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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

O Mapa Linguístico editado pala Académia Galega aterece cifras alarmantes

Esta .pode ser
a xeración que perda o galego
A autonomia non modificou a espectacular caida do galega como língua materna
A política de normalización linguística está a ter efectos praticamente nulos
no que respeita ao uso do galego como língua inicial (ou materna), segundo
mostra un estudo realizado pola Real Académia Galega, por encargo da
Xunta. A caida do galega é persistente e inalterada ao longo de todo o século, sen que a autonomia teña producido variacións significativas. Só a capacidade de escreber en galego ten mellorado ultimamente entre os máis novas.
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O galega como Hngua inicial (materna),
por grupos de idade, no conxunto de Galiza
(Fonte: 12 volume do Mapa Lingü ístico, editado recentemente
pola Académia Galega)

Cúmio do FMI,
o governo que ninguen elixe
~
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s.o.s.
Pepe Carballude
Un buque que transporta unha carga
perigosa embarranca na Costa da Morte.
No medio do pánico colectivo, un
político trata de actuar con eficacia e
honestidade mentres dous adolescentes
viven unha tráxica historia de amor.

O cónclave do Fondo Monetári o Internacional en Madrid
deu un excelente motivo para
a indignación do ministro de
Traballo . Chamando funda mentalismo financeiro á pro posta do FMI de liquidar as

pensións e abaratar ainda
máis os despidos, José Anto nio Griñan remenda a faciana
socialdemócrata do Governo
central e queda en posición
mellorada para unha terceira
desregulación .
(Pax. 18-19)

O secretário
de NNGG
fai trial
nun espacio
protexido

Cid Cabido,
,
premio
Blanco Amor:

~

.

O pasado fin de semana tivo lugar en Silleda unha proba do
campionato de España na que
participou a elite deste deporte,
coa presenza do campión do
mundo Jordi Tarres. A proba levantou unha forte polémica por
ser celebrada nunha zona que
está declarada de interese natu.ral nas -normas subsidiárias e
complementárias de Galiza: as
fervenzas do Rio Toxa e o Mosteiro de Carboeiro. O secretário
de NN.GG. e deputado do PP,
Xan Casares, é un dos organi(Páx. 13)
zadores da proba.

.

A miña novela
critica o capitalismo'
1

Xosé Cid Cabido mereceu o
Prémio Blanco Amor deste ano
pola sua novela Panificadora.
O intercepto, Fouman e Dias
Contadados son algunhas das
su as narracións anteriores.
"Posto que todos escrebimos
desde un ponto de vista de clase _creo que os escritores dE?
esquerda debemos asumilo. E
mentira iso de que para poder
facer boa a arte tes que esquecer a tua posición de clase" de.clara Cid Cabido que di que a
sua é a primeira novela evidencialista
(Páx. 23)

A Patronal galega

toma postura a ·
favor de Romay
na guerra
·s ucesória do PP
O presidente da Confederación
de Empresários de Galiza, António Ramilo , arremeteu contra
a política de infraestruturas da
Xunta, concentrando todas as
suas críticas, peaxe das autopistas1 lei do meio ambiente e
solo industrial, no departamento de Xosé Guiña. Aos poucos
dias, o presidente da patronal
ourensá, Rodríguez García,
non só apoiou as teses de Ram i lo, senón que afirmou que
António Couceiro e Gil Sotres
eran contrários á política de
(Páx. 15)
Cuiña.

A autonomia conseguiu maior capacitación escrita, pero non freou a caida do
idioma como língua materna

Ao ritmo actual o galego non tardará
·
en desaparecer máis de duas
xenerac1ons

.

;

