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Grupos económicos da Coruña
elixen á Cámara de Coinércio
como lugar de enfrontamento
Ao proceso aberto no Xulgado de lnstrución nº 2 da Coruña
contra tres directivos da Cámara de Comércio lndústria e Navegación únese agora unha nova denúncia interpo!?ta polo Director do Departamento de Formación da Cámara, Anxel Sucasas,
. diante da Fiscalía, contra o presidente do Organismo, Xosé António Quiroga, o secretário Gonzalo Ortiz e o asesor xurídico da
entidade, Xulián Fernández Montells. Os tres foron denunciados
por delito fiscal, malversación de cautjais públicos, prevaricación
e ameazas e coacións. A Cámara, pala sua banda, t~atou de
quedar á marxe mediante unha not.a de prensa.
(Páx. 5)

O PP absolveu no Parlamento
a Cuiña e ao crego Felisindo
No debate parlamentar sob_re a tramitación ilegal de obras por
parte da Consellaria de Política Territorial nos concellos de Verin
e Castrelo de Val non se trataba só de esclarecer estas irregularidades e de imputar responsabilidades políticas, senón tamén de
desmontar as estruturas de funcionamento de tipo caciquil que
operan na Administración autonómica. Pero non só iso, existía a
oportunidade de pór en marcha cara o futuro un sistema de investigación críbel que permitise facer frente as irregularidades da Administración ou dos seus membros. Oportunidade perdida. So foi
o acto final dun esperpento.
(Páx. 7)

Miguel Cortizo:
Nen o partido nen o grupo van permitir
que o PSOE deixe de facer oposición
Foi quen nas últimas duas lexislaturas protagonizou os enfrentamentos máis duros que se produciron entre o PSOE PP na cámara galega. Tamén a persoa á que, derrotado Sánchez Presedo,
elevaron á categoría de bode expiatório os seus próprios compañeiros do PSdG. ·Pero agora Miguel Cortiw non só é o Presidente
do Grupo Socialista na cámara galega, senón que se converteu en
· portavoz despois da dimisión de Salgado. Nesa condición intervirá
no próximo debate autonómico, "seguindo a liña marcada polo partido pero de clara oposición a Fraga'', pois non está de acordo coas leituras qu'e alguns tan do último congreso.
(Páx. 14-15)
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A Xunta
quer viabilizar a frota .do
.

arrastro desguazando 38 barcos
A Conselleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, ven de publicar
o "Estudio de viabilidade da frota de arrastre do litoral de Galicia",
traballo no que emprega grande dureza contra o sector empresaria!. Isa pode significar ben que a Conselleria decidiu pór orde na
pesca litoral, ou ben que a volumosa análise non é máis ca unha
batalla dentro da guerra que Administración e armadores manteñen a partir da publicación do Decreto 262/91 e ó seu artigo 84
sobre o descanso semanal. En calquer caso o informe propón
desguazar 38 barcos e mandará rua a 450 mariñeiros. (Páx. 12)

ANTOLOXÍA DO
CONTO POPUIAR .
GALEGO
Hemique Harguindey e Maruxa Barrio
Unha ampla escolma dos mellares
contos creados polo pobo galego.
Retallos dun mundo tradicional no que
fantasía e realidade non vivían
separadas.
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A Xunta négase a facilitar~ número de hectáreas
concentradas asi como os proxectos que se atopan
. paralisados

Concentrar coma
nos vellos tempos
Existen concentracións parcelárias que se atopan paralisadas desde hai
máis de 20 anos. A xunta négase a facilitar a situación actual dos
proxectos. Os ecoloxistas protestan polo seu impacto e levan as suas
reivindicacións ao Parlamento europeu, que concede axudas para
preservar as sebes eri Alemaña. Os labregos galegas na sua maioria
non se fian.

Os

e~oloxistas

levan tempo denunciando ~ seu impacto negativo
.

.
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A Xunta quer conce_ntrar un tercio
da superficie do pciís
HORÁCIO VIXANDE-XOAN CARLOS GARRIDO

. Sen aprobar a Lei de Ordenación do território. Sen unha lexislación axeitada. O ecoloxistas cada vez máis apostas e
os labregos máis cépticos, a Xunta está a poten~iar a concentración parcelária pretendendo reordenar un tércio da
superfície galega, ca mesmo modelo de hai 30 anos.
Eran os tempos de Franco. Na
estrada aparecian carteis: "Tierra Llana. Concentración Parcelári a". Alá estaban choutados

mesmo a dúcias de quilómetros
da Terra Cha. Várias veces inagurou aldeas de colonos, obras
viciñais naqueles ver4ns de va-

cacións e preséncia. A concentración parcelária era na Galiza,
o remedo do Plan Badajoz. So
que aqui houbo viciños que se

arrepuxeron como poideron e
algunha das primeiras concentracións ainda rematou , trinta
anos despois.

Despois puxérona a andar en
Negreira. Os viciños uníronse e
tentaron facelo a sua maneira,
(Pasa á páxina 3)

Concentrar ao prezo que sexa Mentres que na Alemaña veñen de declarar como
património a conservar ás gábias, ás congostras, balados,
carreiros e regos de auga, con idéntica catalogación que
aqui os hórreos, pondo en marcha planos e axudas para
a sua pervivéncia; na Galiza o furor das pas, que
substituiron aos arrastras, aos vímbios, aos cestos
.culeiros e as modernas carretillas, no intento de'
ordenación territorial, está arrasando con.todo o que topa
diante, até converter o chan nunha eira con vexetación.

maior degradación ecolóxica da Galiza. Miles de
millóns púb!icos, ao longo deste9 anos, utilizados para
ordenar un território sen outro critério que unir
propriedades e criar vías de comunicación. Unha
ordenación do território que non ten un marco xeral de
reteréncia (a grande lei ausente na autonomía), e unha
concentración parcelária que tampouco conta cunha
lexislación axeitada que fixe e emarque as actuacións
da administración, pero tamén a dos viciños.

Non é só que se bote en falta unha análise da
importáncia destes accidentes orográficos máis ou
menos naturais e por conseguinte unha lexislación ao
afeito. Non. Palas contra é a própria Administración
quen, seguindo as mesmas directrices que no
franquismo, coa mesma filosofía e até coas mesmas
persoas, causa os maiores desastres, até o ponto de
deforestar, desecar, mudar o hábitat, a paisaxe e o
clima, de extensas zonas como A Límia, por citar o
exemplo máis notório e conflitivo.

A propriedade da terra, ainda que sexa difícil que unha
parte da povoación o· aceite, non dá direito a todo. A
tronchar árbores, a cegar fontes, secar regos,
transladar regatos ou canalizalos, encher zonas
húmidas ... Unha lei axeitada debía de regular, en
primeiro lugar a actuación dos viciños desde o
momento no que se aprobase a concentración, para
defendelos de renartes, tourovións e especuladores
que os encirran a desfacerse de todo para que "non
caia na man doutros".

A concentración parcelária está a s~r o instrumento de

Pero non só existe nestas accións re-ordenadoras un

efeito nefasto desde o ponto de vista ecolóxico. Hai
tamén unha forte incidéncia social, cultural e tamén
económica. Coa modificación do território muda o tipo
de relacións, tenden a disgregarse os lugares, a
aparecer caseríos illados nas grandes fincas , aterra
pasa a perder parte do valor sentimental a favor do
valor económico. Xa non é a nabeira que pasou de
xeración en xeración, senón a parcela que me
asignaron. Tamén esta nova estrutura agrária leva
consigó un cámbio de cultivos ou de explotacións, sen
que isto estaña estudado, nen os labregos receban
información axeitada.
As concentracións parcelárias ao uso, nas que as
comisións viciñais preceptivas, nor:'l senda raras
excepcións, sucumben ante o poder dos técnicos,
ainda que beneficiosas en moitos casos, realizan unha
intervención territorial tan dura, ollada só cun critério
economicista simples, que máis ben semella dirixidas a
engordarás empresas que realizan os traballos e á
pervivéncia dunha estrutura funcionarial caduca.•
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dirixidos por Garcia Calvo. Segundo a lei tiñan moito protago.n ismo nas decisións polo que
decidiron mudar a lei. Tamén fixeron obras como o regadío de
Padrón ou de Lemos, .que non
funcionaron.
Coa chegada da autonomía e
tras un paréntese de ~estión por
parte do PSOE -no que a trans~
paréncia foi algo maior-, a concentración hoxe está nas mesmas mans que hai 30 anos,
cando botou a andar.
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Fraga quer
concentrar un
tércio da superfície
total do país

.s
"A responsabilidade da aplicación recaeu sobre técnicos andaluces", indicaba Olegário Sotelo Blanco no traballo História
dunha esperanza e dunha frustración, incluido no libro A concentración parcelária. Unhas liñas máis adiante atribuía aos
enxeñeiros tecnócratas franquistas esa responsabilidade, e
sinalaba aos mesmos nos traballos de dirección da concentración na actualidade. En feito,
os xestores non mudaron.
A discusión da necesidade da
concentración parcelária non
saiu á lus até que se comprobaron que os efeitos foron , nas
máis das veces, negativos e todo quedou economicamente como antes. Até o momento os
planos oficiais abranguen a
600.000 hectáreas como terreo
a concentrar, mais se descoñece a dimensión do território concentrado até o momento e o número de concentracións concluidas. Os dados non son públicos
porque a Consellaria de Agricultura négase a facilitalos. Neste
sentido, nen o Parlamento foi informado sobre esas cifras, cando o deputado do BNG Emílio
López procedeu a solicitar esas
dados. A Nosa Terra recebiu un
trato semellante cando, diante
da Consellaria, fixo por obter
eses dados.

Tal e como está
deseñado o
modelo, a
concentración é un
fin en si mesma

Rexeitamento inicial
O principal problema co que se
atopa a Administración autónoma é que numerosos conflitos
viciñais paralisan os traballos de
concentración, mália os métodos para concentrar son, habitualmente, moi contundentes.
Inicialmente no agro galega hai
un forte rexeitamento á concentración, sobretodo polo xeito de
levala a cabo e pola incertidume
de como "quedará todo ao fi_nal". As razóns son múltiples. A
desinformación da que son víti m as os labregos; as perdas
económicas que produce en
1 ,\_ i :l _1• _ _~ _ {.: 11 . _ti

(Pasa á páxina 4 )
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A deforestación é salvaxe. As cachopas d_as árbores fican de testemuña.

Despois de 20 anos, a Concentración
Parcelária en Laro, Silleda, ainda non concluiu
A história da Concentración
Parcelária de Laro, Silleda é
mostra do procedTmento da administración e as suas consecuéncias na cuestión das concentracións.

ciden pasar a desafiuzar aos
yellos proprietários, estes néganse a deixar as antigas propriedades mentres non ser resolvan os recursos, ademais de
situacións (non deixar accesos
a vivencias, dar a propriedade
do terreo no que un ten unha
edificación a outra persoa, etc.)
que de por si son ilegais.

recentemente várias dúcias de
viciños gardaban cola no xuigado número 1 de Lalin: agresións, querelas, denúncias, etc.
Os viciños recolleron 380 sinaAdemais outra viciña foi golpeada nunha discusión por un camituras (dun total de 460 proprieño, e outra estivo a piques de . tários) pedindo unha revisión
ser afogada nunha presa. Des- - da Concentración por disconformidade coa mesma e envíde o presi<;iente da Asociación
de Viciños, hospitalizado por
anllas ao alcalde para tramitauns paus, até vellas de máis de
las perante o organismo corres60 anos -a quen tentaron atropondente. Segundo a Jei, se
máis de un 75% dos viciños o
pelar cun tractor- a maior parte
pedía, podia revisarse esa condos viciños desta parróquia se
ven afectados p~r este conflito.
centración. O alcalde, que prometera defender a revisión, non
O Alcalde, Xoán Xosé Salgueifixo chegar as sinaturas ao seu
destino; e, aliado con aqueles
ro Montoutou, declara que non
hai problema, que isto é unha
que se consideraban satisfeitos
minoria de revoltosos. A Cone beneficiados coa Concentrasellaria de Agricultura,· que seción , iniciou unha guerra de
gundo a lei é a que ten campedesgaste. Foron anos e anos
. téncias nesta matéria, non di
de inestabiljdade, enfrentamennada. A culpa unha e outra vez
to, sen poder herdar ou vender,
se bota sobre as vítimas. Pero
con intimidacións de todo tipo:
facendo história pódese lemUn construtor que pasou da nabrar que esta Concentración
da a ter unha grande empresa
remóntase xa ao ano 69, no
na que traballan grande parte_
que é declarada de utilidade
dos viciños desta parróquia, foi
pública: Hai 25 anos e o proclave na coacción aos seus
blema segue sen .resolverse.
empregados para que cambiasen de opinión.
No proceso de calificación de
terreas, e na elaboración do
A Xunta di que rematou
acorde, o número de recursos
en Xullo de 1983
foi tan elevado que non se pudo realizar a toma de posesión
Ao alcalde conseguir cambiar a
de novas parcelas, chegando
correlación de forzas, pasa á
alguns deles (17) até o Tribunal
acción, póndose a realizar a
Supremo. Pero o T.S. non podistribución de títulos, obras,
día fallar os recursos debido a
marcos, etc. É dicir, a facer a
que a administración -o IRYConcentración Parcelária pola
DA- denegaba a documentasua canta e segundo o seu crición para verificar as _queixas.
tério, sen garantías xurídicas
de dirimir administrativamente
Mentres, todo o proceso se vai
as diferéncias entre os viciños.
demorando e deteriorándose a
convivéncia na parróquia. Uns
Mentres, a Consellaria de Agri-que se consideraban favorecultura afirma que esa Caneencidos pela Concentración- de-

tración Parcelária xa rematou
en Xullo do 83. Pero isto desde
o ponto de vista legal non é asi,
xa que ·1ogo faltaban por realizar alguns actos administrativos: Facer as rectificacións procedentes en virtude das resolucións dos recursos; declarar a
toma de posesión das fincas
anunciando as condicións e termos, xa que non pudo ser realizada antes de resolver os recursos na medida en que o número sobrepasaba o 4% que indi-

tado do BNG na Comisión de
Agricultura, Emílio López, fixo
unha pergunta no Parlamento,
pedindo a documentación desta Concentración Parcelária. A
resposta -despois de 3 meses- foi que non tiñan este expediente por que aínda está
nas mans do IRYDA. No tRY- DA confirmaron que a documentación. e persoal de Concentración Parcelária foi traspasado á Xunta (R.O. 2423/1982,
de 24 de Xullo,
figura en mans
da Delegación
Provincial da
_
Consellaria . En
todo caso, agora
estanse a facer
as obras e a pór
os marcos sen
as bases e o
acorde da Con~s
tración. A Xunta
ocultou estas ba1ses ao Tribunal
-Supremo.

o alcalde,

ca a lei, realizar
os procedimentos de complusión directa ne- cesários para entregar as fincas
adxudicadas para os adxudicatários poderen verificar a cabida,
deixar un prazo
de 30 dias desde
que as fincas foran postas a dis-,
posición dos adxudicatários para
que reclamen por
diferéncias de·
cabida, estudar
as reclamacións
apresentadas e,
as diferéncias superiores ao 2%,
compensalas con
cargos ás masas
comuns, estender a Acta de Reo rg a ni z ación da
Propriedade, confeccionar os
Títulos de Propriedade e remitilos ao Notário para a súa protocolarización e posterior rexistro ,
e recoller durante tres anos
desde . a Declaración de Firmeza ás reclamacións por erros
que se advirten. A Xunta e o Alcalde van realizando estes actos segundo lles parece , coa
orde que lles dá a gaña, e
aqueles que meUor lles cadra .

que prometera
defender a
revisión, non
fixo chegar
sinaturas ao
seu destino; e,
aliado cos
satisfeitos
iniciou unha
guerra de
desgaste

Diante desta situación o Depu-

Como salgueiro
Montouto está a
· realizar funcións
que corresponden á Consellaria, o Delegado
Provincial declaro u, d iante da
insisténcia da
prensa, que estaba a actuar
como mediador
para evitar os
enfrontamentos.
Desde que o alcalde interviu
·os conflitos multiplicáronse
por dez. Anima aos noves proprietários a ocupar as fincas
dos vellós e ordena pór os
marcos delimitando o terreo.
Frente a iso dispuxo que "para
todas as incidéncias razoadas
e só de tipo técnico que xurdan, póñanse en contact o co
me'u compañeiro Sr. Barreira".
Concelleiro do PP , nomeado
Xu íz e parte do Decreto da Al caldía de Silleda. •

(Ven da páxina 3)

ocasións, ou a falta de coñecimento sobre os benefícios reais; a desconfianza no campo
ante a atitude das autoridades;
e a desorganización e desarte~
!lamento social que .provoca,
son algunhas das ca1,.1sas para
opoñerse.
Todo depende dos técnicos
que a leven a cabo, pero tamén
da empresa que faga os traballos, do comportamento dos viciños, xa que µnha oposición e
recursos pode ter anos a concentración parada, cos eidos
abertos, ·as e_ntradas provisionais e "moitos regos de patacas sen poder sementar", como
afirmaba un labrego de Chantada. Nos diferentes lugares que
comezan a concentración parcelária o que máis reclaman e
que "remate logo". Esa próvisionalidade, mesmo para millorar os eidos, é un dos maiores
problemas e medos.
Feíta a concentración cada un
conta a feira como lle vai. Naqueles lugares que se fixo ben,
rápico e non houbo problema,
"a .maioria está contenta, ainda
que sempre hai renartes e cus
de mal asento que nunca están
contentos de todo, non importa
que eles gañasen, debecen porque outros ainda quedaron millar", afirma un labrego de Laxe.
Un técnico dunha empresa que
traballa na concentración comentou que esta, "como outras
moitas causas é como se fai. A
dotación orzamentária que teña,
segundo se realice o proxeto,
na zona na que está situada e
mesmo se hai intereses .locais
. polo meio ou non". Logo tamén
recoñeceu que depende moito
dos funcionários encargados,
recoñecendo que, ~oitas veces,

apenas uns poucos casos foron
coñecidos· nos xulgados. Se cadra o máis sobranceiro, ainda
que case descoñecido, foi o da
concentración en San Silvestre,
no concello ourensán de Rio. Ali
os viciños recorreron mesmo ao
Tribunal Superior e conseguiron
anular unha concentración que
xa comezara e que tiña alguns
camiños construidos.

ainda que agora menos, hai unha auténtica comichura".
Viciños de Celanova afirmaban
que xa se darían por contentos se
"as pistas que fixeron agora as tivesen feíto antes, ainda que non
se concentrasen as terras. As infraestructuras axudan moito, antes estábamos esquecidos, nen
entraban ·os camións do leite. O
·problema é que está concentración chegou polo menos vinte
anos tarde. Agora xa non podemos aumentar a nosa produción.
As cuotas lácteas cápannos e,
por outra ·banda, xa non queda
xente nova na parróquia que poda votar adiante as explotacións".

CERNA/ADEGA

Os dous obxectivos de concentración deseñados pala Administración poñen eincol da mesa a
. continuidade da política marcada hai 25 é\nos polo desarrollismo franquista, por canto respostan ao mesmo. critério que entón.

dos que viven del.
Esa falta de adaptación económica á nova situación do agro
galega é unha constante nas
distintas parróquias consultadas. António, da Límia, afirmaba
que para o único que valeu agora a concentración "foi para ter
só tres fincas e cando veñan os
fillos da emigración que saiban
onde están e non vaian perder
os leiros. Aí as tes, están as tres
parcelas a xestas".

Foi precisamente unha asociación ecoloxista, o Movimento
Ecoloxista da Límia (MEL), ubicada na zona máis castigada
pola concentración, a organización que mellar invertiu a tendéncia de desasistimento na
que se atopan os labregos. MEL
deixou nun segundo plano as
reivindicacións meio ambientais
para pasar á acción direita, informando aos afectados por
procesos de concentración da
situación na que se atopaban.

Sen organizacións
que apoien aos viciños

A desinformación, o medo e a falta de organización provocou que

Diante desta situación , os axentes sociais que operan no campo
non foron quen de achegarse
aos labregos para dar unha información do alcance da concentración e dos mecanismos existentes para paralisala ou para conquerir uns efeitos positivos.

A concentración

En ocasións, algunhas afüudes
por parte de colectivos opostos
á concentración , provocou a
desconfianza dos viciños, é o
caso dos ecoloxistas, máis empeñados en conservar o agro
que en protexer os intereses

parcelária ten hoxe
os mesmos
xestores que no
franquismo

Dous obxectivos
na concentración
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Ainda que moitos carniños trazados na montaña de Lugo non
teñen máis obxecto que existir
por si, sen uso algun, outras
áreas, como a Fonsagrada, convertironse en comarcas piloto
para o desmantelamento agrário. Precisamente nesta zona os
gardas forestais teñen un peso
político decisivo no seo do Partido Popular.

A pa excavadora da concentración representa o modelo de faA concentración parcelária nas
zonas de baixa montaña e as · cer e despois perguntar. Os retrasos que provocan a desconchairas, caso da Límia, ten cofianza e o medo escarmentaron
mo obxectivo unha expansión na
ás autoridades, que optaron por
prodüción gadeira e agrícola que
incentivar unha prática que, finalchoca con duas realidades: por
mente, rematou por causar unha
unha banda a desertización do
desfeita. O círculo é completado
rural porque a mesma política
polos próprios labregos que, prodesarrollista do franquismo desprietários de terreas con arboraplazou ás cidades a povoación
do, deciden talalo ante a evendo campo, e por outra a política
tualidade de que as fincas pasen
agrária comun e a decisión euroa outras mans. Se non hai mecapea de abandoar a produción en
nismos de compensación deseespazos deprimidos como a Gañados polos concentradores é
liza. Nun agro deserto non capara desfacerse do maior númeben esforzos para recuperar os
ro de obstáculos posíbel.
cultivos, e a política agrária comun aposta pola via da desapaPero a dificuldades non retraerición do campo como unidade
ron á Xunta, un ambicioso plano
de produción. Estas duas cuestrata de extender a concentratión, xunto ao negócio que sución nunhas 400.000 hectáreas
pón para algunhas empresas
máis. Oeste xeito a Galiza teria
acometer as obras de concenconcentradas un millón de hectración, levou a Sotelo Blanco a
táreas: o 35% de todo o território
afirmar que a concentración parnacional nun pafs onde o sector
celária é un fin en si mesma.
agrário ocupa ao 28% da povoación, contra todas as indicacións
Por outra banda, a concentración
da Comunidade Europea.•
nas áreas rurais de montaña, a

~

PAGO DOMICILIADO.

maiores da desertización de povocación, si resposta a un critério
que ten continuidade desde o
franquismo e que hoxe avala a
Comunidade Europea; eis a indústria forestal para a produción
de pasta de papel. Ainda asi o
montes non se están a concentrar porque seria moi custoso.

•

,
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RE COMPOS lClÓNECONÓMICA

Denúncian que a Xunta quixo mercar siléncios

Grupos financeiros da Coruña· levan o ·
seu· enfrentamento á Cámara de Comércio
• XAN DOVAL/A CORUÑA

Ao proceso aberto no Xulgado
de lnstrución n2 2 da Coruña
contra tres directivos da .Cámara de Comércio lndústria e Navegación únese agora unha nova denúncia interposta polo Director do Departame,nto de Formación da Cámara, Anxel Sucasas, diante da Fiscalía, contra o
presidente do Organismo, Xosé
António Quiroga, o secretário
Gonzalo Ortiz e o asesor xurídico da entidade, Xulián Fernández Montells. Os tres foron denunciados por delito fiscal, malversación de caudais públicos,
prevaricación e ameazas e coacións. A Cámara, pala sua banda, tratou de quedar á marxe
mediante unha nota de prensa.
Entre as probas apresentadas
polo denunciante atopábanse
gravacións de entrevistas que
comprometerían aos denunciados. Anxel Sucasas, no escrito
da denúncia, afirma ter recebido
coaccións para deixar o seu cargo na Cámara e asegura que o
asesor xurídico, en nome do
presidente, ofereceulle distintas
cantidades de diñeiro para que
gardase siléncio sobre o estado
de corrupción no organismo.
A Cámara de Comércio, nunha
nota feita pública, reiterou a sua
intención de non pronunciarse
sobre as acusacións mentres
non fallen os tribunais.
Sucasas mantén que desde que
hai máis de un ano que se puxera en coñecimento da fiscalía a
situación da Cámara, foran redactados informes desfavorábeis,
cando non vexatórios, sobre a

As facturas corresponden aos agasallos de Reis efectuados pola Cámara no 92.
Gonzalo Orti~ é o Presidente de Espenor SA e quen ordena o pago das facturas

sua persoé3: e aos que en todo
momento lle foi negado o acceso.
Po1,1co a pouoo, foi relegado das
suas funcións e se lle encarregaron traballos que o denunciante
considera imposíbeis de realizar
no seu horário laboral. Por mor
desta situación, Ánxel Sucasas
caiu enfermo e pediu a baixa laboral. Unha vez de alta e, ao tentar reincorporarse ao seu traballo,
un garda de seguridade negoulle
o paso ao seu despacho na Cámara. Agora atópase suspendido
de emprego.

lndícios de delito

Fiscalía por Federico Martín Palmero, ex vicesecretário xeral da
Cámara, que fara separado do
seu cargo a raíz de acusar ao
actual secretário -encarregado
polo seu pasto de velar pola legalidade das actuacións- Gonzalo Ortiz entre outras causas
de ter asinado certificados duns
cursos que nunca chegaron a
realizarse a nome dun sócio
seu , Xosé Loís Moinelo Vázquez e que serviron a este para
xuntalo no -seu curriculum e
apresentarsff ás oposicións da
Universidade da Coruña, onde
actualmente imparte clases .

No sumário sobre a denúncia de
Ánxel Sucasas figuran igualmente as formuladas hai máis
de un ano, diante igualmente da

Gonzalo Ortiz, considerado como auténtico home forte da Cámara, non se recata en talar con
persoal da entidade sobre o Pre-

sidente" do Organismo, ütilizando
adxectivos nada favorábeis para
a sua persoa e a sua capacidade
laboral. Nun dossier existente sobre a situación da Cámara dos
últimos anos e que foi lido no
programa O Coruñés opina de
Rádio Coruña, indícase entre outras causas que o secretário xeral da Cámara entre os anos 9093 compatibilizou o seu posta de
secretário camera! co de Presidente do Coléxio de Economistas de España, cobrando da Cámara o seu salário íntegro apesar de non aparecer nada ou
apenas nad_
a polo seu pasto de
traballo, pois constantemente
atopábase en Madrid. En función
da información subliñada queda
patente que Gonzalo Ortiz fai supeditar todas as actuacións da
Cámara en matéria de representacións no exterior, asisténcia a
feiras e actividades semellantes
aos seus intereses persoais e
non os dos empresarios coruñeses. Neste sentido viaxou a Porto Rico en Abril do 93 coa función de preparar unha misión comercial que nunca chegaria a
existir. Tamén viaxou a Miami
por canta da Cámara e non se
reune cos empresários da zona,
sen_ón cos que a el lle interesa
en función dos seus intereses
económicos persoais. Utiliza a
oportunidade de operacións oficiais en México ou Porto Rico
para disfrutar dunhas vacacións
coa sua esposa en Acapulco e
Saint Thomas. En Disneylándia
teria gastado un millón de pesetas coa sua família a canta das
arcas da Cámara; en París e
Londres algo menos de médio
millón. Praticamente cada ano fai
unha viaxe coa sua família a
conta dos empresários da Coru-

ña que son os que alimentan as
arcas deste organismo call'.leral.
No dossier subliñado indícase
igualme_nte que o organismo camera! subvenciona á empresa
ACIGAL, que dirixe o cuñado de
Gonzalo Ortiz, e preside un sócio seu e membro do pleno camera!, Ramón Rtñón e na que o
mesmo secretário figura como
asesor remunerado. Asemade
funda EXPENOR, sociedade
que subministra a Cámara e
crea con Xosé Antonio Quiroga,
presidente da sociedade camera!, a sociedade l.F.G. GALICIA,
sociedade de bolsa, encarregada de xestionar os fundos da
própria Cámara.
O dia 12 de Abril do ano 93,
por mor · da situación reinante,
celébrase unha xuntanza na
que estíveron presentes o Presidente da Cámara, o daquela
vice-secretárió xeral Martín Palmeroi o responsábel de Formación Anxel Sucasas, a Xefa dos
Servizos Técnicos Carmela Navarro e ·a funcionária do Departamento do Comércio Exterior
Belén Padin. Na reunión, que
durou 6 horas, o Presidente é
informado dun sennúmero de
irregularidades e admite a sua
_existéncia e que xa as coñecia
denantes do encentro. "Quiroga
afirma que vai normalizar a situación e o dia seguinte, despois de falar supostamente ca
secretário , desdise das suas
palabras e dá comezo a caza
de bruxas. A min e a Sucasas
ábresenos un expediente informativo que remataría no auto
disciplinário e Belén Padin é
postergada nas suas funcións",
declara Martin Palmero.+

r----------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------~--------,

Un dossier denúncia a utilización ·da Cámara como couto particular
nández Gago, o membro do PleAs auditorias do organismo
Uso particular
Coléxio de Economistas de Esson realizadas desde hai máis
paña. Nos últimos anos a totalino da Cámara, Ramón Riñón
de 1o anos poi a mesma per- do material da Cámara
dade das obras realizadas na
Núñez, e o sócio de Gonzalo OrCámara, por valor de máis de 70
tiz, Xosé Lois Moinelo. Unha
soa, Uxío Salgado Patricio,
amigo íntimo do secretário xeA Cámara ten un coche oficial
millóns, foron adxudicadas a destas empresas é EXPONOR,
ral; a Cámara Provincial de
que non usa o presidente, e que
GARES CONSTRUCCIÓNS
e é a que habitualmente surte á
Compensación Bancária está
está sempre, segundo ese dosS.L., empresa que reformou un
Cámara de todos os regalos ofidirixida polo secretário xeral e
sier, ao servizo do secretário xechalet e construiu a vivenda do
ciais deste organismo.
administrada polo xefe de adral e da sua família. É habitual
secretário xeral, Gonzalo Ortiz, e
ministración, e o responsábel
que o chófer da Cámara leve ao
construiu igualmente a vivenda
O ex vice-secretário xeral da
da Caixa da Cámara quen retillo de Gonzalo Ortiz a xogar ao
do vice-presidente primeiro MaCámara, Federico Martín Palcebe emolumentos sen retenténis e que agarde por el para
nuel Iglesia Souza, quen tora cemero, afirma que desta situación do IRPF até o ano 92 por
volver á casa. Todos os teléfosado non hai moito tempo por
ción foron informados amáis do
traballar en horário camera!.
nos inalámbricos persoais serian
non posuir empresa nengunha.
xa mencionado presidente desNese mesmo ano, o 92, foron
usados unicamente por Gonzalo
O director facultativo de todas as · te organismo camera!, o presicontratadas 4 persoas coa asiOrtiz. A mais estes teléfonos
obras que ten realizado a Cámadente do Consello Superior de
natura do secretário xeral, que
cantan cunha dobre instalación,
ra nos últimos anos é o arquitecCámaras de España -órgao
carece de competéncias para
unha delas no veículo oficial da
to Carlos Fernández Gago, sóconsultivo das Cámaras- Guiisto, xa que é función do Pleno
Cámara e outra nos coches parcio de Gonzalo Ortiz nas saciellermo ·de la Dehesa (Conselleiaprobar as contratacións e a
ticulares do secretário xeral. O
dadas anónimas CAMICO, EXro-delegado do Banco Pastor),
asinatura ten que ser a do prepersoal administrativo: secretáPENOR, C.F.G. GALICIA, GALIasi como a Dirección Xeral do
sidente. Outra denúncia indica
ria persoal e encarregados de
CIA e outras SERLINTER. ToComércio da Xunta de Galicia.
que a xefa do Servizos Técniprensa, traballan en horário da
das as publicacións da Cámara
"O que fora sub-director de Cocos da Cámara, Carmen NaCámara para facer traballos pardurante o ano 92 foron adxudimércio con Xoán Fernández,
varro Carro, é sócia do secreticulares ao secretário e á sua
cadas a empresa CIG. O seu reXerardo Sánchez Brunete, reutário xeral na empresa Asesofamília . Asi, a administrativa,
presentante é Agustín Alonso,
niuse comigo na miña casa a
ria Empresarial STAF AsesoAna Gai deixou de pasar un esamigo persoal do secretário xepetición sua, para oferecerse a
res S.A. Nesta mesma empretudo de mercado de Miami por
ral. Os anos 91 e 92, a Cámara
mediar como home bon entre a
sa figura como sócio Xúlio de
copiar un traballo á filla de Gon~
asina un acorde con ACIGAL.
Cámara e eu, ca fin de que non
Santiago. Un seu irmán, Ferzalo Ortiz. Tamén se adicarian a Gonzalo Ortiz ten constituídos
saltase o escándalo á opinión
nando de Santiago, conseguiu
atender as necesidades particualomenos tres sociedades para
pública. Na solución, claro é,
a representación para Galicia
lares do secretário xeral no retea explotación de estabelecimennon se desbotaba unha comdas cervexas mexicanas Cororente á correspondéncia das
tos comerciais -vários deles no
pensación económica polo meu
. nitas, por mor dunha xestión
empresas deste, ou as derivacentro de Catre Camiños, na
siléncio". Sánchez Brunete, en
de Gonzalo Ortiz durante unha
das da sua actividade ·como DeCoruña- e outras actividades
declaracións á Cadea Ser afir1 viaxe, pagada pala Cámara, a
cano do Coléxio de Economistas
diversas. Nelas figuran, ademais
mou todo o contrário, que fara
:- -México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -da-Goruña ou-do -P-resifieRte-Eio - - $-ssGr..etár~G,- G -arquitecto -F-er,, - - .P-almero. quen solicitara entre1

vistarse con el, e que ese encentro celebrouse na casa do
ex alto cargo da Xunta -Martín
Pafmero di que non ten nen
idea de onde vive o sub-director
xeral de Comérci~ e que tora
o ex vice-secretário da Cámara
quen lle perguntou se nun posíbel amaño da situación entraría
unha compensación económica,
algo ao que respondeu Sánchez
Brunete que "é óbvio que unha
compensación económica nunca se pode desbotar nun acorde. Non teño previsto apresentar nengunha denúncia contra
el. O que tarei será non volver a
dirixirlle a palabra na miña vida".
A Xunta ten unha función primordial no control das cámaras. Con esta prerrogativa o director de Comércio actual,
Constantino Vilas, respostaba
o Mércores á pergunta do voceiro do BNG do Parlamento,
Xesus Vega, sobre a actuación
da Xunta no problema da Cámara coruñesa dicendo que a
Xunta non pensa imiscuirse na
cuestión pois no parágrafo 2,
artigo 24 da Leí .de Cámaras di
"que a actuación destas institucións neutros ámbitos e sobretodo no tema de carácter laboral dilucidaranse diante dos tri_bumiis competeníes". • ___ __ __ _
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• HB quer negociar
coGoverno
de Navarra
os convénios
co Estado
Patxi Zabaleta e Adolfo Araiz,
voceiro e parlamentário de
HB respectivamente,
reuníronse co presidente
navarro, Juan Cruz Alli, para
tratar diversas matérias
lexislativas pendentes para
este ano. Neste encentro, os
representantes de HB
subliñaron que é preciso
cambiar o Convénio
Económico, subscrito hai 5
anos, entr~ Navarra e o
Estado.+

