica á formación do profesorado ,
ainda que sexa de forma clientelista e pouco efectiva. Pero si ten
un presuposto para ese capítulo,
na medida que ten sete certtros
de formación do profesorado nas
sete cidades, que van ser extendidos progresivamente, feítos con
retraso a respeito do resto do Estado, pero feítos e dotados de presuposto. Creo que hoxe o problema máis grave neste campo non
está tanto en que a Administra ción non teña orzamento , que
creo que non é dabondo, senón
como se enfoca esa formación.

En que,se concreta ese clientelismo?
Os Centros de Formqción do Profesorado, tal e como os deseña a
Administración, son oficinas burocráticas para extender títulos,

'As duas
organizacións que
teñen existéncia
real son Nova
Escota Galega e a
AS-PG"
certificacións, acreditacións ... que
logo lle posibilitan ao profesorado
concursar en mellar situación, cobrar un conceito salarial cada
seis anos, chamado sexénio, ir
con maiores garantías a concursar a unha licéncia de estudos,
ascender nq seu escalafón profisional, etc. E dicer, é unha formación que se quer vencellar a unha
meritocrácia, pero non entendida
como un direito e un deber, que é
o que sempre formulamos nós. E
logo, para realizar esa formación,
utilízase na sua imensa maioria,
P,ersoal afecto á Administración.
A marxe da boa vontade que poidan ter alguns compoñentes dos
CEFOCOPS (Centros de Formación Contínua do Profesorado).
estes non deixan de funcionar de
forma vertical e burocrática.

'De non ser
pala meritocrácia,
a asisténcia aos
cursos da Xu nta
seria moi menor"

afecta aos rriovimentos de renovación p~dagóxica.
Teriamos que vencellalo ao proceso de debate da Reforma. Historicamente a actividade de renovación ten periodos de fluxo e ref luxo, e agora estamos nunha
moderada baixa porque entre o
profesorado hai certo escepticismo, mesmo perigoso, despois de
comprobar que os aspectos mais
positivos da Reforma son papel
mallado. Entramos·na fase da cara fea da Reforma que é unha reconversión laboral e o empioramento das condicións de traballo
dos profesores. A xente compraba que ten que salvar o primeiro,
e o primeiro, asi o entende a
maioria do profesorado, é a consolidación do posta de traballo,
algo absolutamente lexítimo.

Segue habendo competéncia
entre movimentos de renovación pedagóxica, cando hai
certa homologación política.
Nunca debemos tentar homologar
a diversidade dentro da renovación pedagóxica coa diversidade
política ou sindical. Non é extrapolábel ao cen por cen. Sempre
fun partidário de que todo aquilo
que sexa distinto debe existir como tal, non se debe tentar unificar
o que non é unificábel. Pero tamén á inversa, aquilo que se poderia unificar, sempre que supoña
un potenciamento da renovación,
deberiase unificar. Creo que o
máis urxente agora é clarificar a
situación de entidades unipersoais que só parecen existir para
sustraer subvencións.

Hai unha competéncia absolutamente desleal, na medida en que
as nosas actividades non teñen
exactamente o mesmo recoñecimento que as da própria Administración . Ese é o modo que usa
para garantir un mínimo de asisténcia ás suas próprias activida-1
des. Estou convencido que polo
interese delas mesmas a asisténcia seria moi inferior.

Desmobilización
e escepticismo
Desde fóra dá a impresión de
que hai unha desmobilización
do profesorado que tamén

1

Te·mos Estatuto desde o
ano 1980, como se implantou o galego nese tempo?
Na galeguización hai aspectos nos que se avanzou, pero
tamén é certo que hai aspectos nos que se retrocedeu. No
máis importante, que é a cantidade de profesores que se
incorporan a dar as clases en
galega, hai un estancamento.

Dispoñen de cifras?
As cifras que a Administración
xa ten son tan vergonzosas
que non se atreve a dalas.
Eles todos os anos recollen
eses dados, e nunca fixeron
públicas as porcentaxes exactas de profesores que impartimos as clases en galega. Eu
teño estimaéións de centros
da miña comarca, pero non
sei se é extrapolábel ou se
ten fiabilidade, porque só a
Administración pode facer un
estudo sério diso, pero en
BUP non chegaba nen ao 8%.
E todo isto está coberto cunha
circulación de moito papel,
moito autobombo, moita publicidade, moito concurso sobre
o galega, pero moi poucas
clases en galega.

. En que se progresou?
É un pouco polémico afirmar
iso en xeral, que hai detrás de
cada quen?

Hai algun tipo de competéncia
coas actividades da AS-PG?

r------------------------------------------------,
1
A Xunta non dá cifras·
da galeguización no ensino
porque son vergoñentas'

Se se seguisen certos critérios
que pedimos á Administración
para a transparéncia das actividades, tanto internas como exter:
nas, dos movimentos de renovación, iso teria rematado. Hai actividades que se anúncian e imprimen e non se celebran porque
non se controlan. En canto se
inspeccionen, esas práticas rematarán. Hai sete movimentos de
renovación pedagóxica, que alguén me explique a diferéncia
entre alguns deles. As duas coordenadoras de movimentos de renovación pedagóxica existentes ·
na actualidade deberán abordar
esta cuestión. Hoxe as duas entidades de .ámbito galega con presenza son Nova Escala Galega e
aAS-PG.+

A nível administrativo si houbo un moderado progreso. É
o aspecto máis formal , importante, pero o máis formal .
Avanzouse en que os comunicados do centro vaian en galega, avanzouse en que alguns seminários tamén o fagan en galego, que as convocatórias das reunións cos país
sexan en g~lego ... Pero se- ·
gue a haber moitos centros
nos que nen isto se fai.

E nos materiais?
Son escasísimos, sobr·etodo
tendo en canta a oferta que
tes en español. Un profesor
que dá as clases en galego,
na sua matéria, pode ter un
texto en galega, nalgunha
asignaturá nen isa ten, mentres que _en ·español pode ter
dez onde escoller, co cal a
sua liberdade de escolla ou
de adecuación ao que quer
impartir é imensamente superior. De feito, moitos dos que
damos as.,_ clases en galega
chegamos a non empregar
texto, senón qve elaboramos
os nosos materiais para darllelo a multicópia aos alunes.

E en canto ás asignaturas
de obrigada impartición en
galego?

Cando se estabeleceu a obrigatoriedade de dar sociais en
galega iso significaba un
avance, pero que non se pode '
quedar aí. Unha, non se incrementou e, outra, cúmprese
parcialmente no EXB. No ensi no médio in9úmprese na
sua totalidade. E dicer, no ensino médio impartimos clases
en galega aqueles que de
sempre o fixemos, pero non
por unha normativa, senón
por própria vontade.

'Unha medida
para galeguizar é
convocar prazas
nas que sexa
obrigatório usar o
galega"

Por que non hai unha acción inspectora?

1
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•
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González) .

Bos dias e moitas
grácias. Dunha longa
entrevista na Rádio
Galega, estas son as
únicas palabras que
pronunciou en galega
Mariano Raxoi. O vicepresidente do PP
• estuda agora alemán
e tala inglés de
corrido.

Un batallón de
1 .200 actores
representaron o clima
da ocupación nazi de
París ao se cumpriren
cincuenta anos da
liberación. Daquela, os
• parisinos madrugaran
ca balbordo dos
tanques. Era o

Batallón Lister a
atronar os Campos
Elíseos desertas.
Desta: os actores fan
o papel dos feixistas e
da resisténcia. Lister
non foi invitado.

A CNN xa non
interesa, ainda que hai
cinco anos era o
modelo televisivo do
século XXI, con
cobertura planetária. A
empresa explica a
derrota deste
emblema da
competitividade pala
competéncia feroz
doutras emisoras.
Outros din. que o éxito
da CNN durou tanto
como a exclusiva da

Guerra do Golfo.

O dia 4 de Setembro ás 19:30
na Praza da lgrexa de Pontea. reas, o grupo ecoloxista Adenco, convoca unha manifestación
en defensa do rio Tea, baixo o
lema "Salvemos o Tea" e apoiada por BNG, CNG, IU e PSOE,
"vasi coma diversas asociacións
do Condado.
O Tea, vea pala cal flue o sangue que leva a eséncia destas
terras, do Condado, desde o Faro de Avión até Salvaterra, padece hoxe unha
dramática situa- .
ción. Uns níveis
de contamina- Adesfeita
ción (en especial en Pontea- acada
reas) desorbita- dimensións
dos, producidos
polos vertidos de masacre
sen depurar dos
I' ·
Concellos, verti- eco OXICS,
dos incontrola- sobretodo
dos de moitas no concello
empresas , vári os encaros ponteareán,
sen nengun
sen so úti 1 ao apartir do que
longo do curso o rio·éunha
fluvia l, defeorestac i ó n de auténtica
grandes, -zonas cloaca
de bosque de ribeira, aberturas
incontroladas
de pis tas coa
conseguinte masificación turística en espazos onde isto é inconceb íbel e que trai a sua degradación, etc ... , son exemplos de
brutalidades, produto dunha liña
política de agresións sistemáticas por parte dos concellos ao
meio ambiente en xeral e ao rio
en particular. Esta desfeita acada dimensións de masacre ecolóxica, nomeadamente no Concello pontareán, a partir do cal o
rio Tea é unha auténtica cloaca
debido á inxente cantidade de
vertidos, a construción de varios
encoros ilegais, o corte de árbores por centos para "acondicionar" praias fluviais ... mais son,
sobretodo, os altísimos níveis de
contaminación, que afectan a
este concello e ao de Salvaterra
os que colocan a este ria nun
estado case terminal ..
·

XosÉ Cm CABIPO

A semana pasada referíame á situación de alarmante acoso que vive
Cuba, presionada polo cerco USA, que se traduce nunha fonda depresión económica ,. fame) cárencias básicas, sensación de final dun proceso. E facíao afirmando, ironi.camente, que Fidel xa tomara a decisión
de abandonar Cuba e deixala en mans dos demókratas, que sen dúbida convocarían eleccións para que os bancos americanos se presentasen asumindo a forma de partidos liberais e liberadores: logo virian as
consecuencias nefastas, a condena permanente que sÚpón o capitalismo para millóns de persoas· no mundo.
En Tailandia , por exemplo, non manexan o concepto de fin de semana , traballan todo o ano sen un día de interrupción, a lexislación laboral é un soño sen conexión coa realidade, non existen vacacións, chegan a traballar ata dezaoito horas , non hai unha soa muller nova e
guapa que non estea explotada como prostituta. Isto cóntamo un amigo que acaba de chegar de Bangkok. As .reponaxes USA sobre estes
países asiáticos de frenética productividade xamais se refire a outra
cousa que o seu aparente crecemento. Cando un país capitali ta ubdesenvolvido decide crecer, os seus habitantes regresan de golpe ó
feudalismo. Iso qlieren os ianquis para Cuba.
Mencionaba tamén a García Márquez, que se acaba de reunir con Bill
Clinton, 48 horas antes de facerse pública a concesión de case 30.000
visados para os emigrantes cubanos. Clinton seica non ía consentir
que Fidel dictase a súa política de inmigración pero conrra un ve ll o
revolucionario comunista inda compre algo máis ca unha prominente
queixada e un permanente optimismo imperial. +

sábeis da sua agonia. Debe ser
un primeiro paso cara a concienciación popular. Compre
adoptar un posicionamento
combativo, país non admite a situación ambigüidade: Ou s~ está co ria ou contra el.
É unha loita por nós mesmos, e
non valen despois laios e queixas; hai que demostrar coa acción aos verdugos do Tea que
teñen no pavo un inimigo implacábel. Todos pois á manifestación o Domingo, démoslles unha lición de forza e valor co noso compromiso. iAcudide!+
FRANCISCO XABIER Gn. V AZQUEZ

(PoNTEAREAS)

Teis, un bairro
sen bibliotecas

ver ao día seguinte na foto do
xornal cortando a bandeiriña e
manifestando a sua sensación
polo deber cumprido.
Neste maremágnum de inauguracións, reinauguracións e colocación de primeiras pedras -cosua
que tamén lles encanta- botamos ·en falta un apartado de suma importáncia: non se inauguran bibliotecas. O número destes
locais públicos en Vigo é ridículo.
O Concello ten dous en toda a cidade (o da rua Romil e o da fundación Penzol), mentres que unha entidade financeira -Caixavigo-'.- posúe tres. Resulta curioso
e tamén triste que unha Caixa de
Aforras teñe máis interese polos
libros que un organismo público.
Estes dados tan desacougantes
témanse desesperantes cando
pausamos a nasa atención en
Teis. Aqui nada de nada. Neste
bairro, cunha povoación de
31.500 habitantes, segundo o
padrón de. . .1992, ternos o priviléxio de disfrutar tan só da "biblioteca" do centro da Xunta da rua
Buenos Aires. A sala de leitura
deste local canta con 30 asentos
e nengun libro de consulta nen

O verbo "inaugurar" é un dos
máis empregados polos nasos
políticos. Inauguran decote treiNon irnos explicar agora a guetos de autovia, centros de saúrra librada entre o ecoloxismo e
o alcalde de Ponteareas, X. · de, paques empresariais , museus de arte contemporánea ou
Castro co rio como argumento,
postas deportivos. Gastan de se
mais débese saber que esta persoa ousou coas suas mentiras
rebater todas as denúncias do
mal estado do rio que se fixeron,
HERMO
por en perigo durante anos asaúde dos bañistas, provocar a
inexorábel marte do Tea, e ante
a obviedade dos feitos, negalos
e seguir na mesma tónica.
Un, que leva anos percorrendo
este -ria, apaixonado por el (non
en van é o único espazo natural
importante que nos queda), perdéndose nos seus bosques e
nas suas augas, converténdose
en parte del, el de un, loitando
por frear o impulso destrutor
que o mata, ainda mantén firme
a esperanza, nun futuro non moi
lonxe. dun grande proxecto de
rexeneración e protección do
Tea, de salvagardar a riqueza
que alberga, de devolverlle toda
a sua vida.

ALfbtJ!o

de empréstimo. As cantas son
ciaras: tocamos a un pasto de
leitura e cero libro por cada mil
habitantes. Non hai volumes nen
encarregados para o seu coidado porque non chega o orzame·nto. .Pero si, e folgadamente,
para macr-0concertos de centos
de millóns de pesetas. Velai un
bon exemplo da
conxugación do
verbo "inaugurar". lnaugúrase lnauguracións,
o que sexa -é
m o i f á c i 1-, máis
mais despois
inauguracións,
non se equipan
as obras nen se primeiras
asegura o seu
pedras...
mantimento xa é máis difícil. pero non se

abren

Os cidadáns de
Teis vémonos bibliotecas.
na abriga de
peregrinar a Onúmero
outros bairros, delas en Vigo
sobretodo do
centro, para fa- é ridículo
cermos uso das
bibliotecas. É
por iso que precisamos un local axeitado e có modo para a consulta, a leitura
e o empréstimo de libros. Toda
a viciñanza, desde os cativos
até os vellos , pasando polos
universitários , beneficiaríase
dun lugar destas características .
De nada valen campañas publicitárias custosísimas para animaren á leitura, se despois non
hai bibliotecas , auténticos viveiros de futuros leitores .
Señores políticos , foren do partido ou do governo que taren ,
déixense de utilizar a macacos
nos anúncios de televisión e veñan a Teis a inaugurar bibliotecas. As viciñas e os veciños
deste bairro aledaríamonos moitísimo de velos ao dia seguinte
no xornal cortando a bandeiriña
e botando o sorriso polo deber
cumprido. Ah, pero non esquezan pór libros nos estantes. •
FRANCISCO BARCIA
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Unha lei para
incumprir?
Quixern dar a miña opinión, como cidadán coruñés, a propósito da polémica sobre o topónimo da nasa cidade.
O Estatuto de Autonomia di que
a língua própria de Galiza é o
galega; a Lei de Normalización
Lingüística sinala que a forma
galega é a que corresponde aos
topónimos do noso país. O Tri bunal Superior de Xustiza de
Galiza, consecuentemente, ten
que dictar a favor do nome "A
Coruña" e sinalar a abriga que
ten o cóncello coruñés de utilizar a nosa língua en todos os
documentos oficiais .