XAN CARBAllA-MANUEL VEIGA

O galega faise forte no ámbito rural e nas persoas de m~is idade, pero ten retrocedido contudentemente nas cidades e entre os
máis novas. O proceso iniciado hai várias décadas parece ter entrado na sua fase terminal. Os datos que aterece esta primeira
entrega do Mapa-Linguístico constituen un verdadeiro informe dramático. A inércia histórica de- séculas de desprestíxio non
está a contar con nengun correctivo. Na presentación deste informe, Manuel Fraga voltou a pronunciarse a pral da "paz
linguística" e en contra "da imposición do galega".
Os mozos menores de 20 anos
constituen o primeiro grupo de
povoación nacido en Galiza
que ten o castelán como língua
inicial ou materna, en maior
medida que o galego (45,9% de
castelán, frente a '34,4% doga;
légo e 18,8% de bilíngües). E
un .ponto de inflexión histórico
que ten a particularidade de
producirse cun estatuto de autonomia vixente, unha lei de
normalización linguística e o
galego como asignatura na escola. Os mozos de hoxe son
precisamente os que sofren os
maiores efectos castelanizadores da história.
Este é un dos datos máis salientábeis do primeiro volume
do Mapa Sociolinguístico de
Galiza, elaborado pola Real
Académia Galega, a instáncia
da Xunta de Galicia, e dado a
coñercer en Santiago o pasado
23 de Setembro.
Manuel Fraga ínterviu no acto
de presentación para sinalar
·que "con este primeiro volume
estamos a piques de coñecer,
por primeira vez, cal é a nosa
realidade lingüística".
Exactamente foron 38.897 as
entrevistas guiadas (amplo inquérito e diálogo co· entrevistado) que foron realizadas por toda Galiza para culminar un dos
traballos máis completos dos
que até agora se tañen realizado en Europa.
O presidente da Xunta sinalou
· que se "confirma a maior implantación do galego como língua inicial entre os talantes do
médio rural e entre os que teñen un menor nivel de estudos". No estudo presentado re.coñécese "o ritmo de desgaleguización" (pax. 62) que "é diferente en cada un dos sectores
analisados".
Mália a ,gravídade destes datos,
desde o ponto de vista do futuro
do galego, Manuel Fraga insistiu
na presentación do Mapa na necesidade de "fuxir de calquera
tipo de imposicións", dado que
"a paz linguística é o ambiente
que nos permite unha correcta
integración no plurilinguismo de
España e da Unión Europa". En
nengun momento se referiu á
necesidade de correxir esta situación que conduciría á pratica
desaparición do galega en apenas duas xeneracións.
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Galego como língua inicial,
segundo lugar de nacemento
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Referéncia
básica para a identidade

o primeiro: volume oeste amplo

estudo, elaborado polo Seminário
de Sociolingüística, adscrito á
Real Académia Galega, céntrase
na "Língua inicial e competéncia
linguística en Galicia". A impor- .
táncia da língua inicial (conceito
praticamente equiparabel ao de
língua materna) é, segundo os

Arrabaldos

Urbano

autores, "un dos trazos psicolóxicos máis representativos dos -que
caracterizan ao indivíduo, chegando a funcionar como categorizador universal na formación das
identidades colectivas". "O idioma
no que un indíviduo aprendeu a
talar -engádese-, á parte de albergar unha marea de connotacións culturais, convértese nun
referente central para comprender fenómenos coma a fidelidade
ou a vitalidade lingüísticas".

As campañas institucionais de normalización nunca foron máis alá do simbólico.

telán (37 ,4%). O cámbio , a
meirande parte das veces é cara o bilinguismo , con tendéncia
clara a que sega predominando a língua inicial. Os galegoTocante á língua inicial, poucos
falantes iniciais que se fixeron
son os que declaran ás duas:
bilingues , seguen talando ·
un 11,4% no conxunto de idamaioritariamente en galega no
des, con tendéncia a aumentar
80,9% dos casos. Igualmente,
na mocidade. Chama máis a
os castelán-faatención o cámlantes iniciais
bio de idioma: só
que se adaptao 56,5% dos garon ao bilinguislegos afirman no
mo, seguen utiliter cambiado de
zando o castelán
língua, o que ses autores
moi preferenteria debido a "un
mente no 72,2%
insisten
fenómeno de
dos casos.
inestabilidade linen negar o
gu ística frecuenA razón pola que
te", segundo
conflito
os talantes camaponta o estudo.
linguístico, pero biaron de língua
é significativa.
O cámbio de línseria interesante Para os galegogua afecta sobre
falantes iniciais, a
todo aos que
saber cantas
mudanza débese
aprenderon a faá vontade própria
1ar- en galego
persoas
van
a
só nun 14% dos
(cambiaron o
55,8%), pero tapedir traballo en casos e ao ensi{Pesa
mén aos que se
galego.
á páxlna 4)
iniciaron en cas-

Bilinguismo
e cámbio de língua

Q
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Ogalego reinaria se o governo quixera ·
sempre a dun obxectivo de "bilinguismo harmónico".
Coa certeza de que só un 0, 1% da povoación di
descoñecer en absoluto o galega calquer política a pral
do idioma próprio de Galiza é factíbel, máxime cando
unha abrumadora maioria declárase partidária de que · ·
se fomente.