• Os escolares
de Catalunya non ,
solicitan ensino
en castellano
A imensa maioria dos alunas de
Preescolar e Primária de
Catalunya que podían solicitar
ensino individualizado en
castellano non o fixeron, e
seguirán recebendo as clases en
catalán, segundo informou o
conselleiro de Educación da
Generalitat, Joan Maria Pujals.
De 284.000 escolares, só 79
fixeron a solicitude para receber
as clases en castellano; como
exemplo, na cidade de Barcelona
só 13 solicitaron acollerse a esa
posibilidade. As cifras poñen en
· dúbida as reiteradas queixas
formuladas por colectivos
minoritários durante o pasado
curso da "imersión lingüística" no
catalán.+

• A inflación
na Gali%a máis
alta que na
média do Estado
A taxa anual de inflación na
Galiza situouse nun 3,5% desde
Xaneiro, mentres que a média
do Estado nese período era de
un 3,2%, segundo informou o
Instituto Nacional de
Estatística. O descenso dos
prezos para final de ano,
anunciado polo Governo central,
non se está dando,·xa que no
mes de Agosto na Galiza o IPC
ascendeu a un 0,6%, como a
média deste mes no resto do
Estado. A suba dos prezos dos
transportes e das
comunicacións -o exemplo
claro está nas tarifas da
Compañia Telefónica- foi o
que contribuiu ao aumento do
IPC no pasado mes. Galiza
ocupa o cuarto lugar na lista de
comunidades autónomas con
maior inflación acumulada.+

• Morán demite
como presidente
do Grupo
Socialista español
na Eurocámara

~
~

de Morán a respeito da cúpula
do PSOE xa se ten
manifestado en múltiples
ocasións nos últimos anos.•

• Dous·anos e
catro meses
para o primeiro
insubmiso
xulgado en Lugo
Miguel Anxo Abraira Sobrado
foi conden~do· o pasado Sábado
dia 1O a dous anos.e catre meses
de cadea por negarse a facer o
servizo militar e a prestación
social substitutória, ao "ter un
esquema militar e·reducir
postas de traballo". A senténcia
manifestaba que considerar
inxusta a Leí de Obxección de

• Referendum
para o Québec
independizarse
do Canadá

Conciéncia non xustifica o seu
· incumprimento nen atopa
amp;:¡ro na Constitución. Mália
a condena, o xuíz enviará un
informe favorábel de indulto ao
Consello de Ministros para que
o insubmiso sexa posta en
liberdade.
'

Miguel Anxo Abraira, membro
de Galiza Nova, organización
da cal recebeu apoio nunha
rolda de prensa posterior ao
coñecimento da senténcia,
anunciou un recurso de
apelación. Na sua condición de
nacionalista, dixo non poder
aceitar ao Exército·español nen
ás leis impostas pala xerarquia
militar. En Lugo, ademais de
Abraira, ha:i outros cinco
insubmisos máis pendentes de
comparecer perante a
Xustiza.+

As eleicións do Québec
deron a maioria absoluta ao
Partido Quebequés, que
centra o seu programa na
independéncia da única
zona francófona do Canadá.
O partido que lidera Jacques
Parizeau consegulu 77 dos
125 escaños totais,
derrotando ao Partido
Liberal. Parizeau quer
convocar un referendum
sobre a independéncia do
Québec e ere que, cun
resultado a favor, é posíbel desenvolver unha transición
pacífica e seguir mantendo
relacións económicas e
políticas co Canadá.•

• Diferentes
organizacións
uníronse
no anivérsario
da morte de Allende
Perta de dez mil persoas
reuníronse en Santiago de
Chile no Cemitério Xeral
para comemorar o vinteun
aniversário do asasinato de
Salvador Allende a mans
dos golpistas liderados por
Pinochet. Mentres grupos
de esquerdas e de defensa
dos direitos humanos
sofrían a intervención da
policia militarizada á saída
do cemitério, o xeneral
Augusto Pinochet celebraba
o aniversário do golpe de
1973 cos part!dos da direita
e delegacións militares.•

• O narco Daniel .Baúlo asasinado a tiros en Cambados
O pasado ·Martes o xefe do clan de narcotraficantes dos Caneus, Manuel Baúlo, morreu asasinado na sua casa de Cambados, e a sua muller, Carme Carballo, quedou ferida de gravidade a
causad~ vários disparos. Nen os tillos nen os viciños puderon ver aos autores do asasinato, que
perpetraron através dunha fiestra do· piso inferior da casa. Apesar disto, desde o primeiro momento apontouse que se trataba dun axuste de cantas. Baúlo tora xulgado por estar implicado no
transporte de mil quilos de cocaina como encárregadq de proporcionar as embarcacións. Dous
dos seus cito tillos foron detidos na operación antidroga Don José.
Mália a posibilidade de que estivese implicado no crime algun cartel colombiano, as investigacións
céntranse nas informacións que o
xefe dos Caneus
proporcionaba á
Audiéncia Nacio-

Fernando Morán demitiu como
presidente do Grupo
Parlamentar dos Socialistas
españois na Eurocámara. As
suas diferéncias con Jesús
Cabezón, secretário xeral do
grupo, eran coñecidas, xa que
Morán anunciara semanas
atrás a sua intención de deixar
o cargo debido ao "desprezo"
que sentia por Cabezón. Esta .
demisión podía terse
materializado a princípios do
verán cando o grupo socialista
presionou a Fernando Morán
para que aspirase á
presidéncia da Comisión de
Presupostos e non á da
Comisión Institucional, á que
acced~ .f~nalrnente, por. ') r ., ,
Q
decistón persoal. •G'-iliameiito · · · -~ ' ·
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c o n v e r t é r as e

nunha fonte de
información para
os xuíces sobre
clans como o dos
Charlins pola
própria información de que el
dispuña ao facer
o dobre xogo. Algu nhas declaracións do asasinado sairon a
relucir durante o
· ·:...~xufao · da 'Opera·)"~ •.,, ,
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ANXO IGLESIAS

• Como diminue o paro
Na Galiza do mes de Agosto diminuiu o
paro máis que a média do Estado. Ou
polo menos iso afirman as estatísticas
do INEM. O certo é que descenderon
as persoas apontadas nesas oficinas .
Un parado daba a sua versión: "é léxico
o descenso, agora nos abrigan ir selar a
cartilla nunha data fixa, sen poder mudar o dia. Antes podíalo facer uns dias
antes ou despois, sobretodo nos meses
do verán. Aquel que non cumpre, borráno. Tamén se negaron a darnos vacacións. A xente que marchou para fóra
tamén foi eliminada. Asi é fácil facer
descender o número. Non aparecen os
que están nos cursos, nen aqueles que
se tiveron que apontar a cursos que
nunca lles deron, nen os que se negaron a facer cursos absurdos que non tiñan nada a ver con eles". •

• Avance da esquerda
en Saxónia e
Brandeburgo
As eleicións en Saxónia e Brandeburgo
puxeron de manifesto o ascenso do
Partido do Socialismo Democrá tico
(POS) e a derrota do ultraliberal FDP ,
coligado en Bonn coa COU de Helmut
Kohl. En Brandeburgo o socialdemócrata SPO acadou a vitória cun 54% dos
votos e o POS consolidouse como terceira forza cun 18%. A FDP, como en
Saxónia, saiu do Governo cunha porcentaxe de votos que rondaba o 2% .
En Saxónia, mália que a maioria foi
para o CDU , o POS acadou o 16'5%
dos votos. As eleicións xerais alemás
de Outubro poderian significar cámbios
no Governo, xa que o achegamento do
POS e o SPD pode derivar nunha coalición frente á CDU de Kohl, que ve
como o seu aliado FDP perde forza en
toda a Alemaña. •

• Acordo antiterrorista
Os representantes dos distintos partidos reunidos en Madrid para ratifica( o
compromiso antiterrorista afirmaron, ao
rematar a xuntanza, que houbera un total acorde, por máis que uns e outros se
reafirmasen nas suas posicións anteriores, incluído o PP, o máis reticente a
aceitar a reinserción. Asi, segando
acordaron, a reinserción será un camiño de loita anteterrorista, de división da
ETA, pero cada caso será estudado de
xeito particular. Ademais preténdese
que os fiscais participen nese proceso
de (e,ios~rción. +
_
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A maioria parlamentar aproba que non existen
resporisabilidades nas obras irregulares de ·c~strelo do Val

1
1
1

1
1
1

Aprobada '
a Lei de
·Estradas
1

1

Acto final dun es_p erpento
•A. EIRÉ

No debate parlamentar
sobre a tramitación ilegal
de obras por parte da
Consellaria de Política
Territorial nos concellos de
Verin e Castrelo de Val non
se trataba só de esclarecer
estas irregularidades e de
imputar responsabilidades
políticas, senón tamén de
desmontar as estruturas
de funcionamento de tipo
caciquil que operan na
Administración
autonómica. Pero non só
iso, existía a oportunidade
de pór en marcha cara o
futuro un sistema de
investigación críoel que
permitise facer frente as
irregularidades da
Administración ou dos
seus membros.
Oportunidade perdida. So
foi o acto final dun
esperpento.
Cando Xesus Carlos Palmou ,
Presidente-Coordenador da Comisión constituída para investigar
as irreguladidades en Monterrei,
acabou de ler o ditame na sesión
plenária do Martes trece de Setembro, Xosé Cuiña fíxolle a seña do as e, seguidamente, cando
pasou por xunto sua, a do tres.
Logo esbozou un sorriso cómplice. Era o sinal de que lle dera todas as cartas para ganar a última
man dunha partida na que se xogaba todo a unha, despois de decidiren retar á oposición e demostrar "coas cartas sobre a mesa" que el non fixera trampa en
Verin e Castrelo do Val.
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mo quixo e fixo o paquete de tal
xeito que, por mor da maioria, ao
final o PP tivese todos os ''trinunfos, os ases, treses e os tantos",
impendo na comisión non as
conclusións lóxicas que se evidenciaban nos feitos, senón a favorábel ás suas siglas. Para demostrar que todo era legal, cando se tratou de apresentar ao público o xogo, a sesión, neste caso plenária, foi aberta, saltándose o próprio regulamento. Isa si,
o que non se puderon foi discutir
foi as emendas ao ditame.

O Governo sacou adiante
cos votos do PP a Lei de
Estradas de Galiza , nun
debate que se centrou no
encargo a empresas privadas da construción de autoestradas a cámbio dunha
concesión de peaxe, asi
como ~na criación dunha
empresa pública para xestionar e conservar a rede
vial da Xunta. Tamén lle
é;lbre o pecho ao cobro de
contribucións especiais ,
impedindo de paso que os
concellos paralisen as
obras.

Nada importaron as inexactitudes, até sete enumerou Agustín
Vega nun mesmo pará_grafo; que
os informes xurídicos e técnicos
da própria Consellaria apreciasen matéria delitiva; as próprias
declaracións dos comparecentes; que as obras se adxudicasen despois de rematadas, que
se fixese a empresa que máis
alto licitaba e que, ainda por riba, tivese a planta de formigón
moi perta; que Cuiña visitase os
lugares; que a Deputaci6n fixese
os proxectos con antelación ás
obras; que se reaJizasen modificacións; que se asinase o replanteo ... Que se retirasen, finalmente, os cargos contra Don Felisindo. No ditame da Comisión
por non estar, nen están recollidos os feítos probados.

Enviar a documentación
ao xulgado
Agustín Vega, que pretendeu
centrar todas as responsabilidades en Xosé Guiña, pediu que
se lle remitise ao xulgado toda a
documentación da comisión, por
considerar, os mesmos técnicos
da consellaria, que habia indicios delitivos. "Desde agora so-

Esta lei supón maior capacidade de manobra para a
Xunta, que os galegos taremos que costearnos as nasas próprias comunicacións, através de peaxes ou
impostes e que estas serán
maiormente xestionadas
polo sector privado ou escaparán ao control parlamentário, ao criar unha empresa pública.
(/)
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Suárez Canal implacábel nas suas acusacións, V. Núñez, confidente polo teléfono.

mos todos un pouco ilegais",
afirmou o deputado socialista.
Pola sua banda, o voceiro do
BNG, Suárez CanaJ, afirmou que
de aprobar o ditame "submétese
ao ridículo ao Parlamento". Para
el o caso en discusión, máis alá
do montante crematístico, é un

"caso parcial dunha política xeralizada de utilización da administración e de financiamento ilegal'~ Acusou á maioria do PP de
crer que "esa maioria lles dá direito a todo", pol')do de manifesto
como ''foron vostedes os que se
acusaron mutuamente, por iso
non queren que se tire- da manta.
Están todos involucrados nesta
política. Vostedes non governan,
montan chiringuitos", concluiu o
parlamentário do BNG.
O portavoz do PP, Femando Suárez, que fixo de voceiro do Governo, pois Cuiña preferiu non subir
ao estrado, contestoulle aos demais portavoces na vez de pronunciarse sobre o ditame. Así afirmou que o único probado era que
as obras se realizaron exclusivamente por orde do crego de Tamaguelos. Para el, que as obras
fosen adxudicadas á empresa que
xa as realizara, ainda que esta
apresentara o orzamento máis alto, "é unha coincidéncia que non
demostra nada". Mentres, Fraga
lia a biografia de Antonio Maura+

Palmou, home que ten a cualida- ·
de da obediéncia, da ignoráncia
e da arrogáncia, meritórias para
ser un vasalo partidário, pero
nengunha para ser árbitro dunha
contenda da que tamén é parte
interesada, ben sabia que cartas
levaba Cuiña, pois estaban a xogar cos naipes marcados.
Primeiramente impediran que as
sesións da comisión fosen públicas. Lago, Palmou barallou co- .

Pouco importa que antes
da Lei aprobada o ·12 de
Setembro xa entrase en vigor en 1991 o Plano de Estradas. Semella que esta
leí o que trata é de procurarlle financiamento ás
obras contempladas neste
plano. Ainda menos que
contradiga o programa eleitoral do PP, as manifestacións do ·conselleiro e outrás resolucións parramentárias anteriores aprobadas
por unanimidade.
Na mesma sesión o PP rechazou demandar o traspaso do ferrocarril á Comunidade autónoma, tal como
pedia o BNG. A direita demandou unha "acción conxunta de todas as forzas
contra o desmantelamento".
O mesmo dia o xornal La
Voz de Ga/icia, publicaba
unha información na que
afirmaba que "a Xunta aceitou o plano de Rente para
axustar os servizos na Galiza. Foi en duas ocasión, a
última o 27 de Xullo, asinando o diréctor xeral de
Transportes. •
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Os partidos españois negan todo parecido, mentres HB resalta o modelo do proceso

Semellanzas e diferéncias entre o proceso irlandés
e o de Euskadi, convertidas en arma política
• ALFONSO EIRÉ

A~ loitas en Euskadi e Irlanda foron comparadas desde
sempre, mália pretender acochar a guerra de Irlanda do
Norte baixo o verniz de loita relixiosa para fuxir da
xénese, opresión nácional, da loita. Denominación tan
obscena e repudiada hoxe como en pleno franquismo a
verba perna, proibida no xornalismo, incluso deportivo.
As relaccións entre IRA e ETA e, mesmo a
concomitáncias entre HB e o Sinn Féin, eran postas de
manifesto á menor ocasión. Tamén se facian
paralelismos entre ambos procesos.-

Segundo se comeza a abrir o
proceso de paz en Irlanda do
Norde, partidos políticos, analistas e comunicadores, emprenden unha nova cruzada para
tratar de desligar, de mostrar
paradóxicas diferéncias entre
ambas situacións de loita e
opresión nacional. O pr.óprio Felipe González descalificou a semellanza dos procesos emancipadores das duas nacións afirmando que "hai procesos históricos que fan imposíbel esa
comparación". O presidente español considera que o único
ponto en comun é "que hai unha violéncia que se prolongou
ao longo de moitos anos".

que se esfarelan moitos. dos
obstáculos reais e imaxinados".
Irlanda ten máis semellanza con
Euskadi que cos países que cita
o xornal londinense, polo que
ainda é 'máis válido o princípio
básico que se está aplicando a
moitos dos conflitos aos que se
lles está atopando solucións negociadas: resólvense ·con conversas e negociacións (nun primeiro momento secretas) cando
se asume a sua natureza e se
considera que é máis positivo
buscar solucións, por complicadas que aparezan, que manter
indefinidamente un estado de
enfrentamento. •

Certamente que a situación de
Irlanda do Norte non é a mesma
que a de Euskadi, pois nengunha situación conflitiva é igual a
outra, pero no fundo ambas son
idénticas e teñen a mesma orixe: o problema nacional.

O presidente
español considera
que o único ponto
en cbmun é "que
hai unha violéncia
que se prolongou
ao longo de moitos
anos"

O F~nancial Times afirmaba despois de anunciar o cese armado
por parte do IRA: "hai pou·cos
paralelos que trazar entre o Ulster e os persistentes conflitos na
Africa do Sul e no Oriente Meio.
Pero o conseguido naqueles países, mostra que, cando todas as
partes se comprometen na procura dunha solución, s·e chega a
un ponto no proceso de paz .no

Os contactos entre dirixentes do Sinn Féin e HB son frecuentes. Na foto Karmelo Landa saúda a Gerry Adams.

EGIN

r------------------:-------------------~--------.--------------------------------------------------------------------------------,

o ·reflexo de-Irlanda en Euska.di

1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1

As conversas de paz en 1rlanda, ainda descalificando as semellanzas con Euskadi, teñen
o seu reflexo no Estado español, converténdose en diatriba
entre as distintas forzas políticas, máis a poucos meses das
eleicións municipais. Este reflexo é tan potente que a política
de reinserción comezada por
Belloch está a ser petardeada
desde o PP e desde alguns estamentos xudiciais. Desde o
Governo central, PP, PSOE e
1U demándase de ETA a deposición das armas para comezar
calquer conversa, pero para
eles as negociacións só abarcarían "a como reinsertar aqueles terroristas se·n delitos de
sangue". O Ministro Belloch ten
que sair unha e outra vez para
calmar ao Exército (n·o .novo
~ plano desprégase en Euskadi e
f:3 Catalunya para reprimir calquer
intento secesionista) afirmando
~ que nunca negociará coa ETA.

º
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cións de Euskadi e Irlanda,
afirma que o ces.e das accións
por parte do 1RA non é o comezo dun proceso, senón un
paso máis nunha evolución. A
trégua, afirman, non é prévia
á via cara a paz, senón parte
e consecuéncia dun proceso
·no que se crioú un clima propício, _rachando inércias. Afirman os abertzales que coa
trégua indefinida o IRA ven
facilitar un camiño que se foi
rozando ao abordarse nas
conversas secretas temas co
suficiente contido político como para que "a organización
armada poda facer esa aposta
despois de facer a valoración
dunhas circunstáncias políticas novidosas criadas pala
modificación de posicións e
vontades". Esta seria a lición
a sacar da nova situación irlandesa para HB.
A evolución dos feítos teria como pontos principais os contactos directos entre o IRA e o Govemo británico, as conversas -

secretas na sua primeira faseentre o dirixente socialdemócrata e nacionalista do SDLP,
John Hume e Gerry Adams, do
Sinn Féin, a implicación crecente do Governo de Dublin,
así como a presión dos EEUU
e da Democrácia Cristiá Europea, incluído o Vaticano.
Precisamente o PNV o que reclama é un Gerry Adams en
HB, mentres que, desde HB,
demandan unha disposición
máis dialogante e máis flexíbel
ao PNV, que se nega a talar
cos abertzales, ainda que Arzallus afirma que non renunciará a estes contactos. Mentres tanto as conversas continuan, senón entre ambas formacións políticas, si entre destacados elementos abertzales
e jalkídes, que ven nunha frente comun semellante á que
constituiron os nacionalistas irlandeses a única saída de paz
para Euskadi.
Os intereses económicos, moi-

tos bastardos, de parte da cúpula peneuvista, que lle saca
máis partido a un entendimento con Madrid mentres agardan
que a dinámica europea os faga libres, a presión que representan os centos de presos, a
falta de definición do próprio
es pazo poi ítico basco e as
inércias e- enfrentamentos adquiridos nos últimos anQs, impeden esta frente nacionalista
que xa estivo a ponto de constituirse despois das últimas
eleicións autonómicas. Desbaratada esta opción, alguns dirixentes de HB decidiron abandonar esta formación e comezar un proceso de achegamento ao PNV, como ocorreu con
Txema Montero.
O próprio diário Deia pedía
dias pasados nun editorial un
príncipio de acorde entre os
nacionalistas bascos, acorde
que se poderia cifrar no conceito de autodeterminación.
Este tamén seria o ponto -de
partida válido para HB. +
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Para que non medre a lista de espera do servizo, o SERGAS está a recusar. citas telefónica~

A falta de especialistas compromete a asisténcia

aos enfermos-de cancro no hospital Montecelo
áreas de consultas externas e
hospitalización, senón que tamén poderia paralisar o programa de transplante autólogo de
médula ósea, unha intervención
cirúrxica que permite atallar alguns tipos de cancro. Des_de
agora e até o vindeiro mes de
Decembro son sete os pacient~s que agardan este transplante no hospital pontevedrés.

• MARIA ALONSO

Para evitar a formación de
listas d~ espera, o Servizo
Galega de Saúde (Sergas)
négase a conceder cita
aos pacientes de
oncoloxia do hospital
Montecelo de Pontevedra.
Sanidade emascara os
efeitos da precariedade de
meios dun servízo ao que
ten asignados catro
especialistas, pero que só
conta con dous.
A precariedade de meios cos
que están a traballar os servizos
oncolóxicos do Sergas ten un
exemplo na sobrecarga de pacientes desta especialidade no
hospital pontevedrés. A non renovación do contrato temporal
que tiña un oncólogo, provocou a
anulación das consultas mediante cita prévia para Setembro. O
xefe do Servízo, Manuel Constenla, denunciou esta situación.
O doutor Constenta sinalou que
a área de oncoloxia do hospital
xa estaba sobardada cando ainda traballaba neta o especialista
recén cesado.
Manuel Constenla explica que
actualmente só entre dous oncólogos deben atender as consultas
programadas, que funcionan tres
dias á semana, a unha média de
30 pacientes por día entre casos
noves e revisións de enfermos
diagnosticados e tratados. "Mália
oficialmente só se recoñeceren
no hospital cifras de 22 enfermos
por día --explicou o especialista-, o certo é que atendemos
arredor de. 8 pacientes máis para
paliar o déficit de recursos, pero
esta situación resulta insostíbel
moito máis tempo".

Á parte das consultas externas,
os dous oncólogos atenden na
área do hospital de dia, na que se
administran os tratamentos con
citostáticos como a quimioterápia,
a unha média de 25 enfermos de
cancro diários. Ademais, cada dia
se producen uns 15 casos de situacións de urxéncia que requiren
a intervención dos especialistas e
estes deben facer tamén o seguimento da decena de pacientes
que de uso se atopan ingresados
no centro hospitalário. No momento da entrevista o volume de
enfermos hospitalizados baixo
control dos oncólogos era de 14.

Incremento espectacular
.A escaseza de persoal médico
especializado contrasta claramente co que ten sido a evolución das necesidades rexistradas na área Norte de Pontevedra. O xefe do servizo de Oncoloxia de Montecelo asegurou
que os dados oficiais constataron un incremento dun 140 por
cento no número de enfermos
de cancro durante os dous últimos anos. "O aumento -explicou- foi de un cen por cento
entre o ano 92 e o 93 e ·no qué
levamos do ano 94 produciuse
oútro incremento da presión

Pacientes desatendidos

A non renovación do

contrat~

do terceiro oncólogo provocou a anulación das consultas.

asistencial de un 40%".

próprios especialistas". "Se antes
se consideraba que case non pagaba a pena iniciar un tratamento porque o cancro significaba
unha morte segura, agora, ainda
recoñecendo as limitacións dos
tratamentos, é posíbel curar a un
40 por cento dos enfermos".

A. IGLESIAS

O Sergas

A consecuéncia imediata da
non renovación do contrato do
terceiro oncólogo foi a anulación das consultas que este especialista tiña concertadas mediante o sistema de cita prévia
para o mes de Setembro. Este
feito, que ten provocado a
abertura dunha investigación
por parte do próprio Sergas, é
· o primeiro dunha longa cadea
de consecuéncias que incidirán
negativamente, sobretodo , na
asisténcia que receben os enfermos de cancro. ,

A Administración sanitária está
a pór todos os meios ao seu alq~er evitar
cance para evitar que a taita de
especialistas derive nun increque a falta de
mento politicamente incómodo
especial·istas derive das listas de espera para pa. cientes oncolóxicos. Por este
nun incremento
motivo deuse a ordeno hospital
De cinco médicos
, de non conceder telefónica nen incómodo ·das
persoalmente data para consuladous
ta aos pacientes que demanden
lista$
de
espera
O xefe de servizo engadiu que na
A negativa do Sergas a manter
o servizo de citá prévia. -Oeste
actualidade receben asisténcia . ao terceiro oncólogo no Monte- ·
xeito, aos enfermos que peden
no hospital pontevedrés cada
celo e o seu traslado ao Hospivez comunícaselles que será o
ano 416 novos pacientes, cifra na
tal Provincial de Pontevedra repróprio centro sanitário quen
que non están incluídas as persosulta ainda máis incomprensíbel
lles comunicará nas suas casas
as xa diagnosticadas e baixo trase se ten en canta que a própria
a data na que podarán ser atenpersoal especializado en Oncolotamento ou revisión periódica. En
Administración sanitária recoñedidos polo especialista.
xia no Montecelo en 5 médicos.
conxunto, os dous oncólogos rescia hai dous anos que o centro
O responsábel do servizo adver-.
ponsabilí zanse anualmente da
precisaba 3,6 oncólogos, quer
Unha meia verdade
tiu que a incomprensión do Seradministráción de 7.500 tratadicer, 4 especialistas, para facer
gas cara as necesidades asistenmentos contra o cancro.
frente ás necesidades derivadas
ciais da povoación está a acabar ·Responsábeis do Sergas anundo número de pacientes e as
ciaron a sua intención de pór
"coa nosa boa vontade, porque
O doutor Constenla descartou
camas hospitalárias habilitadas
en marcha unha investigación
ademais eticamente non irnos
para enfermos de cancro.
que o incremento espectacular
que permita esclarecer os feiadmitir que se chegue a atender
do número de pacientes estexa
tos que provocaron a desatenmal á xente, sobretodo cando se
Constenla lembrou que as previrelacionado cunha meirande incición dos enfermos de cancro
trata dunha enfermidade grave
déncia do cancro e explicou que
sións da Consellaria de Sanidadebido á anulación das suas
como é o·caso do cancro".
de, baseadas nas estimacións reten máis a ver "co aumento da
consultas . A Consellaria de Saalizadas no Estado polo lnsalud,
conciéncia sobre os benefícios
nidade estima que se produciu
O recorte no cadro de ·persoal
eran máis baixas que as da Soterapéuticos na loita contra a enunha descoordenación grave
do
Montecelo
poderia
repercutir
ferm idade, non só por parte dos
ciedade Española de Oncoloxia,
entre o servizo de admisión de
non só no funcionamento das
afectados senón tamén polos
que cifraba as necesidades de
enfermos e o de Oncoloxia, fei- ·
to que xustifica a abertura dun
r----------------------------------------------------~-----~-~--------------,
expediente instrutor para dirimir
responsabilidades.
As memórias oficiais de funcionamento do Hospital Montecelo
recollen unha cifra de 289 pacientes oncolóxicos durante o
ano 92. Os dados de evolución
calculados polo próprio centro
prevén que a finais deste ano o
número de enfermos acade a cifra de 600 persoas.

Galiza exportadora de enfermos .

Manuel Constenla reforzou as
suas teses sobre a falta de recursos oncolóxicos lembrando
que historicamente Galiza ten
sido exportadora de enfermos
de cancro. Neste sentido, explicou que até hai pouco tempo "certos pacientes de elite
recorrían a clínicas privadas de
Pamplona ou Madrid, mentres
outros enfermos reivindicativos
conseguian o translado a outras comunidades españolas
para poderen receber o tratamento necesário para atallar a
sua enfermidade".
Esta fuxida de enfermos apenas existe hoxe en dia, debido
a que a maioria dos hospitais
españois non aceitan facerse
cargo de enfermos que pertencen a outras áreas sanitárias

afastadas e sobrecarregan significativamente os seus servizos oncolóxicos.
Ainda que nos últimos anos foron contratados alguns oncólogos en zonas como Vigo ou
Santiago, un informe da Sociedade Española de Oncoloxia
recoñece que Galiza está no final na lista de dotación contra
o cancro.
Pero as· necesidades non atinxen semente á falta de especialistas en Oncoloxia, senón
tamén de rádio-terapeutas, como sinalou o doutor Constenla.
Curiosamente, o Plano de Saúde apresentado pola Consellaria de Sanidade para o cuatriénio 93-97 estabelecia "a potenciación máxima dos servi-

zos de Oncoloxia". No devandito plan, os responsábeis sanitários comprometíanse a .realizar durante o 93 unha evalua. ción das necesidades de re. cursos oncolóxicos na Galiza, co obxectivo de implantaren no
ano 94 "un programa integral
de asisténcia oncolóxica que
-abranxa accións prevénl:ivas,
curativas e reabilitadoras"~
As últimas análises de mortalidade realizadas no país demostran que Pontevedra é a província máis afectada polo cancro,
xa que esta enfermidade provoca o 24, 12% das mortes, frente
ao 22,95% da média de Galiza.
Os tumores malignos matan
anualmente a case 6.000 persoas en Galiza, das que case
1.800 son de Pontevedra. •

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

O Sergas xustifica o despedimento do terceiro oncólogo, argumentando que este foi contratado pa-·
ra substituir ao xefe do servizo no
período en que desenvolvia tarefas de director médico no centro.
.Segundo a sua versión, a reincorporación de Manuel Constenla faria innecesária a presenza dun
terceiro especialista.
Pola sua banda, Manuel Constenla calificou as declaracións ofidais
como "unha verdade a meias". "É
certo que ese médico foi contratado hai ano e médio por ese moti.va, pero o Sergas non di que as
necesidades asistenciais fixeron
que eu tivese que compaxin~r os
labores directivos co meu traballo
como especialista, ainda que o
plantel non contemplase por razóns económicas unha realidade
na que habia tres oncólogos traballando para o servizo".•

CONFLITOS COA AUTOVIA DO NOROESTE

A cámbio consegue postas de traballo cosque comerciar politicamente

O concello de Coirós apoia á empresa
concesionária da Autovia e ignora aos viciños
nal. Pésie a todo, as obras de
decapaxe comezaron e non se
destruiron as duas mámoas ali
emprazadas ao estaren nunha
finca privada, pero todo o seu
contorno ficou cachado.