A senténcia, do ponto de vista legal, é absolutamente irreprochábel e parece-me bochornoso e
CA)T&l)\O
. fara de toda racionalidade que o
•ado
'lien encabe...
concello coruñés, coa anuéncia .
do P.P., vaia recorre-la ante o
ben de listas de
Tribunal Supremo. É aberrante
sinaturas· en defesa de
- que primeiro se vote unha lei para que despois os mesmos que a
culturas atropeladas,
aprovaron a imcumpran sistemapero córtalle a auga
Por is~ a manifestación deste
ticamente, instaurando asi unha
ruptura do consenso institucional
aos que falan e
Domingo,- será un berro deses, e legal na nasa comunidade, fa- ,
e.S,'ge~éD f'-!:ltálan. )j
perado do rio nas nesas .voces,' 1
centlo profisión de fe antiautono- ,
" . - --., - ~~
- - - • - - e~t~
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A
do-se, desgraciadamente, en
ponta de lanza desa atitude vis..
ceralmente antigalega que pretende negar os
direitos lingüísti- Comodicia
cos e culturais
que lexitima- Castelao é
mente corresmáis bárbaro
ponden ao noso
pavo.
quen deixa

morrerun
idioma que o
quedeixara
cair o Pórtico
da Gloria

Con . este comportamento, .o
concello coruñés semella
responder a
aquel alegato
de Castelao:
"¿Como chamaríamos a un
home que consentise o derrubamento do Pórtico da Gloria? Pois é certamente
máis bárbaro quen deixa morrer
un idioma: obra de arte insuperable, feíta con amor, con dor e
con ledicia polos nasos antergos, que recibimos en herdo e
que ternos a abriga de enriquecer co espírito do naso tempo".+
VICENTE R.EBOLEIRO GoNZALEZ

POVOACIÓN MUNDIAL (III)
NANINA SANTOS

Henri Parot, un dos lideres coñecidos de ETA, publicou .unha
carta no diário Egin. Ali escrebia: "A nível colectivo o non ter
descendénc~a, agás por problemas insuperábeis, é ~uro egoísmo, covard1a, a ma1s de ser unha pura traición contra o seu
próprio povo, un verdadeiro suicídio colectivo".
·
Salvand? o~ q~ilóm,;tros que os s~paran 1 o mesmo que para o
~oso pa1s di Fraga: Fan falta 2,1 fillos por muller para que Gahza non se quede sen galegos". ·
O xeito de contribuir as mulleres á pátria é traendo fillos ao
mundo , queiran ou non? E se resulta que non queremos polas
covarde~ , egoístas e tra~doras razóns que sexan? obrigarannos?
Desataran unha campana para "convencernos" de que o que
ternos que facer nesta vida é parir e coidar á prole?
1

O de ser:npre .~º eterno discurso que desde tan variadas pradeiras se dmxe as mulleres (Franco falaba disto airtda que a sua
p átria non tivese nada a ver coa nosa).
O feminismo leva aportando moi outras cousas. Compre escoitar o qu e di.•

(A CORUÑA)

Cuba, história
dunha realidade
O mundo necesita saber o que
está a acorrer na illa de Cuba
como viven os cubános, que pa~
pel cumpren os EE .UU. e que
fai Fidel Castro como governante desa nación.
En primeiro lugar o visitante advirte que o cubano médio hoxe
en dia non vive contento pota
sinxela razón de que ten o estómago baleiro, e co estómago
baleiro a xente protesta porque
ve que os detegados das compañias estranxeiras si teñen para comer, porque os turistas (auténticos privilexiados) si teñen
víveres en abundáncia e porque
as "shoppings" ou tendas onde
se compra con dólares están
abarrotadas de produtos para
aqueles posuidores da divisa
estadounidense. Pero a maioria
dos cubanos non teñen acceso
fácil aos dólares e por iso malcomen , malviven e sofren.
A maior das illas caribeñas está a
sofrer o máis completo e largo
bloqueo comercial que nación soberana nengunha sofreu ao tongo
da História; tanto pala escasez de
alimentos como pala cantidade
de seres humanos afectados polo
mesmo. Os culpábeis dese embargo comercial son os Estados
Unidos de América ·do Norte iso
ninguén o dubida xa que ~les
mesmos o anúncian asi en toda a
prensa mundial.
Por outra banda, os cubanos
non tiveron praticamente nunca
a oportunidade de governar o
seu país: até 1898 foron parte
das posesións españolas no
mundo e xusto despois pasou a
ser un país sátelite destes.

Desde ese ano 1898, os EE.UU
governan a illa de forma que só
sirva aos seus intereses económicos, atribuíndose a capacidade de intervir na política de Cuba
cantas veces queira se a situac~ón puxese en perigo "a paz social e a seguridade dos cidadáns
americanos estivese ameazada"·
a famosa "Emenda Platt".
'
Entre 1902 e 1959 os EE.UU.
interviñeron a vida da illa en
cando menos, tres ocasións ~
impuxeron mandatários sem.pre
dependentes de Washington.
Cuba era coñecida nos anos de
Fulgencio Batista como o "burdel de América", onde os soldados e turistas americanos tiñan
patente de corso ante calquer

abuso contra a povoación nativa.

É nese intre cando aparece Fidel Castro Ruz . Nacionaliza as
empresas de cana de azúcar
(da que ainda hoxe é primeir~
produtor do mundo), e tamén as
de tabaco, expropria terras sen
cultivar, nacionaliza a extracción
de níquel, (quinto produtor do
mundo), a fabricación de ron, cimento, etc. e, ademais, chega a
apontar con míseis traídos da
U.R.S.S. aos mesmos .Estados
Unidos! Os embargos dos anos
1960 e 1964 contra Cuba ampliados agora pola "Lei Tor~icelli"
do Congreso onde manda o presidente Clinton, foron a resposta
á única política autenticamente
cubana da illa.

SESTO

ALDEA

G LOBA Llfrih

O que pasa neste momento en :
Cuba é que a popularidade de •
Fidel Castro como governante :
tambaléase cada dia que a xen- · :
te non proba bocado, e .ese feito :
estase repetindo moi a miúdo. O
povo cubano é un pavo orgulloso de ser o único que se bulra
do país máis poderoso do mundo e a tan só
120· quilómetros das suas
c o s t as . P e ro Ao brutal
1
1
ninguén pode
1
1
estar orgulloso bloqueo
1
1
tomando ao día opóñense
1
1
dous pocilliños
de café só e moitos países, •1
1
saturado de pero non
1
1
azúcar, dous
1
1
pans de 75 gra- saben eles
1
1
mos e un ovo,
1
que
os
1
sobretodo sa1
1
bendo que na- alimentos que
1
1
da vai cambiar
1
mandan
van
1
nos próximos
1
1
meses ou anos. pararás
cubano sén - tendas para
tes e traizoado turistas e
pala "Revolución" e inventa desto si que
meios para con- ten aculpa o
seguir "dólar" e
comprar algo estado
nas tendas lntur revolucionário
para turistas,
para captar as
emisoras americanas de T.V.
ou, simplesmente, para fuxir dun
mundo de fame e negro futuro.

.o

A este bloqueo brutal opóñense
outros países como Galiza, como Canadá, como Suécia, como
os países latinoamericanos, ·e
.mandan toneladas de alimentos
para o povo cubano. Mal saben
os governantes destes países
que esa axuda nunca chega ao
verdadeiro "pavo cubano" senón
ás tendas para turistas onde os
produtos (galletas "Cüétara",
conservas "Cabo de Peñas" leite, etc.) son revendidos por' dólares que ingresan nas arcas do
estado pero nunca reverten nos
baleiros estómagos dos cidadáns da illa e diso si ten a culpa
o estado·revolucionário. + ·

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

teatro polaco en
pola:;o que o castelán
en castelán" (Antonio
Gala, falando do
público catalán).

Rechear cen mil
metros. na Ria de
Ferrol é a intención de
Megasa de Narón. A
derradeira siderometalúrxica do país
suxire que sen ese
espazo periga a sua
continuidade. E con
sete nucleares, pleno
emprego.

"Condutor non o
xogues todo a copas!
O disipádor etílico
Dietil pode axudarte".
O específico promete
reducir "a sobrecarga
alcólica e a
borracheira" e
anúnciase en
cafeterias, discotecas
e gasolineiras. A
publicidade di que non
hai seguridade coma a
dun conductor
sóbrio.

1
1

1
1
1
1

A Arcadia é o nome

1

da casa do Alcalde de
Ourense,
na freguesia
1
1
1 de Santa Mariña. Pero
1
nen Virxílio nen a
Virxe Santa libran a
1
1 finca dun dos mil ·
1
1 vertedeiros
espontáneos que
abrollan por todo o
1
1
concello.
Un
1
1
1 representante do
BNG, Xesus Castro
1
1
1 Miramontes, di que
1
1
contra esta praga de
1
neveiras e lavadoras
1
ao
raso non hai
1
1
1 patrulla verde que
poda. ReClama unha
1
: campaña en toda
: ·regra.
1
1
1
1

1
1
1

1

1

ERNEsTO RODRIGUEZ BouvAR

(VIGO)

1
1

1

A Nosa Terra,

também com
a nossa grafia
G,ost~ria de transmitir aos responsave1s de A Nasa Terra a minha
satisfacc;om pota colaborac;om escrita sem eñes aparecida no Nº
6~5, dedicada ao grande compatriota recentemente desaparecido
Ernesto Guerra da Cal.
-

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

~

minha satisfacc;om -porque
interpreto que nom censurad&s
os trabalhos escritos com a nossa grafia patrimonial- bate porém na realidade de que as vossas páginas deixam poucas vezes ter colbarogons em grafía
galega, enquanto cada vez mais

~

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

"É difícil acabar cos
vertedeiros
espontáneos:sendo

.
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alcalde de Lalín non
pu den con .eles", di o
conselleiro Guiña que
presume de
autoridade no tema.
Pero non ten a Xunta
unha emisora de TV,
vintecinco concesións
públicas de FM, unha
, rádio e non sei cantos
gabinetes de Prensa
para explicar o que hai
que facer co lixo? Hai
quen di que
semellantes anú ncios

aparecem textos na norma castelhanizante da Junta.
Nom creio que a razom da ausencia de colaborac,;:ons com a escrita
normalizada se deva falta de
possíveis colaboradores; por isso
pediria que houvesse umha maior
pluralidade que permita aos leitores ver escrita A Nasa Terra também coma nossa norma tradicional e nom só nas páginas da Aldea Global, mas também neutras
e sobre.quaisquer temas.

a

Acabaremos assim com o estranhamento de quef'!l, afeito ao
sistema gráfico castelhano, recha<;a o nosso prórpio por desinformac,;:om ou medo ao desconhecido. +

contaminarian a
crónica das
inauguracións e dos
retrasos das autovias.

"Dicer Portugal é
dicer España".
Unamuno volve como
inspiración poética das
redes bancárias
españolas, doentes de
endogárnia. A
tentación de replicar
chega aos bancos
portugueses. Que tal
un anúncio do
_Lusitánia Expresso
con Alfonso Guerra de

forc;ado?

•••••••••••••••

]OSÉ M. SEIXAS

(FERROL)

Egin,

26 de Xuño,
"El Punto"
Lendo un artigo de opinión pu. blicado no diario Egin do derradei ro 26 de Xuño, asinado por
José Luis Segura, baixo o título
de No me dan pena, fiquei alobado. De veras. E mirade que
xa choveu desde aquela, pero
ainda me segue dando voltas no
coco o artigo de marras.
Segura, tan seguro el, dicia que
non lle daban pena os mendigos,
concretamente un rapaz de 25
anos que pedia esmola na rua.
Decía segura, "¿Pena? No, lo que
me dan es otra cosa. ¡No me jodas! ¡Un chaval de 25 años pidiendo por caridade (Lo más asqueroso que ha parido la condición humana) una limosna (lo segundo más denigrante y deprimente). ¡Con 25 años! en lo mejor
de Ja vida. ¡Pidiendo pelas (para

REINSERTÁBEIS
X. PrÑEmo
A maior pa1te deles non tiñan nen oficio nen beneficio. ubiron
ao cabalo das direccións xerais, dos govemo civi da · morea ·
de delegacións, das trinta mil comenéncias pública despois d
faceren voto de incondicional ade ión á causa. A calquer cau ·a.
Durante o seu período activista tragan o fel de dker amén cada vez que lle choven consignas, botan man dalgunha parabellum institucional para mantérense no cargo e colocan o detonante a todo o amosal que lles cadre para seguri ben vi to
pala banda,. Se é preciso, aganan á nai por unha promoción no
organigrama ou por média páxina de entrevista dominical. E
mentres, médranlles os damnificados coma silveiras.
Acabaron por non estar de acordo coas suas próprias opinións;
pero esquéceno axiña cando lles cai un sobresoldo unha comisión ilegal, as . pingotas dalgun reservado repartido internamente. Cando saian á rua, o porvir sen despacho oficial pareceralles unha xungla de imposíbel sobrevivéncia. Na cola do
paro coincidirán coas suas· vítimas e, daquela, o sangue será
cousa segura. Claro que, entón, xa estará en marcha algun mecanismo de reinserción.
·A cuestión seria: Supoñendo que estacaste de reinsertados deberá facer pública declaración de arrependimento, non podian
principiar agora a dar un anticipo?•

lo que sea, me la suda) por caridad! No son años para pedir(... )"
Home, eu non sei de· que vivirás
ti, Segura. Segura-mente vivirás
dun traballo porque agora, nestes
intres tes oportunidade e ao mellar eres "hijo de papá", pero eu,
por exemplo, prefiro que me pidan unha esmola a que lle peguen un ''tirón" a unha anciá Son
pontos de vista diferentes, moi
opostos, por suposto que si, e teñamos en canta que eu escrebo
desde dentro dun cárcere e ti
desde un lugar moi diferente. Claro que che foderá que che pidan

vinte pesos para que un ionqui se
poda pór un pico, pero segurísimo
que che indignaria moito máis se
che puxesen un coitelo no gañote
e che fixesen arrear coa carteira;
que che levasen até o DNI. Entón
non sei como te parias, macho. A
vida é asi, e como ti ben dis referíndote a un cantante da rua, "Se
queres gañarte a vida na rua,
ofrece algo a cambio: canta, pinta, o que sexa, pero non estendas
a man por caridade, a cámbio da
compaixón pola mágoa que dás.
Ten dignidade".
O que non nos explicas, colega,

D escudo de Galiza;
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.,
¿olicita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.
Envia o importe total en selos de correos

é o motivo que empurra a ese
mozo de 25 anos a pedir esmola.
Non o coñeces de nada, Seguramente; coido que vas pela vida
co peito moi inchado e marcando
billeteira. Non sej, pero dame esa
impresión. Verás, ti non tes a culpa, eu tampouco, pero o mozo
que pede esmola tampouco: fixo.
A culpa ben sabes ti de quen é;
eu tamén o sei porque aqui estou, sabes? e se
algun dia me
atopase sen traballo, sen darlle Uns a loitar
de comer aos
meus fillos Se- para que
gura-mente pedesaparezan
diria. Podería
cantar , bailar, os focos
facer pallasadas
marxinais
na rua ou o que
fose , pero resul- outros a
taria "estender a
praticar a
man I ou poñer
o cazo, por cari- prepoténcia
dade, a cámbio
da mágoa que
dás"... seria digno, tio. Digno! Como caralla queres que sobrevivan centos de xóvenes sen curre, sen ter puta
idea de nada, sen família, sen fogar. Eses que durmen no mei9
de catre cartóns no inverno cru. E
moi sinxelo falar por non estar
calado ou para cobrir unha coluna no Egin, que leo con asiduidade e raramente atopo tamañas
ofensas aos desamparados da
sociedade que marxina e oprime.

e

Bota a afiada cara Ruanda, Somália, Haiti, Senegal, Ucrania ...
Mesmo olla as barriadas xitanas
do teu país. Non te pases asi, con
tanta "elocuéncia" cun mozo que
estou certo de que bastantes problemas terá, coma para que ti o
amargues máis. Ademais dis que
"queres xeralizar" Vaia, hom !! lso
si que é ser solidário cos teus
compatriotas. Claro, seguro que o
mozo en cuestión teria pinta de
porreiro, ou levaria tatuaxes , ou
teria guedellas. E o máis probábel
é que ti vaias con gomina, con
gravata e chupa de coi ro (e serás
ecoloxista, por simpatia, supoño).
A min danme pena, tio! Danme
pena e síntome ofendido palas
tuas verbas. Por que non te recreas en criticar ao Governo que
é o causante desta situación?
Por que non te adicas a loitar
(coa pluma) pala solidariedade
plural, en lugar de ser tan racista? Claro, un só olla a viga no olla
alleo. Asi é a vida. Uns loitamos
para que desaparezan ese focos
marxinais dun xeito máis coerente, e outros, coma ti, pratican a
prepoténcia. Sinto ter que dicerche que me caes mal, machiño ...
e é moi raro que un basca me
caia mal, porque teño amigas e
amigos bascas que non pensan
coma ti. Por isa me estraña. •
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perspectiva, ainda que despois
conforman, como é obvio, unha
unidade inteira.