Unha língua só existe se se usa. En dez anos de
autonomia os poderes públicos non só non
conseguiron remontar unha liña de descenso do uso
do galego imposta por.séculas de hostilidade e unha
especial taima da ditadura de Franco, senón que a
situación empiorou. A esta conclusión inequívoca
chega o exaustivo estudo realizado pola Real
Académia Galega con financiación da Xunta de
Galicia. Tan demoledoras son as conclusións que o
aparato de prensa de Fraga foi incapaz de fabricar un
só titular trunfalista e preferiu deitar a consigna de que
o asunto era mellar que non se movese moito.

O preocupante para todos é que, mesmo contando coa
presenza dos meios de comunicación galegas na casa,
a cada volta os nenas na autonomía, inícianse
linguisticamente máis no castelán que os seus país e
avós, e esa adquisición de língua inicial é considerada
decisiva para o futuro das línguas.

A Dirección de Política Lingüística habituouse ao
sonsonete descalificador cando se lle aportaban as
estatísticas alarmantes de organismos como a División
de Bilingüismo do ICE ou o CIS, anunciando -que eles
si que tiñan un estudo fiábel. Unha vez coñecido o
resultado dunha mostra exaustiva de 39.000
cuestionários, os responsábeis de normalización
nestes últimos dez anos quedan sós no médio da
praza cunha man diante e outra detrás. Xa non poderá
haber máis ocultación ou maquilaxe dos dados.

O mapa sociolingüístico non está publicado máis que
nun dos seus aspectos, e pésie ás constatacións
anteditas tamén demostra que a situación pode
invertirse a pouco que se actue cunha política ben
diferente da seguida nestes dez anos, que deitou miles
de millóns para non conseguir resultados positivos.
No debate autonómico Fraga e Portomeñe fixeron
fincapé en que a diferéncia lingüística e cultural é a
que nomeadamente singulariza os territórios. Se o
galego se converte en residual esa singularidade

A idea básica na que sostiñan a sua inacción foi

esvaerase e iso é b_en sabido desde o poder popular.
De pouco serve ostentar como bandeira o número de
títulos editados anualmente en galega, o número de
cátedras de galega abertas polo mundo, ou que agora
haxa máis xente que sabe ler e escreber en galega.
Senda causas boas demóstrase que non son as
priñcipais.
Meios de comunicación.e ensino son duas pezas
básicas en calquer actuación normalizadora, pero
ainda nesta semana o Parlamento rexeitou unha
proposta nacionalista para que o galega fose
asinatura de aprobación necesária para ·aceder á
función pública. As xeracións máis novas teñen que
percibir con claridade que o gal.ego é unha língua
universal, útil, que pode ser empregada en todos.os
ámbitos e que o seu uso nos dignifica como seres
humanos. Toda política que deite esas ideas na
conciéncia dos galegos será ben recibida por toda a
xente. Calquer outra, camuflada nas boas maneiras,
harmonias e outros artifícios verbais, estará ocultando
autoódio cando non desprezo manifesto. Os dados
oficiais demostran, sen lugar a equivocación, que a
única língua en perigo en Galiza é o galega.•
ANOSA TERRA

r---------------------------------------------------------------------------,
O galega como língua inicial dos menores de 25 anos, 1fJ
segundo lugar de nacemento
oo-..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mauro Fernández, coordenador do estudo
'Trátase dun informe exaustivo con vixéncia até o ano 2000'
Fálase de uso de códigos
distintos, alternáncia, transferéncia de línguas en contacto, etc ... Por que razón?

Considera dabondo esta primeira publicación sobre lfngua inicial para tirar conctusións globais sobre a situación do galego?
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É parte dun cuestionário moito
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Arrabaldos

máis extenso (148 perguntas)
e moitas das perguntas ainda
se están explorando. O que
agora se publica dá unha idea
sobre a competéncia e a língua inicial, pero non da situación xeral do galega.

Urbano

Núcleos)

Comparando este cadro co 1 obsérvase que a mocidade da periféria
das cidades (arrabaldos) está a perder vertixinosamente o galego.

Na introdución veñen dicendo
que a língua inicial vai ser decisiva posteriormente na língua que se escolle para usar.

Distribución de clase social segundo língua inicial
Baixa
Média-baixa
Média
Média-alta

Galego

Castellano

As duas

76,9
72,6
52, 1
29,6

12,6
17, 1
33,8
58,3

9,7
9,8
13,5
11,4

Efectivamente a língua inicial é
o factor decisivo sobre futuros
usos lingüísticos, pero non é
tan determinante sobre a competéncia no galego. Hai un coñecemento xeral do galega para comprendelo e falalo e aumentou significativamente na
escrita. Mesmo neste último aspecto demóstrase que os casteláns talantes iniciais amasan
unha meirande destreza na leitura e na escrita do galega.