• ANTÓN MALDE/AS MARIÑAS

No concello de Coirós
teñen comezado
mobilizacións populares en
contra da política do
concello de favorecer os
intereses da empresa que
está levar as obras da
Autovia do Noroeste ao
seu paso por Coirós. A
concesionária das obras,
CORVIAM S.A., conseguiu
alguar terreas públicos a
baixo prezo e os viciños
están molestos, xa que o
concello non monstrou o
mesmo celo na defensa
dos seus intereses. A
oposición indica que o
concello quer apañar
pastos de traballo para a
sua clientela política.
O ambiente foise quentando en
Coirós ao ver os viciños que o
concello non defendera os seus
intereses perante o paso da autovia, que nalguns casos pre~u
dicávaos moito, ao pasar a carón das suas casas. O Concello
de Coirós (PP) foi o único do
conxunto de municípios afectados polo paso da autovia que
non fixo alegación nengunha. O
malestar foi medrando estes úl-

timos meses, ao desmatelaren
coas obras numerosos camiños
que foran arranxados habia
pouco tempo.
Neste clima, o concello decide
alugar á empresa concesionária
da obra, CORVIAM S.A., seis
hectáreas no Monte da Cortella
para situar instalacións auxilares. Nese lugar están ubicadas
as ínstalaciósn desportivas municípais. O aluger tamén inclue
unha parcela de monte afrente
das aldeas da Lapeia e Figueiras, ali instalarase unha canteira.
O conflito ven dado polo feito
dos viciños non toleraren que

por 800.000 pésetas se perderan as castiñeiras e olmeiras semeñtadas, se arruinara o campo
de fútebol, o polideportivo e a
piscina, para que CORVIAM garde ali materiais de obra, cando
habia outros sítios alternativos.
Pero quizá inda máis polémico
foi o alguer dunha parcela de
monte nas aldeas de Lapela e
Figueiras para instalar unha
canteira por parte do concello,
para CORIVAM obter materiais
durante a construción da autovia. Nesa zona tivo que se furar
o monte para o paso da autovia
e moitas casas ficaron danadas.
Os viciños estiman que ao estar

tan perta das casas, eles e as
vivendas corren un perigo real.
Por outra parte, tense denunciado a existéncia de duas mámoas nesa área que poderian verse afectadas polas obras.

lncumpre a Lei
O malestar acrescéntase polo
feito de o concello alugar a parcela para a canteira até o ano 97
por 700.000 pesetas. Arredor de
50 viciños entregaron un escrito
perante o alcalde, onde asinalaban os perigos da canteria, a falta dos permisos de Meios Ambiente e lndústria, asi como que
o monte é de propriedade comu-

A opqsición (F?SOE e xentes do
antigo PP) e os ecoloxistas de
ADEGA de Betanzos denunciaron o "escurantismo da equipa
de governo na tramitación e
contratación asinada con CORVIAM", xa que na mesma non
se fala de instalar unha canteria
encanto só zugar terra e xabre
no tempo que marcaba o .contrato. Chaman a atención sobre
a falta dun plano prévio que
avalie a incidéncia no entorno
da actividade extractora, asi como un plano, tamén prévio, de
recuperación dese entorno para
cando finalice a actividade. Neste ponto, a oposición amostra o
seu medo a que unha vez que a
empresa obteña todos os permisos instale nesa área unha canteira de xeito permamente e que
sexa difícil retirarlle a licéncia.
A cuestión que inqueda aos viciños e á oposición é por que ten
tanto interese o concello en favorecer a esta empresa, cando
están a alugar por cantidades ridículas e a xerar tensións entre
os paisanos. A razón -suxiren- quizá estexan en que a
empresa está a empregar a xente através de indicación do concello para este último apañar votos nas vindeiras municipais. •

l OITAS SINDICAIS

EN DEFENSA DA DEMOCRATIZACIÓN DO AGRO
XOAN CARLOS GARRIDO COUCEIRO

O SLG está a desenvolver unha campaña en favor da liberdade sindical dos labregos e a democratización do sector
agrário. Desde o ano 1977 en que se legalizaron os partidos políticos e sindicatos, e que marca na prática a transición
política no Estado Español, o SLG considera que no sector agrário esa transición
quedou pendente, .e actualmente prodúcese mesmo unha involución nos dereitos sindicais que se foron conquistando
ao longo dos anos.
Así, os sindicatos de clase se recoñecen como herdeiros do património sindical adquirido polos sindicatos históricos, ou a partir das cotas sindicais abonadas ao Sindicato Vertical durante o
franquismo. No caso dos sindicatos
agrários, todo o património sindical (Cámaras Agrárias) do anterior sindicat.o
vertical, non só non se devolveu aos representantes democráticos dos labregos, senón que se está a usar de forma
anárquica e en moitos casos en benefício privado.
,
Pero ademais, en multitude de organismos, que por extrapolación das existentes nos países democráticos, esixen a
preséncia de Sindicatos representantes
do sector (Consellos Regulares, Plano
Forestal, Comisión de Ensinanzas Técnio Profesionais, etc.) non se lle concede esa representación aos sindicatos, e
en moitos casos -como resulta evidente nos Consellos Reguladores- algún
membro que só representa os seus intereses partieulares ,. se lle outorga a re-

presentación da totalidade do sector
usurpado o papel das centrais .

No caso da Formación Agrária, a discriminación é ainda máis escandalosa. Tíñase asinado un convénio de 80 millóns
Ademais carecese dunha lexislación adea repartir entre os 4 sindicatos para a
cuada que regule as relacións. interprofeformación de labregos. Partida é de por
si ridículo dentro dun total de
sionais dos labregos através dos seus
7.245.628.000 ptas., pero que este ano
sindicatos e cos outros interlocutores cos
se transforma nunha
que debe acordar contratos de compra-ven- - - - - - - - - - - - - - subvención de 39
millóns para organida, condicións de pazacións agrárias,
go , de entrega, etc.
Os prezos se fixan
coa novidade que
UUAA e SLG, sindiunilateralmente por
catos agrários máis
parte da agro-indústria
representantivos do
sen escoitar ou negósector, non reciben
ciar cos representannin unha peseta por
tes dos productores.
esta via, concedenEsta situación vense
doselle a Xovenes
agravando polas recenAgricultores uns 37
tes actuacións da Xunmillóns , cando a vota arrinconando aos
cación de represensindicatos agrários, retitante sindical ou inrándolle os escasos deterlocutor dos proreitos adquiridos que
ductores desta orgaposuían. Por exemplo,
nización frente a paen canto a financiatronal está posta en
mento, a cuantía da
cuestión, por canto é
subvención para actividade sindical pasou
membr_o da CEOE, e tense rpanifestado
de 80 millóns de pesetas (que se viña renun documento reproducido neste xorpartindo entre os catro) a 39, coa novidade
nal como "elemento dinamizador do vode que este ano vai ser repartida tamén coto rural as filas do Partido Popular. ..
as Asociacións de Cooperativas, co cal non
cunha potente infraestructura e cunha
só ten un efecto económico senón político,
dirección de inequívoca simpatía cara o
en canto se equipara aos sindicatos e ás
PP", o cal tamén fai dubidar da sua aucooperativas -non para potenciar a funtonomia como entidade soberana.
ción sindical destas últimas, senón para
darlle un carácter cooperativo, de prestaO SLG considera que non vai ser posíbel
ción de servizos ou xestoría aos sindicatos.
o desenvolvemento eqonómico de Galiza

'No sector agrário
actualmente
prodúcese unha
involución nos
direitos sindicais que
se foron
conquistando ao
longo dos anos"

sen unha agricultura-forte e ben estructurada, para o cal os sindicatos son necesários como lazo de conexión e vertebración social. Polo cal a central solicita destinar aos Sindicatos Agrários partidas
presupostárias adecuadas e non discriminatórias, democratizando as relacións
administración/labregos mediante a creación do Consello Agrário Galega como
organismo permanente de análise, debate e búsqueda de consenso das políticas
que afecten ao sector, así como unha lexislación que regule a convocatória de
eleccións sindicais no agro e a devolución do património sindical agrário.
Para esto o SLG comenzou unha campaña de asembleas informativas nas distintas comarcas, solicitando o apoio e solidariedade dos Sindicatos Obreiros, tendo
xa realizado entrevistas cos Grupos Parlamentários do PSOE, e BNG (pedindo-a
tamén ao PP), prevendo unha movilización para o mes de outubro. (O dia 14 en
Santiago).
Algo que preocupa ao SLG é a censura
que existe nos méios de comunicación,
tanto públicos, como aqueles que responden a intereses privados, acerca desta campaña, silenciando e terxiversando
as notas e comunicados que se teñen
feito público. A democratización do rural
é un tabú na nosa sociedade. Tabú no
que están interesados sectores económicos e políticos d~_moito peso no país, o
que explicaría esta marxinación do agro
do proceso de transición política, e mesmo na actual involución.•

GALIZAE MUNDO
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IRREGLJLARIDADES NO ENSINO

Normalización nngüística sen ensino en galega

As oposicións do profesorado .
•

•

. #

non ex1x1ran
O carro antes dos bois

·o coñecimento da língua ·p rópria

"Agora estamos na fase do parque empresarial, último recurso
da retórica trapalleira -escrebe Xan Soto en EL PROGRESO do dia
10-. Seica a léria é competéncia do tal negociado do Instituto
Galeg~ da Vivencia e Solo, con algúns concellos de diáconos
_ portacolas, non sexa o caso que tropece Maripuri. Sobre o caso
informan os xornais que na provincia de Lugo andan a tramitar
os parques empresariais (ao pé da letra) de Begonte, Becereá,
Palas, Portomarin, Guitiriz, Xermade, A Pasteriza, e Quiroga.
Un parque empresarial na Pastoriza, outro en Begonte, outro en
Palas ... De a pouco, a este paso, a província merenda ela soia
ao Banker Trust e o Helmut Kohl nen o sabe. Francamente, oito
parques empresariais de vez, nunha província na GUe non
existen, que se saiba, nen empresas nen empresários -salvando
· o ·grémio honorábel do comércio do granel- parece un algo demáis. Excesos morfolóxicos aparte, a iso chaman pór o carro
antes dos·bois. O que lle cómpre a Lugo son empresas; despois
os parques que se queira e de remate a traca do retroco."+

•A. ESTÉVEZ

As oposicións ao corpo
do Ensino Médio,
anunciadas pala Xunta a
princípios de verán, ainda
non teñen data de
celebración. Máis de
vintetrés mil persoas
están nas listas oficiais
para cobrir 1.136 prazas. ·
O feíto de non existir
exame eliminatório de
galega propícia que
opositores doutras partes
do Estado podan
apresentarse na Galiza. A
normalización lingüística
na escala treme pala
negativa da Xunta a unha
proba eliminatória de
galega.
A conflictividade das oposicións arrástrase desde o ano
1991 , cando se celebraron as
primeiras das tres probas dispostas pota LOXSE, coa premisa de favorecer os anos de
servizo, é dicer, aos interinos.
Desta convocatória, ainda hai
un colectivo sen a categoría de
funcionariado. En 1992, celebráronse as segundas, nas que
moitos dos aprobados non conseguiron praza ao computarse
antes os anos de servizo que
ter unha nota de cinco. lsto
provocou que o Tribunal de
Xustiza de Galiza decidira ilegalizalas.
A designación de postas das
oposicións de 1992 está paralisada á espera de que o Tribunal
Constitucional se pronuncie.
Mália isto, todo aponta que validará o sistema empregado porque xa o fixo noutras zonas do
Estado, como en Valéncia, onde
hai un mecanismo semellante
ao galega. Despois destes pronunciamentos do TC, o Tribunal
de Xustiza de Galiza considerou
que convocar unhas novas oposicións para este ano estaba
dentro do teito legal.

Todos culpábeis

O número de prazas aterecidas nas oposicións é menor que o de interinos. A. IGLESIAS

O galego
arredado das oposicións
Anxo Louzao, responsáb~ de
educación na CIG, ere que con
estas nova convocatória se abre
a via para que desembarque unha riada de mestres de todo o
Estado, xa que veñen de zonas
onde as oposicións xa se celebraron. "A Administración negouse a que se fixera o exame
de galega. A min paréceme fundam·ental, primeiro pola necesidade de coñecer o idioma e, segundo, porque é imposíbel levar
a língua á escola con xente que
non a coñece", explica.
A convocat6ria galega supón,
ademais, unha avantaxe para a
xente que xa se examinou en
tres ocasións no território do
MEC. "É incomprensíbel que
non se aplique o galega a todas
as matérias (só é obrigatório en
História no Ensino Médio). Calquer Governo o faria e máis
nunha terra necesitada de postas de traballo e de normalización lingüística. O próprio Governo de Madrid permite estabelecer o perfil da língua galega", ·
di Anxo Louzao.
En Catalunya, hai unha senténcia xudicial que confirma o dere ito a exixir nos exames de
oposición o coñecemento da língua. Na Galiza, a real.idade é
que o uso do galega, no ensino,
só esta estipulado para a asignatura de língua e para Ciencias

Manuel Leguineche interpreta asi no FARO DE VIGO do día 13, o
recoñecemento público de Mitterrand de ter colaborado con
Petain. "Se cadra, o seu relato da verdade pode se comprender
así: Mitterrand prefire descobrer ese periodo ominoso agora que
está vivo, para evitar que de morto historiadores ou xornalistas
caian como aves carroñeiras sobre eses catorce anos de
alianza co fascismo. Franctois Mitterrand sabe ben que na
resisténcia contra os nazis non foi ouro todo o que reloceu. O
presi~ente prefire apandar coas responsabilidades agora que no
remale do seu mandato, doente de grave'dade, pode evocar
sentimentos de de piedade e se facer perdoar as feblezas
ideolóxicas da mocidade. (... ) Mitterrand despídase. dos
franceses con esta frase: todos fornas culpábeis".+

Sociais, co cal nas oposicións o
galega é irrelevante. "A postura
da Conselleria non se entande
-explica Louzao-, sobretodo sabendo que s.e trata xa da terceira convocatória de oposicións, é
dicir, non se sabe cando poden
ser as próximas".

Non se cobren
os obxectivos
da convocatória
Anxo Louzao descrebe o panorama das oposicións na Galiza
como caótico. "Despois da conflitividade das anteriores convocatórias, a deste ano ainda non
ten dia fixado, mália que se rumorea que será en Decembro.
Hai unha atitude lamentábel cara ao pr-ofesorádo", opina.

O ruin

da situación venezolana
A revista ZETA de Caracas comenta no seu número 1005 o plano
económico do presidente Caldera. "O chamado plano macroeconómico escrebe Rafael Poleo na sua sección Péndulo non é
máis que un plan xeral de traballo e compréndese que cadaquén
meta a culler por "'favorecer o seu negócio. Métena sobre todo os
norteamericanos, afogados pola sua balanza comercial
crónicamente perdedora. Necesitan que lles compremos moralla,
xa que eles non poden deixar de ros comprar petróleo. Asi saen
eses diagnósticos de firmas consultoras que abraian con apelidos
xermánicos e anglo-saxones e que El Nacional publica como se
fosen palabra de Deus. Os neo-libarais seguen a ter detrás o
poder cósmico dos grandes negócios trans-nacionais. Desde o
exterior presionan ao Estado, ou máis ben á sociedade
venezolana para que nos abramos de pernas. Fano igual a
traveso do Fondo Monetário que do Wall Street Journal e do meu
querido Miami Herald, explicábelmente atormentado porque
Ven~zuela, o mellor cliente do Estado da Florida, está a gardar
os dolares no canto de voar a gastalos alá Dentro do próprio
pais eses intereses controlan grandes meiO$ de comunicación.
Eles mesmos son o grande comércio e a grande banca,
obviamente
ZAPATA / EL NACIONAL interesados na
apertura económica
irrestricta que nos
convirta en mero
vendedor de
petróleo e
importador vicioso
de todo o demais
tt"f'Rl..
que lles permita

As tres convocatórias de oposicións tiñan como finalidade proporcionar, polo menos, unha
praza por interino. Despois de
tres anos, este obxectivo non se
cumpre. Este ano ofértanse só
1136 prazas, das que algo máis
de setecentas son destinadas
ao bacharelato.
"As oposición non resolven o
problema da grande masa de
profesorado non funcionário. O
número de interinos chegará a
ser maior que o dos funcionários na Galiza", explica Louzao.
Cada curso, máis de dous mil
profesores provisionais ou interinos coñecen días antes do comezo do curso o seu destino.•

r--------------------~------------------------------------------------------,

Den.úncian a ilegalidade das
.
competéncias na Universidade de Vigo
O reitorado da Universidade de
Vigo terá que explicar ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza a sua actuación en canto
á asignación de competéncias
nos diferentes vicerreitórados. O
recurso foi interposto pala CIG,
que ere que se está desenvolvendo un programa sen ter en
conta a Lei de Reforma Universitária nen os estatutos da Uníversidade. O conflito estaría centrado, especialmente, nas compenténcias que se lle están outorgando ao vicerreitor de Economia e Administración , e que
se lle están restando ao persoal
de administración e servizos.
L.

•

¡\ .. ' .

Antón García, vicepresidente
do claustro universitário, presidente do comité de empresa e
membro da CIG, ere que non
se consultou á asesoría xurídica da Universidade no momento de redactar e dispar cales serian as competéncias de
cada organismo. Hai un ha
traspaso destas dun lugar a
outro dun xeito ambiguo. Na
opinión da Confederación Intersindical Galega, estánselle
a outorgar facultades ao vicerreitorado de Economia e Administración que pertencen ao
xerente • segundo a Lei de Reforma Universitária, coa finali-
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dade de crear un "supervicerreitorado".
_,
:
A ilegalidade tamén estaría ba- :
seada no feíto de que hai com- 1
peténcias que non outorgan :
aos organismos corresponden- :
tes a faculdade de tomar deci- 1
sións. O contido político da
equipa de governo prevalece
sobre os estatutos _universitáríos; xa que os contradi e modifica. Os denunciantes trataron de discutir o conflito antes
de chegar a apresentar o re.·
curso pero o reitor amosouse
contrário a que se debatira no
claustro da Universidade. +
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OESMANTELAMENTO PESQUEIRO

É a conclusión do informe que analisa a situacion a partir do conflito_do amarre semanal

A Xunta quer desguazar 38 barCos do ari-astro
litoral e mandar á rua a 450 mariñeiros
subsector de
arrastro, como a
,dimensión e intensid ade das
protestas dunha
parte dos seus
representantes
contra ela".

1 SEVERINO GESTOSO

A Consella.ria de Pesca,
Marisqueo e Acuicultura, .
ven de publicar o "Estudio
de viabilidade da frota de
arrastre.do litoral de
Galicia", trabailo no que
emprega grande dureza
contra o sector
empresarial. lso pode
significar ben que a
Conselleria decidiu pór
ordena pesca litoral, ou
ben que o voluminoso
análise non é máis ca
unha batalla dentro da
. guerra que Administración
e armadores rilanteñen a
partir da publicación do
Decreto 262/91 e o seu
artigo 84 sobre o
descanso semanal. En
calquer caso 'o informe
propón desguazar 38
barcos e mandar á rua a
450 mariñeiros.
A crise na que se situa a frota
de arrastro litoral foi analisada
por un informe oficial e unha
das posíbeis solucións que
aporta o Estudio (mallas, fond.os, tempo de pesca, etc.) hai
unha que é especialmente polémica; trátase da "redución da
frota" que o traballo cifra en 38
buques e 450 tripulantes. O informe indica que "un 20% de
redución é imposta xa, pois,
pala Unión Europea. Pala nasa
parte proponse tamén unha redución suplementar do 5% en
razón das condicións expostas
anteriormente sobre a situación
do recurso". Asi, a CIG dixo
que "a Xunta de Galiza proponse ser máis papista que o Papa", e engade "a Con selle ria
deixa de exercer as suas competéncias de vixiláncia e control
e opta pola postura máis cómoda e barata: o desguace do ·
Arrastro. E incuestionábel a negativa incidéncia e o descontrol
doutro tipo de actividades ·de
_pesca (volantas, betas, etc.).
. Non se pode determinar a
cuantia das mesmas nen das
suas .capturas que fuxen por
mercados paralelos. Polo tanto
faise necesária unha actuación
global no caladoiro" . .
Tampouco os armadores están
de acorde con esta medida e
exprésano da seguinte maneira:
• "Estimamos inxustificábeis que
o sector de arrastro teña necesariamente que desguazar esas
38 unidades, pois xa houbo unha forte redución da frota durante estes últimos anos. Sempre
que o desguace preconizado
non sexa totalmente voluntário e
con plenas garantias de ser
aboadas as axudas á paralisación con carácter preferente e
urxente non o aceitamos".
A respeito dos 450 empregos
que o Plano dá por perdidos, a
-G0J1.s~J~ari1a¡ as~gu,ra que é:: ; 9
• ·, 11
r >'11. », ..• ,· , ~

A frota quedaria reducida nun 25 %.

prezo que ternos que pagar pola
consolidación dos empregos
nos buques que permanezan
activos". A lntersindical dixo que
"Todo este proceso daría como
resultado a perda de 450 pastos .
de traballo directos, que segundo as expectativas da Xunta recolocarí anse noutros sectores
relacionados coa pesca, como
poden ser os talleres de reparación de buques ou a construción
naval. Sectores moi prósperos e
con grande demanda de pastos
de traballo, cando menos esta
proposta hai que calificala como
ridícula".
Un total de 13.490 millóns de
pesetas para desguaces -segundo o informe- arranxarian o
arrastro litoral.

O 7% dos barcos
con máis de 25 anos
A mesa de traballo que deu lugar ao Estudio reuniuse o 21 de
Febreiro deste ano e a recollida
de dados deuse por finalizada o
dia 3 de Maio, despois de ter
que recabar a Consellaria por
tres veces o envio de dados á
parte empresarial e ser estes,
segundo o informe e textualmente, de "escasa calidade. na
maioria dos casos".
Segundo estes dados, o total de
buques que se adican á pesca
de litoral é de 154. Un promédio
entre número de unidades, tonelaxe e poténcia das mesmas,
indica que ocupa a un 7% do total da frota galega, ainda que
estes buques teñen nun 71 %
máis de 25 anos e só a antiguedade de 12 unidades non chega
aos 10 anos.
O buque médio desta frota, de
135 toneladas de Rexisto Bruto,
474 C.V. e unha eslora entre 18

e 33 metros, faenaJsobre
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No referente ás causas que
motivan esta escaseza, os sindicatos e os armadores comparten a mesma análise é difiren do informe da Xunta. Asi,
as alegacións presentadas polo
sindicato galega de traballadores do mar SGTM-CIG o dia 24
de Agosto di nun dos seus parágrafos: "Do que non cabe dúbida é da preocupante situación do Caladoiro, polo que se
fai necesária unha rápida actuación que garanta a sobrevivéncia do mesmo e do futuro
da frota. Pero esta actuación
debe incidir non só no arrastre
senón tamén no resto das artes
que interactu~n nel. De non face rse así estariase pondo un
parche que non solucionaria o
problema da desaparición do
naso caladoiro, ao non controlar as actuacións nos recursos
lmportáncia dos portos
galegos na pesca de
arrastro de litoral
A Coruña
Bue u
Bu re la
Corcubión
Gorme
Espasante
Marin
Muros
Muxia
Portonovo
Ribadeo
Riveira
Vigo
Viveiro

re-

1
•

curso pobre e escaso. Sobretodo nos casos da pescada, que
"apresenta unha significativa
tendencia á baixa desde 1983",
e o peixe sapo xa que "o descenso nas capturas como o dos
índices de abundáncia indican
que o mesmo estase reducindo
progresivamente".

•
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14,70%
0,61%
12,21%
2,08%
1.40'>fo
1.17%
16,83%
7,91%
0,72%
0,60%
1,21%
32,06%
1,55%
6,95%

1( ' - - ( 1 ~ "

(Sector) 52,92Q
2 ,20 Q
43,96º
. "7,49Q
5 ,04 2
4 ,2P
60 ,58g
28,48 2
2,59 2
2, 16 2
4,36 2
115,412
5,58g
25,02 2

pesqueiros como acontece hoxe en dia os fins de semana,
que mentres a _frota do arrastro
está nos partos, as volantas e
outro tipo de artes seguen traballando".
O sector empresarial de Marin,
Celeiro, Vigo, A Coruña e Burela, nas observacións que apresentan ao documento base, con
data 29 de Agosto, non se afasta, neste ponto, da óptica sindical ao afirmar: ".. .dedúcese que
as espécies que maior perigo
corren de acabarse son as capturadas palas artes de volanta,
rascas, palangres, betas, etc.
Sobre estes sectores teñen sobrada competéncia a Xu nta de
Galiza, se ben eremos que por
falta de meios para controlalos,
están campando polos seus respeitos e producindo un dano de
grandes consecuéncias negativas no caladoiro".

•. ' 1

Polo contrário, os sindicatos
aplaudiron desde o primeiro momento esta medida, que en calquer caso estiman que non debería significar máis que un primeiro paso para todo o que socialmente se debe facer no
mundo da pesca en xeral.

Se complicado está este punto
do Estudib, non o é menos o
apartado 3 2 , que trata da análise
económica desta frota, e onde a
"dureza" faise de novo evidente.
"A documentación que se remitiu
por parte das distintas asociaA polémica do decreto
cións e contrarias foi moi confusa
e con dados, nalguns casos,
Chegado o Decreto 262/91 e o
seu artigo 84, a nova normativa , contraditórios e con critérios totalmente distintos, segundo quen
recortaba en tres días o tempo
os enviase. Se a situación da frode traballo anual ao comparala
ta, segundo os dados aportados
coa lexislación en vigor naquel
polo sector, xa era caótica en
momento, que permitia faenar
1989, resulta ainda máis difícil de
un máximo de 22 dias menentender que se produzan contísuais. E daqui parte a controvérsia. A Xunta alega que a nonuas perdas durante cinco anos,
e que, asi a todo, ·as empresas
va norma non aumenta os dias
sigan en activo como se estivede inactividade; que a medida
non afecta só aos arrastreiros
sen totalmente saneadas", declaraba o infarme oficial.
de litoral (154 buques), senón a
toda a frota (máis de 8.000 unidades); que o descanso de SáNon menos duro é o documento
bados e Domingos xa estaba
da Converxéncia lntersindical
implantado noutras zonas e
sobre este ponto, ao afirmar que
que frotas doutros países ta"por parte das Asociacións de
mén teñen estabelecido este
Armadores non se tomou a sédescanso.
rio a elaboración deste estudo,
aportando uns dados opacos e
Por estas razóns, a Administramalintencionados, non podendo
ción asegurou que "a calquer
chegarse ao fundo da realidade
observador imparcial resultaríaeconómica das empresas e
lle difícil de entender tanto que a
amasando índices claros de
medida pudese supor a ruina do ·economías paralelas".+

'- ,, )
) 1 , ·'

Contra isto, os
armadores chegan a cifrar entre 30 e 60 os
dias reais de
perda de xornad as de faena,
algo que lembran no documento xa citado , afirmando
que "queda admitido de feito
que esta frota
perde actualmente 3 días de
caladoiro , pois
co descenso fi xo semanal só
se lle permite
faenar 261 días
ao ano. Ademais a inactividade increméntase en 4 días
ao ano , polo
abrigado recoAAau1vo ANT ñecimento dos
mandos do buque, tanto de ponte como de máquinas, pois antes estas revisións facíanse
dentro dos períodos de descanso. Se a isto engadímoslle os
dias de paralisación forzosa por
averias e maos tempos, revisións anuais, etc., resultan os
30 ou 60 dias adicionais de
inactividade, que tanta estrañeza reflicte o estudio".
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A~TERNATIVAS NA AMÉRICA LATINA

Rafael Caldera chegou ao poder c_
on grande apoio do povo, pero está a governar contra el

En Venezuela. o Soño rexeneracionista rematou
nun neo-liberalismo marcado polo FMI
• BIEITO ALONSO/CARACAS

to e a eleición dunha Asemblea
Constituinte que redactase unha '
nova Constitución.

A profunda decadéncia
venezola, a degradación
permanente das
condicións de vida de boa
parte da povoación e o
desprestíxio da clase
política tradicional, levou
consigo a reprodución en
Venezuela do mesmo
esquema que prolifera na
América Latina: a chegada
dun salvador, neste caso
Rafael Caldera, un político
tradiconal convertido en
paladín do
rexeneracionismo que tras
uns primeiros golpes de
efeito, acabou nos brazos
do FMI.

O FMI como modelo
Polo momento, o Presidente ten
unha ampla marxe de actuación
e está disposto a utilizar o seu
capital político na posta en prática dun ambicioso plano de
axuste, que permitiria acceder a
un novo empréstito do Fundo
_Monetário Internacional (FMI).
Este plano está deseñado segundo a ortodóxia neoliberal.
O executivo prepara o aumento
escalonado do prezo da gasolina de 6 a· 20 bolívares/libro, comezando por unha suba inicial
até os 12,5 bvs. prevista para o
mes de Decembro. Outras medidas adicionais serian a reforma do réxime de prestacións
sociais, a profundización das
políticas privatizadoras e a entrega, baixo o eufemismo das
"asociacións", ás transnacionais
das mellorés reservas de ouro e
petróleo. No caso do metal precioso, está prevista a privatización da MINERVEN -empresa
aurífera integrada .na estatal
"Corporación Venezolana de
Guayana"- e o incremento das
concesións a un ritmo que per- mita pasar dunha produción de
13 a case 100 Tm anuais. O
proxecto, ademais da alarma
social que xerou en toda a Guayana venezolana pola previsíbel
supresión de pastos de traballo,
eliminación de investimentos sociais, etc., representa un atentado ecolóxico de incalculábel
magnitude nun ecosistema especialmente fráxil e sensíbel.

Para moitos observadores, a
eleición de Rafael Caldera como
presidente foi a derradeira aposta, desde o bipartidismo institucional, para tentar a salvación
do sistema político vixente. Este
veterano fundador de COPE! ten case 80 anos- foi quen de
erguer unha alternativa rexeneracionista e nacionalista á marx e dos dous grandes partidos
(AD e COPE!), tan só respaldado por unha coalición de pequenas agrupacións, na que figuraban desde antigos democristiáns até comunistas.
Apesar da elevadísima abstención, perta do 40%, e das evidéncias de fruade eleitoral, Caldera soubo aproveitar esta aparente fraxilidade para apresentarse como árbitro das disputas
partidárias e adail da loita contra
a corrupción institucional. Para
moitos venezolanos e venezolanas a sua oferta de rexeneración moral e de recuperación
económica constituiu unha firme
esperanza, sobretodo despois
da traumática experiéncia vivida
baixo o "perecismo " e a sucesión de erguimentos militares.
A xestión de Caldera, até o presente, tense caracterizado polo
recurso á excepcionalidade, tanto no plano económico coma no
político, en arde á gravidade da
crise que padece o país. Dopaquete pe medidas urxentes que
elaborou o seu governo compre
salientar duas: a intervención de
15 bancos por graves irregularidades, entre eles alguns -tan
emblemáticos coma o Banco de
Venezuela ou o Banco de Maraca~bo, co obxecto de tentar o
saneamento dun sistema financeiro en perigo de quebra.
A outra iniciativ afoi a criación
oa "Junta de Administración
Cambiaria", que ten como finalidade o control da saída de divisas cara o exterior.
Como medida política complementária, Caldera impuxo a suspensión das garantias constitucionais por tempo
indefinido,
1
posteriorménte revógada pÓlo
Parlamento e reconfirmada polo

No tocante ao petróleo, a empresa pública "Petróleos de Venezuela" ten anunciado un programa privatizador no que, segundo o exposto, as maiores
bolsas e os crus máis lixeiros ficarian reservados para as compañeiras estranxeiras asociadas'.

A apos~ de Caldera é especial-

A cúpula dourada do Palácio da Académia, en primeiro termo. No inserto, Rafael Caldera.

Preside.nte -que mesmo chegou a ameazar coa convocatória
dunha consulta popular-, nun
pulso institucional do que saiu
trunfante. Ainda que, en termos
económicos, as medidas non
parecen ter conseguido efeitos
sobranceiros -na reactivación
económica -nos dous últimos
meses, os prezos do~ artigas de
primeira necesidade triplicaron o
valor ao tempo que as previsións oficiais dó Ministério de
Facenda talan dunha inflación
anual do 70%- o seu efectismo
disparou a popularidade de Cafdera até extremos descoñecidos, cando menos na mesma
proporción do que medraba o
desprestíxio do Parlamento.