Quintana Martelo, pintor

Vostede fürmou parte de Atlán-

·'Atlántica foi unha xeración maldita'
Manuel Quintana Martelo
aproveita os instrumentos e as
técnicas máis clásicas duh xeito
tan novo·como inédito. A
realidade configúrase noutra
clave -a sua própria- sen
deixar de ser esa mesma

realidade. En q¡Jquer caso, hai
a~go ~specialmente entrañábel
na s.u a pintura. Un traballo a
cabalo entre dous mundos
plásricos: un conceitual, máis
experimental e outro figurativo,
máis afín ao realismo; ai~da que

tica: que supuxo aquela xeración?

.dun xeito certamente poético.
Máis de cuarenta coleccións
públicas e privadas de todo o
mundo -museus, galerías,
instÍtucións- son bons test!gos ~
de trans"cendéncia real da sua
calidade pictórica.

A verdade? Unha xeración maldita. Recebémolas de todas as bandas. Dos vellos por riba porque
eramos novos, e, agora, dos novos
por aba!xo cando estamos na metade da nosa vida creativa. Non
obstante, este movimento colleume de sorpresa. Chegaba de Catalunya, despois de 15 anos, sen
moita idea do que se estaba a facer na Galiza. Coñecin a Mon
Vasco, a Correa Corredoira a Xaime Cabanas, a Paco Leiro, a Vasalo... O que fixemos foi adoptar
un posicionamento comun ante a
arte na Galiza. Mais non desde
unha postura homoxéna, senón ·
desde unha leitura individual de
cada un de nós. Desde o eclecticismo, e a partir da linguaxe e os
códigos persoais de cada un;
adiantándonos se cadra aos tempos que corren hoxe en dia! Coido
que o último movimento artístico
como tal deste século morreu coa
Pop-art. A partir daí, todas son
leituras case case persoais. En cal- quer caso, penso que somos un
dos últimos grémios onde cada
quen traballa ainda só no seu estúdio e un pouco á marxe do resto.

'O último
movimenfo
artístico como
tal <leste século
morreu coa
Pop-art.
A partir daí,
todas son
leituras
persoais"
Sen título. Lápis sobre papel, 1991. (50 x 35)
• M. BERTOJO

"Cada quen ten
eu próprio di cur o e unha particular dialéctica
co meio ou cos materiai que
emprega. Eu rento achegarme a
unha realidade que teño diante, a
unba realidade moi concreta que
me impre iona dun xeito e pecial
e que me fai desenvolver un discurso, unha pequena crónica ... A
parcir daqui, esbaro, recréome nesa realidade, na sua luz, no obxecto ... Mái que pintar o obxecto,
tento pintar unha atitude de obxecto e unha atitude própria frente a este obxecto".

nunha perna ou de como captar
un movimento.
Penso que a expresión máis figurativa é como un estudo da realidade máis perto de nós, no só unha mazá, por exemplo. Falo dunha
realidade identificábel, ainda que
nunha prímeira ollada podas escoitar comentários como que iso é
algo abstracto -se ben todo é realidade-: un bache nunha rua, un
descachado nun muro ... Tento esbarar, disfrutar cunha realidade
moi concreta, mais cunha determi-

Sen título. Lápis sobre papel, 1991. (50 x 35)

nada atitude ante esta impresión.
Coas figuras -recoñecíbeis como tales sen esforzo: falo dun
ser humano sen ir máis lonxe-,
o planteamento que fago é o
mesmo. As posíbeis diferéncias
no discurso están en función da
atitude que tome; é dicer, que a
rriiña dialéctica é sempre a mesma. Para min a pintura é algo bidimensional, alto e ancho, onde
non podes entrar en profundidade e tes · que manterte no plano.
En todo caso podes 'mentir' coa

profundidade mediante recursos
de luz e sombras ... Tampouco
tento chegar á fotografía. Interésame, en todo momento, 'controlar' do cadro a miña própria vivencia e a intensidade e grau da
emoción que expreso. Se estivese a traballar cunha cámara fotográfica teria que trucar de s.eguido o cadro: a luz que emprego
dista moito da dunha cámara;
canto a perspectiva seria algo
moi complexo ou imposíbel, ·posto que habitualmente emprego
polipontos ou. policentros de

Vostede semella un pintor de
formación clásica. É isto certo?
Non. Penso que é un erro aventurar G}Ue -posuo unha formación
clásica polo feito de ter estudado
Belas Artes. De feito a miña promoción representou unha ruptura
radical neste senso: o debuxo como unha forma de repreentación
figurativa e~taba case proibido.
A tres de nós glie sabíamos debuxar chegaron a nos considerar
como apestados. Neste extremo,
penso que non tiven unha formación rigorosamente académica.
Nengun profesor me falou xamais da vibración · dun músculo

'O que fixemos
f oi adoptar un
posicionamep.to
comun ante a
arte na Galiza
desde unha
leitura individual
de cada un
de nós"

Un tempo de ruptura
Caracterizouse particularmente
·aquela época pola efervescéncia
criativa?
En Galiza foi unha época de rachar a nível plástico, de enfrentamento contra os chamados 'clásicos'. da galeguidade. Non quero
dar nomes, mais coa excepción
dos 'renovadores': Segade, Laxeiro, Colmeiro ... , o panorama apresentábase un tanto difuso. Desde
Atlántica planteouse non só unha
atitude diferente ante a arte, senón
ante a arte ..en xeral que se estaba a
facei: na Galiza de cara o exterior.
foi de certo unha plataforma que
nos proxectou cara fora, a uns
máis a outros menos. Hai alguns
nomes relacionados con esta iniciativa. dunha grande releváncia
internacional hoxe en dia.

Que quedou de todo aquilo?
Quedamos cada un de nós illadamente. En calquer caso, a xente no• va está a seguir os pasos que xa dimos nos 80, ainda que por uns vieiros diferentes. A min. quedoume
unha profunda dor: . ~ marte de Mon
Vasco, un home partículaimente vitalista e un grande talento da escultura galega contemporánea.+
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DIAS
· artista quedáballes
"grande".+

filme "O AbelJón '',
rodado no verán no
noso país.

•Os profisionais
do audiovisual
queren unha
asociación f arte
A Asociación de Profesionais do
Audiovisual Galega (APAG),
que preside Miguel Anxo
Murado, lanza unha campaña
con obxecto de fortalecerse e ter
a maior representatividade
posíbeJ. Os obxectivos desta
asociación son criar unha
Política Audiovisual para Galiza,
a promoción privada do sector
por médio de diferentes
iniciativas e servir de foro de
discusión dos problemas do
audiovisuaJ do país.
Edítase o número O do boletín da
APAG, que terá unha
periodicidade trimestral, co fin de
manter unha maior comunicación
cos sócios e criar unha conciéncia
de profisión para o mundo
audiovisual gaJego, segundo
expresa o seu editorial.•

• Pinzás quer a
sua película
en galega
O cineasta vigués Xoán Pinzás
está a dar os últimos toques ao seu

O Festival
Internacional de
Cinema de Valladolid
quería contar con esta
película na sua sección
competitiva, mais a
premura de tempo
pode botar por terra
esta posibilidade. Esta
fita contou con actores
e técnicos galegas e foi
subvencionada con
. máis de sesenta
millóns polo"Ministério
de Cultura español,
carecendo de axudas
da Xunta. X. Pinzás
está a negociar co
govemo galego a
posibilidade de facer
unha cópia na nosa
língua: "De aceitar, di
o realizador,
gostariame que a
película tan só se
estrease neste idioma
na nosa terra".

•Contar,
unhanova
curtametrax:e
galega
Manuel Abad roda en
Pontesampaio unha
curtametraxe ambentada
na chamada Guerra da
Indepéndencia, cunha
duración de doce
minutos. Esta história
xira ao redor da relación
amorosa, que
protagonizan Uxia
Blanco e Vicente
Montoto, durante a
batalla que tivo lugar
nesa vila contra
Napoleón.

Adalberto Álvarez.

Despois de diversos atrasos, o
cineasta Alber Ponte atópase
metido de cheo na rodaxe da sua
primeira longametraxe "Ni en
sueños", protagonizada por
Cristina Pascual, Gonzalo Cortizo
e Chencho Campos. Tras realizar
cinco curtametraxes, o director
afronta o reto dun filme de longa
duracíón no que, como nas
anteriores obras, non existe
nengunha caste de subvención,
conseguíndose os cartos a meio
dunha boa xestión do realizador
(exercendo de produtor) noqueé
a sua mellor, e valiosa,
habilidade. +

_¡ •Grande éxito de

Adalbertó Álvarez
O cubano Adalberto AJvárez e o
seu grupo actuaron durante tres
días 'no pub Malecón de Vigo.
Catorce persoas enriba do cenário,
Adalberto y su son, conseguiron
que a xente bailara e enchera o
local os tres dias mália o prezo da
entrada, xa que ten aforo limitado.
O criador caribeño, recoñecido
internacionalmente, ofreceu a
única actuación do Estado na
Galiza mercé ás xestión dos donos
do local," que recoñeceron que foi
difícil a contratación porque o

Tamén comezarán a
rodar Alber Ponte e
Carlos.Ami!. O
primeiro, a película Ni en
sueños, onde traballará Uxia
Blanco e Amil dirixirá unha
producción galego-francoportuguesa de título Blanca
Madison.+

•AMesapede
maior
inteivención da
Xunta no uso
do galega
Mália felicitar á Dirección de
Política Lingüística por

posicionarse ante o conflito poJo
uso do gaJego na Coruña, A
Mesa de Normalización
Lingüística ere que é este
organismo debe ser o
encarregado de que tanto Paco
Vázquez coino Augusto Cesar
Lendoiro muden a sua postura. A
Mesa opina que non é de abando
con peder o cumprimento da
legaJidade, senón que hai que
intervir en que asi se faga. A
asociación insta a que sexa
PoJítica Lingüística a que
convenza ao alcalde da Coruña e
á corporación a que retiren o
recurso apresentado en Madrid
contra a senténcia do Tribunal de
Xustiza de Galiza e de que usen o
gaJego no concello. •

•A Nasa

apresentou a
nova
programación
para o Outono
O primeiro trime tre da tempada
da Nave de Servizo Artí tico
(NASA) volverá a traer teatro
aSantiago. Os día 9 e 1Ode
Setembro actuará a compañia
portugue a Teatro Meridional
coa obra Ñaque. O egundo
aniversário da apertura da sala
tamén terá o teatro como
protagonista xa que o día 19 de
Outubro, o grupo Chévere
estreará a primeira ópera bufa
galega Annus Horribilis.
Ademáis están programadas novas
actuacións musicais e a nova
edición do éspácio Rgck
Parrulo .+

Raízes, a música próxima de Portugal
"Cada vez interesa máis a música tradicional"
desta beira do rio. "A música no a
é parecida coa da Galiza; no SuJ,
no Alentejo, nótanse mái influéncias árabe e do canto gregorianu.
como no cantare polifónico ·
alentejano , ó cantado por homes, no entanto, no Minho hai unha maior tradición de cantare de
traballo interpretado por mullere " comenta Joao Manuel, un do
intere ados en recoller a gaita tocada coas caracrerí ricas do Minho como xa o e tá a facer o grupo
Sétima Legiao, que logrou xunguir o rock coa música tradicional,
integrando a gaita da man do músico descendente de ga1ego Luí
Marinho. O exemplar de Sétima
Legiáo deu lugar xa á criación de
Gaiteiros de Lisboa e dunha escala de gaitas na capital portuguesa.

• CARME VIDAL
\

Foi un 25 de Abril
cando os Raízes
comezaron a tocar. A
comemoración do sexto
aniversário da
Revolrn;ao dos Cravos
era, como todos os
anos en Vilaverde de
Braga, unha festa. O
grupo non nada cun
proxecto de futuro pero
van x.a catorce anos e
Raízes segue no seu
labor de recuperar e,
como eles din, tratar de
dignificar a música
portuguesa tradicional.
O grupo ten até agora editados
tres discos, no último, Caminho
d' Água, fusiónase a música popular coas criacións de autor que recrean o ambiente das composicións tradicionais. Joao Manuel,
membro fundador de Raízes, sinala que no seu repertório combínase "o material musical recollido
nas aldeas, os cancioneiros e as
composicións próprias".
Na sua actuación en Compostela,
dentro do ciclo "Raíces musicais
europeas", o aplauso do público
evidenciou a actualidade e aceita-

ción que está a ter a música tradicionaJ e a sintonía dos galegos coas
propostas portuguesas. Segundo o
compositor de Raízes, Firmino
NeJva, "estase a dar un interese
crecente poJa música tradicionaJ
despois dun período no que a xente
esqueceu as nasas próprias melodías, o mesmo feíto de que grupos
rock tocasen as cancións do Zeca
Afonso é unha chamada de atención e un bon camiño para oreencontro coa nosa própriá história".
O éxito internacionaJ do grupo
Madredeus, que trocou a guitarra
eléctrica pola acústica, a recupera-

ción do cavaquinho na figura de
Júlio Pereira e a experiéncia de
Maria Joao de fusionar o jazz coa
música tradicional, son interpretados poJos membros de Raízes como bons síntomas para a dignificación e o recoñecimento da mú, sica portuguesa.