Nivel de estudos segundo a língua incial
Galego
Nengun
Primários
Secundários
Un iversitários

Castellano

As duas

0,9
36,9
33,8
28,4

53,2
26,6
17,3

13%
71,7%
10,4%
5%

3

O libro ábrese cun cadro que
non deixa marxe de dúbida:
decrece o galega como língua inicial, e a autonomia é
incapaz de deter a tendéncia
que segue aumentando. _

O poder, o prestíxio e o idioma van claramente ensarillados como se
pode ver neste cadro

língua inicial por grupos de idade na cidade da Coruña
Ida de

16-20
21-25
26-35
'36-45
46-55
56-65
+65
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É unha baixada contínua, efectivamente. A perda de trasmisión
é moi preocupante e importante, mesmo cando se estudan
tramos de idade moi peG:¡uenos,
de ano a ano. A familia deixa de
ser a canle de trasmisión principal do galega, sendo a escala
quen adquire ese papel, pero·xa
son outras destrezas e dubido
que a escala poda criar masivamente talantes habituais do galega. lsto hai que interpretalo
como unha chamada de C).tención de que ás veces vese meirande presenza do galega en
ámbitos formais, e ao mellar estamos perdendo de vista o que
é a tarefa de todos os dias dunha língua, os usos informais
(charla, colóquio, ligue, ... ), onde
o galega perde terreo.

Nos usos
¡ ·¡nformais (charla,
·! colóquio, ligue, ... ),
¡ o galega perde
! terreo.
1

1

Diglósia é unha palabra que
non se axeita ben á realidade
sociolingüística de Galiza. Hai
várias interpretacións sobre o
que é a diglósia, e aqui tivo
sorte unha desas acepcións en
determinada época. Nós entendemos outra cousa por diglósia, e nese sentido consideramos que aqui non se dá
porque non hai unha distribuéión ríxida do uso das línguas.
Ambalas duas se usan en todas as funcións, ainda que hai
predomínios. A diglósia seria
unha co.mpartimentación, con
usos excluintes para .un ha das
línguas en certos ámbitos.

O que se publica é
me do estudado?

un

resu-

O informe que se publica é
parcial, e só se recollen no publicado seis _sectores xeográficos significativos. Están escollidos para que non se desvíen
do resultado global do estudo. ,

O libro chega a usar a expresión ritmo de desgaleguización, pero nunca aparece hi. pótese nengunha de regaleguización.
Só se pode falar de regaleguización no ·que atinxe a destrezas na escrita e na leitura. Pero non nos atrevemos a facer
máis prospectivas porque o futuro dunha língua depende do
que os seus talantes decidan
facer con ela.

Con estes dados pódese afirmar que en duas xeracións
non haberá transmisión do
galega de pais a·tillos?
Quizais sexa unha afirmación
atrevida. Pero non controlamos se vai seguirse nese ritmo. Ten habido na história casos de línguas que se daban
po~ .perdidas e remontaron.

Na terminoloxia do libro hai
un chamativo coidado en
non usar o t~rmo diglósia.

Os responsábeis de Política
Lingüística da Xunta tenden a
desvirtuar os dados que non
lle son favorábeis dicindo
que están desfasados. Que
vixéncia ten este estudo?
Posibelmente este sexa ·un
dos estudos sociolingüísticos
máis extensos e pormenorizados que se teñan feito no mundo. A mostra é tremenda:
39.000 persoas. En xeral utilízanse os censos para cobrir o
100% da povoación, pero só
fan duas ou tres perguntas so-·
bre a língua, cando nós fixemos case 150. Os dados que
oferecemos para o conxunto
de Galiza con esta mostra teñen unha fiabilidade do 99%
Estes estudos poderian ir repetíndose cada dez anos pero
xa con mostras máis reducidas. Os dados deste traballo
foron recollidos en 1992 e polo
que queda de século XX teñen
validez completa.•
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Língua inicial por grupos de idade
no s~ctor de Ourense provincia (monolingües)

Xosé Manuel Sarille

Idad e - - . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16-20 l't1WMW1WNf1Tut'MJh~!. ~.JI
~ castelán
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26-35

Presidente da Mesa
polo Normalización Lingüística

galega

'Compre unha viraxe urxente'

..
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"O estudo define unha situación moi grave da que vimos
advertindo hai anos, e que
amasa a necesidade dunha viraxe na política lingüística, como fixemos ver o pasado 15
de Maio, na mobilización que
convocamos en Compostela.