Economia: a nai
de todas as guerras
Sen embargo, desde as bancadas da oposición existe unánime
' coinciaehcia~ Mesmo HesCJ~ diferentes ópticas, na sua crítica ao

executivo: a caréncia dun modelo
económico definido. Para o dirixente de COPEI, Eduardo Fernández "Venezuela marcha ao revés dos países que están tendo
éxito porque, no canto de definir
unha política económica, só se
implementaron medidas superficiais". As críticas tamén abrollan
desde o principal partido da esq ue rd a, La Causa Radical: "O
grande problema é determinar cal
é a política económica do governo" -sinala Pablo Medina, secretario xeral de LCR- "a estratéxia
económica [de Caldera] parécese
cada dia máis á política de Carlos
Andrés Pérez, non só polas axudas financeiras aos grupos privados, senón na política fiscal e na
auséncia dun plano produtivo".
Pero, onde o Presidente ten sabido navegar con maior arte é na
loita partidária. Foi quen de conseguir o respaldo parlamentar da
própria AD, diHxída a:·g ora por
Luis Alfaro Lucero -contribuindo

de paso á derrota política do perecismo no seu seo- e apoios
ocasionais de COPEI. Tan só se
resiste á sua atracción a bancada da Causa R: ausente durante
case un mes dos traballos parlamentares como medida de presión, perante Caldera, para que
convocase o anunciado referendo, a dirección causaerrista tentaba que a consulta incorporase
a disolución do actual Parlamen-

Caldera está
disposto a pór en
prática un
ambicioso plano,
que permitiria
~ , acceder1 a ua. novo ~
l empréstimo do FMI
1 ..
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mente a'rriscada porque hipoteca
os recursos estratéxicos do país
e ·marxfna a própria estructura
produtiva, baixo as imposicións
do FM 1. Unha aposta que pode
agravar, ainda máis, as enormes
tensións sociais que se viven e
despertar pantasmas adormecidas como a do golpe militar.
O Presidente non deixa de chamar á obediéncia e á disciplina
nas reunións cos mando militares, mentres, desde certos
meios xornalísticos, intensifícanse as referéncias sobre supostos grupos guerrilleiros instalados na fronteira con Colómbia e
difusas células urbanas.
Caldera non é un corrupto ao estilo tradicional, ten un apoio popular importante e manobra con otício nas bambalinas políticas p~ro
os problemas acumúlanse, o
tempo corre a présa e a xente impacíéntase. Afame non ten substituto no discurso. O custo da vida non se enfrenta con manobras
políticas. A crise dos servizos, a
inseguridade e a caída do salário
<.real rqg~ ~n ~reernpr:azábéts·, bQ
exclusivo culto á moral.•

-----------14 ~º ~~ -~sT~~EMBRo
8

GALIZA EMUNDO

oE 1994

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Unióri Penosa
MANuEr. CA.o

Certo grupo musical galega anticipou ca neme arriba indicado o
futuro da célebre fusión por absorción da compañia madrileña
Unión Eléctrica e da galega Fenosa. Os desinvestimentos de
Unión Fenosa na Galiza parecen xa afectar ao edifício orixinário
de Fenosa na Coruña, que pretendía ser vendido á Xunta de
Galiza para centralizar os servizos administrativos delegados.
Non parecia unha má solución dada a precariedade das instalacións da Xunta na capital herculina senón for peque, aparentemente, significaba apoiar o desmantalemento da empresa na
Gallza.

ERC non tivo a mesma capacidade de convocatória que en anos anteriores.

Esquerra Republicana poderia aproveitar o desgaste que en
Iniciativa per Catalunyá causaron os_ataques de Anguita

Puiol protagonizou
Un 11 -de Setembro
frouxo e.n actos reivindicativos
• PACO SOTO/BARCELONA

As oferendas fiarais ao
monumento de Rafael
Casanova -conselleiro
xefe de Barcelona durante
a ocupación da cidade
palas tropas borbónicas
de Felipe V, en 1714-, os
actos institucionais e as
manifestacións
reivindicativas
-caracterizaron unha vez
máis a Diada do 11 de
Setembro -festa nacional
de Catalunya. Sen
embargo, este ano, o
número de participantes
nos actos estritamente
políticos, -com'o a
manifestación que
organizou Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) e outros grupos
independentistas eR
Barcelona, foi
netamente inferior ao
doutros anos.
Este feito poderia servir de reflexión a ERC, un partido en alza
nos últimos anos, pero menos
preocupado pota sua ideoloxia,
que pota simboloxia e ao ritual.
No referente ás outras forzas independentistas, non saen da
marxinalidade poi ítica e outros,
como a·Assemblea· d'Unitat Po- .
pular (AUP), ·intentan abrirse un
espazo social, principalmente
entre sectores xuvenis descontentos co sistema.

soas. En suma, as maiorias sociais optaron por se quedar na
casa e o nacionalismo que soubo escapar do pragmatismo de
Convergencia i Unió (CiU) segue sendo minoritario.

Contexto ariticatalán

radas de Vallecas ou xornaleiros
da serra Sul de Sevilla, pero en
Catalunya non: asi llo fixeron saber ao líder de 1U. miles de manifestantes nas ruas de Barcelona,
o 11 de Setembro, cando coreaban: "Aznar, Anguita, nen Franco
o facia mellar".

Iniciativa per Catalunya (IC) taSen embargo, son moitas as
causas palas que a sociedade
mén criticou con certa dureza as
civil foi chamada a se mobilizar;
palabras de Julio Anguita, ás
ademais das xa
que calificou de
coñecidas, como
grave erro e de
a falta de poder
descoñecimento
da loita antifranpolítico e econócampaña
q uista en Catamico do Governo
anticatalanista
lunya. Alguns dida Generalitat,
ri xe ntes de IC,
que en moitos
desatada foi ben como
o europarcasos provocan
frustración e in- · aproveitada por
lamentário Antocertidume en amni Gutiérrez Díaz
Pujol e tivo un
plas capas da
ou a deputada
povoación, están_
autonómica e
outras de carác- - efeito aglutinante avogada Magda
ter máis conxunOranich, foron
na sociedade
tural. Moitos non
moito máis duros
gestaron
do
nos seus propócatalana
sitos. O desliz do
apoio qu.e deu
CiU ao Governo
líder de IU, que
do PSOE. O destamén afirmou
gasto provén de
que a burguesia
diversos grupos
catalá é ·ª pior de
da direita madriEspaña, puxo
leña aos que se
novas trabas no
sumou Julio Ancamiño político
guita: A campañ
que quer percorrer IC. A formaanticatalanista
desatada foi ben aproveitada
ción que dirixe Rafael Ribó, cupor Pujol e tivo un efeito aglutixas relacións políticas e personante na ~ociedade catalana.
ais con Anguita non son boas,
xa non o tiña 'fácil en Catalunya:
Asi as causas, as declaracións
No seu seo coexisten, ademais
do coordenador de Izquierda de várias liñas políticas, dous
Unida (IU), Julio Anguita, o d,ia . grandes sensibilidades no tocante á cuestión nacional: unha,
da Diada, comparando as apela~ións ao patriotismo de Jordi Pu-_ representada por dirixentes e
jcl coas do ditador Francisco
militantes que asumiron con naFranco non cairon en saco roto.
turalidade o feíto nacional cataO conxunto dos políticos cata-:
lán desde unha perspectiva proláns, desde o PP a ERC, reacgresista e de esquerda e mantecionou airadamente. Facer parañen unha relación cordial con
lelismos, ainda que sexan de Ion-' ERC e o mundo do independenxe, entre as práticas políticas de
tismo. Outra, cercana ás tesis
Pujol e os de Franco pode resulde Anguita e que considera que
{~í.)é~?t;>el .~l~~<?ralm~nt~: ~n!r~ ó hlloí'O'rlalismd e"ar'll1éVréiVindi 1
'cdciofl. 'búr~úesa 1f1 cfü <iitéila:~
sectore;;. 1-9Qr~!r9~, ~~ -~Eft?tel'\,
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Antes de nada, sen entrar na orixes e evolución histórica da Fenosa, convén resaltar a grande releváncia que tivo na Galiza o
grupo Pastor-Fenosa no impulso de actividades empresariais,
sociais e culturais moi importantes nun país maltratado pola actuación política do Estado .
Nos últimos anos os grupos
empresariais de tipo familiar
vfronse afectados por unha
problemática similar que deu
lugar a solucións diferentes.
O alto grau de inovación tecnolóxica é a internacionalización da economía abrigan á
empresa a ser áxil, rápida e
eficiente na toma de decisións e a sua posta en prática, comportamento que se ve
dificultado pota mistura e diversidade de intereses no interior dos grupos familiares.
En Cataluña as empresas famil1ares constituíronse e actuaron como grupo de presión e, por exemplo, agora
vémolas reclamando diante
do Governo determinadas
medidas que atendan a sua
problemática concreta. Neutros lugares, na maior parte
dos casos, os grupos empresariais familiares dividíronse
· cu acabaron por vender a
sua empresa ao grupo multinacional máis interesado, refuxi ándose nos sectores financeiro-imobiliários, quer dicer, converténdonse en rentistas. Só algunhas empresas - _ _ _ _ _ - - - - foron capaces de diversificarse, profisionalizarse e aceitaren o reto de competir nun
mercado europeu e mundial
cheo de perigos e de oportunidades. Ternos en Galiza vários casos de empresas de
raíz familiar que nen perderon o contido galega nen perde ron a batalla do mercado
senón que, paseniñamente,
mantéñense ou avanzan posicións. De todos os xeitos, a
prática inexisténcia dunha
burguesia própria é, xa se sabe, un dos problemas máis
sérios da economia galega
con consecuéncias políticosociais evidentes.

'A alianza coa

Unión Eléctrica
tiña que levar
inevitabelmente a
unha maior
desgaleguización
-xa escasa- da
empresa"

No caso da Fenosa, estamos
diante dunha empre$a de raíz
familiar que dificilme11te pode
avanzar posicións situada nun
sector regulado polo Estado e
que xa fixo a maioria dos investimentos produtivos en tempos pa·sados, polo que capacidade produtiva instalada xa non aumentará significativamente. Ademais, as tecnoloxias utilizadas, importadas dos países avanzados, tenden a aforrar pastos de traballo en tarefas de produción, distribución e comercialización
enerxética. A alianza coa Unión Eléctrica tiña que levar inevitabelmente a unha maior desgaleguización -xa escasa- da empresa pois, non nos enganemos, a mesma razón pala que "La
Coruña" suplanta á Coruña fai que Unión Eléctrica se impoña sobre Fenosa. Polo demais, seria surprendente que a súpeta inquifr'lá tlalguh 1rtlerO'contra a .aifeéción deffénosátivese algunha reta-·
-(.Óióñ tfü~cttinldápe .coa <a~J~9 1e os seus~re~untos iritereseS::+ • ' · •
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O recoñecimento do papel da muller, principal avance da conferéncia

Os países de maior demografia, principais obxectores
do documento da ONU sobre a natalidade
O recoñecimento do
direito da mullera intervir
nas decisións que afectan
á sua vida considérase o
logro sobrancei ro da 111
Conferéncia sobre

Povoación e
Desenvolvimento da ONU.
Contado, os países que
están na cabeza do
crecimento demográfico
son os principais

obxectores do Plano de
Acción acordado no Cairo
co que as Nació ns .unidas
queren frear o crecimento
da poboación nos
vindeiros vinte anos.

Conferéncia das Mulleres. Segundo as suas declaracións, a
O obxectivo dos países indusmuller saía destas sesións, nas
trializados nesta nova asemque participaron representanblea demográfica mundial, era
tes de 182 Estados, convertida
evitar que se reproducise o
por fin err protagonista da plachoque frontal cos países ponificación familiar. Unha delebres, a discusión sobre as caugada do Paquistán correxia
sas económicas do atraso que
esta opinión: "O que se admitiu
xa botaran por terra as duas
no Cairo é que non se pode
reunións denanteriores. No
abordar nengun problema da
Cairo, o Norte centrou a sua_ sociedade , quer a demografia,
estratéxia na defensa da libre
quer o atraso, sen recoñece r a
. ell?íción dos nacimentos, o que
importáncia clave da muller ; é
significa por si un avanzo deun progreso a defensa da edumocrático de importáncia con
cación e da libre eleición, pero
relación á postura tundamentano Cairo non se recoñeceu que
lista do governo Reagan na
o poder segue nas mans dos
asemblea de México.
homes".
• G.LUCA DE TENA

Pero tanto na defensa que EsA factura do atraso
tados Unidos fixo da maternidaPola primeira .vez, ·unha confede responsábel no Cairo, como
na proposta hiper-liberal dos · réncia sobre demografía cuanti-.
fica as cantidades que compren
reaganianos en México, de non
para converter en realidade os
intervir desde a ONU nas tenobxectivos do documento final.
déncias demográficas, o que se
De acordo coa sua posición a
procuraba era non falar da siprol de estender o control da
tuación económica do mundo.
natalidade a todo o mundo, o
A conseguiro contribuiron os
Norte votou por adicar axudas
dous adversários oficiais do
económicas á planificación faNorte nesta conferéncia: o Ismiliar. Vários países do Sul inlam e o Vaticano. A discusión
terviron a prol d~ entregar reparecía asi polarizada entre
cursos á educación e a sanidaprogresistas do Norte e retróde. Pero os países industrialigrados do Sul.
zados queren que a parte principal dos máis de dous billóns
Unha análise non superficial
dos debates, contado, revela - de pesetas do plan demográfico quinquenal vaian a limitar os
que o Vaticano asume o fundanacementos.
mental do Plano de Acción (só
recusou o aborto) mentres a
En total son 32 os Estados que
maioria dos países musulmaexpresaron reservas ao docunas expresaron únicamente remento final , o que significa que
servas parciais.
o 18 por cento dos participantes (entre os que están as áreas
Non son de estrañar as mostras
de maior índice de crecimento
de entusiasmo do vice-presidendo mundo) conservan e direito a
te dos Estados Unidos, Al Gore;
modificar as prescricións demoque caliticou a col)feréncia de
gráficas das Nacións Unidas de
éxito formidábel. E a primeira
acorde coa sua própria cultura
vez que os países do Norte imou credo relixioso. Quitando expoñen os seus critérios e evitan
cepcións, África e América Latique o Sul coloque o colonialismo
na insisten en que o problema
no centro da declaración final.
demográfico é antes unha cuestión de desenvolvimento do que
Alguns países do Norte calificaron a cita do Cairo como
de índices de povoación. •

QBLOQUEO DE CUBA
Washington deixa a porta aberta para estabelecer re_
lacións regulares

Cuba obriga a Norteamérica
a revisar o dérradeiro bloqueo da Guerra Fria
tratéxia norteamericana foi a 'Sabotax e (bombas incendiárias
O acorde logrado pola diplomános enxeños de sucre, propagacia cubana para conteras fugas . ción de pragas do campo, etc.),
por mar sinala o comezo dunha
o armamento dos contras exilianova relación co governo de
dos, a intervención militar direcWashington. O bloqueo da illa
ta, derrotada en Cochinos, e o
ábrese en dous aspectos de imbloqueo naval.
portáncia: o número de permisos de entrada que concederá
Despois da caída do muro de
anualmente a oficina de intereBerlín, os Estados Unidos modises norteamericanos na Habaficaron a prescrición de bloqueo
na e os sina.is por parte de
contra Vietnam. Apesar de que
Washington de que a porta fica
esta decisión abría unha inconaberta para restab~lecimento
gruéncia de vulto na política ex~
de relacións regulares entre os
terior norteamericana, as recladous Estados.
macións contra o bloqueo a Cuba foron ignoradas. A diferéncia
Washington declarara a guerra
de Cuba, Vietnam non foi aba Cuba despois que o governo
xecto de campañas de propade Castri0i fjxerapúblic+>-o cqi11~ ,, :,,garid~ .cCQn1~ári~s. ~o . ~~u~goy~r
ter sooiafü;.t~, ~,a.• rev;0.lw~fl, !lG: ~, ll9 ..-~ .diplQrnáGt~,deJ~9ri~ ~<3tJ.bo
ano 1962.- Desde aqueta a esdefender a sua ex colónia das
•G.LT.

presións dos Estados Unidos ao
tempo que Vietnam se convertía
nun dos principais clientes asiáticos da tecnoloxia francesa.
Pero o Governo español non só
non exixiu qué cesase. o bloqueo senon que secundou durante moitos anos a política de
intervención dos Estados Unidos. Nen sequer nos dias críticos das balsas cesou o governo ·
de Madrid de censurar publicamente a política de Cuba. Mitterrand lembraba no entando que
o primeiro direito de Cuba era
sobreviver e exixia que cesase
o bloqueo co que relegaba a
Felipe González no lugar dun
c.orrespondente colonial impot~]il~ · J.>arfi. -i;eiy~n9i,E:P;~ ~ s.~qu~~r

9

r:~~R~i~'9 tEioqre..-.~.fl~ª- ?r~~ - g~
cultura comun.
-

Unha referéncia
Castro impuxo os seus critérios
aos Estados Unidos apesar de
que a diplomácia española o
consideraba na situación irremisibel do perdedor. A. graduación
da fugas aumentou precisamente na véspera das lexislativas
norte-americanas e converteu
ao-governo de Clinton en responsábel da vida dos balseiros
fronte a opinión pública. A atrapallada solución de encerrar aos
fuxidos na base militar de Guantánamo sinalou a inflexión da
crise . .A importante rede de
meios de comunicación do partido demócrata comezou a editorializar sobre a irracionalidade

cic{f>toq4~i> ,toin.o 1 e~füt:itéxra

·c0ntra' d Governo bübaho: ..