Non ao abandono da
música popular
Neste sentido Raízes tense limitado a usar e desenvolver as posibilidades dos instrumentos tradicionais lusos. Firmino Nelva sinala
que está chegando ao fin o aban-

dono das peculiaridades da música
popular, unha vez criadas as condicións para reconstruir o pasado
instrumental. "A brague~·a foi
considerada moito tempo de
acompañemento, sen vida de seu e
hoxe pode ser xa solista, o mesmo
pasou co cavaquinho e asi esperamos que tamén aconteza coa gaita" di Firmino, ao tempo que lamenta que ainda haxa poucas escalas onde se poda aprender a tocar instrumentos populares.
Músicos do Minho, os Raízes participaron en distintos festivais na
GaJiza e recoñécense no folclore

A revitalización do fo1c1ore portugués, na que tivo un papel fundamenta] Zeca Afonso, necesita, para os Rafzes o reencontro coa própria tradición. "Nós somos do
Minho e ternos que Jograr dicer
que é o Minho. Non é tanto ser
puristas e recoller só a orixe senón
que hai que liberarse de preconceitos e saber recriar o ambiente,
facer música nova de acordo coa
nosa própria historia e cultura" di
Firmino Nelva. Así, os oito compoñentes do grupo fuxen da sofisticación porque a música "ten que
ser vivida desde o ponto de vista
físico, case tocala, pero isto non
significa que sexa menos elaborada". E, na Galiza, os Raízes din
que se toca a música portuguesa.•
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canta de libros

Que leron os
¡ franceses?
1

1
1

Camus, un
fenómeno de
vendas
Como cada ano, cando chega o estio, os editores franceses fan o balanzo do ano. Este ano, segundo
as cifras que apresentaron, a edición francesa aumentou un 1%,
resistindo a recesión dos anos anteriores. O número de títulos editados foi un pouco superior ao de
J 993, uperando en pouco máis de
un centenar os 40.000. Verdo das
venda , notouse unha baixa nas
compra "de impul ión" (quer dicer, o "be t-seller") frente ás
compra " de reflexión". A literatura de ficción, poe ia, teatro e sobretodo novela, é o apartado que
mái e vendeu, un 31,8%. A literatura para neno , rivo unha baixa
con iderábel, ca e que ei pontos
con re peito ao ano anterior.
Mai o que interesa aquí non on
a cifra de venda globai que se
produciron na Franza no ano literário que remata agora (o gaulee con ideran ano literário de Setembro a Xuño, en Xullo e Agosto
a editoras non dan ao prelo novo
título , normalmente, enón ó reedición ). O que nos interesa é o
que leron, maiormente.
O líder de vendas, no que a novela
se refire, foi o libanés Amín MaaJouf que con A rocha de Tanios
(prémio Goncourt) vendeu máis de
350.000 exemplares. Moi perta del
e tá o fenómeno, tipicamente francés, de Regine Deforges, que vendeu 320 mil de A rua da seda. Xa
mái abaixo en 205 mil áchase
Erik Orsenna (en e pañol e tá traducido o eu A Exposición
colonial) con 205 mil exemplare
vendido de O grande amor. Un
grande e critor, Jean d'Onnes on

vendeu 175 mil exemplares do seu

exemplares máis que Jazz (55.000)
da nobelizada Toni Morrison.

A alfándega de mar. E Catherine
Clement, descoñecida por estes pagos, 160 mil de Pour l'amourd'Jnde. Xa con 120 mil, encóntrase o
prémio de hogano, Marc Lambron,
coa sua novela O olio do siléncio.

No apartado de dietários, diários e
testemuñas, dous fenómenos típicamente franceses acaparan os
primeiros pastos: Catherine Allégret (a filia de Simone signoret),
145 mil exemplares vendidos de

Con cen mil exemplares, están
Michel Ragon, un estudoso das
formas de arte e literatura popular,
co seu A novela de Rabelais e Christian Jacq, outro descoñecido
por estes eidos, con A xustiza do
visir. Orabén, o fenómeno de vendas, mercé a que foron levadas ao
écran, foron as novelas de Alexandre Dumas, La Reine Margot
(80.000) e Xerminal, de Zola,
(180.000 exemplares vendidos só
nas Editions du Rocher. Existen
máis edicións). Pero tratándose de
clásicos, o verdadeiro fenómeno
foi Albert Camus, que vendeu
máis de 170 mil exemplares en
pouco máis de dous meses da sua
novela autobiográfica, inacabada,
o primeiro home (a novela verá
lume en español o próximo Outono nunha importante editora barcelonesa).

A. Camus no festival de Angers (1957).

Na liña dos 100 mil, mais sen chegar, áchanse diversos títulos: Homes ilustres, de jean Rouaud, Asasinos, de P. Djian, etc. Cito estes
dous porque son os únicos deles
que están traducidos ao portugués
ou ao español.

Le v iatán

Perta dos 70 mil exemplares vendeu un dos mcüs interesantes novelistas franceses actuais, Yann
Queffélec; a novela (Prémio Evasion des Relais H) titúlase Desaparecida na noite. Entre 50 e 70
mil exemplares das suas novelas
venderon diversos escritores gauleses, o que acontece é que son fenómenos puramente locais e adoitan a non estar traducidos, agás o
marroquiano Tahar Ben Jelloun,
que vendeu 52.000 exemplares do
seu O home rompido. Entre 30 e
50 exemplares vendidos áchanse
novelas de autores como Patrick
Modiano, Michel Castillo, Angelo
Rinaldi ou Jean Vautrin, que colo-

As lembranzas e os lamentos tamén e Frarn;ois Giroud, 86.000 de
Diário dunha parisién. A nova
Anna Frank -que din os cartazes
publicitários máis irresponsábeis-,
quer dicer, a croata Zata Filipovic
vendeu 70 mil exemplares do seu

Diário.

ca duas, unha en solitário (Symphonie Grabuge) e outra en colaboración con Dan Franck, As bodas

de Gernika.
Os estranxeiros máis vendidos foron Mary Higgins Clark, que vendeu 200 mil exemplares de Souviens-toi. A considerábel distáncia
colócase Stephen King, con 160
mil e Dolores Claiborne. Ben lonxe tanto dunha como de outro encóntrase Paul
Auster e o seu
(90.000), título que arrastou outros do
mesmo autor:

A música do
azar (40.000)
e Mr. Vertigo

Albert
Camus
vendeu máis
de 170 mil
exemplares
enpouco
máis de
dous meses.

(30.000), aparecida
en
Abril e que é
a sua última
novela. Digamas, como
curiosidade suplementária, que o
editor de Auster en Franza é o
mesmo que vai editando (lentamente, leva dous títulos) a Á. Cunqueiro, Actes du Sud.
Outros autores citados na lista son
Willian Boyd e L' apres-midi bleu
("O meiodia azul") con tres mil

No que se refire a biografias, os
grandes éxitos foron A emperatriz
(Sissi), de Nicole Avril -hai tradución española- con 95 mil vendidos. Diego e Frida, de J.M.G .
Le Clézio -existe versión lusa80.000 exemplares vendidos do
seu piar libro leva o grande novelista francés. En terceiro 1ugar
achamos outro fenómeno habitual
na Franza: Henri Troyat que vendeu 50 mH exemplares da sua biografia de Verlaine, última das suas
vítimas despois de Tolstoi, Dostoievski e outros.

Literatura
recuperada
Claudio Rodríguez Fer recupera nas
Obras Reunidas de Angel Johán todos
os poemários pubicados polo autor nos
anos 40 nas Canarias, actualmente
inasequíbeis . A biografía de A. Johán,
represaliado durante a guerra, é
brevemente resumida por R. Fer, nunha
introdución. Poemas en galego e
castellano ou a versión de sonetos de
Shakespeare son alguns dos traballos
recollidos nesta publicación de Ediciós
do Castro.•

No apartado de libro político, Jean
Montaldo vendeu 300 mil exemplares de Carta aberta dun "can" a
Franr;ois Mitterand en nome da libe rdade de ladrar e 218 mil

L' agenda secret de Jacques Chirac
par les guignols de L' info. Menos
vendas, pero rnáis sério, tivo As relacións perigosas de Pie17e Béregovoy, 180 mil exemplares.
Para acabar, Xoán Paulo II vendeu 200 mil exemplares da sua
encíclica Veritatis splendor e a se~
ñora Thatcher 75 mil das suas memórias contra 40 mil do colectivo
O estado do mundo e 12 mil do
Estado de todas as Rúsias, dirixido por Marc Ferro, os 55 mil de
Os testamentos traizoados de Milan Kundera e os 50 de Écrie, de
M. Duras. +

Rodari en galego
Un dos máis famosos autores de
literatura infantil é o italiano Gianni
Rodari, a quen Galaxia adica unha
colección, O tren azul. Os títulos
publicados son ¡Arre papaiño!
(Cancións para xogar), ¿Por qué os
reis son reis? (Os libros dos porqués)
e O gato parlante e outras histórias. •

XGG

CRONICA

Jorge Parada perfila documentadamente a biografía de Benito Soto, galego de Pontevedra e último pirata que sucou os mares, asolagando ó lector nos augas fermosas e
s·;xerentes do que quizais non fo¡ do xeito narrado.

NA MESMA COLECCIÓN

Tortura
en fins de século
Lurdes Moraza e Mertxe Basterra son
profesoras de psicoloxia na
Universidade do País Basco e pubican
na Editorial Txalaparta o traballo La
columna infame sobra a realidade da
torrara no Estado español. "A tortura é
unha notícia tanxíbel e dramática dese
enom1e déficit democrático que arrastra
o Estado español na sua expresión máis
moderna. Os electrodos, a bañeira, a
barra ou a bolsa son expresións que
acompañan ás institucións, ao exercício
do sufráxio universal ou á mesm a
estrutura administrativa''.•

Sobre Seoane

O PIRATA DA MOUREIRA

Jorge Parada Meiuto

XERAIS

~"
~~

NAUTILUS 1892-1894
Bernardo Máiz

REPORTEIRO DE GUERRA EN IUGOSLAVIA

Delmi Álvarez

Marino Dónega foi o encarregado de
elaborar a semblanza que anualmente
adica a Real Academia á persoa glosada
no Día das Letras Galegas. Dónega fai
un breve limiar e percorre a vida e a
obra de Seoane, acompallando unha
biblio~rafia e breves escolma dos seus
textos, incluindo para pechar o breve
volume un suxerenle traballo sobre as
posibilidades temáticas e artísticas para
construir un cine galego. •

22

ANOSA TERRA
Nº 637 -1DE SETEMBRO DE 1994

Aprende a
usar o aparato

tidos para vostede aspectos interesantísimos da televisión e presentes d urante todo o ano . Como
mostra, aí van alguns:

Programas para
todos

- Pode organizar a sua vida
amorosa: Se busca parella diríxase a Telecinco : Bertín Osborne,
Natalia Estrada e Gabriel Corrado
exercen de voluntariosos cupidos
en "Contacto con tacto" e "Vivan
os noivos". Se decide casar conte
con Telecinco, "Invitación de boda" colabora con vostede nos preparativos. Se desexa fortalecer o
seu matrimónio rememorando os
mellares intres da sua vida conxugal, de novo Telecinco bríndalle
unha oportunidade con Jordi Estadella e "A sua média laranxa". Se
non atopa o modo de declararse ao
seu par pero quer deixar de ser só
bons amigos ou se a sua relación
sentimental atravesa maos días
máis ten decidido arranxala, non o
dubide!, escreba a "O que precisas
é amor".

O verán, época tradicionalmente
vacacional, é bon momento para
descobrir novas perspectivas sobre vellos asuntos. Asi, podemos
contemplar un partido de futbol
polo pracer de disfrutar do xogo,
sen o apaixonamento próprio da
temporada; tamén, podemos advertir o cámbio producido nos nasos fillos, desapercebido dia a dia
pero evidente na .comparanza co
tempo anterior, e podemos ollas
con simpatía ao refungón do noso
xefe e recoñecer que ás veces leva
razón. Do mesmo xeito, podemos
adicar a nosa atención a redescobrir dimensións descoñecidas do
naso entrañábel e inseparábel televisor. Coma unha rotina, reclamamos a sua presenza cando cansos
de traballar ou aborridos de descansar buscamos unha maneira
sinxela de entretemos ou un meio
cómodo de informarnos. Pero a
escaseza de tempo e a falta de
vontade para estabelecer pontos
de vista diferentes impede tirar todas as vantaxes <leste simpático
aparato. Aproveite as suas vacacións -se ainda lle quedan- ou
o seu tempo ceibe para estreitar
·1azos co seu amigo electrónico e
comprobe como pasaron inadver-

- Aprenda inglés: Sírvase da nova era da cocacolonización, familiarizándose cos nomes anglosaxóns, seica lle gosten para batizar
ao seu can: "Tequila e Bonetti, Os
fruittis, Huckleberry Finn, Power
Rangers, Pressing-catch, Acapulco HEAT, Denver, Sailormoon e
Ranma, Punky Brewsterm Paradise Beach, Bel-air, Picket F ences,
Pete and Pete, Covington Cross,
O compromiso de Shannon, A lei
de Burke, O teatro de Ray Bradbury, Misión Top Secret, MacGyver, Blossom, Doctora Quinn,

A televisión oferece todas as posibilidades: divorciarse, renamorarse, pintar o
parbo ou tragar canta série americana se lle ocorra. Na foto, Martes y Trece,
unha alternativa sempre presente.

Muppet Babíes, Beetlejuice ,
Webster, Melrose Place, Remington Steele , Os pesadelos de
Freddy, Catwalk, California Dreams,
Star
Trek , Katie e
Allie, ABC
World News , Non pense
Tic Tac Toons, O mundo que só ten
que haber
de Dave ... "
-Dispoña de
aia grátis: .
despida
á
ama, aforre os
gastos de gardaria, non dependa
dos
avós para facer a sua pró-

información, entretimento,
programas
culturais ...
Non, non,
iso era
antes!

pria vida. Só se vive unha vez, se
os seus fillos se o impeden, enchúfense á televisión. Manexando
con habilidade o seu vídeo, pode
reunir 16 horas diárias de debuxo
. animados que manterán ocupados
aos máis pequenos de maneira que
vostede poda organizar o seu tempo como queira. Os espazos Club
Xabarin (TVG); Estamos de Vacacións (TVE-1 )· Pinnic (Antena
3) ... oferecen diariamente unhas
trinta séries de animación. Pensando nos meniños, que máis poden querer eses langráns?
- Que os seus amigos lle toman o
pelo? Abráialleos cunha brincadeira <liante das cámaras de televisión
para que vaian aprendendo· canto
máis ridícula sexa máis divertida a

Belén Rueda ou Ángeles Martín
(Ta tocao e Non o pode crer). Que
ten diferéncias cos seus viciños,
coñecidos, achegados ... pero está
impresionado da maquinária xudicial para impar o seu critério? Propoña o seu pleito a Telecinco e asegurarase un xuízo rápido en "Veredicto". Que lle do.en as amígdalas
pero non se fia do Segas? Opérese
en casa vendo ao doutor Beltrán.
Que cómpre unha pequena axuda
económica para ir tirando pero ten
vergoña pedir na rua? Frai Pantalla
e "Amigos para sempre" solucionan o seu problema nun momento.
Que a sua família lle presta máis
atención ao televisor que a vostede
mesmo? Pérda e! Se reparan na
sua perda, de seguro que e porán
en contacto con "Quen sabe one"
para que o atopen- asi, a televi ión
aga allarao cunha medida uplementária de agarimo e comprensión fami1iar...
E ta on algunhas da aplictlción
práticas que a televi ión moderna
multiu os permite. Non pen e que
só ten que haber información, entreti mento, programas c ulturai s...
Non, non, i o era ante ! Agora, a
po ibilidade multiplicáron e,
prestacións son inumerábeis, renóvan e a i me mas. Por exemplo, xa
preparan programas para pedir publicamente perdón polas no as culpa ou para dirimir de avinza entre
parellas en proce o de divórcio. Faga un e forzo. Aprenda a u ar a televisión! O futuro erá de seu! •
ANTÓN CORTEGOSO

Música

Moi verdes

Ideas
misturadas

Cruz de pedra
de Nordés
Se mao é para un grupo ficar medoñentos <liante da gravación cío
primeiro disco, tampouco é bon
facelo cando ainda non se teñen as
ideas claras e se está moi verde. O
exceso de valentía ou temeridade
de Nordés ao enfrentárense aos estúdios de gravación con tanta imadurez e, de seguro, ilusión, fai que
nesta primeira obra as caréncias
saian por bastantes recunchos. Todas as formacións galegas que editan a sua opera prima teñen un
problema moi grave se nos remitimos á comparanza, xa que Fía na
Roca e Matto Congrio asinaron
debus de calidade. O que sucede é
que os músicos <lesas formacións
cantan con moitos anos de experiéncia e as novas xeracións deben
pasar polo período de aprendizaxe. Coas primeiras obras hai que
ter "manga ancha" e en posteriores obras é cando xa se debe exixir
unha maior calidade e valorar até
onde pode chegar esa banda.
Iso non quer dicer que non indiquemos o que consideramos errado no longa duración, sendo conscientes do anteriormente comentado. Nesta obra as ideas sobre as
liñas a seguir non están nada claras. O conxunto non definiu o seu
estilo e pica daqui e dacolá sen
unha definición clara. Hai pezas
verbeneiras (A veladoira e a des-·
trozada Unha noite no Muiño) e,
sobretod, as que ocupan o espazo
do folk evoluído, nas que os trocos de ritmo non están nada conseguidos e as ideas musicais están

----- ... -
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Heredeiros da
crus: A cuadrilla
de Pepa a Loba

esparexidas palas pezas con pouca coesión.
Mágoa que ninguén dese atinado
(esperamos a tua versión discográfica, Uxía) coa fórmula eficaz para un tema tradicional de gran forza como "Tua N ai é Meiga'', que
acó dilúese na
in te ns idade
como
lle
aconteceu ao Agardamas
grupo Dhais
no seu disco. o segundo

traballo con

A batería é un paciéncia, a
instrumento mesma que
ao que certos
conxuntos ga- deben ter os
legas non lle membros
teñen tomado do grupo
o pulso, tendo antes de
moitas dificuldades para en- sacalo.
cadralo no son
da banda, a diferéncia do
que acontece noutros países. É este un instrumento problemático

para algunha das formacións do
país, outras déronlle mellor solución, e aos lucenses de Nordés
cústalles moito adaptalo con xeito
ao acabado final dos seus temas.
A guitarra eléctrica e os teclados
resultan, por momentos, moi fora
de lugar. Obsérvanse porén alguns
detalles en certas pezas que ben
desenvolvidas poden dar lugar a
cousas interesantes nun futuro .
Especialmente o bon ton festivo
consegutdo na pícara canción
Causas da miña Aldea, un vieiro
musical bastante inexplorado nas
bandas do país, que consta dunha
voz e coros sinxelos e efectivos.
Agardamas o segundo traballo
con paciéncia, a mesma que deben
ter os membros do grupo antes de
sacalo, para non cair no erro de
editalo sen pasar pola maduración
musical comenente, o que inclue
moitas actuacións en directo, das
que Nordés, que se saiba, ten feito
moi poucas.•
ÓSCAR LOSADA

Bastantes expectativa por ouvir o
debu do selo West Records , de pois das suas espectaculares e nada modestas declaración a todo
• os meios, produción de nível ,
grande despregamento; pouco menos que
a aspirina para
o rock galego.
Todo controla- Non aturo
do. Sinopse: aos que
1.- todo está comen
mal, 2.- chega- unha e
mos nós, que
controlamos, e contan
apostamos, 3.- vinte, o
5.000 gaiteiros
mesmo que
xa deprendeteño
ron a tocar o
violín para un debilidade
final tan feliz . pola xente
Eu perdinme que curra
coa história con
dos nonsei- modestioa e
cantos selos agarimo,
distintos (polo
de agora debe pormaliños
tocar a dous que sexan.
selos por disco), para diferenciar a música comercial
da comprometida, etc., algo moi
razoábel, pero que só funciona
cando non é público e notório que

on a me ma cou a.
Teño que confe ar que non aturo
ao alva-pátria , ao que comen
unha e contan vinte, o mesmo que
teño debilidade pala xente que curra con modé tia e agarimo, por
maliños que sexan. Sinceramente
pen o que o meirande 'probl ma
do rock galego é a mentalidade de
apostas e non de bon traballo, botámo lle cin o pe o á máquina,
e ten que tocar, tocará.
e non,
a mercar outro boleto. Unha mentalidade que e contáxia ao grupo á e pera duo apo tante, de cobridor e con contacto .
Heredeiros da Crus tamén debutan neste di co, o grupo non hai
dúbida de que teñen chispa P- altura , botado para adiante e cun
mangado de boa idea , pero que
non están separadas neste di co
das non tan boa . O di co como
debu dunha banda até agora descoñecida, ten vida. Aponta o que
pode chegar a ser unha banda facendo rock en galego con ironía e
humor, mistura de Enemigos e Ilegales.
Como estrea dun selo tan grandilocuente, do dita ao feíto ... a
portada estropeou unha simpática foto, o sonido dista de ser esp ectac u1ar (esas guitarras?) .. .
nen está por nengun lado o rexistro na sociedade de autores
española ...
Quizá "A cuadrilla de Pepa a Loba" sexa o mellor tema do disco,
apesar dese final de rock sinfónico. "De Jesusiño fixeron un cristo", foi o quemáis me gostou, ten
moito gancho.•
XURXOVAZ
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facer publicidade, mais esta é unha
linguaxe de sedución a toda a costa
e sen escatimar meios, nen procedimentos, nen manipulacións, que
rexeito tt..almente para seren aplicadas aos filmes".

.Director de "Q espírito da colmea", "O Sul", "O sol do marmelo"
ín
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Víctor Erice
'A estética da publicidade contamina gravemente o cinema'

oe-

• ÓSCAR LOSADA

case lendários. En canto a que
consideen o.s meus filmes como
clásicos, ás veces vexoo con estrañeza. A cuestión das listas é variábel co paso dos anos. Agradezo
moito que me incluan e alédome,
pero no que respeita ao Osear a
Chaplin nunca llo deron (tan só o
honorífico) e quizá fose o cineasta
máis grande de todos os tempos".
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"Estamos nun momento
crítico no que o dnema
pode deixar de ser
unha obra que se via
nunha sala, rodeados
de xentes que non
coñeciamos". Víctor
Erice, autor singular de
tres películas
con, ideradas entre a
m llor produción
española dos últimos
25 ano , e tivo
recent mente dando un
ur iño na Galiza.
O ba co Víctor Erice é un do cinea ta con iderados de culto
dentro da étima arte. A sua obra
consta de tres longrametraxes: "O
e pírito da colmea" ( 19"72), "O
Sul" (1983) e' O ol domarmelo'· (l 993). O e ca o da ua produción é debido a diver a circun táncia que el me mo analia: "O que eu me perguntaria é
por que non pode haber e e distanciamento entre as miñas obras.
Creo que é unha cue tión de azar,
posta que non houbo nengunha
idea premeditada de facer un filme cada tanto tempo. O caso é
que resultou así. Eu creo que esta
pergunta e fai porque estamos a
falar dun meio (o Cinematográfico) que ten unha dimensión industrial e o próprio dunha indú tria é producir. Polo tanto, se non
é a i, con idéra e que exi te un
baleiro. Agora, e con ideramo o
cinema de de outra dimen ión
que tamén po ue, aparte do indu tria], que é a dimen ión artí tica
ou de de a per pectiva da poe ia,
e e aleiro é signo de recollimento. Se e tivé emo a falar no ámbito da literatura, concretamente
da p e ia, n n no e. trañaria tanto que a produción dun e ·critor lírico e ·ti ve e re trinxida a tre libro de poema . Claro que me
go taria rodar mái a miúdo, pero
. upoño que filmo pouco por fac tore externo e por motivación
íntimas e per oais. Se se mantén
unha relación exi tencial co cinema, ás vece dar un cur o é tan
importante como facer un filme".

Tempo de publicidade
Entre médias do prirneiro e segundo filme houbo 11 anos nos que
Víctor Erice e outros directores cinematográficos de prestíxio tiverqn
que recorrer á publicidade como
meio de gañarse a vida: "Hai moito
tempo que non fago publicidade.
Este meio para os
realizadores de cinema, en certo tempo, constituiu unha
maneira de sobreviver. A indústria do
cinema español non
tiña a capacidade
abando para integrar ao número de
profisionais que
eramos. Tamén foi
un xeito, ás vece
smoi útil, de experimentar a técnica, de
non anquilosarse,
pasto que a publicidade, hoxe en dia,
ten uns rec ursas de
produción dos que
carece a indústria
cinematográfica.
Aos realizadores
sempre nos brindou
a posibilidade de
experimentar e estar ao tanto das novas técnicas. Os recursos que puxo en
xogo a publicidade,
dado que é unha
linguaxe que busca
sempre producir un impacto visual
pondo a proba o tratamento electrónico da imaxe, aportaron aspectos importantes desde o ponto de
vista técnico. Outra causa moi distinta, e da que eu trato de c~idarme
moito, é non contaxiar a linguaxe
cinematográfica da retórica da publicidade, que visualmente é extremadamente perniciosa, incluso diría que perversa. Unha parte do cinema moderno, contaxiado dese
efeito, incorre en defectos absolutamente esenciais. Son un cineasta
que, circunstancialmente, tiven que

...•.....................•..•......•...•••.••••••.....•.....................•...•..•......•..............•.•........•.•...............•...•.
'Un cinema de consumo nunca constituirá unha herdanza cultural'

Ese espaciamento entre os seus
traballos e as dificuldades para facer realizacións, lévannos ao eterno problema das axudas institucionais para que esta arte poda seguir
subsistindo: "Todas as cinematografías europeas, mesmo a estadounidense, teñen distintos sistemas de axudas, sexan institucionais ou consistentes na liberación
de impostas. As cinematografías
.: non serian posíbeis sen un sistema,
• directo ou indirecto, de axudas. Os
profisionais estatais, mais qu~ facer fincapé nas subvencións, queremos unhas relacións fluídas coas
televisións. O cinema hoxe sen a
colaboración económica da TV
non é posíbel. Unha maior transpa-

Un xeito
de coñecimento
Erice considera que cursos como
o que deu na Galiza son unha prolongación da sua carreira de cineasta: "Eu non son un teórico.
Tampouco exercin labor docente
referido ao cinema, entón quixen
facer un curso que se desmarcase
de calquer conotación de tipo técnico, porque os cursos deste carácter son os que abondan maís.
Iso non quer dicer que non os
considere necesários e que cheguen a ser úteis. O que tratei, modestamente, de propor é que o cinema, nas suas orixes, foi algo mái que un meio de vida. O cinema, para mín foi, sobretodo, un
xeito de coñecer e experimentar o
mundo. En determinadas ocasións
foime dado o priviléxio de utiliza1o como meio de
comunicación, como forma de ir cara os demais. No
cursto tentei dar
testemuña da miña ·e xperiéncia e
compartila".

'Non estrear
é un drama
desde o ponto
de vista da
criación,
porque
considero que
a sala de
cinerna é o
espazo natural
dunha fita"

O realizador estivo na Coruña
franquismo. "Teñen que pasar os
dando un curso para o seminário _ anos sobre unha película para cer"Cero en Conducta", organizado
tificar o auténtico valor da obra. É
polo CGAI e a E cola de Imaxe e
posíbel que os valores sexan eféSon, no que contou as suas expemeros, que só se nos aparezan como tales vencellados ao momento
riéncia no eido cinematográfico.
histórico no que se fixo e desapa..
A ua primeira longametraxe "O
recida esa circunstáncia a obra
E pírito da Colmea" tivo unha
queda espida, converténdose os
grande repercu ión na sua época e
xuízo en máis sumários e abstrace tá con iderada un clásico. Nunha li ta elaborada por crítico portos. Esa é unha proba tremenda.
Dígoo, incluso aplicado ao "Espítugue e , por mor da capitalidade
rito da Colmea", que foi realizada
cultural de Li boa, esta fita ocunun tempo que se caracterizaba
pou un lugar dentro das 100 eleira , honor que só compartiu denpala falta de liberdades e onde un
filme que pretendese comunicar
tro do cinema e tatal o aragonés
algo que non se podia dicer tiña,
Lui Buñuel, de quen aparecían
de entrada, un xeito de plusvalia
cinco obras escollidas.
de significado que o amparaba. A
xente depositaba neses filmes non
Erice pensa que a época na que fopoucas das suas esperanzas e ideas
ron realizados sobrevalorou alguns
e contribuía a dotalos duns valores
filmes daquela etapa, no final do

réncia no control da billeteira, ainda non sabemos certameni:e o que
recada unha película, coa tan prometida, e até o momento non chegada, informatización do control
das billeteiras seria tarnén fundamental para o futuro. O fraude neste aspecto é evidente, o que non

sabemos é de canta dimensión. A
nosa exixéncia está nunhas medidas que contribuan a que o investimento en cinema obteña certas facilidades cunha lei que desgrave
eses investimentos. Non pedimos
nada que non se teña pedido noutros lugares nos que se levou a ca-

'As cinematografias non serian
posíbeis sen axudas.
Os profisionais estatais, mais que
subvencións, queremos unhas
relacións Jluídas coas televisións"
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bo unha racionalización do mercado, que me parece fundamental.
Para un determinado tipo de realización, que corre máis risco, as
subvencións directas parécenme
necesárias. Creo que o cinema comercial ·debe constituir o alicerce
máis importante da indústria, pero
penso que nengunha cinematografía do mundo adquiriría unha auténtica identidade sen uns filmes
que levasen adiante un labor de experimentación, de búsqueda, e que
estivesen presididos por unha vontade de intervir na vida social. Se
refugarnos isto, cairemos nun cinema de absoluto consumo que difícilmente pode chegar a constituir
unha auténtica herdanza. •

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

A última produción de Erice, "O
Sol do Marmelo",
premiada no Festival de Chicago, é
unha realización
difícil e arriscada
para vender comercial mente, o
que o está a levar
a ter moitos atrancos para poder ser
exibida, no que é
un problema de
dificultosa resolución "Moitas veces lógranse salvar
todas as dificuldades e a película
nace, pero un filme non pode viver
sen o contacto do
público. Non estrear é un drama desde o ponto de
vista da crie.ción, porque considero que a sala de cinema é o espazo
natural dunha fita. Hoxe en día
nun filme estatal de tipo meio a
recadadón en salas non supón
' máis do 10% da sua amortización.
Os métodos de autofinanciarse
. proveñen do video e da televisión.
Desgraciadamente,_polo evoluir
do conxunto da sociedade nas
suas horas de lecer, a sala foi desprazada pola TV, que é onde se
ollan os filmes. Estamos nun intre
crítico no que o cinema pode deixar de ser o que foi nun princípio:
unha obra que se via nunha sala e
rodeado de xente que non coñeciamos. Un filme visto na casa é
unha experiéncia existencial-completamente distinta. Mentres alguns produtores sigan considerando a sala necesária como caixa de
resonáncia para axudar á comercialización, esta sobreviverá. O
dia que non o consideren asi, desapareceran os cinemas. Non quera ser pesimista. Está nacendo outro xénero de exibidores (multi-cines) que parteri de algo evidente:
que un espectador pode elexir o
que olla. Iso é unha diferéncia
cualitativa, non resposta á imaxe
do espectador masificado que acude, por inércia e sen críterio, a unha película. A esperanza é que este tipo de afeizoado selectivo aumente. Na Franza e no Xapón está
a acontecer deste xeitc e iso é unha regandixa para a esperanza".•
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MANUEL VEIGA

que garda unha lonxana semellanza cunha vil~ña mariñeira que paga a pena ver. Mesmo canta cunha
calzada romana ou, mellar dita,
cos seus restos, porque unha insti.tución desaprensiva mandou botarlle cimento por riba.
Un viaxeiro, afeito de seguro á
formalidade que gastan os cataláns, ergue un dedo. Achégaselle
o axudante do capitán. "E que eu
queria ir a Belesar", di o señor.
"Home, senda só por vostede... !",
respóstalle a média voz o encarregado, buscando a complicidade.
Uns polos outros, ninguén di nada. Dous viciños de Carballedo
chíscanse o olio. A democrácia
cúmpre e unha vez máis.
En Adegas Moure agárdano unha
ca iña de nova con trución, a rente dun peirao onde vário rapace
en bañador ob ervan o contorneo
dunha moza descarada. I to comeza a coller o xeito dun concorrido
Mi i ippi. Vário me ón de
madeira, onde un o peita que non
hai moito pou aron grande empanadas e quizá pronto entarán vello tafui do dominó ou da bri a,
completa o entorno. Seguindo a liña dunha enda entre o ca tiñeiro albi camo unha praia artificiaf en con trución, xusto no intre
en que unha paleadora tronza a
golpe vária acácia .

O efeito lingüí ti o
da augardente
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O catamarán ten 72 prazas e non demasiado espazo. Case sempre vai cheo, pero o peréorrido

e un dos que máis lle pestarán ao viaxelro

A Rota dos Encaros atrai a centos de turistas,

fundamentalmente emigrantes en vacacións

Tres horas abÜrdo dun catamarán
en augas do rio Miño
Para percorrer o "Mar
interior de Galiza",
como anúncian os
folletos, te~os que
escoller entre tres rotas:
a do encoro de Belesar,
a dos Peares, ambas na
ribeira do Miño ou a de
Santo Estebo, nos
cañóns do Sil. Na
Oficina de Turismo de
Monforte din que ali
non saben nada, que
iso é cousa da
Deputación. Contodo,
dannos unha fotocópia
cos itinerários e prezos.
Eleximos a segunda
opción e tomamos a
estrada nova que une
Ourense con Monforte.