1

-·

Só a partir deste momento está
disposto o Governo de Madrid
a receber a Roberto Robaina.
As palabras do ministro de
Asuntos Exteriores cubano
acusaban tamén á diplomácia
vigaira española: "A Revolución
vive un dos seus momentos
máis duros a causa dun enorme nfvel de agresividade. Ao
bloqueo brutal dos estados Unidos sumouse a caída do bloco
socialista que non obrigou a reconverter a nasa indústria".
Robaina dixo que o límite de
Cuba a toda negociación estaba
no seu díreito á independéncia e
sinalou que o que está a levar
adiante o Governo da Habana
~~~~ pJrb¡:id.o ~L dez , mjl) Q f1 ~ ~
cut;>ar¡TQ'~ · p~ro l~Q"l~!) por ·m,ah/er
urif1a' ieterericla no mundo.• "' :) ,
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l~
~roí quen nas últimas duas lexislaturas protagonizou os enfrentamentos máis fortes que se produciron entre o PSOE e
PP na cámara galega. Tamén a persoa á que, derrotado Sánchez Presedo, elevar-0n á categoría de bode expiatório os
seus próprios co-mpañeiros do PSdG. Pero Agora Miguel Cortizo non só é o Presidente do Grupo SoCialista na cámara
galega, senón que se converteu en portavoz despois da dimisión de Fernando Salgado. Nesa condición intervirá no próximo debate autonómico, "seguindo a liña marcada polo partido pero de clara oposición a Fraga", pois non está dé
acordo coas leituras que alguns fan do último congreso.

• ALFONSO EIRÉ

Como definiria a actual situación do PSOE?
Difícil e complicada. Pero o partido non está en risco de descomposición, como afirmaba a semana pasada A Nosa Terra, ou como lle aconteceu a outras forzas
políticas. O nacimento e pervivéncia do PSOE non está en función
de determinados intereses persoai s ou de grupos económicos.
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Ainda asi, ternos que coidar máis
a imaxe, o comportamento que tivemos nos últimos meses cara o
exterior non foi edificante. Penso
que agora estamos a entrar nunha fase de máis sentido comun.
Que van mal os ventes eleitorais
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tiveron para nós un custo 1erríbel.
Cando caen os resultados eleitorais, xurden as desavenéncias internas, os desacordos, saindo á
luz todas as discrepáncias rarvadas. O problema agravábase cando non se manteñen as canles internas axeitadas para discutir estas diferéncias. A loita polo poder
dentro dun partido tamén é léxica,
outra cuestión é como se leva a
cabo esta loita. Debería haber
xeitos de actuar que estivesen
proscritos .

global
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E lóxico que unha estrutura
partidária con máis de cen
anos de história resista mellor
que o fixo UCD. Ainda asi, non
só hai abandonos continuos,
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Nen o grupo n
• •
van perm1t1.r q'
Vostede vai ser o portavoz parlamentar do PSOE no próximo
debate da Autonomia. Afirmouse que unha das peticións de
Fraga a Francisco Vázquez
despois de sair este eleito Secretárlo Xeral foi a de que non
lle permitise a vostede esa función parlamentar. Agora a dimisión de Fernando Salgado
lévao a vostede a exercer de
portavoz. Pensa que dalgun
xeito pode condicionar o debate a sua presenza?
Resúltame difícil de crer que
Fraga pedise esa exclusión, pero tamén que compañeíros
meus ·aceitasen entrar nesa dinámica. O meu traballo emárcase totalmente dentro das liñas
deseñadas polo partido. Sempre cóordenei a miña laboura
coa dirección.
A Fraga non lle importa, creo,
quen sexa o portavoz. Ese debate non deixa de ser un debate máis. Dado o control que o
PP exerce sobre a sociedade
civ.il deste país e sobre os
meios de comunicación, se o ..
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senón que o PSOE dá a imaxe
na Galiza de ser un partido artellado ao carón de intereses
municipalistas.

!ua-

artiommaco·zas
rénción
rso;os.

Esa teses expúxose con claridad e por algunhas persoas que
pretenden, un partido máis municipalista. E unha opción perfeita-.
mente lexítima. Persoalmente
non defendo esa opción, ainda
que considero que · os intereses
municipais teñen que estar presentes. Pero esa liña política
municipalista limita a acción do
próprio partido de xeito global. O
partido ten que pensar no conxunto de Galiza.
O PSOE debe adoptar a fórmula
dun partido para Galiza, máis alá
dun partido municipalista. Esta foi
a caréncia que tivo o PSOE na
Galiza desde sempre. Hai que.
potenciar a vocación galegt.Jista
se se quer ter futuro.

A corrente municipalista

náis
e tira o
1nso

Pero os principais dirixentes
das correntes, Francisco Vázquez e Carlos Príncipe, coinciden en talar da Galiza das cidades. Conceben as cidades como a fórmula para artellar o território.
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Pensar na Galiza das cidades como un xeito de vertebración do
país non é contraditório con que
o partido teña unha conceición
global da Galiza e se galeguice
máis na sua acción política. Pero
a Galiza das cidades non pode
ser a única vertebración, ainda
que si unha fórmula de empuxe

~an

sen

ura
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non

105,

na medida na que teñen un nível
máis alto de desenvolvimento.
Outra das diferéncias internas
no PSOE está en que sectores
do partido e as Xuventudes Socialistas propugnan un maior
achegamento ao BNG. Aí está a
participación na manifestación
no Dia da Pátria ou nos actos
de Galiza Mártir. Que leitura fai
destas actuacións?
Cando as Xuventudes decidiron
asistir á manifestaéión do 25 de
Xullo convocada polo BNG, penso que ·cometeron un erro político. As circunstáncias de conflito
interno no que estaba o PSOE
non precisaba destas axudas.
Tampouco explicaron ben os motivos. As interpretacións foron várias, pero prexudiciais para o partido. Ben é verdade que a xente
máis nova é a que ten que aportar solucións de choque, polo que
non hai que facer casus bel/i. O
problema da xuventude é o pasotismo ou de seren aprendices de
políticos. Ese é _
un papel ridículo.
Semella unha crítica directa a
·
David Balsa...

:; ines)der
:ica,

'ªa
lber

'Hai membros
das xuventudes que
están obsesionados
por faceren carreira
política"

'A situación
do PSOE é difícil e
complicada, pero
non está en fase de
descomposición"

Téñoo visto en moitas persoas
que están en moitas xuventudes
doutros partidos. Alguns están
obsesionados por faceren carreira política.

O último congreso
do PSdG
Despois do último congreso do
PSdG, Francisco Vázquez expu-

xo a idea de que ian levar a cabo ·
un menor enfrentamento co PP.
Non vai en contradición esta política coa idea do PSOE de facer
das ·cidades o seu bastión para
recuperar o poder? Para conservar algunhas destas alcaldías
presumibelmente van ter que
acadar pactos, e non co PP precisamente. Como contempla a
contradición, polo menos aparente, destas duas pretensións?
Non concorde que nas liñas básicas do naso último congreso se
aprobase unha- p'olítica de menor
enfrentamento co PP. Esa non foi
a filosofía que se aprobou. Sempre
mantivemos unha oposición construtiva. Non fixemos unha política
de acoso ao PP. Esa idea acuñárona desde a direita. Se hai que falar dunha política do non, sistemático, da intoleráncia, esa foi a que
fixo sempre o PP na Galiza.
Pode xurdir unha contradición pala
presenza da dirección do _parti9o
de alcaldes de grandes cidades.
Os alcaldes teñen que manter coa
administración autonómica unha
relación para sacar investimentos
e axudas para os seus concellos.
Ao mesmo tempo, ao ser dirección
dun partido da oposición, que, polo tanto, se debe de opor a moitos
planos do Governo, xurde un conflito de intereses. Resolver esas
contradicións depende da habilidade política de cada quen. O labor dun alcalde non pode verse
condicionada por ser membro da
dirección dun partido, pero tampouco ao contrário, -non debe condicionar o papel na dirección por
ser alcalde. O equilíbrio é complicado, pero a xente cando se mete
nun tema supoño que terá a fórmula para sair con ben.
Os intereses municipalistas semellan pesar tanto que o mesmo Secretário Xeral do partido,
Francisco Vázquez, cavila a posibilidade de abandonar o PSOE
e facer un partido galega cun
corte ainda máis municipalista.
Sobre as operacións de novas partidos e outra caste de operacións
políticas, sempre hai moitas espe-

culacións. A história da autonomía
é pródiga nestas especulacións,
pero tamén hai feítos concretos.
Eu non faria nengun comentário a
este respeito se o alcalde da Coruña non tivese manifestado nun libro de conversas esa posibilidade
que vostede aponta. Francisco
Vázquez recoñecia, a título persoal, ql!e poderia pór en marcha un
novo partido. Tendo esa idea, non .
entendin moi ben como liderou a
un sector do PSOE para tomar a
dirección. Supoño que unha vez
que se compromete na dirección
do partido, ten abandonada esa
idea, que acatará o que o congre- so decidiu. Discrepáncias á parte,
sempre o considerei como un home de partido.
No grupo económico coruñés
que apoiaba a Francisco Vázquez e que poderia financiar
ese seu proxecto autónomo están a aparecer. discrepáncias.
Aí está o problema da Cámara
de Comércio, a diferéncia de intereses de La Voz con Fenosa e
outros enfrentamentos familiares. Como pode influir isto na
política galega?

·'O papel de alcalde
non pode
condicionar á
dirección do partido"

.Teño pucos dados do que está
pasando na Coruña. O que está
claro é que os intereses económicos acabar} sempre por confluir.
Sempre se poñen de acorde para
posibilitar operacións. A Coruña
non é distinta. Non sei se na Coruña funcionaban de xeito coor. denado ou se tiñan a sua própria
alternativa política. Si escoitei rumores. Pero, se ese grupo existiu, semella que hai discrepáncias
nos bastións principais. Orabén,
tamén cabe perguntarse canto
tempo van tarder en resolver
esas discrepáncias. •
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debate tiver algunha transcendéncia, xa se encarregarian de
acochala. Por outra banda, ainda que non sei se lle resulto simpático, o trato comigo sempre foi
correcto. Seria presuntuoso pensar que eu lle vaia molestar máis
que outro.
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Afirmaba anteriormente que a
estratéxia emanada do último
congreso do PSOE n~n se pode calificar de non enfrentamento co PP. Cales van ser logo as tiñas xerais deste debate
autonómico?
O noso programa diverxe claramente do do PP, no ensino, na
sanidade, no meio ambiente, na

'Penso que neste
debate o PP débese
de meter máis co
BNG que connosco"

ordenación territorial. .. Se nós
aceitamos que a ponéncia do
congreso aprobou o non enfrentamento, estaríamos recoñecendo que o partido non ten razón
de ser. Esa posición non a mantén nengun militante.
A política do naso grupo tense
que centrar na oposición ao Governo popular, non por ser deste
partido, senón porque entra en
contradición co naso programa.
Non hai outra posibilidade. Non
coido que nengun alcalde considere que pode hipotecar a política global do PSOE en función
dos seus intereses locais. Nen o
partido nen o grupo parlamentar
van permitir o abandono da función opositora.

'A dirección
do PSdG debe
contribuir a marcar
as liñas xerais do
debate"

menos, debe contribuir a marcar ·
as liñas xerais.

Esa función como se porá de
manifesto no próximo debate?

Vo.stede tala de galeguizar o
partido. Precisamente a liña de
resposta do PP ao PSOE nos
últimos debates na Galiza é poñelos en contradición co realizado en Madrid. Como pensa
superar esta fenda na sua posición durante o debate?

Tivemos conversas dentro da
permanente do grupo. Realizaremas outra xuntanza na qu_e se
tentará aportar o traballo de todo
o grupo. Tamén falarei coa dirección dá partido, non vou por libre.
A dirección, gósteme máis ou

Seme!la que nós fósemos culpábeis de todo. O PP utilízao demagoxicamente. Eu non vou talar en
nome de Madrid. Son parlamentário galega e vou intervir en nome 9os nasos ·eleitores galegas,
do partido na Galiza. As contradi-

1

1

t

1
1

cións están aí, pero non por iso
vai deixar de ter o mesmo valor o
que eu digo. Demagóxia por demagóxia tamén os poden pór a
eles diante da mesma imaxe. Se
unha causa está mal aquí, non
vai deixar de estala porque un
compañeiro meu, ou o partido en
Madrid, defenda outra causa distinta da que eu defendo. Non mi;i
sinto prisoneiro de Madrid. Cando actuo na .Gal iza actuo sen
nengunha presión de Madrid nen
do partido. Penso que neste debate se deben de meter máis co
Bloque que connosco.
Pero a eleición do BNG como
única oposición por parte de
Fraga, tamén poderia ·deixarlle
ao PSOE un saldo negativo
neste debate.
Non me preocupa o posicionamento de Fraga nese aspecto.
Só me preocupa que o que nós
digamos teña reflexo na sociedade, que o saibamos expor e que
sexamos capaces de dar unha
alternativa. O que non consiga eu
por min mesmo no debate non
nolo vai dar Frag~. +
,
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TOPONÍMIA DE CORUNHA NÁO HÁ MAIS QUE UMA
XAVIER VIIHAR TRILHO

que a própr.ia fórmula galega que se
propóe, inclusive pela maioria dos nacionalistas galegos, continua a estar espanholizada, desde o momento e hora em que
A Coruña é urna fórmula, que, por continuar a ter por referencia a totalmente esAo Sr. Lendoiro haveria que lhe perguntar
panholizada La Coruña, náo é mais que o
se náo seria supérfluo e ridículo usar as
seu negativo. Quantas vezes os delineadenominac;óes bilingues Corunha/La Comentos dos próprios nacionalistas galegos
sáo prisioneiros das posic;óes contrárias
ruña e Real Clube Desportivo/Real Club
Deportivo. Para espanhol já,chega o Real que dizem combater! Parece que a fórmuClub Deportivo Español de Barcelona
la correcta a propor teria que ser Corunha,
(que provocac;áo chasem artigo (igual que
mar-se espanhol ern - - - - - - - - - - - - - Porto náo Oporto, FeCatalunha!)); o nossa,
rro/ náo O Ferrol) e
gratada com o dígrafo
como equipa galega
que é, náo precisa ter
NH e náo com a táo
un norne bilingue em
espanhola letra Ñ. Tegalego e em espanriamos que cometer
hol, avonda-lhe como
náo só o elicídio (suAliás, Jioje em dia o único nome legal de
galego de Real Clube
pressáo do ele), que
Corunha é o galego ("Os topónimos de , Desportivo de Coruntanto teme o sociolinGaliza teráo como única forma oficial a
ha. Aliás, Sr. Lendoiro,
gu i sta "de silveira"
galega", art. 10.1 da Lei de Normalizac;áo
com o que pouparia
Carlos Luis Rodríguez,
Linguís~ica). Urna cidade de tradic;áo libeen rotulac;óes unilinsenáo também um
ral como Corunha deve respeitar um dos
gues em galego, poacídio (supressáo do
princípios basilares de todo Estado liberal
deria Vocé contratar
A), um "eñe9ídio" (sude direito, o princípio de legalidade. Os cioutro jugador como
pressáo do N) e -padadáos corunheses náo devem seguir o
Kostadinov. Pela via
ra compensar tanto leantiliberal exemplo de náo respeitar as
do bilinguismo o Destracíd io- ressuscitar
leis, do que deram provas o Presidente
os irmáos siameses
por nunca chegará ser
da sua Camara Municipal, a Direcc;áo Gernáis que um clube.
do NH.
ral de Política Linguistica da Junta e até o
Tarnbém nao os ciPresidente do Real Clube Desportivo de
dadáos de Corunha
Inclusive desde urna
Corunha (também porta-voz municipal do
perspectiva espanhodeven secundar a esPP) de propugnar desde posic;óes de resquizofrénica posic;áo
1e ir a seria perfeitaponsabilidade pública a náo aplicac;áo da
do Presidente da Real
rhente assurn ível que
legalidade vigorante em matéria de topoAcademia Galega e
a única forma toponínimia, pois defendem o uso só da forma
Delegado do Governo em Galiza, que comica dos lugares de Galiza tora a galega.
espanholizada ou o da denominac;áo bimo tal académico pensa que o topónimo
lsso náo afectaría para nada a hegernolingue La Coruña/A Coruña, usos que náo
acertado é A Coruña, mas que náo se
nia do espanhol nesta parte do Reino de
sao legais. Nem sequer cumprem as leis
pronuncia -parapeitando-se ladinamente
Espanha que conhecemos por Galiza, da
que eles mesmos aprovaram. Estranhas
n facto de que está sub iudice- sobre o
mesma maneira em que nos Estados Uniautoridades ·estas que náo fazem o que
aspecto legal, algo precisamente que, codos de América a conserva<;áo dos topótém que fazer toda autoridade: cumprir e
mo autoridade, tem que dizer que cumpre
nimos indígenas autóctonos ou hispanos
fazer cumprir a lei. No caso da Direcc;áo
e faz cumprir entretanto os juízes nao di(Dakota; lowa, Los Angeles, San FrancisGeral de Política Linguística chega-se a
gam o contrário.
co, etc.) náo afecto_u a supremacía do
absurda contradic;áo de sustentar, "dentro
ingles. Simplesmente, a defesa da toponido respeito do cumprimento da lei e das
CORUNHA, NÁO A CORUÑA
mia única e exclusivamente em galego
sentenc;as", o excluir "aqueles que pretenconstituiria urna nota de curiosidade éxotidem soluc;óes de imposi~áo.irracional das
CJaro que o esperpéntico do cáso está em
ca, que reforzaría a "variedade dos hoIgual que máe náo há mai que urna, corunha ná tem mais forma toponímica que
urna, a galega, as denominac;óes espanholizada La Coruña, afrancesada La Corogne e anglicizada Corunna náo sáo
mais que traduc;óes ("tradutore, traditore"), que encontramos nas tortuosas ruas
da assimilac;áo cultural, da autocolonizac;áo e dos toscos esforc;os dos estrangeiros por adaptar foneticamente o dito
nome galego as suas línguas próprias.
Por isso, Corunha náo deve utilizar oficialmente mais que a sua denomina<_;:áo
galega. Parafraseando aqueles versos
de Rosalia de Castro, diriamos-lho com
estas palavras: "Pobre Corunha, náo deves I chamar-te nunca na forma espanhola I que Espanha de ti se esquece I
quando em galego és, ai!, táo forinosa".

normas e que desejariam actuac;óes coactivas no terreno linguístico". Desde
quando as leis náo tém carácter coactivo
e desde quando exigir a aplica<_;:áo da lei é
urna imposic;áo irracional?

'Parafraseando
aqueles versos de
Rosalia de Castro: ·
"Pobre Corunha, nao
<leves / chamar-te
nunca na forma
espanhola / que
Espanha de ti se
esquece / quando
em galego és, ai!, tao
formosa"

mens e das terras de Espanha". Por essa
dimensáo "enxebrista" de toda toponimia,
o único preceito realmente normalizador
da Lei de Norrnaliza9áo Linguística --0 já
citado art. 10.1, que estabelece que os topónimos de Galiza teráo como única forma oficial a galega- náo tem, por si mesmo, urna grande transcendencia normalizadora, mormente imerso como está na
maré das restantes disposi9óes legais
pseudonormalizadoras ou desnorrnalizadoras da legisla9áo vigorante.
Tarnbém náo é questáo de que os cidadáos de Corunha decidam nurn referendum -Como propóe o ínclito e úberrimo
jornalista Carlos Luis Rodriguez, partidário
da autodetermina9áo toponímica de Corunha mas náo da autodeterminac;áo política de Galiza- qual é o topónimo correcto
de Corunha. Há muitas coisas que náo se
devem subrneter a votagáo. Náo teris sentido subrneter a vota9áo se a Terra é redonda, se o princípio de incerteza de Heisenberg é incerto ou se Deus existe. O norne dos país náo se vota, se respeita. Podemos designa-los corn apelativos carinhosos ou ditirarnbicos, do mesmo jeito que
a cidade de Corunha podemos chama-la
"cidade cristal", "Marineda", "cidade herculina", "Brigantiurn", "cidade na que ninguern
é forasteiro", mas sem lhe mudar o seu norne de pia baptismal. Os corunheses que
mudaran Corunha por La Coruña sim que
seriarn forasteiros na sua própria cidade.
Corunha náo sejas estrangeira na tua própria Terral Os corunheses suficientemente
informados e nacionalmente conscienciados acabariam corn o passo do tempo por
assumir espontanearnente a única toponimia correcta da sua cioade sem necessidade de ter que votar, nurn referendum, a
favor ou em contra de urna ou outra versáo
toponímica. Eu, se me derarn escolher, já
hoje saberia o que escolheria: entrar na
Corunha de noite corn só a toponimia correcta galega e náo entrar com as duas
(galega e espanhola) de dia. •
é Professor
da Universidade de amiago

XAVIER V1u1AR TR1u10

MULLER EDEPORTE

NAVRATILOVA,

~NHA

DIGNA LENDA DO TENIS

MONICA BAR CENDON

Sorpendeunos positivamente o Premio
Príncipe de Asturias 94 outorgado á tenista norteamericana Martina Navratilova,
considerada polo xurado unha "lenda do
tenis" que será recordada como unha
das rnellores deportistas de todos os
tempos e a primeira muller que reciba este galardón. Méritos deportivos delátana
como a primeira do tenis mundial durante
máis de dez a~os, ata que no presente
decidiu retirarse da éompetíción, tras a final de Wimbledon. No seu haber máis de
50 campionatos ganados, 18 individuais
do Grand Slam etc.:. Pero o premio tamén se debe a súa labor humanitaria en
favor da infancia.
1

c\..-L•

Este galardón. non é unha banalidade,
considerando a demora con que as mulleres se incorporaron ao mundo do deporte. Compre saber que en moitos países islámicos aínda agora a muller ten
vetado a práctica deportiva. E no Estado español, durante case 40 anos de
estancarnento, non había outra opción
que practicar ximnasia sueca, que de
deporte tiña o nome. Así que as nenas
deste país, criáronse otlando con envexa as proezas que facían nos Xogos
Olímpicos as deportistas dos países do
leste, as ianquis, etc ... En definitiva, o
libre acceso, a promoción e a potenciación do deporte feminino son recentísimas. As can1pionas como Arantxa Sánchez Vicario ou Conchita Martínez non
se improvisan. Mesmo tendo en conta
que gran parte da súa formación sexa

foránea, son en definitiva, logros do
progreso social producido pola democracia. E tampouco é por casualidade
que este progreso coincida cos avances
acadad~s pot·as mulleres nos últimos
témpos. Posiblemente, nen as propias
protagonistas sexan conscientes destes
feitos, pero é indiscutible que, en realidade, son a punta do iceberg.

estoupou cando a súa ex noiva chantaxeouna con publicar intimidades da vida
en común se non accedía a concederlle
unha cantidade desorbitada de dólares a
cambio da separación. Os medios sensacionalistas aproveitaríanse deste fracaso amoroso exhibindo dun modo rastreiro as bágoas de Navratilova.

Pero ademais das críticas morais que lle
choveron á deportista, ata o seu físico foi
posta en tela de xuizo. Fraca, desgarbada, con hiperdesenrolo muscular e carta
ambigüidade no rostro, non cumpría tampouco cos .cánones de feminidade física
nen "estética" establecidos. Así que foron
necesarias as probas hormonais, comprobando que "a pesar de ser rnuller" e
de non doparse, era unha deportista extraordinaria. (Sospeito que os encargados de facerlle estas análises á deportista nunca repararon nos regordetes que
pasean pola praia, tan satisfeitos da súa
humanidade como de que os seus peitos
lles brinquen ledamente sobre a panza).

Parece ser que cada paso na vida de
Martina foi obxecto de discordia. Certo xinecólogo, un moralista trasnoitado e reRegresando á protagonista, a lenda Navaccionario, negouse a facerlle a insemir ati 1ova está inzada
nación artifical, por
de batallas en solita- - - - - - - - - - - - - cuestións éticas. E lorio nas que a atleta
go non tivo reparos
soubo sempre conen facerlla a unha
servar a dignidade
· muller de 63 anos.
Coido que, ademais de valorar o mérito
persoal de.ntro e fóra
Probablemente, nin
de Navratilova, se estimula con este preda cancha. Coa rnesese doctor nin o Vatimio ao tenis, un deporte onde a concenm a i ntegridade que
cano, nin certas xentración e o respeito do público son ingrecontesou publicamentes que se autodenodientes imprescindibles do xogo. No tenis
te o seu lesbianismo,
minan progresistas,
non caben nin Skin-Heads nin Ultras cotivo que afrontar mocheguen a respectar
ma no futbol, que parece ser o único esreas de descalificaa súa opción sexual
pectáculo que arranca paixóns ao públicións tanto dos me(nin a libertada sexual
co, porque non se potencia por parte de ,
dios de comunicación
de ningunha muller),
ninguén a violencia.
como dos seres quepero de feito Navratiridos. Navratilova foi
lova fixo da súa capa
Martina terá moito que contar no seu liquen de plantarlle caunha saia e dos seus
bro, Zona Total que acaba de presentar
ra á sociedade retrócartos unha Fundanos EE. UU., onde narra as súas peripegrada que non aturación dedicada a recocias deportivas, que quizais ilustren ás
ba a un ser que raller criaturas desprosúas sucesoras, xa que indudablemente
chaba os códigos motexidas ou abandonaMartina. Navratilova abriu un camiño inérais establecidos. pero os seus triunfos . das·pola famili~ es~ institu_cjq~ que o Pa- - dito polo tenis feminino, cheo de triundeportivos non lle restaron fracasos e
pa está tan obsesionado· en ·:matet'[forrr-- . fos,~ en'l~~as pero rnoi especialmente de
xogadas na vida privada. O escándalo
· , dighidadE:L·+ ~." -~ '~. ·_. ,.~ ~ ,~,"'".·
ba de todo.
UNHA SOCIEDADE EN CONTRA

'Foron .necesanas
. as

probas hormonais;
comprobando que "a
pesar de ser muller"
e de non doparse,
era unha deportista
extraordinaria"

•
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Se queres un periódico en galega, independente 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:
PREzo DE CADA ACCION: 5~000 PfA.

"Ampliación Capital Social
Promocións Culturais Galegas S.A.
4/1994", e no8:'-e, enderezo e N1F de

CONTADO:

• Mediante cheque emitido a favor de
ANOSA TERRA

Se vostede x;a 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 p_agarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha ·será de 10.000 pta.

quenofai

•Mediante ingreso nas contas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GAUCIA O.P.,
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.,
todas elas de Vigo, especificando

DOMICillACION DO PAGO ATÉ

6 MESES

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

Agora está
na tua man
- .
.
,
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~~ l~A~A~L_D_E~A~G~L_O~B_A_L~~~~~~~~--------c~~~~~~~~~Calidade musical
e toleráncia

UNHA DISPERSA
XosÉ Cm CABIDO

Confeso que despois de le.r a car- · En Italia, na cidade calabres~ de Polístena, unha familia, país,
ta que Emílio Españadero 11~ adi- avós, tíos e primos, participaron no asasinato dunha nena de
ca á tarefa_profisional de Osear dous meses. Os país, de 22 e 20 anos, aseguran que a nena tiLosada (ANT, Nº 629) entráronña o demo no corpo e para sacarllo matárona a golpes. Hai
me unhas gañas terríbeis de respostar, entre outras cousas por- quen pensa que, nunha sociedade avanzada , non calquera deque sigo o traballo xornalístico do bería disfrutar do dereito a ter fillos.
Losada desde o ano 86 ("O regueiro das fadas" RNE) e coñezo Non importa a hora do día ou da noite, ímolo dicir unha vez
a sua rigorosidamáis, acendes o televisor coa inxenua pretensión de descansar
de e o seu grana cabeza e atopas un anuncio de almofadas de plástico, unha
de interese pola
corrida de touros, un partido de futbol e catro pesados por semúsica folk.
Necesitan

Vivimos no fnellor·
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Agustin Vega é dos
que consideran da
provocación ven a luz
que pode alumear a
escuridade dos tempos.
Asi que proclama Vianadel-bollo e cando o
Parlamento resposta con
palmas de tango,
Agustín di que el non lle
peocupan esas cosas ·
(alusión culta ao idioma
do pais). Os seus
compañeiros chámano
Roldán polo ben que
corta o castelán e por
evocar ao heroi de
• Roncesvalles, non
confundir.
_,,.

Un madrileño máis
considérase Rauco
Varela. "Claro que por
razóns humanas non
marcharia de Santiago".
O recén nomeado
arceb_
ispo de Madrid di
que vai alá por razóns

sobrenaturais e
apostólicas. "Felices os
monseñores/que nada
lles é fatal/ todo o ven á
luz dun faro/ seica
sobrenatural", di o
lrimegq (na revista
lrimia).

Bertolt, Bertolt, asi,
que eras ti o malandro?
Un novo e cacarexado

villanas. España. O cal explica que Anguita, para outros asuntos ferro quente ó que se debe agarrar a esquerda española ,
perda o sentido da orientación ó lle chamar a Pujol fascista .
Andalucía, Mafüid, queremos unha tregua.

Se non o fixen organizar
daquela foi por- entre os seus
que o derroche
de verborrea siareiros un
tundamentalista cursiño
que empregaba
o señor España- acelerado de
dero (Exorcis- t I , .
mo, infieis, Jume o erancia e
divino, cruzada, boas maneiras
inimigo demoníaco ... etc) fixo
que me sentise
incapaz de dar resposta a semellante dose de imaxinación.

Segundo a ONU o 20 % máis pobre da poboación mundial no
1960 empobreceu aínda máis cara 1990. Mentre o 20 % que
no 1960 acaparaba o 70 % da riqueza mundial, no 1989 chegou
a concentrar o 83 %. O neoliberalismo é un maná. Para o 20 %.

Ve~á, señor Españadero, os
meus coñecimentos musicais non
me permiten entrar a xultar o último tr;IDallo de L'uar na Lubre. Po- ·
lo tant~ _seria moi pouco honra~o _
pola m1n~ banda rebater. ou a!1rrpar a critica que deste disco f1xo
Osear ~osa~a. ~ que quem .~ recusar .ª ausencia de ed1.:.1cac1on e respe1to coa que alguns membros/defensores de Luar na Lubre
nos, "obsequiaron" durante este
".'er~n nalgun dos numerosos f~st1va1s de folk qu.e houbo no pa1s.

Cónstalle a vostede a presenza
do Losada na última edición do
Festival Cidade Vella de Compostela? Cónstanlle tamén as
ameazas das que foi obxecto ao
remate dun concerto, por parte
. dos integrantes desta "banda"
("pouco vas durar rapaz ...
etc.")? A min si, porque tiven o
pracer de presenciar tan infantil
comportamento no pub As Crechas. Igual que tiven o gasto de
asistir ao festival folk de "O Cauto" no que vários compoñentes
deste clan increparon ao señor
Losada desde o público con beros que, se ben pretendían desacreditalo, o único que acadaron foi amasar os seu desprezo
cara a organización e cara a
xente que ali se atop~ba.

Dous escritores galegos tomados de seis en seis, repetido cada
un tres veces, participan estes días nun acto cultural convocado
por eles mesmos a través das amizades, co fin de promocionarse cara dentro e cara fóra da súa casa. Un pensamento taoísta
di algo así: Para facer algo grande has de empequenecelo, para
empequenecelo prim~iro telo que agrandar.+

sicais na festa da carballeira de
zas, onde unha vez máis 0 obxectivo deste grupo voltou ser
unha persoa que poderá ser un
bon ou un mao crítico musical,
pero cuxa personalidade e educación tan que me sinta orgullosa de andar a perder 0 tempo
con esta carta. E digo perder 0
tempo porque está claro que de
onde non hai non se pode sacar
e dubido moito, en vista desas

atitudes, que este grupo poda
mellorar en algo o seu escaso
nível intelectual.
Señor Españadero, "como persoa vencellada á música folk"
arremete vostede contra áscar
Losada e acúsao de discriminación contra os músicos que se
atreven a "non veneralo". Tan
importante e tanta consideración lle merece o traballo deste

profisional que para remediar
semellante inxustiza érguese
vostede en defensor a ultranza
de Luar na Lubre (na sl.ia carta
non menciona a nengun outro
grupo) e a sua quixotesca e "desinteresada" defensa chega até
o ponto de formar parte dese
grupo ao que antes fixen referéncia, e de marmuriar a sua
constante con~igna diante da
presenza de O.L. no recente
festival de Ponteceso.

. Á vista da "variedade" de insultos
que este clube lle ten adicado a
O.L. durante este verán, estou
por pensar que o claificativo de
estancamento que lle atribue a
L.N.L. está máis que xustificado.
Supoño eu que as "cruzadas" e o
"neo-caciquismo" musical que
· vostede rexeita na laboura do señor Losada deberían facerlle ser
un pouco máis consecu~nte pero
ao parecer non é asi. E por iso
polo que se entande perfeitamente que tente vostede desacreditar a Ó.L. negando que, (tal
e como afirmaba este) Mercedes
Peón gañase o prémio Mac
Allan. A proba de que isto si foi
asi xa a vería vostede no N2 633
de A.N.T ., pero penso que un
profisional como vostede e co-directo r dun programa de rádio
non debería descalificar a outro
compañeiro sen ben documentarse (falou acaso vostede con
Mercedes Peón para confirmar
esta notícia?) A menos que sen
conceito de imparcialidade proceda do feíto de que o outro Codirector dese programa é un
membro de L.N.L.
Dadas as boas relacións que
mantén con Luar na Lubre, pediríalle que lles transmitise a necesidade de organizar entre os
seus siareiros un cursiño acelerado de toleráncia e boas maneiras . É posíbel que con iso
non gañen en calidade musical
pero si en toleráncia. Grácias. •

SANMARTIN

R.G.L

Moi verde
Sr. Losada: Sirva a presente para lle facer unhas pontualiza~
cións do seu comentário verbo
do noso traballo discográfico ,
editado en A Nosa Terra de 1
de Setembro de 1994, o cal , como é lóxico, respeitamos.
Fala vostede de valentía ou temeridade, pero, non lle parece a
vostede un exceso de valentía
ou temeridade porse a talar da
escasa experiéncia e imadurez
dos membros dun grupo musical sen tan sequer molestarse
en coñecer a carreira musical
dos seus membros e inclusive
do mesmo grupo?

Tamén tiven a boa sorte de observar estes concertos extramu-

Q) escudo de Galiza,
de señado por Castel a o,
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
P.V. P. 200 PTA UNIDADE
1

,_

Como se pode comentar o trabal lo dun grupo comparándoo
con outros grupos (aos que nós,
por certo, ademiramos), para facer unha crítica negativa do primeiro, cando a calquer grupo,
mesmo a eses que vostede propagandiza, se lle poderia facer
unha crítica tan destrutiva e despectiva coma a que vostede nos
fai a nós? Tamén destes grupos
se pode facer, ao igual que vostede fixo con nós, unha exaltación do negativo e empalagoso
das interprétación que eles tan.
Respeit9 ao de pica daqui e daco/á ... E que vostede entende
unha gravación como unha obra
que parte dun único leit motiv,
, do cal se abusa e redunda e.n
odas as-pezas até a saciedade
criando unha grande monotonia

(Caso por certo dalgun dos grupos que vostede idealiza). O noso grupo non ten complexos nen
atavismos para picar daqui e dacolá, porque pensamos, ao contrário do que vostede insinua
que iso non implica unha caréncia de estilo próprio.
As pezas verbeneiras facémolas
con moito orgullo, porque son a
resulta dos contactos co público en directo,
xa que nós non Haberiaque
somos un grupo
de "auditório", e avergoñarse
non admitimos do traballo
o termo verbeneiro como algo de Fuxan
despectivo. Se OS ventas,
cadra si o é
para vostede, Os Tamara...
acostumado ás