Non hai indicadores e acertamos
do sítio grácias a que un encaro é
<loado de a1biscar, sobretodo se a
estrada beirea o rio. Xa en pleno
salto, un pequeno peirao amósanos
que poderla ser ali, pero tampouco
hai Iefreiros á vista. Utilizamos,
para nos cerc~orar, o sistema tradiciónal en Galiza: perguntarlle ao
paisano que adoita a haber en todos os sítios. Efectivamente, ali é.
Son as duas da tarde, a hora de regreso do catamarán que fai a viaxe de pola mañá. Falamos co capitán, engalanado coma se do buque Canberra se tratase, e dinos
que xa toma nota da reserva. De
contado, pergúntanos onde irnos
comer. Dicimos que ternos pensa:do ir cara Pantón. Ali perto hai
unha casa restat1rada, Torre Vilariño, que a Xunta inclue no seu
mapa de turismo rural. Mais, o
capitán aconséllanos Casa Barra
na própria vi]a dos Peares. "Non é
o Maxim' s, pero teñen boa carne", di. Aceitamos a idea, visto o
seu interese. En Casa Barna non
nos perguntan que irnos xantar.
Póñennos caldo, paella, un bisté e
con Deus. O prezo non está mal.
Na vi1a vernos de novo ao capi-

tán. Informámolo debidamente.
Ás cinco menos dez estamos no
peirao e o barco xa está cheo. Son
famílias inteiras desta comarca, a
maioria emigradas en Cataluña,
que pasan as vacacións. O Capitán ·
animará a viaxe facendo tarnén de ·
guia, pero o barco corpeza a·renxer
e a musar sen ton nen son. Escoitamos dicer polos altofalantes que
"hai problemas técnicos que serán
resaltos de imediato". O axudante
calza entón un mono azul, por riba
do Úniforrne de mariñeiria, e diríxese á popa para facer as veces de
mecánico. Máis información pala
megafonía: seica fara un plástico
que se enganchara na hélice. Todo
resolto. Navegamos a algo máis de
trece nós de velocidade, case 25
quilómetros á hora. O río, de dúcias de metros de profundidade e
de máis de 200 de ancho, é como
unha autoestrada verde prata que
une as ribeiras, cangadas de viñedos, de Carballedo, Pantón e O Saviñao, formando unha das paisaxes
máis ferrn9sas de Galiza.

"Abadesas en pelotas"
O capitán dá notícia das igrexas

románicas (século XII) que van
quedando na beira. A de Chouzán,
por exemplo, posue un retábulo
no que "se ve ao diaño perseguindo a unhas abadesas en pelotas".
"Non serian, que é verdade", ratifica o capitán, con cara de facernos baixar a todos a comprobalo.
Deixamos entón unha illa a man
direita. "Esta discutíana os dous
concellos limítrofes e, como non
se puxeron de acordo, quedou con
ela Fenosa". Dámonos canta, definitivamente, de que o capitán ten
un grande sentido do humor.
Sen máis incidéncias, estamos xa a
piques de chegar ao final do percorrido, cando o responsábel do catamarán decide, democraticamente,
dar a volta: "Falta ainda un pouco
para chegar a Be1esar -sinala-, pero véxoos eu con gañas de tomar
un vaso. Asi que damos a volta e
paramos, con tempo, aí, ·en Adegas
Maure, que convidou aos viaxeiros
a degostar a sua augardente".
A rnaioria quedarnos perplexos e
amolados · e máis os que sabemos
que a final prevista da viaxe, Belesar, é unha fermosa parróquia

Vinte minutos e volta ao catamarán. Escoitamo con surpresa que
o idioma galega, até daquela apenas sentido no barco, é agora o dominante. Mesmo ao capitán e lle
escapan algunhas parrafadas e fai
esforzos por se correxir. Imaxinamos as instruoións do encarregado
doServizo de Cultura da Deputación: "en habendo turistas de fóra,
o que corresponde é o castellano".
Pero a augardente fixo os eu específicos efeitos "normalizadores"
e a língua de Rosalia campa desinibida polo Pelegrin 2, poi asi e
chama o barco, en campen ación
de Cacharro a Portomeñe que mercou as embarcación rebaixada na
Expo de Sevilla.
O capitán dá agora a preferéncia
aos neno que, un por un, e van
poñendo á cola para levar o leme.
Felicidade no catamarán. Cai a
tardiña e o que van diante comezan a ser alpicado . O axudante
corre a pedir disculpas: "É unha
desgrácia, pero este tempo! Que
se lle vai facer! E o mao erá dentro de un me ''. En realidade a
pingas apena fo ron nada e o que
agromou foi a rná conciéncia do
empregado ao que lle deberon meter na chaveta o modelo Costa do
Sol nalgun cursiño da Xunta.
Pero o ambiente volta a subir ~ando
unha nena loiriña, duns seis anos,
calle o micrófono para cantar nun
improvisado karaoke. "Cuando vayas a mi tumba ...", comeza a dicer
a canción, que, pésie á primeira estrofa, non é de terror, senón de
amor eterno. Estoupa o catamarán
en aplausos ao rematar a cativa.
Vai para tres horas de viaxe. Son
case as oito do serán e o capitán
anúncia a arribada polo altofalante: "Agora, ao chegar á changarra
esa que ternos por embarcadeiro,
rnoito olio porque ~stá menos católica que Lutero, asi que ir baixando a modo. Grácias en norne
da tripulación e da Excelentísima
Deputación de Lugo". +
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LUPE GOMEZ

Na Mostra de Teatro de
Cangas estréase-Doberman,
o último de Reixa
Na capital do Morrazo durante sete
xornadas serán representadas once obras

da a Cario Goldoni, un comediógrafo que morria na máis miserenta condición en París no ano
1.793. '.'Lembrar a Carlo Goldoni
-declaran os responsábeis da compañía- é homenaxear a todos os
cómicos que desde sempre, nas
peores ou nas mellores condicións, converteron en teatro calquera rua, praza ou adro". ·
Ollomoltranvía presenta aos seus
actores dicindo deles que "os cómicos son galegos, co que iso
condiciona, para ben e para mal, o
ver, ouvir, entender, sentir e facer". E afirman sobre o seu novo
traballo que queren adicarllo a
Cario Goldoni coma un x.ogo, unha brincadeira da palabra, a música, a cor, o aceno, a imaxe e o ritmo e por iso vaille ben o subtítulo
"Un xoguete para Goldoni".

Festas patronais e
roll1arias gastronóll1icas
dos callos en
Salceda de Caselas

do éa:stelo
en Ribadávia

O primeiro Domingo de Setembro. Callos servidos en cazolas
de barro podrán ser degustados
poio público asistente a partir
das 11 da mañá polo prezo de
500 pesetas. Poderán ser visitados stans con exposicións de viña do condado, artesanía, cerámica , setas e cogumelos. +

O 10 ·de Setembro, actuación
da Banda de Música de Valadares e o dia 11 da orquestra Clásica de Vigo.+

O domingo comeza a Mostra de
Teatro Cómico e Festivo en Cangas cadrando co final das Festas
do Cristo desta vila. A asociación
organizadora, o Cenrro Recreativo
e Cultural Xiria, fai que esta mostra acade este ano a sua décimo
primeira edición pese a que o orzamento di ponfbel é de catro millóns de pesetas, seiscentas mil
menos que no ano 93. Xiria observa que ano a ano a situación é
máis dura, tanto no que se refire á
cuantia das ax.udas como ao feíto
de que e confinnen cada vez máis
tarde e e paguen con rerraso.

As compañías de teatro que oferecerán o eus e pectáculos on de
procedéncia diversa . Veñen da
Itália, Madrid Portugal, Castela e o
re to on galega . A compañía Teatro do Morcego
trea, o lun 5, a
ua ultima montax.e b· ada na obra
"Doberman" de Antón Reixa. É a
hi toria de dou home que gañan
unha pequena cantidade de diñeiro
nun xogo d azar. A partir deste
acontecemenro fortuito, de poi
dunha reflexión apaixoada obre o
mi erábel da ua condicións de
vida e atravé de irracionai corazonad e premonición deciden dedicar e e diñeiro á compra dun can de

ARQUIVO

raza. Inclínanse por un doberman,
raza especialmente indicada para
garda e custódia de grandes propiedades e cando xa teñen o can decátanse de que necesitan ter propiedades para vixiar. Esta é a rrama esencial do enredo. Os actores principai';
son Carlos Blanco e Celso Parada

Os nenos tamén
poden ir ao teatro
O día seguinte, Martes, estará no
Cine Galax.ias de Cangas a fonnac ión Xacarandaina coa súa actuación "O Pito de bolita, o que
pita". Teatro de títeres, dirix.ido
fundamentalmente a un público
infantil e que narra como unha nena herda do seu tío adestrador un
pito. Logo un caco, que o quer para el, asóciase co x.énio da maldade para arrebatarllo. A rapaza terá
que acudir a un mago para recuperar o eu pito.
A compañía Ollomoltranvía repre entará, o mércores 27, "Commedia, un xoguete para Goldoni".
Tráta e da primeira incursión desta compañía no xénero da comedia , un dos movementos máis rico e evocadore da historia do teatro occidental. A obra está adica-

O grupo italiano Teatro dell' Albero abre a mostra coa obra
"Eh?" cuio autor, director e único
intérprete é Yves Lebreton, cómico recoñecido en toda Europa. A
compañía madrileña Mujercitas
interpreta o martes un espectáculo
de cabaret: "V ariacións ou tamén
Merlin sofreu de amores". Teatro
Meridional, grupo hispano portugués, trae a Cangas "Naque" de
Sanchis Sinisterra. Dende Euskadi
chega "A funerala" a cargo da
compañía Latirili-Pikor que actuará polas rúas de Cangas adiante. Teatro Corsario cerra a semana coa obra de Lope de Vega,
adaptada por Alfonso Sastre,
"Asalto a unha cidade".
As funcións teatrais compleméntanse cunha conferencia sobre os
princípios do actor, a presentación
dunha revista de teatro, un curso
de interpretación basado na antropoloxía teatral e unha mostra de
pintura. Na exposición "O carón
do mar" intervirán os artistas Lodeiro, Huete, Manuel Figue_ras,
Xosé Lois de Dios, Xosé Barreiro
e os irmáns Xosé e Berta Cáccamo. A Mostra de Teatro CómicoFestivo remata cun xantar de clausura no que se fallará o VII prémio "Xiria" ao labor teatral.•

As compañías de teatro
percorren toda Galiza este verán
tal; galego, venusino ou plutoniano. A própria compañía resume
este espectáculo dicindo que "é un
apuntamento do universo imaxinário das mulleres aderezado co sal e
a pementa dos números musicais,
mergullándose no lumpen-cabaret
con abondosas doses de humor e
de crítica picante".

Outra cita co teatro encádra e dentro da festa patronai de Marín,
o xoves 8 de Setembro. Ne ta data
o grupo de teatro Kalandraca representará no Parque da Feira desta vila a obra "Narnía" que trata
da historia de dous irmáns, Edmundo e Lucía, que, xogando ás
agachadelas na misteriosa casa
dun vello profesor, métense nun
armario no que pasan a vivir unha
fantástica aventura cun fauno, un
ourizo e unha brux.a.
Na vila coruñesa de Zas estará a
compañía Chévere, o Sábado 9 de
Setembro representando "Chévere
con B". Trata de tres mulleres que
oferecen ao público espectador
viaxar polos confins do cabaret
alemán, francés, americano, orien-

Carlos Blanco con Directamente Paco JI

En Pobra de Trives Os Quinquilláns escenificarán "As viaxes fantásticas'', obra que narra a historia
de dous personaxes que saen dun
libro convencendo ós nenos e nenas para que interveñan no conto e
logo introducir este no Libro das
Aventuras. O espectáculo está
confeccionado en seis paradas ou
escenas "es longo dun percorrido
polas mas.+

r~~ esta

da Istória de
Ribadávia
Este Sábado haberá un desfile
oficial, un xadrez xigante, a representación dunha voda xudea, . :
teatro a cargo de "Teatro do Vilar" e á noite unha cea medieval
ambentada nunha igrexa. A esta
festa hai que ir vestidos e vestidas de época. +

Outra obra galega representada
nesta semana de teatro en Cangas
vai ser "As vodas de Fígaro", a
cargo da compañía Teatro do Noroeste. Fígaro é un criado dun
conde que pretende casar cunha
doncela pero para dar o seu consentimento o conde pretende exercitar o dereito de pernada. Por outra banda a ama de chaves quer
casar tamén con Fígaro.
Celso Parada é un dos protagonisata de Doberman

~~<~ oites

~esta

!f~estas- do Cristo

de Cangas
Domingo 3 e Luns 4. O Luns ás
8 un festival folclórico coa actuación dos grupos Hio, Lumieira e o grupo de gaitas do
coléxio público do Hio. +

i~estas

Patronais
en Sanxenxo
Desde este Sábado até o Mércores. O Domingo ás 10.30,
apertura da Festa da Cebola e á
noite procesión nocturna p.ara
o traslado da Virxe do Carme
ao templo. O Lus, festividade
da patrona dos mariñeiros. O
Martes, día do Neno, atr.accións infantís e de grupos folclóricos.+

rfiesta do viño
do Pelete
No concello pontevedrés de Lama. Aqui, por espazo de tres días
Mércores 7, Xoves 8 e Venres 9os romcriros comen, merendan e
cean, ata que o viño se acabe.+

~;; estas

patronais
de Marín
: A cargo dos alumnos da Escola
• Municipal de Piano haberá un
concerto, o Mércores 7. O mesmo día ás 9 da noite actuación
do tenor lírico Manuel Sirera.
Representación no Parque da
Feira a cargo do grupo de teatro
Kalandraca. +

•.................................................................•
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O trinque

Convocatórias
Encontro Mundial de
Solidaridade ·con Cuba

,·

1

A nación cubana a través das organizacións sociais que a representan baixo o reclamo· do movimento internacional de solidaridade, convoca a todos os que manifestan a sua oposición
ao bloqueo ao Encontro Mundial de
So/idaridade con Cuba na cidade de
La Habana do 21 ao 25 de Novembro
de 1994. A pesar de que o bloqueo,
xenocida e ilegal, é repudiado por parlamentos nacionais e internacionais,
por organizacións da máis diversa
orientación ideolóxica e po.r nomeadas
personalidades políticas, culturais e relixiosas de todo o mundo, a Administración norteamericana sostén o seu
cerco ao redor do povo cubano. Unha
chea de asociacións convocan o Encontro: Instituto Cubano de Amizade
cos Povos, Federación de Mulleres
Cubanas, Central de Traba1ladores de
Cuba, Unión de Xovens Comunistas,
Asociación Nacional de Pequenos
Agricultores, Comités de Defensa da
Revolución, Federación Estudiantil
Universitária, Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba, Federación
de Esudantes do Ensino Méio, Asociación de Corribatentes da Revolución,
Casa das Américas, Movimento Cubano pola Paz e a Soberanía dos Pavos,
Consello Ecuménico de Cuba, Centro
Memorial Martin Luther King, e as
unións nacionais de perjodistas, xuristas, economistas e arquitectos e enxeñeiros da construcción. Hai unha proposta de prezos para os asistentes que
incluen aloxamento en habitación dobres (6 noites e 7 días), almorzo e cea,
transporte entre o aeroporto e La Habana (sempre que coincida coas datas
do evento, días 19 e 20 de Novembro
para a chegada e 25 e 26 para a saida).
Os prezos van a 250 Dolares no Villa
I?anamericana, 300 no Hotel Panamericano, 31 O no Hotel Presidente e 380
no Copacabana. Cómpre facer chegar
as reservas, listados e Jugares de aloxamento amais de datas e números de
voos de chegada e saida, con 30 días
de antecipación (20-25 de Outubro) ao
Instituto Cubano de amizade cos Povos: Calle 17, 301 entre H e l. Vedado. Cidade de La Habana. Cuba. Teléfonos 90 departamento de Europa:
(07-53-7) 32 08 17 e 32 54 05 (cinco
horas menos en La Habana).

Encontros Pedagóxic;os
en Compostela
A Confederación Intersindical Galega (CIG-Ensino), e a Asociación Sócio-Pedagóxica ·Galega organizan do
19 ao 23 de Setembro no instituto de
bacharelato Xelmirez, os 111 Encontros
Pedagóxicos de Compostela. Este ano
os encontros contan con l O seminários
para os que haberá aulas· de plástica,
informática, técnicas de estudo, ciéncias sociais, coñecimento do méio,
audiovisuais, méio ambiente, xogo
na Educación Primária, língua e literatura e música. Alguns dos ponentes
son Xosé Alberte Lorenzo, Horácio
Medin, Encama.Otero, Secundino Garcia, Santiago Veloso, Xerardo Agrafoxo, Luís Otero, Leonor Mazaira, Manuel Espiño, Antón Rozas, Marisa Gil,

Elvira Cienfuegos, Manuel Soto, Pedro
Santiago, Ana Trigo, Rosa Fernández,
Maria Alvarez, Manuel Lourenzo, Luís
Bará, Mercedes Espiño, Manuel Amor
e Mini e Mero, integrantes do grupo
folk A Quenlla. Os Encontros tarr.én
comprenden unha série de -conferéncias, todos os dias a partir das 5,30 do
serán, sobre "Aproveitamento didáctico da obra de Luís Seoane" por Xulio
Cuba, "Debate sobre coeducación e reforma" polo colectivo de mulleres ensinafltes Do rosa ao violeta, e as conferéncias abertas a todas as persoas que
queiran asistir ainda sen se matricularen, "As repercusións laborais da apli- ·
cación da LOXSE na secundária" por
Benito Alvarez, e "As repercusións laborais da LOXSE na primária" por
Xosé Lois Seixo. O Venres 3, ás 5 do
serán, Pilar Garcia Negro (profesora
de Língua e Literatura galega na Universidade da Coruña) oferecerá a conferéncia de clausura "O papel imprescindibel do idioma galego na función
docente". O prazo de matrícula vai até
o 16 de Setembro, e pode formalizarse
nos locais da CIG na A venida <!e Lugo,
2 A, entrechán (Santiago). Información
no (981) 59 46 86.

Animación de bairros
en Vigo
A Concellaria de Relacións Cidadás
de Vigo artella unha série de actividades en colaboración con várias asociacións de viciños dentro do Plano de
Animación de Bairros. As actividades
a relizar no mes de Setembro van desde cursos de fotografia, reciclaxe e cerámica, a viaxes ao Cantábrico e sesións de ximnásia. O programa do
plan tamén inclue unha Escota de
Pais que divide as suas matérias en
Evolución e análise das relacións
pais-fillos, A família e a escota, e na
Atención concreta aos aspectos afectivos. Participan no plano as aociacións
viciñais de San Paio de Návia, Fragoso, Salgueira, Lavadores, San Miguel
de Oia, Doblada, Saiáns, Bouzas, Matamá, Calvário, Sárdoma, Beade, Castrelos e Poulo. Maior información na
Concellaria de Relacións Cidadás:
(986) 81 01 OO.

Viaxe polos
Picos de Europa
O Ateneo Santa Cecília de Marin organiza un viaxe polos Picos de Europa
durante o -mes de Setembro. A viaxe
parte de Marin o dia 11 e pasa por Argoños, Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Picos de Europa, Xixón e Lagos
de Covadonga. O prezo vai a 26.750
pta. para non sócios e a 24.500 pta. para sócios, inclue pensión completa,
guia, e seguro turístico. O Ateneo (Caracol, 36 baixo. Marin. 986-66 03 83)
atende custións relativas á excursión
os Xoves de 20,30 a 22,30 h.

Prémios Ourense
de Banda Deseñada
A Casa da xuventude de Ourense tema
recabar a opinión das persoas afeizoadas á banda deseñada na Galiza, sobre
os candídatos aos Prémios Ourense
Banda Deseñada. Pódese colaborar

con eles enviando o voto para á persoa
e a entidade con maior releváncia na
banda deseñada galega este ano. Casa
da Xuventude, Celso Emílic Ferreiro
27. 32004 Ourense. O prazo pecha o
15 de Setembro de 1994.

Prémio Xerais
de novela
A décima edición do prémiQ X erais de
novela ven dotada con 1.500.000 pta.,
ao que poden optar todos os que envien
os seus traballos (orixinais e inéditos)
na normativa oficial, antes do 1O de Setembro de 1994, ao local de Edicións
Xerais (Doutor Marañón, 12. 36211 Vigo). O orixinal ha ser apresentado baixo
lema, xunto cun sobre pechado no que
virán o nome completo, enderezo e teléfono do autor, amais do título do libro.
Edicións Xerais resérvase os dereitos de
edición da obra premiada en todas as
línguas do Estado e estabelece que os
primeiros 5.000 exemplares ficarán libres de pago dos dereitos de autor.

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

Ámbitos marítimos
O Cen.tro Unesco da Galiza organiza o
I Certame Fotográfico-Visual Internacional sobre Ambitos Marítimo-Costeiros de Galicia. O concurso está
aberto a · producións visuais (fotografías en branco e negro e cor, electrografias e instalacións visuais), cun máxinfo de 3 obras por autor, que poden
acol1er as modalidades: vexetación,
fauna, práticas pesqueiras, paisaxe, fotoperiodismo de acontecimentos ecosociais, desembocaduras e deltas, ou
ao apartado Ria de Vigo. Hai 350.000
pta. en prémios, que se dividen en
50.000 pta. por autor e obra. Máís información no Apartado de Correos
824. 15780 Santiago. Ou no teléfono
(981) 57 06 92.

Concurso de contos
fantásticos
A asociación de amigos de Manzaneda
Xenciana convoca a primeira edición
do concurso Contos fantásticos ao que
dota con 150.000 pta. O concurso está
aberto a todos os que apresenten orixinais inéditos, escritos en normativa
oficial, sobre literatura fantástica. Para
participar hai que remesar 6 cópias
baixo plica, antes do.10 de Decembro
a: Xenciana. Estación de Manzaneda.
Trives. Ourense. A obra non poderá
exceder os 50 fólios nen quedar por
baixo dos 20. +
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Discos
Xa está aquí a nova
gravación de Marisa
Monte, unha das
maiores cantantes
brasileiras. De título

policromado, Verde}
anil, amarelo, cór de
rosa e caruao. Máis
que un disco, unha
adorábel caixa de
frutas vernizada.

Anúncios de balde
• Libro de poemas, O devalo do mar
(Compostela, 1993) , de Rafa Villar.
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os gastos
de envio contra reembolso). Os primeiros pedidos receberán, ademais e
de balde, o primeiro libro do autor, Liques da memoria (Edición non venal).
enderezo: Rafa Villar. Calzada do Carme de Abaixo, 10-2º C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34.
• Mestre busca traballo: livrarias,
editoriais, distribuidor ... ou calquer
outro. (981) 69 56 82. A Coruña.
• Carneceria cede direito de explotación grátis por non poder atendela. .
Vendo maquinária e ensino ofício.
(981) 26 09 89 .
• Rota dos embalses en catamarán:
Polos encoros de Belesar, Os Peares e
Santo Estebo. Información no (982) 24
29 27 ou 24 29 22. Recoméndase reservar praza.
• Quero mercar o libro Yo creo en la
clase obrera de Francisco García
Salve. Perguntar por Xoán Xosé no
(981) 32 50 18. Chamar de Luns a Xoves, entre as 9 e as 11 da noite.
• Licenciada bmngüe dá clases de alemán. Todos os níveis. Conversacións e
traducións. (986) 23 04 54. Vigo.
• Alugo piso na A venida de Castelao
(Vigo). Para estudantes. (986) 23 60 17.
• Aluga-se apartamento-estúdio
com calefac~om e agua quente . Dalhe o sol, ideal para estudante. Gastos
de comunidade incluídos, 36.000 pta.
(986) 49 06 88.
• Afeccionado ao futbol galego quixera conseguir gravacións das cancións ¡Hala Celta!, O Ce/tiña e Foliada do Celta, que cantan os grupos A
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a:
Xabier Romero . O Lagar. Rua do Ulla,
1-32A. 15940 Póvoa do Caramiñal. A
Coruña. (981) 83 06 77.
• Alugo casa con xardin en Moledo
(Vigo). (986) 41 30 03.

•In Proxecto literário. Unha revista
artístico-literária a partir dun grupo social-alternativo. Comprende un monográfico A crónica dunlul xeración perplexa, amais dun Comido aberto para
amosar as diferentes manifestacións
artísticas das colaboracións. 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,
nouturno ou rotativo, como recepcionista, conserxe ou vixiante. Toda Galiza. Seriedade e honradez . Apartado
521. 15080 A Coruña.
• Gosfaria de receber correspondencia de mo~as e mo~os galegos para
iniciar amizade e ínter-cambiar pontos de vista sobre temas de actualidade
(cultural, social, política ... ) e outros.
Joám Carlos Miranda Carro. Rua de
Camota, 15-1º. 156800rdes.
• 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.
• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5x14,5 cm.). Un por
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 gastos de envio. Pedidos a: S.S. Creasións. Penedo,
3. 36930 Bueu .
• Alugase en Samieira-Praia de
Covelo, a 30 metro da liña de praia,
precio o apartamento con praza de
garaxe para a 2~ quincena de Agosto
e o me de Setembro completo. (986)
73 17 55.
• Vendo guitarra. Marca Alhamhra,
modelo 3 F. (986) 85 81 74.
• Aulas de Francés e de Bretón.
Traducións galego ou castellano.
Profesora nativa, licenciada en filoloxia con ampla experiéncia. I abel;
Ca a Reai , 4-2º. Santiago. (981) 57
61 03.
• Vendo esquís e fixacións, e tamén
ScalexJric con moitas pistas. (981) 23
15 23.
• Alugo piso con móveis, garaxe e
tres dormitórios. Frenre Xesuita (Vigo). (986) 22 79 62.
• Busco rapaces de 20 a 30 anos interesados nunha viaxe a Escócia e
Irlanda en Setembro. Chamar de 2 a
3 pola semana ao (986) 41 93 55 (Vigo), e perguntar por Fito.
• Ocasión. Véndese Dyanne 6, amarelo, descapotábel. P0-0114-L. Prezo: 75.000 pta. Chamar de tarde e noi te ao (986) 49 07 34.
• Vendo Vo/kswagen Golf CL (diesel) . Magnífico e tado. Matrícula POAK. Cor branca. (986) 4 l 73 21.
• Vendo camión. LU-C. 3.500 e.e.
Cajxa de polie ter. Ci terna de aceiro (6.000 l.) . Chamarás noite ao
(981) 24 02 96.
• As Juntas Galegas pola Amnistía
(JUGA), a travé da sua reví ta A
Treu, informa ponlualmente da ituar;:om da pre a e preso indcp ndenti stas galegos a sim orno da acti vidades anti -repre iva da organi zayom. Ao mesmo tempo distribue
material para a solidaridade. S licita informar;:om no Apartado de Correios 875 de Compostela.
Desexo comezar amizade a meio
da correspondéncia con xente de
calquer idade. Oreync Michael Ramírez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29
A. Francisco Cadalia e Macedo. Trinidad, Sancti Spiritus. 6200 Cuba.
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• Grande oferta de discos e casetes .
Evéncio Baños: (988) 21 05 85 .
• Vendo aparato de masaxe adelgazante con cinta inter-cambiábel a bolas. 18.000 pta. (986) 210669.+

Cinema
Cine clube Lumiere
OrgÍlniza pases todos os Mércores ás
8,30 do serán, no auditório do conceJlo de Vigo. Os filmes máis próximos: Amor a unha .estraña (Grande
Bretaña, 1990) de Neil Jordan, odia
7 ; e Johnny Guitar (EUA, 1953) de
Nicholas Ray. O prezo da sesión vai
a 300 pta. (abono mensual 1.000
pta.), máis información no Cine clube Lumiere: Marqués de Valadares,
14-4º, oficina 5. 3601 Vigo. (986)
22 09 10.+

axenda
Teatro
exposicións o 5 de Setembro. Pinturas
de Francisco González Lagares, cerái.cas de Grace Gradin e xoias de Ana
Maria Gradin.

Os Quinquilláns teatro de rua, representa As viaxes fantásticas o Venres 2,
ás 5 do serán, en Santa Cristina (Oleiros); o Sábado 3 á mesma hora, en Tríves; o Domingo 4 tamén ás 19 h., en
.Cam bre; o Mércores 7 ás 19 ,30 en
Conxo (Santiago); o Xoves 8 ás 5 do
serán, en Pontedeume; e o Venres 9, ás
12 do meiodía, en Carral.

m

Euroamericana
de gravado
Na Casa Charry de Oleiros, até o 6 de
Setembro.

Xaquin Carpinteiro

Cabaret Tan Tan
Por Chévere Teatro o Venres 9 en
Zas. A mesma compañia pon en cena a
obra Máquina Total, o Sábado 1O no
Barco.

Expón as suas pinturas no café Ardora
(Afonso X O Sábio, 5. Vigo). Até o 10
de Setembro.

Teatro en Rianxo

Expón as suas pinturas até o 17 de Setembro no pub Modus Vivendi (Santiago).

Directamente Paco II
Por Carlos Blanco, o Venres 3 en
Monlederramo e o Xoves 8 en Viana
do Bolo.

As boda de Fígaro
Teatro do Noroeste coa Bodas de Fígaro de Caron de Beaumarchais, o Domingo 4 en Canga , e o Mércores 7 no
Barco.

Doberman
O 5 de Setembro en Cangas e o 6 no
Carballiño. Doberman de Antón Reixa, ven interpretada por Celso Parada
e Cario Blanco. A dirección corre da
man de Quico Cadaval e a banda sonora dun mcmbro de Negu Gorriak,
Kaki.

Montse Cea

Continua Seoane e o libro galego na
Arxentina no museu Carlos Maside
de Sada

DIN7
Herdeiro do grupo fotográfico Cemento Optico, nado ao abeiro da Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo
de Santiago. O colectivo DIN 7 expón
un traballo monográfico sobre o nu
onde recolle un variado repertório de
técnicas fotográficas, até o 6 de Setembro na Casa da Cultura de Melide.
Os sete do grupo son Ramón Capotillo, Antón García Freire, Patricia de
Miguel Vilariño, Mónica Mujico,
Elías Quintás, Olga Seoane Paulus e
Xan Seoaoe Veotín.

Luís Rapela
Obra do pintor Luís Rapela, até o 20
de Setembro no bar Xentes de Vigo.

Fotopress-94
Máxia por narices
Co mago Luís Boyano, o Xove 8 no
Barco.

Cornmedia
Ollomoltranvia pon en cena o seu
grande éxito Commedia , un xoguete
para Goldoni o Xoves l de Setembro
en Lalin. •

Actividades
Feira do libro antigo
Aberta alé o 1 1 de Setembro no Xardins de Méndez úñez da Coruña.•

A e colma das obras apresentadas ao
certame Foiopress-94, fica exposta no
Kiosko Alfonso da Coruña. Até o 25
de Setembro.

O lobo
Até o 15 de Setembro na asociación de
viciños de San Paio de Návia (Vigo),
pódese ver unba mostra sobre a situación do lobo.

Casa de Galiza
A Casa de Galiza en Madrid abre tres
Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

A cor
das vangardas
A Casa das Artes de Vigo expón do 1
ao 18 de Setembro unha panorámica
da pintura contemporánea no ·Estado
español, ameio do património da Fundación Argentaría, na mostra A cor
das vanguardas. Pintura contemporánea 1950~1990. Comprertde obra de
Eduardo Arroyo, Luís Gordillo,
Guillermo Pérez Villalta, Antonio
Saura e J.M. Sicilia entre outros.