grandes cele- porteren
bracións folk e pezas
ás músicas de
verbeneiras?
auditório.
Haberia que
avergoñarse do traballo de Fuxan
os Ventas, Os Tamara, etc., etc.
por teren pezas verbenerias?
Nós coidamos que non, e que aí
figura un dos grandes erras do
que nós chamamos purismos e
complexos do folk actual.
Gostaríanos saber cal é a fórmula eficaz, da que vostede fala
para "Túa nai é meiga". Gostaríanos sabela precisamente para
non facela, porque nós somos
Nordés, e como ternos estilo
próprio queremos facer unha
"Túa nai é meiga" tal e como a
fixemos. Mágoa que non dé atinado no que escrebe.
Fala da carreira dilatada doutros
altos grupos, porque os coñece,
pero, preocupouse de saber a
carreira de Nordés? Recoñecemos que somos un grupo modesto e humilde, e precisamente
por iso pensamos que a xente
coma vostede deberia ter un mínimo de sensibilidade, e, por suposto, respeito a un grupo que o
que pretende é dignificar a música galega nunha comarca de
Galiza nos que a música folk galega non existe nen a escoita
ninguén, e á que grácias a Nordés se lle están abrindo as portas . A xente comeza a mentalizarse de que esta é a música
própria nosa e escóitaa coma algo tan actual como pode ser o
pop ou o rock e non coma a algo antropozoico e restaurado
ouvíndose ali onde está a xuv~ntude e tamén nas casseteiras da xente non tan nova:

06-09-94: Programa "Desde Galicia para el mundo", da TVE.

PRÉMIO AOS NUMEROSOS
NANINA SANTOS

No Parlamento de Delhi han debater, en breve, un proxecto de
leí que de ser aprobado proibiria o acceso á función pública
aos homes que casen antes dos 21 e ás mulleres que o fagan
antes dos 18.
,A pro posta ven motivada polo agóbio que teñen coa natalidade
tremenda do país, para o que propoñen retardar a idade matrimonial, penalizando a quen incumpra, entre outras sábias medidas.
Polos nosos pagos, Manolita López Besteiro anunciou que está
pensando unha proposta para adiantar a idade matrimonial co
obxecto de que teñan máis tempo e gañas de reproducirse,
que aquí andan agobiados coa ínfima natalidade de galegas e
galegas. Non sabemos, ainda, se buscarán algun xeito de prémio aos que casen aos 18 anos ou 20, ou ben penalizarán aos
cuarentóns e outros retrasados.
Outro tanto acontece alá e acá co da família . Por exemplo, na
China gábase e mesmo se prémia ás famílias de un vástago
mentres que aquí están pensando en darlle honras, amén de títulos e outras medallas ás familias "numerosas" de tres fillos. +

23-04-93: Discoteca Katana
(Burela). 01-05-93: Festa dos
Maios en Vilatranca do Bierzo.
19-06-93: Festas patronais en
Palmeiro (Xove) (Lugo). 11-0793: Cadena Principales Ser. 1607-93: Verín (Ourense). 18-0793: ~estas patronais de San Cibrao (Lugo). 23-07-93: Bar la
Playa de Navia (Asturies) . 2407-93: Bar la Playa de Navia
(Asturies). 04-08-93: Festival
Folk de Castroverde {Lugo). 1308-93: Pontedeume (A Coruña).
17-08-93: Festas do San Roque
en Viveiro (Lugo). 21-08-93:
Festa da Tortilla en Celério de
Mariñaos (Barreiros). 30-08-93:
Festa do San Ramón (Vilalba).
04-09-93: Festas patronais de
Cicillón (Taboada). 07-09-93:

Festas patronais de Ribadeo.
04-10-93: Progama Galicia Enteira, da TVG, adicado a Viveiro.
15-10-93: Festas das San Lucas, en Mondoñedo. 29-10-93:
Programa Luar, da TVG. 23-11 93: Programa "Desde Galicia
para el mundo", da TVE. 11-0494: Programa Galicia Enteira, da
TVG, adicado a Foz. 09-07-94:
Festa da Carné (A Estrada). 2207-94: Bar de Freddy, en Espasante (Ortigueira). 29-07-94:
Festas do San Cristobo, en Alfoz (Lugo). 03-08-94: Pub O
Muiño {Cervo). 04-08-94: Festas
de Lubián (Zamora). 05-08-94:
A.C. Auriense (Ourense). 06-0894: Festival lrmandiño, en Moeche (A Coruña). 30-08-94: Festas do San .Ramón, en Vilalba.
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GRUPO NoRDÉS

A ruina de Toén
Novoso periódico, nº 637, habia
un bon artigo verbo da .reforma
psiquiátrica e outras cuestións
relacionadas co tema da atención psiquiátrica, dun médico,
Ramóm Muntxaraz, o cal dame
pé para unha cuestión ralacionada coa psiquiatria e a sua
aplicación nos. Psiquiátricos, tema que me preocupa bastante:
a situación do hospital de Toén.
O articulista chama sub-realista
a este hospital; eu coido que é
moito pior que iso, e temo que a
sua situación non sexa unha excepción na Galiza.
Por diversas razóns (entre elas
unha estáncia de bastantes dias
debido a unha "perturbación depresiva"), coñezo o popular "manicómio de Toén", e· un non entende como,- xa a piques de entrar no século XXI, pode existir
semellante "atención" aes enfermos mentais e como pode atoparse este hospital no estado
material que apresenta.

Paradoxicamente, as únicas
construcións modernas que posue o complexo, encóntranse totalmente abandonadas e nunhas
condicións desastrosas, case

Faga un gran
anúncio nun

~

Agradeceríamoslle que confrontase amistosamente con nós o
antedito. Un saúdo.+

dese
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Moito nos gostaria, pero eremos
que non será posíbel, que se lle
dese publicidade a esta carta en
A Nosa Terra.

'Puiol parécese tanto a
Franco como un ovo a
unha castaña". lsto é o
que pensa lnciativa per
Catalunya das
acusacións de Anguita ·
ao presidente da
Generalitat. Pero cando
o líder. da Izquierda
Unida coloca a Galiza na

cultura mediterránea,
aos Ribó galegas
parécelle poético.

Do ovo de Franco á
castaña mediterránea
hai unha distáncia
equivalente a que vai
desde El Glorioso
Movimiento deica La

rica multiplicidad de
sus regiones.

A Fundación Santa
Maria fixo un inquérito
-entre a mocidade e
·sáelle nel que a xente
nova declárase católica.
Este resultado da
consulta merece titulares
en vários xornais
galegas. A maioria dos
interrogados tamén
declara que o seu voto é
para o.nacionalismo,
pero as redaccións dos
xornais non consideran
destacábel esta
prefer.éncia política.

Saise da problemática médica,
pero a nosrmalización lingüística
en Toén (dependente da
Xunta) é tan
coñecida e tida auenéo
en canta, como
as xirafas en responsábel
Finlándia: ca-fteis anunciadores e indicado- abandono?
Ao ladrón de Múrcia,
res en castella- Supoñoqueo
detido en causa de
no, administración e burocrá- conselleiro
horas en Xenebra,
cia no mesmo convertido á
fáltanlle cincuenta
idioma,. .. cando
millóns. Vários
a imensa maio- autoidentifica·
atracadores de bancos
ri a dos enfer- ción terá algo
mos é galegogalegas aseguran que
falantes. En se- quedicer
están a pagar condea
gundo lugar, a
por
moito máis do que
situación mate.. ,· roubaron. A versión
rial do hospital.
Trátase de vários edíficios vellos ·· : oficial é que o ladrón .
que, ainda que acondicionados,
minte sempre, pero no
mostran algunhas deficiéncias.

GONZALO

Permítanos reseñarlle algunha
das moi poucas actuacións do
grupo: 30-05-92: Festival de musical tradicional Airiños do Xunco (Cervo). 06-08-92: Pub o
Muiño (Cervo). 08-08-92: Festa
da Tortilla en Celeiro de Mariñaos (Barreiros). 15-08-92: Festas
patronais do San Roque (Cervo). 29-08-92: Festa da empanada en Xúbia (Narón-Ferrol).
05-09-92: Festas patronais en
Quintela de Leirado (Ourense).
25-09-92: Pub O Muiño (Cervo).

Telf. (986) 43 38 30

Parece ser que vostede nen tan
sequer. encentra peza nengunha
que pague a pena, senón tan só
alguns detalles nunha. Non seña
tan tremendista, e non nos intente indicar o camiño. Di que destrozamos "Unha noite no muiño",
pero, non sei por que, danos no
siso que vostede pretende nunha noite destrozamos a nós.

biógrafo de Brecht di
que o autor da Nai
Carraxe tiña faltas de
ortografia na escrita e na
alma, pláxiaba todo e
non sabia nen cocer un
ovo. Xa non ·hai Muro
nen Estado socialista,
pero queda Brecht. __0
seu teatro proe máis que
a foto panor?mica de
Hoenecker.

camiño entre a ·
comisaria e a cadea, as
mútuas acusacións de
roubo entre a vítima e o
delincuente teñen dado

~

-·--··. ~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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barullos que ainda se
lembran.

Un colaborador de
Mário Conde visitou hai
dias a mesma axéncia
de aluguer de disfraces
da que é cliente Ruiz
Mateos. "De Berlusconi
non lle ternos nada", ·
explicaron os
empregados. "Pero
queda un de Alejandro
Lerroux a moi bon
précio".

..,,
1

Consolidar o Carpo
Consular da Galiza, é a
recomendación de
·
Manuel Fraga aos
cónsules honorários,
que lle deron unha
comida en Vigo. Os
consulados
esmoreceran ao se
apagar a emigración
transoceánica e a
maioria das
representacións ficaron
simbólicamente nas
· consignatárias que
venderan centos de
miles de pasaxes á ·
América. A Xunta
declárase disposta a
axudalos, non se sabe
se para resucitar os
consulados ou a
emigración.•

••••••••••••••

que sen ter sido utilizadas. agás
unha cafetaria e a capela, todo o
resto do conxunto de edificacións
novas, pensadas para talleres,
centros ocupacionais, etc., atópanse nunha ruina que avanza
ano a ano (eu animo a que .alguén se chegue deica ali un serán e pasee palas beirarruas que
bordean as edificacións: a sensación de abandono que emana
dali non se esquece facilmente).
Por que eses locais, tras gastar
diñeiro en construilos, non foron
utilizados para os seus fins orixinais? Ouen é o responsábel dese abandono, consecuéncia da
caréncia de meios? Supoño que
o conselleiro tecnócrata do
Opus, agora convertido á "autoidentificación" terá algo que dicer.
En terceiro lugar, a atención sanitária. Só ten un nome: patética.
Por parte dos asistentes ou auxiliares psiquiátricos, descoñecimento·e nula preparación, cando
non má vontade; por parte dos
médicos, insuficiente dedicación;
por parte dos A.T.S., agás os
erras normais, teño que dicer
que o seu comportamento e profisionalidade son correctas; e por
parte dos A. Sociais, penoso (os
psicólogos case que non existen). Os primeiros, o pior do sanatório e, curiosamente, os que
teñen máis trato cos enfermos.
En canto aos médicos, as horas
que están son escasísimas (normalmente son pluriempregados e
as consultas particulares, dalguns
deles, déixanlles maiores dividendos) e o médico de garda (un, para 'un hospital non pequeno) non
é localizábel facilmente . O seu
trato cos enfermos, polo demais,
non é mao senón superficial.
Polo que atinxe aos asistentes
sociais, ainda me pergunto para
que están ali, e con isa dígoo todo. Dos psicólogos non falo pois
· non os hai praticamente: o trata. mento en Toén redúcese aos
psico-fármacos. A todo o devandito, pódese engadir que as tétri-

das ou descoñecidas, din tamén
as estatísticas; é a negra sombra furtiva que as paga abusando dos máis indefensos.

VISITANTES
X.

PIÑEIRO

Os visitantes estiveran pasando unha semana de gorra no apartamento dun amigo vigués. El estaba en trámites de separación e
viñera cunha amiga case vinte anos máis nova. Ela era a primeira
vez que puña· pé por aqui. Os dous pasaban revista a canto vian
cun teimudo sentido critico non isento dese ponto de comprensi~n que adoitan a ter os que se senten nidiamente superiore .
Desde o primeiro día os visitantes chegaron á conclusión de que
os galegas non sabíamos promocionamos, que non tiñamos estilo empresarial, que a permanente dubida da xente hipotecaba
calquer futuro; non faltou a alusión ao minifundismo mental, ás
brétemas económicas e outras clásicas in1becilidades que misturaban o marketing coa Santa Compaña e a estratéxia co lacón
con grelos até completar toda unha ringleira de tópicos fedorentos sobre o mar, aterra, a indústria, os costumes ou a metereoloxia, que cadraban nos cámaros da máis absoluta aldraxe.
Os visitantes, por fin , liscaron onte. E o que xa non se sentía
case nada amigo deles, respirou. Hoxe contoumo mentres me
mostraba un libro . de portada . negra e vermella. Era o que os
visitantes lle deixaran por todo agasallo. Co tocho na man, pareceume un ser moi resignado cando me dixo:
- Velai tes "El sistema", de Mario Conde.•

cas habitacións nas que se teñen aes enfermos agudos encerrados atados cunhas correas á
cama ou a unha silla, en Toén
son unha realidade cando están
a desaparecer, ou xa desaparecidas, de moitísimos psiquiátricos e se teñen como inecesárias
debido ao avance dos psicofármacos; nas habitacións durmen
tres ou catro enfermos (non son
moi grandes); e o tempo os enfermos pásanno a fumar nunhas
condicións hixiénicas que deixan
moito que desexar, ou dando paseos polo campo (o único bon é
o emprazamento do hospital ,
ainda que tamén pode tomarse
como un querer apartar ao enfermo da sociedade e illalo onde

Relación de pontos de venda en Madrid

non se vexa ou non moleste);
onde está a terápia ocupacional?
Conclusión: Non hai boa atención
aos enfermos porque non hai
meios destinados a ~les , nen á
preparación dos que os atenden,
nen a pagar a médicos con plena
dedicación. Demos grácias a
Deus que a lobotomia e o electrochoque , polo menos, estexan
desterrados, e que a comida sexa tamén digna e abundante.
Coido que de recoñecer que os
tolos (?f son verdadeiros seres
humanos, a causa poderia trocar.
Outro dia talaremos da situación
nos cárceres, que tamén non
ten desperdício (é de "akelarre"). Un saúdo solidário aos enfermos mentais e a todos os
presos, especialmente aos de
consciéncia. •

M.S.S.
Ortega y Gasset I Montesa
Pza. Independencia, 2
Pza. Cibeles (P. Prado)
Pza Cibeles (subterráneo)
Pza. Cortes, 6
Serrano, 108
Serrano, 76
Goya / Alcalá
Goya, 63
Goya, 51
Goya,23
Pza. Roma, 3
O'Donell,55
Narvaez, 24
Martín Soler, 10
Est. Auto. Auto Res
P7.a. Sto. Domingo
Gran Vía, 27

ANOSA TERRA
Gran Vía,39
Gran Vía, 60
Gran Vía, 23
Gran Vía, 22
Gran Vía I Montera
Gran Vía, 38
Gran Vía,26
Gran Vía, 54
Gran Vía,30
Gral. Perón, 16
Orense, 2
Bravo Murillo /Sta. Engracfa
Gta. Cuatro Caminos, 5
Reina Victoria, 42

Juan XIII, 9
S. Feo. Sales, 28
Gta. López de Hoyos
Gral. Moscardó, 1
Concha Espina, 6
Princesa, 23
Cuesta S. Vicente, 6
Princesa, 56
Fuencarral, 111
Fuencarral, 112
Pza. Sta. Bárbara
Puerta del Sol, 1
Puerta del Sol, 6
Puerta del Sol, 8

Puerta del Sol, 10
Puerta del Sol, 13
P. Recoletos, 14
Alcalá, 46 .
Alcalá, 50
Pza. Callao
Eduardo Dato, 21
Mayor,5
Pza. Isabel 11
Gral. Yagüe, 2
Francisco Gervás, 8
Cap. Haya/ Bravo Murillo .
Mateo Inurria, 3
Pza. Cuzco (Hotel)
P7.a. Cuzco (pares Castellana)
Gral. Yagüe, 40
Cta. Zorita, 30

(ÜURENSE)

O lobo do lume
Ternos enriba os mais secos soles do verán e con eles a "som-·
bra de Caín" que xa versara A.
Machado dando lumes nos nasos montes. Ainda que os nasos
montes non son os dos campos
de Castela, os da España seca,
moito máis vulnerábeis a erosión e a desertización.

Quen se vinga co chisqueiro
nas árbores é como quen ten
desavinzas co xefe e chegando
a casa bate no seu can que está preso, pois as plantas son
seres vivos prendidos á terra.
Queimar un monte arestora xa
non só é delito contra a propriedade privada, tamén é delito
ecolóxico. Mais cal pode ser a
máxima da ética perversa ou
vingativa do pirómano. "Mal d~
moitos con solo de parvos". E
necesário estudar máis as segundas causas dos lumes presuntamente intencionados . As
escuras cavernas das ideas
dos pirómanos patolóxicos.
Non esquezamos o derradeiro
confeso pirómano de Viana do
Bolo, deulle lume ao monte por
ser marxinado na contratación
dos servizos de extinción de incéndios.

É necesária unha xestión total ,
unha optimización dos servizos.
Hai xente tamén queimada
por tantas inxustizas contra Énecesário
os direitos básicos. o paro estudar máis
alongado e sen as segundas
recursos , os
en ch u f i s m os causas
moi evidentes dos lumes
nos casos de
contratación a presuntemente
dedo polos al - intencionados
caldes nas bri gadas dos concellos, as mesmas desigualdades salaríais entre contratados polos concellos
e pola Xunta, sen esquecer a
má imaxe de xefes e traballadores. Estas e moitas máis poden
ser causa de vinganza caínica e
de lume. O axente forestal que
sofre moitos lumes é coma o
mestre que suspende moitos
alunas, el mesmo se pode considerar suspenso.
Tampouco todos os lumes son
infernais. Un pouco de lume no
espazo e no tempo axuda a
manter a biodiversidade. Claro
está, sen pasarse como aconteceu hai anos. O lobo e o lume
non son tan feos éomo os pintan, o lume ten moi má sona entre alguns ecoloxi~tas e o lobo
entre os nasos gadeiros ancestros, que comprenden de sobra
o uso do chisqueiro para afastar
lobos, xabarins e silvas de camiños. Quizá botase en falla un
plano integral de aproveitamento
sostido e repovoación das nasas
parróquias, o de hoxe en dia é
apagar o lume a pallastrazos. +

Aqui por desgrácia non nos faltan "negras sombras" de incéndios ou conatos nos nasos manBERNARDINO FDEZ. GoNZALEZ
sos montes. A maioria dos lumes son de -causas .intenciona-. .... __ . (VMW.ÑQ fJUQ, __OU~Ns:E)
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Autor de Obabakoak

Bernando Atxaga·
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'A pergunta de se hai tradición na literatura basca
ten a intención de denigrala'
•LUPEGOMEZ

Ven de publicar a novela
"O home só" e pasou
por Mondoñedo para
participar nun curso de
verán sobre o estado da
literatura galega.
Defende o direito das
culturas minoritárias a
desenvolverse
po itivamente, co
nece ário apoio da
política, a Univer idade
o mercado. Para el "o
ba co" simboliza a
diferéncia e a vida frente
ao nicho ao que o
franqui mo condenou á
cultura. Atxaga non ere
que a ETA sexa a única
responsábel dos
problemas políticos no
País Basco.
Influenciado por quen comezou
a escreber en euskera?

Cal é a sua posición persoal
sobre a loita armada?

non ten nen idea de lingüística.
Deberia saber que todas as linguas
son ontoloxicamente iguais en lugar de enunciar ese menosprezo.
Teria que ser un pouco máis humilde, pensar que é un pouco tonto e estudiar máis.

E erebo en euskera desde sempre. O primeiro que publico é un
conto e unha peza teatral. en
J 972. O poeta basco Gabriel
Are ti, que era amigo de Cel o
Emílio Ferreiro e Manuel Maria,
foi quen influiu para eu publicar
por primeira vez.

A importáncia
do mercado

Falou e ta líogua de de oeno?

Cal é o método para unha cultura minoritária non desaparecer?

Si. Pero, me mo na zona monolingüe como a miña, houbo unha
egunda fa e de aprendizaxe da
língua literária. Todo o e critore ba co de 40 ano para arriba
forno autodida ta , tivemo que
ir aprendendo a medida que e crebíamo , pero este non · foi grande
problema.

Por que se molesta cando, fóra
do Pais Basco, perguntan se hai
ou non unha tradición detrás da
literatura en euskera?
Porque é unha pergunta que se fai
desde a ignoráncia sobre o que é
realmente tradición. Quen o pergunta faino con certa soma, como
dicindo "en realidade vós non estactes dentro da cultura". É o ignorante, que por enriba quere darche
leccións. Falando de escritura, a
tradición forma parte do presente.
constituido polos libros que podemos atapar nas bibliotecas e librarias. Lipo, un poeta chinés de hai
séculos. é un poeta vivo se o leinos hoxe. en 1994. Nese sentido
non hai ninguén no mundo que
non teña tradición. É unha controvérsia absurda que se suscita desde a pretensión de denigrar ás culturas minoritárias. É como quen
pergunta se o basco ou o galego
son línguas modernas. Quen o fai

'E como se
no Ulster
ganasen un
pa~tido e en
Euskadi
· estivésemos
empat3:ndo'

A cultura minoritárias non teñen problemas intramuros, senón
no árneto da realidade de extramuros e ocia] que é a
verdadeira realidade. Para i to xa
non erve o modelo romántico e cobran importáncia o
mercado, a política
e a universidade.

Como seria o modelo romántico?

bons biólogos que falen basco ou
galego non hai supervivéncia posíbel. Os povos poden sobreviver
como povos infantes durante unha certa época pero, ou se convirten en adultos con verdadeira
identidade real cultural, cun poder político autónomo e un mercado, ou desaparecen. Por exemplo, na Provenza houbb escritores moi bons pero non unha evo1ución e a língua ocitana desapareceu. O romántico no terreo do
individual é perfectamente lícito.
Pero non serve como único modelo de interlocución dunha realidade cultural minoritária.

'Fara
do mercado
non hai
literatura.
.. Cervantes xa
· utilizou a
publicidade
para vender o
Quixote".

En princípio para
que exista a cultura, ten que haber a
recepción dun interlocutor. Non hai
profetas no deserto. No modelo romántico o interlocutor das culturas
particulares amaba
sobre todas as
cousas o sinxelo, o
popular, a aldea.
Iso recoñecia certa
existéncia ás culturas galega e basca. O interlocutor,
nese modelo permitíanos ser bons labregos pero
non bons biólogos. Hoxe sen

A que ·se refire
cando di que a
cultura dun país
pequeno pode ter
máis forza precisame,n te por ser
duns poucos?

Eu estudei Económicas e aprendin
o conto das economías de escala
e deseconomias
de escala. Un restaurant e de mil
metros cadrados
con vintecinco camareiros non ten
porque ser un restaurante mellar
nen máis boiante
economicamente
que unha tasca
cun só camareiro
· e vinte metros cadrados. Trato de
difundir no País
Basco a idea de
que xa que o noso
território é reducido e a extensión da nosa língua e cultura é

Penso que actualmente é un
fenómeno inoportuno. Naceu e
mantívose porque existeu unha
tirania. O que sucedeu despois de
Franco foi por pura inércia,
incapacidade teórica e inmadurez
política da xeñte que está na ETA.
.. A sua loita é negativa para o país
: en todos os sentidos. Isto non me
• acerca ás posturas do Pacto de
Ajuria Enea. Aos partidos que
están neste pacto tamén os fago
responsábeis de moitos
desaguisados e da maa situación
política do País Basco. A un
político do Partido Popular
pergúntanlle pola ETA e el queda
moi j:)en e parece moi demócrata,
pero non se lle pregunta pola sua
estúpida política do aborto. Xa
sabemos que a ETA está
disparatadamente confundidfl,
pero eso non fai bons ós que non
son ETA. Eu colócome nunha
postura de orfandade. Confiei
moito en Euskadiko Eskerra e,
VICENTE ARAGUAS
como a tantos, defraudoume.
minoritaria, debemos analisar
Agora non son de ningun partido,
que nos convén facer nesa escapero mantéñome crítico.
la. Por poñer un exemplo: unha
persoa, lendo bastante, non le
Pensa que se pode facer algún
máis de cinco mil libros en toda
tipo
de comparación entre o
a sua vida. Os libros importantes
proceso de paz no Ulster
son os !idos. Nós podemos acceirlandés e a situación do País
der ao noso território con faciliBasco?
dade. por exemplo publicitariamente. Sempre que o mediador
A min marábillame que no Ulster
elixa cinco mil libros moi bons.
fosen quen de facer algo por
Non se trata de dar a batana cocambiar, porque no País Basco
piando cuantitativamente a outeño a sensación de que, por
tras culturas senón esforzándose
inércia, a bola de neve vai seguir .
nunha boa eleición.
rodando polos tempos dos tempos.
Do
Ulster a ensinanza que saco é
A literatura, ao entrar nun merque falaron, foron eficaces. É
cado e ser ben de consumo, non
como se ali gañasen un partido e
corre o risco de deixar de ser lien Euskadi es ti vesemos sempre
teratura e propiciar un lector
empatando. É absolutamente
cómodo que non participa no
delirante que exista ainda loita
discurso?
· armada. Todo o mundo fai como
co "cuarto do armário da sua
Fóra do mercado .non hai literacasa".
coma se non vise. Ao
tura. Está historicamente demosmesmo tempo a xente sinte un
trado que Cervantes foi o primeipeso moi grande por unha loita
ro que empregou a publicidade.
que non tén sentido nen é
Para vender o Quixote fixo pupoliticamente rendábel. +
bliéar unba série de follas voandeiras nas que dicia que na sua
obra falábase mal de moitos per-· •
sonaxes da época e que non debería ser lida. Outro problema é
o segmento onde, dentro do mercado, se coloque a obra literária.
No extremo menos comercial estaría o libro absolutamente autista e díficil. Pódese escreber un
libro no que se contan os amores
pola princesa Catarina de Laponia e dicer. ademais, que está liada cun presentador de televisión.
No mercado están desde os cuartetos de Elliot até a ultima porcaria cotrosa do fascista de turno •
que escrebe as grácias desde a -:
Corte de Madrid, pero iso non
quita valor a Elliot nen, ainda
que se venda moito, dá valor ao
cutre.+
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DIAS
entreguen e recollan libros para
aforrar as matérias primas
necesárias para editar novos
textos. A reutilización de libros
supón un grande aforro ecolóxico
e económico. Pódense entregar e
recoller todas as mañás nos
colexios de Canide, A Rabadeira
e Isidro Parga Pondal, e na Casa
da Xuventude de 10 a 14 e de 17
a 20h+

As mocidades da CIG eren que o
tratamento que dá Política
Lingüística aos cursos de galego é
moi deficiente e evidéncia o
desinterese que ten a Xunta en
matéria de formación educativa.+

.... .

• Queixas
sobre os cursos
de galega
As mocidades da CIG denunciaron
o abandono que sofren os cursos ·
de iniciación e aperfeizoamento de
língua galega organizados pala
Dirección Xeral de Política
Lingüística. A crítica céntrase en
vários aspectos: a inadecuación
dos programas ca tempo de duración dos cursos, xa que é
difícil aperfeizoarse nunha língua
en cento cuarenta horas lectivas;
mistura de alunas cun nível
diferente de coñecimento da língua
e auséncia de material docente.
As condicións laborais dos
profesores dos cursos tamén son
parte importante da denúncia feita
pala CIG, xa que consideran que
hai unha auséncia de critérios
obxectivos para asignar os cursos
aos licenciados que solicitan
· impartilos. As contratacións non
prevén a baixa no INEM, non
contabilizan para as prestacións
por desemprego pero supoñen
retencións no soldo dun 15%. Os
retrasos nos pagamentos díegan a
cinco meses, segundo a denúncia.

• Mónólogos
de Dario Fo
en Bauzas
A Asociación de Viciños de
Bauzas, en colaboración coa
Concellaria da Muller de Vigo,
organiza unha noite de teatro para
o Sábado 17. A compañia
"Anduriña", formada por Aurora
Mestre, Elena Cáccamo e Marisa
Prado, representará tres
monólogos do autor teatral
italiano Dario Foo: O Espertar, A
muller soa e A violación . As
representacións comezarán ás dez
e média. Un día antes, o Venres,
no local da asociación de viciños,
a psicóloga Rosa Faraldo dará
unha conferéncia sobre a
autoestima.+

•Novas
proxeccións
no CGAI

• Allariz seleccionada para o prémio europeu
de UrbanÍSffiO. O Consello Europeu de Urbanismo formado
polos Institutos de Urbanismo dos estados membros da Unión Europea eleccionaron á vila de Allariz para o prémio europeu de Planeamento Urbanístico
e Recuperación Arquitectónica. Nos últimos anos, esta vila viviu un proceso
de recuperación e reabilitación de diferentes construcións. Un xurado vi itou
Allariz para coñecer este proceso e avalialo de cara á concesión do prémio. +

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

• Cursos no Ateneo
de Marin
O Ateneo Santa Cecília de Marin
abriu a matrícula para os cursos
programados para este ano
dirixidos a cativos e adultos.
Organízanse aulas de debuxo,
encadernación, serigrafia, técnicas
de decoración, mµsica e inglés.
Os grupos serán reducidos, de dez

a quince alunas. +

• Ecoloxia
e solidariedade
en Oleiros
Un ano máis, o concello de Oleiros
leva a cab<? a campaña de recollida

de libros escolares. Esta campaña
quere obter unha dobre finalidade;
por un lado, concienciar aos
viciños sobre a importáncia de non
considerar os libros como lixo e
por outra parte, proporcionar un
considerábel aforro ás familias
máis necesitadas no canto de
mercar o material escolar.
A campaña tenta que os viciños

O Centro Galego de Artes
da Imaxe da Coruña comeza
unha nova programación
cinematográfica o 14 de
Seternbro. Ese mesmo dia
e o seguinte, Xoves,
proxectarase Otelo ,
de Orson Welles e o Venres
e o Sábado, Tan lonxe , tan perta
de Win Wenders.
As sesións son ás oito e cuarto da
tarde, agás a do Sábado, que erá
ás sei e média.
A programación de Outono do
CGAI pretende recuperar clásicos
do cinema norte-americano e, por
outra parte, repasar a filmografía
de Win Wenders como director.
Deste autor, proxectaranse
dezasete película . Haberá, tamén,
duas se ións especiais no me de
Setembro: Grandes mestres da
animación e a estrea da película
de Manoel de Oliveira, O val
Abraham .+

EEEEEEE!5 MOSTRA DE TEATRO CÓMICO DE CANGAS
O alto nível xeral de
Alto nível, diversidade de propostas e grande éxito de público
calidade, a diversidade
de propostas .( comédia,
enredo, farsa, mimo) e a
importante participación
de compañias .
independentes galegas,
foron os principais
atractivos da décimo
.primeira edición do
Festival de teatro
Cómico e Festivo de
Cangas.
•XICO PEÑA

De acordo coa fórmula estabelecida
desde a sua fundación, o programa
do festival desenvolveuse entre o
teatro Galaxias e os espectáculos
de rua e infantil. Xacarandaina con
O pito de Bolita é o que pita; Espaguetti con Mancontro e Viravolta
con O Candil Marabilloso .(espectáculo en homenaxe ao popular si- ·
fón) ocuparon espazo infantil no
costal do Eirado con numerosa participación infantil, apesar de que o
tempo non querer axudar.

o

Humor negro
O programa de rua foi para unha
montaxe. A compañia basca latirili-Pikor trouxo A Funerala, que
consiste nun enterro e . un funeral
no que se crian sen cesar situacións chocantes coa participación
do público. Un humor negro de
grande efectividade que consegue
.interesar ao público.
O vetusto teatro G_alaxias de Cangas revelou un ano roáis que é un
local insuficiente para atender as

O festival de Cangas medra en importáncia

a pesar do castigo da Administración
necesidades dun festival de sana,
apesar da boa vontade do público
.que aturou a falta de ventilación,
as colas e as esperas á porta:
En números anteriores reseñamos
as montaxes do Teatro do Morcego con Doberman e Ives Lebreton
coa sua compañia Teatro Dell' Albero
Entre outras propostas da semana
o Teatro Meridional apresentou
Ñaque, ou de piollos e autores de
Sanchis Sinistrerra. Dous actores
(Alvaro Lavin e Miguel Seabra)
sen máis que os seus carpos, a sua
voz e unha luminotécnia maxistral, transmiten unha reflexión sobre a condición do actor. Este
exercício chega ao público cunha
fonda emoción para dar transmitido o enorme problema da comunicación e da sua función social.

A lición e o aviso que podemos tirar desta montaxe é que o teatro é
posíbel con actores e talento en
contraste con outros que non poden navegar se non é no barco das
subvencións oficiais para montar
no cenário propostas de brillo pero sen valor. As personaxes desta
história recrean dous comediantes
de Agustín de Rojas na sua obra
El Viaje Entretenido.

Ollomoltranvia con Un xoguete
para Goldoni, en homenaxe a este
autor. Trátase dunha obra áxil, ben
artellada e dunha grande competéncia actoral dentro da liña estética da Commedia Del!' Arte. Para
eles e para os seu director Cándido
Pazó, tamén autor do texto, foron
se cadra os aplausos máis quentes
da semana de Cangas.
Mujercitas con Variacións ou ta-

mén Merlín Sofreu de Amores ten
a estrutura do teatro de cabaret
con cadros eriados e linguaxe desenfadada. A sátira móvese sobre
problemas de relación entre home
e muller con equívocos e ambigüidades sobre as que se construen
situacións de humor.

oferta do verán . Tanto pola participación do viciño , como pola
a i téncia de per oeiro de teatro
a mo tra do Morrazo é unha cita
fundamental do teatro nacional. A
partir de te resultado evidente
Xfria apo ta por unha programación cultural e tabel.

Teatro Corsario é unha adaptación de Alfonso Sastre do Asalto
a unha Cidade, a partir da famosa
traxicomédia Asalto de Maastrique de Lope de Vega. O espectáculo recria en clave irónica a campaña dos tércios españois en Flandres. A crítica do militarismo é
efectiva e o público séguea con
atención da man dos enredos amorosos de dous actores.

Contado, o comportamento da
Consellaria de Cultura con e ta
cita do teatro é incompren ibelmente me quiño. Aca o o fe tival de Cangas vese na obriga de
pagar impostas pala ua condición crítica, atírica e fondamente popular.

A semana de Cangas consolídase
como un dos programas con máis
atractivo para o público dentro da

lves Lebreton
encantou
ao público
coas invencións
doseu
Teatro del/'A/bero

~

Variación
de Mujercitas
ten estrutura
o
de teatro o
~
de cabaret ~
.,., ,.""' o con cadros seriados o

O prémio da semana foi para a sala A Nasa. O seu representante leu
un comunicado contra a política
cultural da Xunta e o corporativismo e avogou pola independéncia
do teatro.+
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que non é irrespeitoso, nen irónico,
senón amábel, mesmo cariñoso, un riso que serve para
Ruibal descreber
cunha desenvoltura
divertida, forzando
o trazo e a situación
aqui e acolá, para
significar que as
suas histórias non
son "sérias", mália
as traxédias dos
seus personaxes
("O santo de pedra", "A aperta asasina'', "A copia",
"Pé de foto", etc.);
outra vez compre
deixar fora "Conxo,
mon arnour".

Contra o
artifício e a
pretensión
A propósito de

De corpo enteiro)
de Eulóxio
R. Ruibal
Rozando a fronteira dos cincuenta, Elóxio R. Ruibal, ben coñecido
como dramaturgo, chímpase á
aventura da narración (esquecemos, aposta, o eu relato para nenos A fantástica viaxe de Sabela)
na ua versión primeira, talvez a
mái difícil: o conto, o relato breve. O primeiro libro de contos de
Ruibal titúlase De corpo enteiro<ll;
e desta nova andaina sai indene,
máis sábio e e peramos, con gañas de comezar novas aventuras.
Pero vaiamos ao libro.
Compon e de dezasete relatos.
Todos eles (agá un poucos) narrados ou protagonizados por un
mesmo personaxe: o fotógrafo
Emilio Lavandeira Prieto. Todos
ele (meno tre ou catro) son
canto de feitio reali ta que se reolven no fantá tico, ou contos
no que o elemento fantástico non
é explicado nunca de xeito realista, racionalmente. Contodo, o autor abe mantera ver omilitude do
relato. (O certo é que deix.ando
fora un do mellore relato do libro 'Con o, mon amour' do que
e falará mái endiante, pódese
afirmar que as oarracións completamente reali ta on as menos
con eguida do volume: "O crime
da Porta da Márnoa", por exemplo). e te relato a cotidianeidad , a realidade, é un mero trampolin nece ário para dar un alto que
confunde, con fronteira mi terioa , o canto e mai a poe ia. E a

1 - ------

Eulóxio R. Ruibal

"confusión'', na que estriba a
grandeza do relato, ten que ser,
debe ser, inexplicábel se se quer