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

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

Rian ~

Luís Seoane e o libro
galego na Arxentina
X. L. Axeitos e máis X. Seoane coordenan · a mostra Luís Seoane e o libro
galega na Arxentina, que expón o Museu Carlos Masi<le (Sada).

Bienal de Arte
de Pontevedra
A XXIII edición da Bienal de Arte de
Pontevedra fica aberta no Pazo Provincial con obra de Juan Usle, Namste e
de novos mestres alemáns da colección
Grothe do Kunstmuseum de Bono;
no Teatro Principal onde expoñen participantes no certame Novos Valores
94; e no edificio Sarmiento do Museu
Provincial, que acolle unha mostra de
Virxilio Blanco (1896-1948). •

Música

Orquestra Sinfónica
da Galiza
O Venres de Setembro, ás 9 da noite,
dentro do Festival de Música da Coruña no Pazo de Congresos. Interpretará
obra de Grieg e Tchaikovsky, dirixida
por Maximino Zumalave.

Adalberto Álvarez
Salsa cubana con Adalberto Alvarez y
su son, o 1 de Setembro ás 12,30 da
noite e ás 2 da mañá no Malecón de
. Vigo. Entrada 1.500 pta.

jazz Estado de Animo, o Xoves 8; e
tJrbalia Rurana, o 9 Venres. Todos
ás 12 da rioite.

Praza Maior
de Ourense
Actua o tenor Manuel Sirera acompañado de Manuel Mateos ao piano,
o Venres 2 de Setembro ás 10,30 da
nohe.
Toquinho

Banda de música
de Vilanova
O Sábado 3 en Boimorto.

Praza do Toral
Os concertos máis próximos na praza
de Santiago: Labanda, odia l; Coral
Armonia, o día 2; o grupo cubano de
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As viaxes fantásticas

Odia, ás 10 da noite no Centro Cultural Asados, pódese ver Teatro Fervellón coa obra O alcalde meteu a pata;
e o días 3 e 4 na Capela de Araño,
Teatro Airiños representa A fraga
(des )animada.
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Toquinho
Odia 2 de Setembro no Auditório da
Galiza de Santiago

Muntenrohi

Celia Cmz

Finalist-a no Certame folk de Vilagarcia, actua o Sábado 3 en Verin.

O 3 de Setembro, ás 10 da noite, no
Coliseum da Coruña.•

Ex osicións
7 Olhares. Cem Anos na Vida de Urna
Cidade, colectiva de fotografia, até o 3p
de Setembro no Arquivo Fotográfico
Municipal (07-351-1-886 23 32). Retrata Lisboa entre os finais do século XIX e
dos anos 50, através das fotografias de
Francisco Rocchini, Augusto Bobone,
José Arthur Leitao Bárcia, Joshua Benoliel, Paulo Emídio Guedes, Eduardo Por~
tugal e Armanado Serodio. Escultura
Angolana, até o 30 de Setembro no Museu deEtnologia(07-351-l-301522 64).
Monográfica sobre os povos escultores
de Angola con investigación e apresentación da especialista belga Marie-Lousie Bastin. A Influencia Oriental na
Cerfunica Portuguesa do Século XVII,
no Museu do Azulejo (07-351-1-814 77
47). Lisboa en Movimento, até o 30 de
Outubro no Muse11 da Cidade (07-351- ·
1-759 16 17). Lisboa Subterranea, até
o 31 de Decembro no Museu de Arqueología. Sobre as sucesivas cidades sob a
actual Lisboa: os vestíxíos arqueolóxicos, destaca espeot:acularmente os resultados recentes da arqueoloxia submarina, e un catálogo onde se traza a história
da capital, da pret-história ao Terramoto
de 1755. Bom Dia Medo!, mostra didáctica dirixida nenos e nenas de 4 a
13 anos criada polo Musée des Enfants
de Bruxeles, abeha até Marzo do 95 no
Museu da Marin,ha (07-351-1-362 00
10). Anos de R~tura. Urna Perspectiva da Arte PortugueSa nos Anos Sessenta, até fin de Setembro no Palácio
Galveias (07-351-1-797 13 26). Encontro de Culturas. Oito Séculos de Missiona<;áo Portuguesa, até o 31 de De-'
cembro no Mosteiro de S. Vicente de Fora (07-351-1-888 56 52). Exposición da
iniciativa da Conferencia Episcopal Portuguesa, integrada nas Comemor(lfoes
dos cinco séculas de Evangelizarao e
Encontro de Culturas. Apresentan cerca
de 600 obxectos provenientes de 140 coleccións portuguesas e extranxeiras, en

grande parte inéditas, e tamén unha.base
de dados con imaxes dobre o património
relixioso contruído a conta de evanxelizar en zonas de influéncia portuguesa. O
Grande Teatro do Mundo ou os Clássicos em Lisboa, até o 30 de Setembro
no Museu Nacional do Teatro (07-3511-757 25 47). Judeus Portugueses: as
descobertas e a diáspora, até meados
de Setembro na Fundac;ao Calouste Gulbenkian. O Rostro da Máscara. Autorepresenta.;ao na arte portuguesa, de
Domingos António Sequeira até á Contemporaneidade, un traballo de pesquisa
que resultou na selecciór de perto de
cuarenta autores, alguns gon representacións extensivas; até Outl'ibro na Galería
das Descobertas, no Centro de Exposicións e no Centro Cultural Belém (07351-1-3019606). .

Teatro

a

. Información xeral
dos actos de Lisboa/9~ no telf.

(07-351 -I l-J'-'6 06 som.

·

Teatro do Tejo
Resíduos, até o 4 de Setembro no Teatro do Sécufo (07-351-1-34 99 92).
Con adaptación e encenación de José
Meireles, que tamén participa no reparto xunto con Mário fimóteo. Ode Poética (A Solo) espectáculo de poemas
de nomeadas fi.gura5 portuguesas dirixido e interpretado por Nuno Miguel
Henriques, até Sete~bro no Antigo Palácio Pina Manrique (información no
07-351-1-452 59 89) . Cismeninha e
Ines Pereira, de Gil Vicente, encenacíón de Mário Jorge e o grupo Os Papa
Léguas. Alguém Olhará por Min de
Frenk McGuinness polo Novo Grupo
de Teatro, no Teatro Aberto (07-351-1797 09 69). Babylonis, polo Teatro do
Tejo, no Teatro da Trinidade, até 18 de
Setembro (07-351-1 -342 32 00).•
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Cuiña e os irmáns Vilar Ponte
. no seu artigolado".

• RAMON VARELA PUÑAL

O

día 22 de Agosto , o Sr. Guiña
realizou unhas declaracións, a
propósito do topónimQ "A Coruña", nas
' que se declara seguidor dos irmáns Vilar
Ponte, que, segundo el, quizais optasen
por "A Coruña" e non polo castelanizado
"La Coruña".
Os irmáns Vilar Ponte, especialmente
Antón, foron uns impulsores decididos e
incansábeis da recuperación da identidade galega, naquel momento adormecida,
e xa nos gostaría que o Sr. Guiña pudese
e tivese vontade política de impulsar un
novo despertar da conciéncia galeg.a seme l lante ao que levaron a cabo os irmáns de Viveiro.
Digo pudese porque a veces as fidelidades impeden facer o que a nivel individual
un desexaria facer e as fidelidades
do Sr. Guiña están con un partido de
ámb ito estatal que impón .determinados condicionantes . Disto era ben
consciente Antón Vilar Ponte cando
no ano 1935, a propósito da aprobación palas Cortes españolas do Convéni o co Uruguai, gravemente lesivo
para os intereses galegas, perguntaba-se porq ue non se demorou indefinidamente, e respondía:

Galiza precisa máis que nengun outro pavo da autonomía e incll,lsive da independencia, porque semente un amplo rexime
de autonomia "poderá salvarnos da triste
miseria de eterna colonia escrava; escrava económica e moralmente ... Porque mírense as causas como se miren ningún
home serio de Galiza ou de tora podería
deixar de recoñecer que ante todo/-os países do mundo non se atopa unha terra
máis precisada de autonomía, e inda mellar de independencia; que a nasa".
Nun artigo publicado en "El Pueblo Gallego" de Vigo e recollido, sen data, en Pensamento e Sementeira, afirma, en contra
do imperialismo imperante na segunda
década do noso século,· que "os únicos
pavos pacifistas e realmente "civilizados"
eran os pavos pequenos, as minúsculas
nacionalidades ... e que aínda hoxe se nos

. "Sinxelamente, por non haber representantes de ningún partido galega
no Parlamento. Si os houbese, inda
que fosen poucos, co-a petición do
"quorum" terían d'abondo para deteren a saída do Convénio ".
Estes condicionamentos afectan a
diversos posiconamentos de caíé~c
t e r marcadamen te po lítico , que
"atan" aos membros de determinadas organízacións. Por exemplo , o
tema da autodeterminación . Se o Sr.
Ct•iña se posiciona en contra, consoante co posicionamento oficial do
partido e ás ·manifestacións recentes
do Presidente das NNGG do PP,
Xoan Casares, que a tildou de "trapa/lada que carece de sentido nin- Antón Vilar Ponte.
gún ", non pode reclamar-se de Vilar
Ponte que a defendía abertamente, como -oferecen como os únicgs e/os posíbeis
se desprende das seguintes manifestapara forxar a grande cadea do internacionalismo nunha futura confederación de
cíóns suas diante da IV asemblea do
Partido Galeguista:
Estado. non en van dixo Lenine desde unha altura ideolóxica de avanzada que para
"Autonomía sinifica autodeterminación e
fa/ar de liberdade cumpre recoñecer antes
goberno de seu para o específicamente
o direito dos pavos a separar-se das mefrópoles sempre que o xulgaren conveprivativo da unídade geográfica (sic), hisniente". Fai-se-nos difícil ver como pode,
tórica, económica e cultural que e/a (Galiza) constitúe en,senso orixinario ... Ga/icia
neste momento, asumir este posiconanon poderá ser autónoma se deixa de remento un dirixente do Partido Popular.
xir unha Constitución que manteña o deAntón 'Vi lar Ponte tivo a Galiza como -ol;>reito de autodeterminación das rexións

UN ALIMENTODE

.•.CAMPIONATO

O seu amor á lingua era ilimitado , era
o amor a algo sagrado, entre outras
causas , por constituir o "don o mais
escelso que Deus e a Natureza poden conceder/le a un pa vo", "o elemento esencial da formación do home '', a nasa millar arma, "o escudo
da persoalidade dos pobos", o distintivo máis importante da nacional idade galega e o símbolo da nasa liberdade. "¡Santo idioma, idioma inmortal, ·que conqueriu unha hexemonia lírica na penínsua, nos tempos en que
. o fa/aba o Rey Sabio! ¡Santo idioma,
idioma inmortal, polo que a nobre Lusitania nos tendeos seus brazos hir-máns dicíndonos que para él inda pode haber unha nova hexemonía novecentista!... Quen arrenegue do galega, forzosamente é un escravo ou
madeira de escravitude. Ningú!1 señor, en senso futurista ou senso tra dizonalista, po,de deixar de amare o
noso idioma ". E evidente que de nengunha maneira aceptaría o insigne
galeguista o "castrapismo" de "La Coruña", e, por conseguinte , se o Sr.
Cuiña quer imita-lo debe- abandonar
toda clase de inibicións sobre a denominación e propugnar abertamente
no partido, non só o cumprimento da lei
senón a total identificación amorosa coa
língua e cultura dun pavo doente , non remitindo ao Concello da ·soluciór. do confli to, decisión desacertada políticamente,
pois, neste caso, calquer cidadán ou calquer insitución se perguntaria lexitimamente se decide ou non cumprir calquera
outra das leis que emanan do Parlamento
e, por conseguinte, da lexítima representación do novo galega.
Outro dia talaremos de Ramón Vilar Ponte. t

TRES EN RAIA

Estilos -de
governo
• G. LUCA DE TENA

·v

exo a foto do Líder,- metido nun
at lético buzo de · gondoleiro
ra iado en blue, a calva dourada coma
un marmelo, algo vencida de tanto pro- ,
fundar ao sol de agosto e as mans orando nas virillas para que nos libre n dun libre indirecto. Por baixo explican en letra
Futura do carpo sete (asi se decia na
imprenta de chumbo) que o presidente
da Xunta asiste vestido de lobo de mar
a non sei que tomeo de empanadas.

Nun ca vin ao líder tan acougado .
Acompaño a sua carreira desde Madrid,
cando case se atrapalla de emoción no
xuramento de ministro e a pouco tira co
cristo de bronce. Daquela parecia un botones de Galerias Preciados á beira dun
Girón de Velasco fundido de cruces d€
ferro da Treblinka.
Onde lle foi aqu il 9bafo intransixente?
Chegoulle a hora vital de sosegar ou é
que o seu pensamento político está realizado? Non o creo . O que se realizou é
o seu estilo de governar e no xeito de
tratar un problema aillado do país podemos tomarlle ben a medida.
Poñamos os verted oiros, eses cráteres
de lixo que o conselleiro Guiña chama
espontáneos. O Líder non dá amañado
esta vergoña que cruza o Camiño de
Santi ago, empo rca as beiras dos rios,
atui os paseos turísticos e ameaza con
clausurar a cidade de Vigo coma unha
peste medieval.
O que fai o Líder é por en marcha unha
formidabel máquina de información chea
de muñidores do Opus Dei (será a santa
desvergoña) para que a merda non chegue nunca á imaxe, ás ondas de rádio
ou á escrita. Non governa, maquilla.
Unha proba máis? A sanidade pública
transferida médranlle as listas de espera ao
tempo que lle cae a calidade e se lle perde
a disciplina. Pero a solución é ben doada:
cállense cinco mil millóns do orzamento, repártense en propaganda e os doentes que
vos laiabades gozan de boa saude.

É de prever que ao Líder lle medre a afición aos deportes acuáticos e á volta de
meses leamos nun pé de foto que é capáz de nadar seis horas no Ria Amarelo
sen abafar. •

VOLVER AO REGO

A

TVG chama a comentar no
seu Te/exorna/ os problemas
dos conflitivos destinos turísticos dos
países islámicos, a un empresário do
sector. O especialista analisa con
coidado a cuestión e non se atreve a
facer grandes xuizos e conden as .
"Pódese ir tranquilo a Marrocos ou lstambul?", inquire a xornalista. "Non
me atrevo a dicer até que se pronúncien os grandes tour-operators, retruca coidadosamente.
Muda de continente a xornalista, "e
Cuba? porque é un destino moi solicitado desde Galiza" dille a apre·sentadora, e vai o analista e perde todos
os freos : "¿Cuba? Surpréndeme que
nos inunden as peticións de viaxe á
il.la e non damos coberto. Pero si, é
cantado que ali está a ponto de estalar un conflito de envergadura!!".•

-EBICA IVIEL
Cotaredo , 6 - 15703 Santiago
Telf. e Fax:..98 1 - ~58 95 34 -

sesión, como tarefa, como proxecto. Con
formas suaves de expresión mais con íntima e firme convición interior e incasábel
ciume, pregou insistentemente en prol da
liberdade e redención da nosa ,Terra e
contra da colonización, a dependéncia e
a escravatura. ''Aquela estreliña que brila
ó /onxe -¡oh Cabani/las!-; aquela estreliña .que axiña se trocará en fogueira e
como agoiro de boa nova que fará hirmáns libres nun pobo libre a todos os galegas". Quen non sinta o fogo da liberdade, da dignidade , dun povo avasalado
non pode reclamar-se de Vilar Porite e,
desde logo, fai-se moito máis difícil afora
de posicionamentos propriamente nacionalistas, como os que asumiu Vilar Ponte. Polo menos, non o consideraba posíbel o ca-fundador das lrmandades das
Fala, como se desprende con toda nitidez do seguinte texto : "Disgraciada terra
que non se decata de que a sua salva ción áchase no desenrolo d'un nazionalismo forte e punxente!... ".
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