manter a verosimilitude e a unidade do relato.
Ruibal soubo
fuxir da trampa realista pa- Ruibal sai
ra abrazar a
indene
realidade.

desta nova

Mais hai ou- aventura
tro elementos
que, estes si, porque
atravesan to- sabe contar,
dos os relatos: sabe
o humor, a ironia, o riso. O inventar
humor é fra- mundos
ternal. A iroque se
nía non ten
malícia nen poden levar
sátira e serve aos demais
para apre entar e de creber
o seus person ax e , xentes
humildes a maior parte, ás veces
rara ou e traña , pero humildes,
nunca airada . Hai un ri o íntimo
que alimenta os_relato , un riso

Alén do riso, do
humor, da irania,
hai outro elemento
importante, quizá decisivo en todos estes relatos: a linguaxe, unha
linguaxe coloquial, liberada de relacións costumistas --nas que se
podía cair doadarnente mercé aos
personaxes que pululan polos relatos-, que serve á función humorística. A linguaxe, sinxela e
· plena de sentidos, enche de contido uns diálogos áxeis, divertidos,
verosímeis, irónicos e humorísticos. Eses diálogos transparentan o
oficio de dramaturgo do seu autor.
En suma, unha linguaxe que é antídoto contra todo artificio e toda
pretensión.
E, por último, hai un elemento
que, por desgrácia, cada dia está a
desaparecer roáis e máis da nosa
literatura: a oralidade, que abroUa,
sobretodo ~n dous relatos: "Mingos de Beade" ·e "Conxo, mon
amour", excelentes cantos --0 segundo, para quen isto asina, o mellar do volume- de feitio realista.
A oralidade -sobretodo en "Conxo, mon amour"- nada ten a ver
co folclorismo, asasino da oralidade, nen coa mera transcirción da
fita magnetofónica. Pero non é un-

ha oralidade da ante-escrita. E o
que é máis importante, ten en con. ta os achados expresivos non só da
escrita, senón dos denominados
meios de comunicación de masas:
periódicos, rádio, cinema, televisión, video. Quer dicer, Ruibal usa
dunha oralidade moderna, que integra no seu seo todo aquilo que a
escrita e os meios de comunicación de masas desenvolveron tan
extraordinariamente: os recursos
expresivos. (Non foi Ruibal un dos
pioneiros do cinema galega?) Un- ·
ha oralidade, en fin, que se afronta
dialecticamente á escrita dentro da
escrita; unha oralidade que restitue
a conceición do tempo natural,
quer dicer, do tempo que está íntimamente ligado aos episódios da
vida da comunidade. Ese tempo
non é lineal, senón espiral. A oralidade, enfin, aparece ligada á memória, unha memória que vai unida á verdade histórica, á memória
histórica. Non esquezamos que
moitas veces se está a reclamar
m:iha narrativa da mernória. Case
sempre, esa memória é falsidade
da história (véxase o escrito de
Torrente Ballester no nº 15 do Boletin da Fundación Federico García Larca -dedicado a Álvaro
Cunqueiro-: é o exemplo paradigmático de como a memória pode ir contra a verdade histórica).
Contado, e mália excelentes relatos e alguns moi bons, como os
dous citados, óu o último do volume, non estamos perante ~n libro
excepcional por mor dalguns cantos falidos por completo: "Comic
de familia'', "Hai 50 anos" ou
"Patrice". Pero, como diciamos ao
comezo, Ruibal sai .indene desta
nova aventura, porque sabe ·contar, sabe inventar mundos que se
poden levar e criar e contalos aos
demais: resiste o paso á li~eratura
oral, un dos maiores méritos de
todo narrador que se prece. +
· XGG
(1) Col. Narrativa. Edicións XeraisConsorcio de Santiago. Vigo, 1994.
196 páx.

NARRATIVA

Dezaoito relatos concibidos e xestados en longas e delongadas camiñadas
pousonamente trazadas ó chou sobre das vellos pedros de Santiago. Aquí
aparecen os incondicionais de Compostela que sempre volven á cidade porque
lles quedaron esculpidas as letras no ceo do poda/ de tanto nomeala.

NA MESIV'A COlECCIÓN

DE CORPO ENTEIRO
Euloxio R. Ruibal

XERAIS

~"
~~

CEMITERIO DE ELEFANTES
Francisco Alonso

SELVA NEGRA

Miguel Suáre:z ~I
·'
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água /manto de noiva /branca".

Da mitoloxia

Neste camiño que atravesa Heloísa, aparecen heroínas solitarias,
en perigo, mulleres fuxindo de
agresións, unha loita permanente
contra axentes externos. Dores:·
"dunha muller que corre espida a
través dun bosco".

ªº

escepticismo
por mil
. ,...,
caminos

"da espinosa vía da muller que lucindo espléndidos brazais / pousa
amán no torso do amante".
"A que camiña atravesa extensas
avenidas/ a ambos lados érguense
cruces con cabeza de león".

Heloísa
de Chus Pato
Heioísa é o segundo libro da poetisa ourensá Chus Pato que ven
de publicarse na colección de poesía de Espiral Maior. He loísa
entronca coa liña suxestiva por
veces hermética da sua obra anterior Uraria do ano 1991. Mais a
sua creación foi aparecendo en
revistas como Festa da palabra
silenciada, Andaina , Luces de
_Galiza, así corno en libros colectivos como Palabra de m'ujer, Sete poetas oÚrensáns, Poesía dos
aléns e, xunto con outras sete
mulleres, na obra 8 e medio das
Edicións do Dragón.
Tras unha coberta lúdica de María
Ruido, Heloísa emerxe dun mundo
de fábulas, cantadas (tamén no limiar de Xavier Cordal) con laúde,
envolta nesa luz misteriosa dos
tempso remotos ata enlazar cun
presente máis reflexivo, tempo en
que a lucidez devolve a ollada máis
rebelde e máis ácida da escritora.
O libro consta de yintecatro poemas, divididos en dúas partes: un
introductorio e unha saga de vintetrés de irregular formato, no que
se agacha a autora á's veces nun
ton impersoal, e outras como narradora áxil, aberta, abríndolle a
paso a personaxes lendarias, nunha construcción fragmentada e surrealista do universo.

Heloísa transita por paraxes cheas
de castelos, cervas brancas e reiseñores, espectadora distancia da
escea, nunha actitude contemplativa, ás veces: "Heloísa acobádase
entre as almeas da torre dun castelo / adopta a mesma posición que
segundo os clásicos adoptan as
damas / para contemplar os· combates dos guerreiros".
E outras cun ton desafiante, catártico, cerne da acción: "Digo-vos
que a muller que danza no meio

"como imaxinar o rostro da muller
cornbatendo co león"
Ven a canto o estoupido da rabea,
irónico e inevitable / "Entón igual
que hoxe elexería ser Marat".
Maria Xesus Pato.

das leiras de centeo /bate cos seus
pés a planura da morte".

corazón devora/ velaqui o elmo, o
escudo, os arautos, todos".

Hai nos versos de Heloísa centos
de camiños, séculos, culturas, viaxes a ningures, terrores labirínticos. Hai voces terreas e voces siderais. Segmentacións, "Transfiguracións ".

En Heloísa non quedan atrincheradas as lembranzas, se cadra non
existen, dentro dos cánones tópicos
do intimismo romántico, pero a poetisa pode imaxinar un imposible
recordo emocionado do seu bisavó
Xoán: "Xamais poderei saber como eran os teus olfos /nen como
brincaban neles peixes das douradas rotas de Antioquia / nen o croar das ras, nen se nos teus brazos
aniñaban garzas/ ou cigoñas".

As personaxes mitolóxicas son
misturadas habilmente coas nítidas
sensacións e vivencias da escritora. Rerois míticos, políticos ·
e pensadores
cantan
no Chus Pató
mesmo orfeón. Todos te- logra
ñen voz pro- desviar o
pia, todos son mito,
protagonistas
da historia, descontextu
producíndose alizalo para
unh~ curiosa
fa celo
simbiose. Hei
enlaces tonais, brincar nun
saltando de xogo
octava en octava perma- estético
nentemente,
de símbolo en
símbolo, pontes que chegan de Apolo a Voltaire, de Heloísa a Iocasta etc...
Atopamos. tamén subidas e baixadas do ceo aos internos, altas torres e caveiras de amor; amor que
pode deixar nos versos esencias
de po namorado: "Velaqui a caveira do amor / e velaqui a cinza
que antano os seus osos foran /
Velaqui a cinza, viño que o meu

Se hai un espacio protagónico para
a palabra, a escritora deíxase seducir polo xogo erótico da linguaxe:
"pois na orde simbólica as funcións- da lenguaxe non se definen /
pola eomunicación senón polo
principio do pracer. / Queridísirno
amor: a relación_coa palabra é
sempre incestuosa. / O antergo
deus entre as miñas pernas /Roto".
Neste aspecto é viable establecer
unha vía de conexión coa escrita
de Mª Xosé Queizán no libro Despertar das Amantes, na que a palabra corporizase, a-letra baixa pola pel e a sensación materialízase
na expresión poética.
Tamén a palabra oculta ten en
Chus Pato o seu recoñecemento
apaixoado, ocultamento histórico,
violento: "Digo que aprendeu a viver, pálid(:! /que se lle quedou escrita a voz nas paredes calcinadas
do labirinto /errante" ... "Aprendeu
a ser palabra / a vaticinar ausencias / e foi-se-lle mudando o corpo

EDICIÓNS ESPIRAL MAI.OR
NOVIDADE

NOVIDADE
Eidos da Mirada celebra a
língua desde o seu próprio celme:
a expresión dun sentimento lírico
como xénese profunda da
experiéncia humana

A

crepúsc~~

alba e o
canta
as paisaxes interiores do ser
frente á natureza: unha ética viva
da sensibilidad.e.

Mentres, cunha grande carga de
humor consegue despertar do ensoño mítico: "No meu soño non son
a mocita de abril / non son a princesa de Aquitania / non sei patinar
/ non teño laúde / non son Santa
Gúdula /non son Ilduara Eriz".
De todos modos a pesar de non
ser "esa que o mundo imaxina'', a
escritora experimenta un gozoso
regusto polo diferente, pola consciente oriiinalidade da propia escrita: ''Na miña escrita son astronauta nunha noite de verán".
Un goce semellante é introducirse
nas figuras de Heloísa , "apercíbilo cinco veces seguidas por cada
un dos sentidos, e cada volta atopar unha nova greta pala que serpear, na escuridade, en certo xeito
transgresora e ousada, na que a
poeta enfila os seus versos e ela
mesma condiciona a: "ese espeitar
cando souben qúe a escuridade era
o único posíbel".
As posibilidades desta arbitraria
combinación de mitos serían infinitas se a poetisa desexar como
fin útlimo asolagamos no misterio, que certamente consegue, pero con estes elementos, Chus Pato
vai máis alá e logra desviar o mito, descontextualiza)o para facelo
brincar nun xogo estético.•
MÓNICA BAR CENDÓN

EDITORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN
Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cadernos da EDG
Edicións Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións cJe autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas

PRODUCCIÓNS CULTURAIS

A R T E S A

EIDOS
DAMIRADA

AALBA
E O CREPÚSCULO

ANTONIO DOMÍNGUEZ REY

XOSEFINA CERVIÑO LAGO

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .--- - - - - - - - - - - - ·-. -:: - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - .

Nos últimos poemas a autora afá tase levemente da fan tasía e a desmitificación leva ao conseguinte
escepticismo: "Sinto que ao derrubaren-se-nos as probas / teña que
facer un brindis polo futuro".

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

Gorevisión,
vitamina
nas ondas
Orixinalidade
na TV de Narón
Desde o espazo exterior, gravidade incerta e atmosfera de botella,
as ondas traen ao Capitán Harvey.
A cara vista de Gorevisión , semente da televisión local de N arón. Vintetantos programas, divertidos e interesantes desde o primeiro, son a mellor proba de que
van ben encamiñados.
Mentres que o conceico de televisión local é sinónimo de pantano legal , adiantados pala iniciativa e con alguns blufs soados
(que pasou con Televigo?), seica
fora do macroestruturali mo das
grandes cidades as cou as están
máis claras ,
sen rodeo s.

e
e
f

e
l.J

e
A televisión Gorevisión
local de Na rón é xa unha éun
realidade , a divertido
un paso de
programa.
Ferrol están a
invadir as on- Tomando a
das hertzia- saco da
nas. Gorevisión é un di- M1V,
vertido pro- adornando
grama de te- o programa
mática basicam e tn e musi- con vellos
cal, e que co- anúncios e
mo o seu no- tomas de
- me indica, nútrese de reta- televisión
zos televisivos, un auténtico programa
frankestein. Tomando a saco da
MfV, adornando o programa con
vellos anúncios e tomas de televisión, con meios precários e un cenário feíto de restos de vellas na- ,
ves espaciais escangalladas, é un
programa botado para adiante. As
. limitacións técnicas fanse esquecer coas ganas e o sabor do distinto. Prestan moita atenci6n aos
concertos e bandas da zona, con
frecuentes actuacións e entrevistas
nas salas Bristol e A Nave.
Todo un espaldarazo para -a xente
con ganas, ainda se poden facer
cousas. Que dure. t

XORXOVAZ
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A insubtnisión,

Canle
de pa.g o
Unha opción
contra o
comercialismo e
a publicidade
Segundo os dados de Sofres TVE1, Antena 3 e Telecinco recadan o
75% da audiéncia televisiva do estado. As tres cuartas partes dos que
ven televisión elixen algunha das
tres grandes cadeas estatais. Se
comparamos a programación das
tres, comprobaremos que as coincidéncias son constantes: concursos
horteras, cómicos insofríbeis, espazos morbo os, programas que trafican coa intimidade allea, melodramas seriados, galas musicais, bromas rid(culas, sesións matinais de
debuxos animados, tres infonnativos diários de média hora. .. A semellanza é abraiante e demonstra
que as tres cultivan unha programación de carácter xeral, completamente convencional e praticamente
intercambiábel, diferenciada só polo estilo, a cenografia e as caras.
Por que pasa isto? Que gañan as cadeas de televisión repartindo un
mesmo modelo cando o gasto dos
espectadores é amplamente variado? As respostas hai que buscalas
no réxime de oligopólio do mercado televisivo, a lei limita a seis o
número de televisións que ternos
agora. Como as preferéncias dos televidentes son tremendamente diversas, as empresas televisivas non
poden satisfacer a todos, asi que
tentan chegar á maior parte de nós:
canto máis pobres sexan os contidos oferecidos máis xente poderá
entendelos· o mái rendábel para o
empresário audiovisual á dirixir a
ua oferta a esa parte da audiéncia
pouco esixente escasamente crítica que 6 pretende agacharse por
un intre da vida, envolto na aséptica burbulla da televi ión; un tropel

numeroso e fiel, nada hostil co vendedor e suficientemente importante
para que prospere o negócio por
pouco que se axusten os gastos.
Sen embargo, hai .outro modelo
televisivo que trata ao espectador
como cliente, non como suxeito
estatístico; trátao como persoa capaz de pensar, non como parte
dunha audiéncia vendíbel aos
anunciantes. A comercialización
remata co carácter de servizo da televisión. a publi- A
cidade impón
as suas exi- comercialixéncias, dicta zación
os contidos, remata co
estabelece as
regras. Para carácter de
evita la hai servizo da
duas posibili- televisión. A
dades: dunha
banda a televi- publicidade
sión propria- impón as
mente pública,
financiada po- suas
las adminis- exixéncias,
tracións públi- dicta os
cas; doutra, as
canles de pa- contidos e
go. No Estado estabelece
español:
a
Duas e Canal as regras
Plus representari an dalgun
x.eito estes
dous modelos plenamente desenvolvidos noutros Estados.
O estilo de Canal Plus expresa con
argumentos poderosos a posibilidade certa de combinar nunha mesma
poción calidade e negócio tanto na
programación codificada como tamén nos espazos abertos aos non
aboados. Á marx.e da batalla pola
audiéncia, liberada dos poderosos
tentáculos da publicidade, Canal
Plus comprométese co espectador.
A primeira diferéncia fundamental
atópase no estrito cumprimento
dos horários. Lonxe dos irritantes
cámbios de programación, Canal
Plus adiatna a sua programación
completa, con tempos exactos, un
mes antes da sua emisión.

Non obstante, a característica formal roáis surprendente en Canal ·
Plus é o seu critério irrenunciábel
por salientar por riba de todo o
valor intrínseco das imaxes, por
si mesmas. e como resultado da
sua combinación. Desgraciadamente, os profisionais da imaxe
esquecen a miúdo os elementos
que poden manexarse nun relato
televisivo, limitándose a escreber
un texto, lelo e cobrilo con imaxes máis ou rrienos relacionadas
co texto, ás veces sen imaxe nengunha, so mente a cara, do apresentador. Deste xeito, incribelmente, a imaxe depende do texto,
a televisión trócase en rádio con
bonecos. Canal Plus aposta polas
imaxes primitivas, eco son orixinal <lesas imaxes. Por que contar
unha 'h istória con palabras se pode contarse. con imaxes? Programas como "24 horas", "O dia
despois", "O máis plus", "Primeiro plano" ... (todos eles sen
codificar) son atípicos no conxunto de programas infonnativos,
deportivos e culturais do panorama estatal, e sono por privilexiár
o impacto visual das imaxes: se
podemos presenciar 24 horas do
aprendizaxe dos novos policias,
se podemos analisar con imaxes
os movimentos tácticos dos xogadores dunha equipa campiona, se
podemos coñecer a meio dos seus
protagonistas, en plena rodaxe,
como son as personaxes dunha
película ... non queremos que· o
canten cunha impersoal voz en
offcon imaxes de arquivo.
Nesta liña de interpretación bai que
incluir os elementos de continuidade: as cortiniñas son unha exhibición de fantasía; "Pezas Canal
Plus" converte en pequenas pérolas
audiovisuais o que para o resto das
televisións son meros axustes de
emisión, e o xeito de promocionar
os seus mellares programas é paradigma do que supón aproveitar a
potencialidade expresiva das itnaxes unidas para suxerir emocións.
Como di a sua máis recente campaña publicitaria: réndome. +
ANTÓN CORTEGOSO

Yellow
pixoliñas,
rock
adubado de
bon humor
Sons Galiza é sen dúbida un dos
grandes do folk galega, cunha longa experiéncia, pero as suas incursións no eido do rock contábanse
coma as vacas no millo. De feito,
este segundo disco de Yellow Pixoliñas, Lacón lover coido que é o
primeiro de rock claramente acertado do selo lugués. Primeiramente o disco soa correcto, non en van
a produción é de Alberto Torrado,
que amosa unha vez máis a sua
competéncia. Ademais, non hai
que escquecer a banda que firma o
LP. Yellow Pixoliñas é un grupo
con grandes cualidades, que derrcr
chan en directo que aparecen tamén nas gravacións. Grandes doses de esoontaneidade, divertidos,

e
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protagonista no Festival
da Poesia no Condado
A XIV edición refórzase

con exposicións de pintura e f otografia
•A. ESTÉVEZ

Este ano o Festival da
Poesía no Condado
muda o seu cenário. Na
sua XIV Edición
abandoa o Castelo de
dona Urraca en
Salvaterra para
trasladarse até a
Carballeira de Fornelos
da Ribeira, unha
parróquia que se atopa
no concello de
Salvaterra, pero á beira
do río Tea e non do río
Miño.
O festival, que terá lugar o Sábado 24, non será o único acontecimento que organice este ano a
S.C.D. Condado. Ademais da lírica, haberá foto grafía, pintura e
as habituais actuacións musicais coas que se
pecha o festival
ano tras ano. Para os organizadores, o certame
segue tentando
cantarlle á liberdade e á utopia.

Yellow
Pixoliñas
picoteán un

E como non pouco de
se trata so.:.
mente · dunha todo, desde
cassette de Mano negra
chis tes, ten
até ZZTop
que haber algo
máis: Variedade de formas musicais.
Picotean un pouco de todo, desde
Mano negra até o claro acercamento a ZZ Top de "The Mary
Castañas blues", ou o reggae salferindo grandes doses de enxeño
1- • • . -

.

para "Oh-Hanna", unha canción
con prémio cando se desentraña
a sua letra. "Mi barbie y yo" é
claramente freaky, e non faltan
os tipismos da terra como "cagallos", que persoalmente téñenrpe
un pouco aborrido.
Leituras claramente galegas de linguaxes meridianamente americanas, pronunciación mestiza e rock
todo terreo nun cóctel desmadrado.
O resultado é ben apetecíbel.
Rock adubado de bon humor, e algo de enxeño a pescudar.+
XURXOVAZ

As exposicións serán inauguradas coa actuación do coro de cámara, Camerata ad Libitum. A
mostra de pintores que se expon
nesa semana ven do museu do
Deza e contén a obra de trinta e
sete autores. Alguns deles son
Antón Lamazares, Xabier Arias,
Carmen Prieto, Camili Caamaño,
Ramón Trigo, Vitória Femández
e Laxeiro.
A exposición de fotografía recolle
os traballos seleccionados no I
Concurso Fotográfico Rompanfi-

Asimesmo, denuncian a pouca
axuda que receben de parte das
institucións para ;
a celebración do
festival. Mália
isto, son moitos
os escritores, poetas e partidos
n a c i o n·a 1i s ta s
que, todas as
edicións, amasan
o seu apoio a esta iniciativa.

A pasada edición
levarase a cabo
baixo o lema Poesia en liberdade,
xa que no ano 1992, o Governo
Civil de Pontevedra impuxera á
SCD Condado unha multa de médio millón de pesetas por non solicitar a autorización para celebrar
os actos. A necesidade de peder
este permiso· viña amparada pola Lei de Protección da Seguridade
Cidadán ou Lei Corcuera.
pero case como quen non
quer a causa.

rán, do dia 18 ao 25, duas exposicións, unha de pintura e outra de
fotografía. A solaina do Piloño
pretende converterse nun· novo
espazo criativo e de exposión.
Quer atender todas as formas de
criación artística, trasladándoas
do meio urbán ao meio rural; levar a pintura e a escultura ao pavo. A Solaina ten un espíritu e un
compromiso de insubmisión ante
os moldes que se lle quer impor
ao arte.

Neste ano, o festival faise eco do
problema da inslHilisión e apresen- .
ta como lema: Insubmisson, umha atitude ante a vida. Para os
organizadores do festival, son os
mozos antimilitaristas os que están
sofrindo a maior represión por parte do Estado, convertíndose en
presos políticos. A poesía quer
server de queixa ante o feíto de
que a cárcere sexa o remédio para
os mozos que fan da insubmisión
unha abriga moral e política.

Pintura e fotografia·
Na parróquia de Fomelos da Ribeira, as salas da Reitoral acolle-

las. Esta s.e lección amosa sentimentos, atitudes e protestas dos
mozos ante a obrigatoriedade do
servizo militar.

Noitiña de música
e poesía
A partir das seis da tarde do Sábado 24, comeza o recital de poesía
na Carballeira de Fomelos da Ribeira. Como nas anteriores ediciQns, estaran presentes poetas galegas, portugueses, mozambicanos, bascas e cataláns.
Despois do recital, comezará a
música, que se prolongará até
máis alá da meia noite acompañada dos excelentes viñas do
Condado. Este ano actuarán Os
Bochecinchas , un grupo con influéncia rap, A Quenlla, Chouteira, Heredeiros da Crus, que
veñen de editar o seu primeiro
disco "A cuadrilla de Pepa a Loba" é Leonel Almeida, intérprete
de Cabo Verde.•
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Un Simpósio difundirá en Vigo

as literaturas escritas no idioma portugués
·A

cultura portuguesa ten de unha ligazón.aos gal egos
• LGÓMEZ

A necesidade de criar
ligazóns entre a Galiza
e as culturas que se
·expresan na fala
portuguesa faise
progresivamente
realidade. ·O Leitorado
de Portugués, xunto co
Departamento de
Filoloxia Galega da
Universidade de Vigo e
o Centro Portl:J.gués de
Vigo organizan un
Simpósio a celebrar
os días 21, 22 e 23 de
Setembro no Centro
Cultural Caixavigo.
·Cóntase coa presenza
de destacados
persoeiros da lusofonia,
como Jorge Amado,
Maria Lúcia Lepecki ou
Lívio de Morais.
Este simpósio non está pensado
para un público especializado nas
matérias e1eitas, senón co fin de
resultar accesíbel a calquer que teña interese. Despois de cada conferéncia estabelecerase un debate
orientado nunha dinámica de esclarecirnento das idea8 e conceitos

Escultura de Lívio de Morais.

dos que previamente se estivera
falando. O obxectiv"o destas xornadas é dar unha idea máis profunda sobre o feito de que o portugués non é só a língua falada ao
·Sul do rio ·Miño senón que outros
povos, culturas e literaturas exprésanse en língua portuguesa.
Maria Lúcia Lepecki, profesora de
Literatura portuguesa, conversará
sobre a saída do portugués dos
seus lindes territoriais, a partir da
cal este idioma circulou pola Africa e o Brasil dando orixe ao fenómeno de sincretismo cultural lusoafro-brasileiro.
As eseritora portuguesas Lídia
Jorge, Wanda RamQs e o autor
Joao de Melo talarán da literatura
portuguesa e da re\acións que e ta mantén coa Galiza. A poetisa
Vera Lúcia de Oliveira -brasileira- e Ana Paula Tavares -angolana- acercarán ao público aspectos das suas obras, asi como o
carácter das literaturas nas que están instaladas como criadoras.
Neste intercámbio divulgador de
formas culturais, a presenza e
participación de musicólogos
portugueses contribuirá a que o
fado se afaste do mistério da sua
orixe_ Helena de O, musicóloga,
acompañará con palabras os acordes de viola que interprete o seu
compañeiro, José Lúcio, tamén
musicólogo.
Várias conferéncias do Simpósio
teñen como finalidade a aproximación ás literaturas brasileiras e
africanas en portugués, asi como á

arte afyicana en xeral. Tres películas, de orixe 'p ortuguesa, brasileira
e africana, serán proxectadas no
curso destas xomadas. Ás noites,
os conferenciantes visitarán os
pubs da cidade, nos que de maneira máis espontánea que nas
conferéncias poderá xurdir o colóquio e a conversa. O 23 a moc;:ambicana Eisa de Noronha recitará
para os presentes poesia en língua
portuguesa de todas as latitudes.

Pintura-espello
de Africa
Da pincelada de Lívio de Morais ten e dito que son "o menor
ponto de encontro coa vigorosa
eséncia da africanidade'. O
moc;:ambicano Lívio pinta grupos
de mullere camiftando na estepa
e na abana. As suas pinturas deixan escapar a idea de que na África non é posíbel a dispersión do
indivíduo e apresenta a este sempre como parte de núcleos humanos localizados dentro do horizonte. As paisaxes que representa remiten, segundo corrobora o crítico
galega Xosé Loi García, a unha
carga de ancestralismo. O matices e as metáforas que este artista
emprega son parte da expresión
plástica africana, portadora dunhas características particulares
tanto no plano formal como no
cauce de ignificados referenciai
e mentais polo que discorre. No
curso do Simpó io de cultura de
língua portugue a Lívio de Morai , falará en conferéncia da arte
africana como te temuño antropolóxico da identidade africana.•

Escalas de verán para f armar mestres galegas
'

.

A ASPG e a CIG organizan 10 Xornadas en Setembro
• LUPE GÓMEZ

A Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega e a Confederación fu.tersidical Galega teñen programado para
o mes de Setembro a celebración
de l O escolas de verán a desenrolar
de xeito descentralizado. Por poñer
un exemplo, un seminário a desenvolver en Ferrol do 19 ao 23 deste
mes tratará do vídeo edu~ativo no
ensino da literatura. Serán proxec. tados os asistentes fitas sobre figuras da literatura galega como Luis
Seoane, Otero Pedrayo, Cunqueiro
e Celso Emílio Ferreiro. A exposición completarase con conferéncias
que serán pronunciadas por profesores de Galego no Ensino Médio.
As entidades AS-PG e CIG asinaron no ano 1992 un acordo de colaboración no que decidían a organización conxunta de actividades
formativas dirixidas ao prófesorado non universitário. Esta iniciativa foi ben acollida e renovouse e
ampliouse nos dous anos sucesivos. A base comun desta colaboración é a preocupación por oferecerlle ao profesorado unha proposta de formación que sexa diferente á institucíonal e promover
outra forma de ensino máis vence~
liado á realidade galega.
A programación atende ao obxetivo da renovación metodolóxica e

X rnada r e ñ ida
pola Con ellaria

didáctica, tratando de cobrir os
valeiros que se observan nos planos formativos das Escotas Univérsitarias de Formación do Profesorado e das Faculdaq,es Univérsitarias. Aspectos tan impoqantes
como a educación física, a educación sexual, psicomotricidade, utilización dos meios audivisuais,
educación meio ambiental etc.,
que tan pouca releváncia teñen neses centros formativos atopan nestas Xomadas un lugar destacado.
No aspecto da galeguización, estes cursos refírense non só a que o
idioma veicular do ensino sexa o
galega, senón tamén a que os contidos versen sobre a nosa realidade. Na presentación destas xornadas os seus organizadores apuntan
que "difícilmente o profesorado
pode enfocalo asi •.cando hoxe nos
planos de ensino universitários é
meramente ocasional e esporádica
a presenza da História, Língua ,
Literatura, Economia, Filosofia ou
a Xeografia do próprio país".

A Formación
institucional de mestres
é deficiente
A estructura destas Escolas de Verán é similar en todas elas, cunha
duración dunha semana. Nas sesións de tarde desenvolvense se-

A introdución ao folclore na e ola,
o endeirismo como recurso didáctico e o inglé na educación infantil
erán tratado en Ouren e. Encarna
tória, falará
Otero, profesora de
en Ribeira da hi tória de Galiza vi ta desde a perspectiva das mullere .
Na Semana Pedagóxica de Verin
Vitória Diéguez, psicóloga do Servizo de Atención a Disminuidos de
Verin, tratará a aprendizaxe encamiñada a "viver na diferéncia: camiño da integración". Alguns dos
seminários dos Encontros Pedagóxicos de Ferrol serán sobre naturismo e cenificación de poemas.

m

minários e obradoiros de carácter
prático. Na sesión da noite hai
conferéncias, debates, proxeccións de audiovisuais educativos,
actos culturais, etc. Teñen cabida
nestes cursos tamén diversas saídas ou excursións de tipo artístico,
meio ambiental e cultural.
Do 19 ao 23 deste mes celebranse
As Xornadas do Ensino en Vigo. O
programa consta de seminários sobre Matemáticas e Astronomía,
Educación para a paz, Método de
leitura Chirlo Merlo· e (des)animación á leitura, entre outros. Na mesma data serán os Encontros Pedagóxicos, en Ferrol, Ourense e Santiago
e a Semana da Educación en Pontevedra. A Semana da Educación
Meio-ambiental será en Muros, do

19 ao 22. De.:.> 27 ao 30 terá lugar a
Semana Pedagóxica de Verin.
En Muros formará parte da experéncia unha excursión ás construccións megalíticas da Serrado Barbanza e unha conferéncia sobre as
mesmas. Outra parte da programación está constituida por obradoiros de traballos con papel recicla. do, iniciación ao debuxo artístico e
talleres de modelado de barro e
cesteria. Na Semana de Educación
de Pontevedra orientarase aos profesores sobre a expresión dramática infantil, a criazón de máscaras a
partir da reciclaxe, o xogo tradicional, a música e a arxila na escola. ·
Tamén se tratarán outras cuestións
como as estratéxias para animar á
leitura e a educación da língua.

Nas Escalas de Verán van intervir
persoalidades de recoñecido prestixio no ámbito educativo e .cultural
como é o caso dos escritores Xosé
Neira Vilas, Manuel Maria, Maria
Xosé Queizán, Pilar Pallarés, Bernardino Graña; Mini e Mero -mestres e membros do grupo musical
"A Quenlla"- e a sociolingüísta Pilar García Negro. Estas Escolas de
Verán están recoñecidas pola Consellaria de Educación, polo que os
asistentes recibirán unha certificación válida ~ efeitos de todos os
concursos de ámbito galego. Os inter~sados ~e.r~n_ que diri'xirse a cal:
.quera local da CIG ou da AS-PG. +
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Esculturas de pataca na festa de Coristanco
Tamén a festa da Anguia e a procesión das Mortallas
Non está rematado o mes de Setembro e tampouco o tempo de
festas . Este Domingo celebráse
por decimocuarta vez a Festa da
pataca de Coristanco, en Bergantiños. Pola mañá saen en "procesión" tractores engalanados con
traxes feítos a base de patacas nos
que aparecen representadas distintas figuras. Serán premiados nesta
romaria os mellores produtos do
campo e tamén as comidas gastron óm ic as ben preparadas. Ao
meiodia o produto exaltado pode-rá ser degustado, xunto cunha sardiñada. A tarde o espectáculo continúa cunha carreira de sacos e o
tradicional baile no que mozos e
mozas bailan sostendo unha pataca coa suas testas. Outra actividade da festa consiste na elaboración de figuras con patacas.

1957, época de maior pulo da arte
abstracta ibérica. Os autores publicaron un manifesto no que
cuestionaban o papel da arte e do
artista na sociedade e a criazón individualista da obra plástica, propoñían o traballo en equipa como
alternativa.

Na rua Charrua de Coristanco tamén e tará presente a compañia
"Os Quinquilláns'', representando
a obra "As viaxes fantásticas'',
coa que invitan ao público a facer
un percorrido pola imaxinación. O
folk é outro dos motivos para paalo ben este dia escoitando a múica do grupo "Tarai". Na madrugada, para o noctámbulos, non
faltará unha verbena de campo.

Numerosos ciclos
de cinema e teatro

En Valga, Pontevedra, celébrase a
Festa da anguia, os dias 23, 24 e
25. O Venres comeza a cata de caña que mantén ao asexo aos colleiteiros da zona por ver quen consegue o prémio á mellor augardente,
que pode ser branca, de herbas e
to tada. O Sabado á noite faise unha queimada popular, de balde para todos os que se acheguén ao
fe texo. O ultimo dia será repartida, entre os asistentes, anguia frita
máis empanada. Xantar será servido en louza de barro para comer
como en tempos pasados.
E te Domingo dia 18 atrae a atención de moitos creentes a celebración na coruñe a vila de Póvoa
do Caramiñal, da proce ión das
mortallas. Un ritual do que moito
participan para mostrar o seu
agradecirnento ao Xesus Nazareno
por curar despois de estar en perigo de morte. O costume é ir cun
ataúde ao carón, que sosteñen
amigos ou familiares, ainda que
alguns van metidos dentro do próprio cadaleito. Nunha ocasión unha muller tiña a dous fillos ofere-

película "0 tambor de folla de
lata", do director alemán Volker
Schlodorff, baseada na novela do
mesmo título escrita por Günter
Grass.
Outra cita posíbel co cinema é a
Semana de Cinema de Autor, en
Lugo, na que serán proxectadas
33 películas, do dia 19 ao 23 <leste
mes. Entre os títufos previstos están "Chovendo pedras", "O olor
da papaia verde" e "A lista de
Schlinder".

A principal aportación deste grupo de artistas foi a "interactividade do espazo plástico'', que consistía na interacción permanente e
dinámica dos elementos da obra
como a forma, a cor, a línea e a
masa. Esta vangarda estivo representada polos arquitectos Juan
Cuenca e Juan Serrano; os pintores e escultores Agustín Ibarrola e
Angel Duarte e o pintor José
Dl;larte. Traballaron en París e Copenhague.

Esculturas feitas con patacas na festa de Coristanco.

cidos e foi a Pobra con dous féretros brancos. Para compensar estas práticas a vila do Caramiñal
oferece ese dia tamén comida, festa e baile.

Pintura de vangarda
e música tradicional
O Ciclo "Raices europeas" segue
até finais de Setembro enchendo
as noites de música na praza compostelá do Toural, situada na zona
vella. Un dos vindeiros concertos,
celebrado ao ar libre e no que a
asisténcia é de balde, é o da portuguesa Mísia, que interpreta fados
e que estará en Santiago o Sábado
23 de Setembro. O Xoves 29 o co-

ñecido grupo de folk galego "Na
Lua" pechará a programación deste ciclo. Esta agrupación realiza
unha música caracterizada pola
mestura do tradicional e o contemporáneo. As raíces musicais da
Galiza, Portugal e a área céltica
conviven, no seu repertorio, con
movimentos de novo cuño aos que
. Na Lúa móstrase penneábel.
Tamén en Santiago de Compostela, no Auditório da Galiza, está
aberta até o 23 de Outubro unha
exposición integrada polas criazóns da "Equipo 57". Este grupo
de artistas coincidian en Paris, interesados pola obra do escultor
Oteiza. A equipa formouse no ano

En Vigo o ciclo "Produccións
orientais" abranxe unha selección
de· seis peJículas situadas xeograficamente no Oriente. O Ltis 19
proxéctase "Por que Bodhi-Dañna
se foi para Oriente?". Martes 20:
"O maestro das marionetas". Xoves 22: "O olor da papaia verde".
Os organizadores desta mostra
opinan que "esta pode ser unha
boa ocasión para desmarcarse do
ocidentalismo imperante -imposto
polos EEUU- na industria do cinema e voltar a nosa mirada a outras
cinematografías que están a cheg~ amodiño".

Despois da agradábel resaca que
deixou o ciclo de teatro de Cangas, os que gosten poden seguir
asistindo a representacións teatrais no ciclo organizado J?Olo departamento de Cultura do conce~
110 de Ponteceso. Este dará comezo o Venres 16 coa -posta en
cena de "Commedia" por parté
do grupo teatral "Ollomoltranvia", obra coa que se pretende
homenaxear a mémoria do comediógrafo italiano Carlo Goldoni.
O Sabado 24 o grupo Chévere representa un dos seus espectáculos
máis recoñecidos polo ·público
que é "Río Bravo". A mostra remata coa cenificación da ob.ra
"Canas ao aire" a cargo da compañia galega "Emeigual !"

O cineclube Lumiere, tamén en
Vigo, proxectará no auditório do
concello, as películas "Lei- 627"
-o 21, Mércores- e "Vacas", o
Xoves 28. _

Folk, Rock e Poesia

O cineclube Claqueta de Redondeta escomenza a sua programación de inverno o 16 de Setembro coa proxección da película
franco-polaca Danton de Andrzej Wajda, un dos máis prestixiosos directores polacos. A película é unha reflexión sobre o poder
seguindo a i:elación particular
entre Danton e Robespierre, vencellados e afastados polas suas
ideas na Franza da Revolución.
Foi realizada en 1982 e conta coa
participación de Gerard Depardieu, Angela Wilkler e Wojciech
Pszoniak. E para o dia 30 -Venres- está prevista a proxección da

Venres 16- Celébrase a "I Noite
Folk de Loimil" no campo da
festa desta parroquia do concello
-de A Estrada. O festival, ao que
se accederá de xeito gratuito, dara comezo ás oito da ·tarde e contará coas actuacións de "A folla
revirada'', "Tequexeteldere",
"Mutenrohi", "Calimbornio" e
1
'Pe de boi".
Sábado 24 no pub "Planta baixa"
de Vigo- Inauguraeión oficial do
"Clube de adictos a Deep Purple"
de Vigo.
Sábado 24- Festival da Poesia no
Condado, en Salvaterra do Miño.
Coa presenza de poetas galegos,
portugueses, mozambicanos, bascos e cataláns. Contará coa actuación dos grupos Bochanchinchas,
A Quenlla, Chouteira, Heredeiros
da Crus e Leonel Almeida, de Cabo Verde.+
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Convocatórias
Camerata ad Libitum organiza un seminário de música coral do 23 ao 25 de
Setembro no conservatório de música
de Ponteareas. O curso vai programado
para cantores e directores de coros, estudantes e mestres de música ou a todas as persoas interesadas no canto coral. Nesta ocasión, altemaranse a interpretación de obras corais co desenvovimento de técnicas e audicións, baixo
a supervisión do director e compositor
guipuzcoano Javier Busto. Wormación
e inscricións en Camerata ad Libitum:
Calvo Sotelo, 3 entrechán. 36860 Ponteareas. Teléfono (986) 66 14 97.

Concurso de poesia
Rosalia de Castro
A asociación cultural Rosalia de
Castro de Camella (Barcelona), convoca a VIII edición do seu Concurso '
de Poesia. As bases do concurso estabelecen un máximo de 100 versos e un
mínimo de 30, anque pódense enviar
conxuntos de poemas de temática comun s.empre que non excedan o máximo. Os traballos enviaranse en sobre
sen remite e baixo plica. A plica levará
escrito por fóra o primeiro verso do poema e portará os dado.s persoais (nome,
enderezo, DNI e teléfono). Os poemas
enviaranse por triplicado antes do 30
de Setembro de l 991f, ao enderezo da
asociación: Federico Soler, 71 . 08940
Comella. Barcelona. Os prémios (lº,
80.000 pta.; 2º 45.000 pta.; e 3º, 35:00
pta.)iallaranse nas xomadas culturais a
celebrar pola asociación no Outono de
1994. Iñformación no (93) 375 1O 54.

Curso de teatro
e vídeo en Vigo
A Asociación de Vic1ños de Teis coa
colaboración da Concellaria de Relación Cidadás de Vigo, oferece de bálde cursos de teatro e vídeo de 30 horas. Os interesados poden inscribir na
Asociación: Gerardo Campos, 2. Vigo.
Teléfono (986) 26 12 89.

Cursos
do Ateneo Santa Cecília
)'

tores e Artistas de Cuba, Federación de
Esudantes do Ensino Méio, Asociación
de Combatentes da Revolución, Casa
das Américas, Movimento Cubano pola
Paz e a Soberania dos Pavos, Consello
Ecuménico de Cuba, Centro Memorial
Martín Luther King, e as unións nacionais de periodistas, xuristas, economistas e arquitectos e enxeñeiros da cons. trucción. Hai unha proposta de prezos
para os asistentes que incluen a1oxamento 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, dias 19 e
20 de N.ovembro para a chegada e 25 e
. 26 para a saida). Os prezos van a 250
Dolares no Villa Panamericana, 300 no
Hotel Panamericano, 31 O no Hotel
Presidente e 380 no Copacabana.
Cómpre facer chegar as reservas, listados e lugares de-aloxamento amais de
datas e números de voos de chegada e
saida, con 30 dias de antecipación (2025 de Outubro) ao Instituto Cubano de
amizade cos Povos: Calle 17, 301 entre
He l. Vedado. Cidade de La Habana.
Cuba. Teléfonos do departamento de
Europa: (07-53-7) 32 08 17 e 32 54 05
(cinco horas menos en La Habana).

ción na extensión. Os orixinais enviaranse por triplicado, antes do 1 de Outubro de 1994, ao enderezo da A.C. O
Facho: Federico Tápia, 12-1º C. A ·coruña. O prémio ven dotado con 75.000
pta. para a obra gañadora, da que O Facho resérvase os dereitos de publica. ció.n durante un ano a partir do fallo.

Seminário
de música coral

O Ateneo Santa Cecilia de Marin artella unha série de cursos (pintura, encademación, inglés, música, baile e serigrafia) dunha duración de 9 meses a
partir de Outubro. Información en: Caracol 36, baixo. 36900 Marin. Teléfono (986) 88 02 83.

Encontros Pedagóxicos
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 Xelmírez, os fil Encontros
Pedagóxicos de Compostela. Este ano
os encontros contan con 1Oseminários
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 García, 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 Álvarez, Manuel Lourenzo, Luís
Bará, Mercedes Espiño, Manuel Amor
e Mini e Mero, integrantes do grupo
folk A Quenlla. Os Encontro tamén
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 ensinantes Do rosa ao violeta, e as conferéncias abertas a todas as persoas que
queiran asistir ainda sen se matricularen, "As repercusións laborais da aplicación da LOXSE na secundária" por
Benito Alvarez, e "As repercusións ]abarais 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 imprescindíbel do idioma galega na función
docente''. O prazo de matrícula vai até
o 16 de Setembro, e pode formalizarse
nos locais da CIG na Avenida de Lugo,
2 A, entrechán (Santiago). Información
no (981) 59 46 86.+

Ámbitos marítimos
O Centro Unesco da Galiza organiza o
I Certame Fotográfico-Visual Internacional sobre Ambitos Marítimo -Costeiros de Galicia. O concurso está
aberto, até o 20 de Setembro, a produccións visuais (fotografías en branca e negro e cor, electrografias e instalacions visuais), cun máximo de 3
obras por autor, que poden acoller as
modalidades: vexetación, fauna, práticas pesqueiras, paisaxe, fotoperiodismo de acontecimentos ecosociais, desembocaduras e deltas, ou
apartado
Ria de Vigo. Hai 350.000 pta. en prémios, que se dividen en 50.000 pta.
por autor e obra. Máis información no
Apartado de Correos 824. 15780 Santiago. Ou no teléfono (981) 57 06 92.

Certame de poesia
Fermin Bouza Brey

Os concellos de Cortegada de Baños,
Ponteareas e Vilagarcia convocan o terceiro certame de poesía Fermin Bouza
Brey. Poden participar todos os que o
desexen, que non teñan publicado nen- ·
gun libro de poesia, con obras orixinais
e non premia~ en outros certames. Estabelécense duas categorías (alunos de
EXB e poetas nóveis) ás que poden
concorrer obras de técnica e temática libre, apresentadas por quintuplicado en
fólios DIN A4, cun mínimo de 300 verEncontro Mundial de
sos no caso dos poetas nóveis. Os textos
Solidaridade con ·c uba
pódense entregar, antes do 9 de Outubro
A nación cubana a través das organizade 1994, en calquer dos concellos concións sociais que a representan baixo o
vocantes, sempre baixo lema e plica que
reclamo do movimento internacional de
inclua os dados do autor (enderezo
· solidaridade, convoca a todos os que
completo, teléfono e fotocópfa do DNI).
manifestan a sua oposición ao bloqueo
Os prémios: 50.000 pta na categoria de
ao Encontro Mundial de Solidaridade
EXB (25.00Q pta. para o autor e 25.000
con Cuba na cidade de La Habana do
pta. para o centro de ensino), e 150.000
21 ao 25 de Novembro de 1994. A pepta. para a categol'ia de poetas nóveis.
sar de que o bloqueo, xenocida e ilegal,
Os poe~ários premiados pasarán a proé repudiado por parlamentos nacionais
priedade dos concellos convocantes e o
~ intemacionais, por organizacións da
traballo premiado na categoría de poetas
máis diversa orientación ideolóxica
nóveis editarase na colección de poesia
por nomf;adas personalidades políticas,·
da editorial Espiral Maior.
culturais e relixiosas de todo o mundo,
a Administración norteamericana sosConcurso de teatro
tén o seu cerco ao redor do povo cubaO Facho
no. Unha chea de asociacións convocan
A Agrupación Cultural O Facho cono Encontro: Instituto Cubano de Amivoca a décima ~dición do seu Concurso
zade cos Pavos, Federación de MulleNacional de Teatro Infantil, aoque pores .Cubanas, Central de Traballadores
den optar todos aqueles autores que
de C1,1ba, Unión de Xovens Comunisnon teñan publicada obra algunha teatas, Asociación Nacional de Pequenos
tral en galega. Cada autor pode apreAgricultores, Comités de Defensa da
sentar todas as obras que desexe, mecaRevolución, Federación Estudiantil
nografadas a dobre espazo e sen limitaUniversitária, Unión Nacional de Escri-
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Exposicións

A cor das vangardas.
Con este título exponse
na Casa das Artes e das
Ciéncias de Vigo unha
selección dos cadros
dalguns dos pintores

máis inovadores do
panorama artístico
estatal. Unha ocasión
para ver unha boa
mostra sen se
desprazar ao Reina
Sofia.

Anúncios de balde
• A Coordenadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA) ven
de poñer en marcha unha campaña
contra a pesca con redes de deriva
no Atlántico norte, para colaborar na
presión aos organismos de pesca da
Unión Europea. A campaña consiste
no envio masivo de postais ao ministro de pesca da UE Jochen Borchert,
solicitándolle a desaparición desta :(orma de captura destrutiva nas auga do
Atlántico. Calquer persoa que queira
colaborar pode solicitar as postais ou
un orixinal para auto-editalas, enviando 50 pta. en selos novos a: Anxeriz
19, 52 D. Milladoiro (Ames). Ou chamando ao teléfono (981) 52 07 69.

• Necesítase mestre de galego para
clases particulares. Chamar ás tardes ao
(986) 41 51 21, e perguntar por Eva.
• Vendo chalet de 2 plantas máis garaxe e 2.550 m2 de terreo en Asados
(Rianxo). (923) 26 76 57.
• Asociación Máximo Gorki. Curso
de idioma ruso con 5 níveis, a partir
do 3 de Outubro, amais de cursos de
xadrez e danza folk dos países do leste. Todos impartidos por persoas altamente cualificadas. Para máis información charnade ao teléfono (986) 22 44
57, de 5 a 9 da tarde, de Luns a Venres,
ou pasar pola nosa asociación: Marqués
de Valadares, 14-1º oficina 5 (Vigo).
• Convocatória Vinte anos sem
Franco. Guardade codas as moedas
de Franco. Nao as gastedes, nao as
entreguedes nos bancos! Para acto democrático a celebrar no 20 cabodano
da sua morte. Permanecede atentos.
Seguirao instruc;oes.
• 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, 10-211 C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34.
• Me.s tre 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.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
encoros de Belesar, Os Peares e
;-p<>"'
...
••
•• Polos·
Santo Estebo. Información no (982) 24
• 29 27 ou 24 29 22. Recoméndase re•
• servar praza.
•
• • Quero mercar Ólibro Yo creo en la
••
•
Pedimentos a:
••
• clase obrera de Francisco García
•
•
••
••
A NOSA TERRA • Cinema
•• Camiseta 800 pta
•
Príncipe 22, baixo •

Salve. Ferguntar por Xoán Xosé no
(981) 32 50 18. Chamar de Luns a Xoves, entre as 9 e as 11 da noite.
• Licenciada bilingüe dá clases de alemán. Todos os nívei . Conversacións e
traducións. (986) 23 04 54. Vigo.
• Aluga-se apartamento-estúdio
com calefacc;om e agua quente. Dalhe o sol, ideal para estudante. Ga tos
de comunidade incluído , 36.000 pta.
(986) 49 06 88.
• Afeccionado ao futbol galego quixera conseguir gravacións das cancións ¡Ha!JJ Celta!, O Ce/tina e Foliada do Celta, que cantan os grupo A
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a:
Xabier Romero. O Lagar. Rua do Ulla,
l-311A. 15940 Póvoa do Caramiñal. A
Coruña. (981) 83 06 77.
• Alugo casa con xardin en Moledo
(Vigo). (986) 413003.

• In Proxecto literário. Unha revi ta
artístico-literária a partir dun grupo acial-alternativo. Comprende un monográfico A crónica dunha xeración perplexa, amais dun Contido 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,
noutumo ou rotativo, como recepcionista, conserxe ou vixiante. Toda Galiza. Seriedade e honradez. Apartado
521. 15080 A Coruña.
• Gostaria de receber correspondencia de moc;as e moc;os galegos para
iniciar amizade e inter-cambiar pontos de vi ta obre lema de aclualidade
(cultural, social, política ... ) e outro .
Joám Carlos Miranda Carro. Rua de
Camota, 15-1 11 • 15680 Orde .
• Oferécense pintores con experiéncia para traballar o fin de emana
na província de Ourense. Prezo económico. O intere ado poden chamar
ao teléfono (988) 24 61 15.
• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5x 14,5 cm.). Un p r
50 pta., dous por 75 pta., trc 100 pta.,
catro ou mái a 25 pta. a unidade.
Mandar o diñeiro en elo de correio ,
roáis un de 29 pta. para gasto de envio. Pedidos a: S.S. Crea ións. Pcnedo,
3. 36930 Bueu.

._,,../.*Y.·:<:·:~::

••

: Sudadeira 1.500 pta

36202 Vigo ·
através de cheque :
•
bancário e
•
especificando talla: •

• (Máis gastos de envio)

•
••
•••
••

.

•

pequena, med1ana, •
grande ou cativos •

••

•
•••

••
•
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Leí 627

De Bertrand Tavemier (Franza 1992),
o Cine clube Lumiere· artella a proxección ·do Mércores 21, ás 20,30 h.,
no Auditório do Concello de Vigo. O
seguinte filme na programación do cine clube, Vacas de Julio Medem, ven
para o Mércores 28, á mesma hora e
no mesmo auditório. Entrada 300 pta.
Abono mensual 1.000 pta. Maior información no (986) 22 09 1O.

A xungla. do asfalto
O Mércores 21, ás 20 e ás 22,15 h., na
sala de Cajamadrid en Pontevedra, pa-

• Vendo guitarra. Marca Alhambra,
modelo 3 F. (986) 85 81 74 .
• Vendo esquís e tixacións, e tamén
Scalextric con moitas pistas. (981) 23
15 23.•

san A Xungla do asfalto de John Huston. A proxección corre da man do Cine clube Pontevedra.

Producións orientais
O centro cultural Caixavigo organiza
un ciclo de cinema adicado a producións orientais con pases ás 8,30 do
serán no seu auditório. ·Nesta semana
pódense ver os filmes.: Por qué Bodh i-Rama marchou a Oriente? de
Yong-Kyun Bae, o Luns 19; O mestre
de títeres de Hou Hstao, o Martes 20;
e O cheiro da papaya verde 'd e Tran
Anh Hung, o Xoves 22. •

axenda
Teatro

Exposicións

Macbett

Equipo 57

De Eugene Ionesco, interpretada por
Produccións Teatrais do Sur (Teatro de Ningures, Teatro do Morcego e
Tal)xarina). Pódese ver o Xoves 15
en Lalin.
'

O espírito do bosque
A história dun bosque invadido polo lixo radiactivo na comédia de Esteban
Losada. Interpretada por Falcatrua
(o Venres 16 en Cervo) que tamén actua en Zas o Mércores 23 coa obra Linocho e a lua.

Crónica d~ Pantagruel
De Xosé Manuel Pazos, interpretada
por Teatro de Niogures, o Vernres 16
en Ponteareas.

ANOSA TERRA
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Lisboa/94
Ex osicións

Até o f3 de Outubro no Auditório de
Galiza (Santiago), de Martes a Domingo de 12 a 19 h., Luns pechad9. En
Maio de 1957 se reunen en París Angel
Duarte, José Duarte, Agustín lbarrola e Juan Serrano, baixo a jnfluéncia da obra do escultórica de Oteiza e
as tendéncias imperantes en Europa
crean o Equipo 57. O Alcalde de Santiago Xerardo Estévez expón que "Revisar hoxe a obra do Equipo 57, trinta e
seis anos despois da sua reunión, trinta
un desde a sua disolución, é unha chamada a revisar os presupostos da arte
española de vanguarda. O periodo
transcorrido é abondo amplo como para intentar facer unha leitura desde a
obxectividade (pois non era a sua a nova obxectividade?) dun capítulo, intenso se breve, da creación artística da xove posguerra, que houbo de buscar fóra
o alimento intelectual ... ".

A Amazónia e nós
Até o 25 de Setembro na sala dos Peiraos de Vigo. Pezas artesáns feitas por indíxenas da Amazónia, acompañadas de
paneis e fotografías da Comisión Galega Pro-Amazónia e da Asemblea de
Grupos Ecoloxistas da Galiza. Abre
todos os dias de 17 a 21,30 h., agás
Domingos que ten horário de 11 a 14 h.

Pesqueiros e mercantes
Até o 29 de Setembro na sala de exposicións do Arquivo do Reino de Galiza
(Xardin de San Carlos. A Coruña).
Comprende cartas náuticas, planos de
barcos e maquetas entre outros materiais e documentos relacionados coa
navegación.

Eugenio Fernández
Até o 30 de Setembro na Casa da xuventude de Vigo, Eugenio Fernández
expón obra fotográfica tomada en Suiza, Alemaña e Vigo.
Crónica de Pantagrue/. Recriación,
en clave paródica, irreverente actualizada, da vida e aventuras do xigante Pantagruel, símbolo das ideas renacentistas fronte á estrutura medieval...

Unha estrela
para Galiza
Por Mofa e Befa, o Sábado 17 en
Monterro o, e o Martes 20 en Lalin.

A fraga (des)animada
Polo Teatro Airiño , o Sábado 17, ás
10 da noite, no centro cultural Leiro de
Rianxo.t

¡¡<¡¡
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Equipo 57, !"º Auditório da Galiza en Santiago.

mostra Olladas que valen un mundo,
até o 30 de Setembro no Centro comercial Catro Camiños da Coruña.

O lobo
A situación actual e expectativas de
conservación do lobo na mostra que
garda a Asociación de viciños da Salgueira até o 6 de Outubro.

· Cuba, a loita dun povo
O pub Joam Airas de Santiago acolle
un amplo reportaxe gráfico de Delrni
Álvarez realizado durante a sua estáncia en Cuba.

Abecedário

Barbanza: património
cultural

Até o 24 de Seternbro (de 10 a 14 e de
16,30 a 20,30 h.) na galería Sargadelos
de Santiago, pódese ver a mostra Abecedário do pintor Jaime Tripat Silva.

Mostra aberta na Casa o Coxo de
Rianxo até o 18 de Setembro.

Federico García Lorca

Baley
Até o 19 de Setembro na Nova sala de
exposicións Caixavigo. Aberta os laborábeis de 19 a 22 h., e os festivos
de 1 a 14 h. Segundo Carlos Martínez Barbeito, "sen abandoar de todo a
fideldade a un certo clasicismo -enten-

Até o 25 de Setembro, o centro cultural
municipal do Ferro! garda unha mostra, pertencente ao museu de Fuentevaq ueros (Granada), de debuxos e manuscritos de Federico García Lorca.

O liadas
que valen un mundo

1

Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

O fotógrafo Luis Carré, expón a sua

Música

dido sólo como contraposición ás
avangardas <leste século- a pintura de
Baley constitue como un referente alternativo a cánones impresionistas e
expresionistas, por extraña que pareza
esta pacífica convivéncia de dous opoñentes nunha mesma man creadora
que así demostre a sua versatilidade e
independéncia".

Ramón Rivas
Expón os seus óleos no café bar Rua
Nova de Santiago. Até o 30 de Setembro.

Fotopress/94
A escolma de obras apresentadas ao
certame fotográfico F otopress/94 fica
exposta no Kiosko Alfonso da Coruña.
Até o 25 de Setembro.

Mostra de cerámica
de Camota
Na sua 11 edición até finais de Setembro na praza de Galiza.

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. Comprende obra de
Eduardo Arroyo, Luís Gordillo,
Guillermo Pérez Villalta, Antonio
Saura e J.M. Sicilia entre outros.

Praza do Toral
Ne ta emana actuan na Praza do Toral (Santiago): Dhais folk o Xove
l 5; Los Doré e máis Triceraptops, o
Venres 16; a Coral de San Valentín o
Xove 22; e Mi ia de Portugal o Venre 23. Todos a partir das l 1 da noite.

A. Mouzo
Expón a sua obra na galeria Atlántica
da Coruña. Aberta de Luns a Sábado
12 a 14 h. e de 19 e 21,30 h.

Dhai

Luís Rapela

O grupo folk Dhais de Santiago en
Trive o Venres 16, e en Ponteareas o
18 de Setembro, amais do seu concerto do Xove 15 na Praza do Toral.

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

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

Avowals
Os grupos Absorbed, Dismal e Unnatural apresen tan o seu disco Avowals
o Venres 15, ás 12 da noite no Praia
Clube da Coruña; o Sábado 17, á mesma hora no Iguana de Vigo; e o Domingo 18, ás 8 do serán, no Far de Ourense.

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

Suso Vaamonde
Oferece un recital o Xoves 15 no Teatro Principal de Ourense.

Bienal de Arte
de Pontevedra ·

Cinco dos membros do grupo Dhals.

Fia na Roca
O grupo de folle actua o Venres 16 no
concello de Trives.

Orquestra
sinfónica de Galiza
O Xoves 15 de Setembro no centro
cultural Caixavigo (Vigo), baixo a dirección de Víctor Pablo e con Krystian Zimerman ao piano.

Pablo Bicho

Barricada

O Venres 16 na sala Casablanca de
Valdoviño.

Rock duro o Sábado 17, ás 10 da noite, no Coliseum da Coruña. Entradas a
1.200 pta.

Charanga Orquestra
NBA
Actua o Mércores 21 en Arzua1 dentro
do apartado Novas músicas dos Circuítos culturais da Consellaria de Cultura.

31

Orquestra de saxos
de Redondela
Actua o Xoves 22 na vjla pontevedresa da Garda. +
·

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 G_rothe do Kunstmuseum de Bono; no Teatro Principal
onde expoñen participantes no certa- ·
me Novos Valores 94; e no edificio
Sarmiento do Museu Provincial, que
acolle unha mostra de Virxilio Blanco (1896-1948) .•

Despois de amanhá, até o 18 de decembro no Centro Cultural Belém (07-3511-3010 96 06). Unh~ mostra sobre opanorama contemporáneo das artes plásticas, privilexiando aos artistas portugueses, pero cunha escolma. de nomeados
artistas estranxeiros. Comprende pintura,
escultura, fotografía e arte pública entroutros soportes. Paraísos e outras histórias, séries· inéditas do pintor Júlio
Pomar, até o 30 de novembro no Culturgest (07-351-1-795 30 00). Planeta
água, até o 24 de Setembro na Reitoria
da Universidade Nova de Lisboa (07351-1-346 79 72). Fotografía subacuática de Cristiano Granda. Escultura angolana, até o 30 de Setembro no Múseu
Nacional de Etnología (07-351-1-301 52
64). Unha importante pesquisa monográfica levada a cabo por Marie Luise
Bastin. Lisboa subterranea, até 31 de
Decembro no Museu de Arqueología
(07-351-1-36 00 00). Lisboa en movimento no Museu da Cidade até Outubro, cun voluminoso catálogo que fai a
síntese sobre as transformacións da cidade moderna. As cores de uma p.ra~ a
evolución da ~a do Comércio desde o
século XV, até o 30 de Setembro no Ministério de Obras (07-351-1-888 09 95).
Joáo Ponces de Carvalho Mar e Mágoa, fotografias con poemas de Fernando de Macedo, até o 2 de Outufüo no
Padrao dos Descobrimentos (07-351-1301 62 28). Anos 60. Anos de ruptura.
Uma perspectiva da arte portuguesa,
até fin de Setembro no Palácio Galveias
(07-351-1-797 13 26). Anos 60 na arquitectura portuguesa, até fm de Setembro na Sala do Risco (07-351-1-888
40 69). Fragmentos da memória de teatro independente en Portugal, até o
22 de Setembrto na Fundación Calouste
Gulbenkian. O rostro da máscara. auto-repreenta~áo na arte portuguesa,
até Outubro no Centro Cultural Belém
(07-J51-l-30l 96 06). Fado: vozes e
sombras, até final do ano no Museu Nacional de Etnología (07-351-1-301 52
64). Unha inédita visión do fado, que fai
un tratamento científico do tema ameio
dunha relación apaixoada co motivo. A
mostra é resposabilidade de Joaquim
País de Brito, Benjamín nereira, Vítor
Bandeira e antónio Belérll, prescinde do
exceso de materiais para resaltar a pre·senza e o significado dos obxectos expostos. 7 Olhares. Cem anos na vida
de urna cidade, colectiva de fotografía,
até 30 de Setembro no Arquivo Fotográfico Municipal (07-351-1-886 23 32).
Desenhos italianos no Museu de Arte
Antiga, unha escolma de pinturas do
Museu das Janelas Verdes. Originais italianos dos séculos XV ao XVIII, Mantegna, Rafael Santizo, Giulio Romana,
andrea de Sarto, Tiziano, Veronés.

Teatro
Europa náo! Portugal nunca!!, no Teatro Municipal Sao Luiz (07-351-1-347
12 79). Espectáculo a sólo de Mário
' Viegas na continuidade de Mário GinTónico (baseado en textos de MárioHenrique Leiria) e Totó (baseado en textos inéditos do humorista Tóssan). Europa náo! inspírase, segundo apunta a
Agenda Cultural da Cámara Municipal
de Lisboa, "en textos de dos humoristas
Vasquinho Desgra.ya, Mu.yuhnana Polimento Cobardola., Passrinha Estádio do
Bessa-Luís, Manuel Triste, Maria Teresinha Peixinho na Horta, Paulo Janelas,
más-línguas, maus fígados, cirroses, dichotes, prés e pós modernos, e outras cagan~as e andaniyas". A grande mágia
no Teatro Municipal de Sao Luiz. Comédia en tres actos de Eduardo De Filippo, interpretama pola Companhia Teatral
do Chiado. Álguem Olhará por mim
de Frank McGuinness, polo Novo Grupo de Teatro no Teatro Aberto (07-3511-797 09 69). Maldita cocaína, Martes,
Venres, Sábados e Domingos, ás 10 da
noite no Teatro Politeama (07-351-1343 12 00). Obra de Filipe La Féria, intepretada por él mesmo xunto con Fernando Serafim, V arela Silva, Rita ribeiro, Simone de Oliveira e Manuel Coelho. Babylonis, até o 18 de Setembro, de
Mércores a Domingo, ás 19,15 h., no
Teatro da Trinidade (07-351-1-34 00
00). Textos de Jorge de Sena e Camoes,
encenación de José Moura Ramos polo
elenco do Teatro do Tejo.t
lnformaeion 'l.l'r.11
cll' 1 i~hoa '.H 1111 tl'lf.
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A máis vacas saneadas menos xente no campo e máis gastos

TRES EN RAIA

O técnico e a vaca ,t urbo
contra o labrego tradicional
• MIGUEL MÉNDEZ

único produto que non se ten que mercar.

igurémonos , nos tempos actuais,
que hai un número de labregos e labregas que producen leite suficjente
para unha sociedade cunha cantidade de
vacas determinada. Nun momento dado
introdúcese unha mellara xenética e as
vacas dan todas o dobre de leite, que facemos?

Todas as producións levan o mesmo camiño. A laboura agrícola en xeral perde a
aprendizaxe cultural entre xeracións, renégase do pasado, renúnciase a conservar a tradicíón, rómpese con todo o que
non sexa moderno. Vaíse ao monocultivo
e pénsase que toda díversidade é atraso.

F

Se un labrego fai queixo, mata o parco, vai
vender os tomates, ou ten coellos ne cortes
é o inimígo público. Se un labrego monta
unha míni-queíxaria para facer queixo de
pataca, ten unha granxe de colesterol , vende uns tomates normalizados con sabor a
plástico, ou cria unha granxa de coellos
cheos de antibióticos é emprendedor.

Un neno .de 8 anos responde: "hai que
ver que se fai coa metade das vacas que
sobran".
·
Un técnico, científico, "sabio polá grácia
de deus" responde: -hai que ver que se
fai coa metade _dos labregos que sobran.
O que pasa na realidade é que en nome
da técnica e do avance científico mandamos á metade dos produtores ao paro.
Ademais, a mellara xenética dá lugar a
unhas ,vacas menos resistentes ás enfermidades, máis delicadas, que necesitan
máis coidados (tabulas de racionamento,
correctores, tratamento dos cascos, etc,
etc.), coque se incrementan os gastos e,
para gañar o mesmo, hai que aumentar
as vacas por explotación. Sobran máis
labregos. E os que quedan na produción
cada vez traballan máis.
O técnico funcionário segue sentado na
oficina xogando co computador, facendo
custos e tabulas e pensando que o leite
ainda se pode producir máis barato. Gaña un bon soldo, e se llo intentan conxelar vai á folga, ainda que defende que os
produtos agrários non teñan garantía de
prezo, e parécelle unha animalada cobrar
750 pta/Kg pala carne de bovino ou pedir
47 pta/Kg de leite. Para os labregos defende a eficiéncia e a competitividade,
para el estabilidade no pasto de traballo.
O científico ponse a dar conferéncias,
(ben pagas polo poder) sobre o gran
avance xenético, conseguido grácias a
persoas como el, e que pode rematar
coa afame no Mundo!
O universitário organiza simposios sobre
"droga'', perdón, sobre as hórmonas, para
completar o avance, e acadar a vaca turb.o.
O técnico das casas comericias visita as
cociñas dos labregos para venderlles os
medicamentos para as novas vacas.
O técnico labrego (que tamén o hai), mira

-

JONATHAN HEALE

por riba do ombro ao viciño cando protesta por mandalo ao paro. Dise que a solución está en ser profisional, e saber coma
el, que xa lle dixeron a empresa do leite
e o veterinário que non ía ter problema,
que el sabia producir, que era un grande
empresário agrário.
·

O emprendedor sempre empeza tendo
problemas coas novas enfermidades, cos
cultivos , ou coas leís que de súpeto proíben o que antes aconsellaban (non se
decata de que lle aconsellaban os coellos, a lumbricultura, os visóns , a míníqueixaría, como arma ideolóxica). Recorre ás oficinas oficiaís, onde informaran
ousadamente do que saben e do que
non. Cando xa lle levan matado várias re:.
ses, arruinado o cultivo, ou coberto moitos papeis para nada, o emprendedor dáse canta de que hai que facerse técnico
e métese a vender a nova alternativa a
ver se embarca a outros.

Pasa o tempo e quedan moitos menos
da metade dos labregos. Traballan 12
horas diárias, e viven para devolver o
Ninguén dí que a solución está no próprío
crédito que tiveron que pedir para seren . labrego, que se xunte cos demais vícíños
modernos.
e que éstuden a saída (isto é facer política). Saben que, se o tan, os seus papeís
A xeración ·anterior ia a festas e romarias
de viver por riba do ben e do mal corren o
a pé, e pasaba días sen estar na casa
perigo de quedaren desprestixiados. Por
Agora con automóbil e tractor non pode
iso reproducen os dogmas de fe, espanapartarse de xunto as vacas; dan moito
tan á xente da unión e da loita sindical. E
leite, pero sempre hai que estar muxindo,
só traballan, cando ven que un sindicato
alimentando, tratando, etc., etc. As condiempeza unha campaña. Entón si teñen
cións de traballo seguen a ser más, mais
medo e póñense a salvar aos burros lanon importa, a ideoloxia dominante fai
bregos, para 'que non caian na política.
ver que se está mellar. Estar endebedaSe hai ünha manifestación convocada, ordo, traballar 12 horas e non ter tempo
ganizan conferéncias sobre a produción,
nen para plantar unhas patacas para a
o cultivo e o papeleo. Se hai un recurso
casa dá prestíxio social.
sindical en marcha, inventan outro dícendo que o do Sindicato é político, o deles é
neutral. Fan campaña a favor do avance
A técnica como solución
tecnolóxico como única solución e expliPero aí esta a técnica, oferecendo unha
can a política oficial como única posíbel,
nova máquina, un novo produto como
ainda que estexa cuestionada e cambianherbicida, un novo adubo; unha ·nova tádo xa en países moi próximos.
boa de alimentación , uns novas translsto é a técnica. Completamente neutral
plantes de embrións, ... sempre dicendo
e independente do modelo dominante,
que é "o último berrido" para mellorar a
segundo predican alguns dos que viven
calidade de vida. Chégase a tales absurdos
como aconsellar que se renúncie á herba,
dela.•

Desfile
de modelos
• G. LUCA DE TENA

n que modelo pensará Felipe
González cando recomenda a
Cuba im itar o modelo democrático dominante en Latinoamérica?
Podemos escoller entre os veciños
Salvador , Guatemala ou Panamá,
este último aínda con muro de Berlín
en versión electrónica e réxime de
cuartel.

E

Dentro desde grupo de democrácias
compensadas con escuadróns da morte está a do Brasil. Non se sentirán os
cubanos máís próximos da electrizante
renovación en pista da mesma oligarquía gandeira e terratenente desde os
tempos da monarquía bragantina?
Acaso o asasinato sistemático de picaros sen teito non é hoxe unha alternativa civilizada ás aberracións demográficas das grandes urbes que se
preparan para o século XXI?
Unha opción menos radical (máis
conservadora) é a do Perú , con milicos apostados nos vertedoiros de lixo
para que o vício de comer todos os
días no bote a marabunta contra Miraflores e lle vaia amargar o aperitivo
á Vargas Llosa. A ordenación do territórío é básica.
Claro que sempre queda o ideal de
Xamaica , tan turística. As axéncias
británicas prometen excursións sen
pobres de pedir, por trazados que previamente espantan uns comandos armados de metralletas. Sen organización, o turismo caro non da chegado.
E se non for de aplicación algún destes referentes políticos, tan sólidamente establecidos sobre a negación
universal dos díreitos do home, sempre podemos botar man da nova fronteira industrial asiática. Nunca unha
camisa se deu cosido antes por máis
baixo prezo nen un obreiro botou os
bofes en menos tempo.
Non dirán os cubanos que non hai variedade. +

VOLVER AO REGO

PP na Galiza ten desconcertados até aos seus fíeís. Fraga pede o cesamento do imperialismo americano en Cuba. Aznar non asiste á entrevista co ministro cubano Robaina. En Lugo retíranse da Xuntanza da Plataforma
en Defensa do Ferrocarril 'e no Parlamento chaman á defensa conxun ta do tren ante Madrid. En Lugo di
que está todo arranxado e, lego~===;:::¡¡:~
sulta que o que está é así
Ch y
consensuado con Madrid.
s"; nf>n
hai quen faga política'', di
dadores de votos.+

O