36-45-46-55
56-65
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(Ven da páxina 2)

no nun 21,9%. En cámbio, no
caso dos castelán-falantes iniciais a modificación débese nun
26,5% á vontade própria e só un
10% atribue o cámbio á escota.
Os autores da mostra matizan
que a realidade non sempre
coincide ca declarado nestes
casos polos entrevistados. En
todo caso, non deixan de apontar que a escala "ten favorecido
máis a castelanización que a
galeguización".
O estudo non mostra os ámbitos e situacións nos que se
cámbia de idioma, polo cal é
imposibel de comprobar a diglósia, doadamente perceptibel
na sociedade galega (cantos
piden traballo en galega, can-
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tos talan galega no médico, no
xulgado e nos lugares considerados de poder, á marxe dos
usos protocolários?)

Mellora a escrita
No eido da competéncia linguística, a prática totalidade'dos galegas declaran entendelo (o
97%). Unha parte tamén moi
elevada amósase capaz de falalo (85%).

Á hora de lelo, a porcentaxe baixa bastante (45,9%) o que fai
patente o papel tradicional da
escala. Estas porcentaxes inví-rtense favorabelmente para o galega a medida que se descende
en idade. Outro tanto sucede
coa escrita.+

"Nós dicimos que hai que atallar o problema na traslación
do idioma de país a tillos, e
iso implica un traballo específico. Nese terreo a televisión
ten unha función decisiva que
non se fai nen se fixo nunca,
porque entra por todas partes.
lso mesmo foi o que lle fixemos ver ao novo director da
CRTVG, Francisco Campos, e
ademais ese é o obxectivo
fundacional principal coa se

Pilar Garcia

criou esa compañia e pala
que sempre haberá que defendela: normalizar o idioma e
a cultura galega".•

1

Neg~

Autora de O galega e as leis

'O estudo mostra o que
xa era evidente desde hai anos'
"Asombra que se diga que os
galego-falantes son máis ductis, o que amasa que non hai
o tan cacarexado equilíbrio de
línguas porque a única tendéncia que avanza é a da
sustitución do galega polo
castelán.

ANXO IGLESIAS

"Non deixa de ser sarcástico
que se gasten dúcias de millóns públicos para chegar a
evidéncias que moitos e moitas levamos proclamando e
exibindo desde hai anos: que
o galega como língua do país
é comprensíbel por todo o
mundo, e nesa medida potencialmente usado, polo tanto é
normalizábel como língua de
plena comunicación social.

"Estes dados demoscópicos
claman por un cámbio de
rumbo na poíítica lingüística,
porque todo o que se está facendo vai na direción contrária ao que se debe, mesmo
na persecución dun pretenso
bilinguismo equilibrado. Non
hai a mínima planificación
para gañar usos públicos do
galega .
"Finalmente diria que é cómi co que Fraga fale de fuxir de
imposicións referíindose ao
galega, cando o que se está
impoñendo é o español. Hai
que fuxir desta práctica e actuar en todas partes promo vendo a própria Lei de Normalización Lingüística".+

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

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

¿olici~a a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.
Et~via

o importe total en selos de correos

Castellano
Catalán
As duas

P.V. P. 200 PTA UNIDADE

Castellano
Galega
As duas
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ANEGOCIACIÓN DAS TRANSFERÉNCIAS

A Xunta cede na Sanidade
Non conseguiu que Madrid tivese en canta o avellecimento da
povoación e o déficit histórico de recu.rsos sanitários
A negociación ca Governo central para estabelecer a
reforma do sistema de financiamento da asisténcia
sanitária rematou con escaso éxito para as
reivindicacións da Galiza. A ocasión de modificar a Lei
Xeral de Sanidade, para que incluise critérios que
beneficiasen á nasa Comunidade e superar asi o déficit
histórico de recursos, estragouse cun acordo que supón
un fracaso para as teses da Xunta.
•MARIA ALONSO

Ministério de Sanidade, Xunta de
Galiza e tamén o PSdeG-PSOE
fixeron fincapé tras o acorde nas
consecuéncias económicas positivas que o mesmo terá para a sanidade pública galega, pero obviaron o feito de que a meirande
parte das propostas da delegación galega resultara rexeitada,
en moitos casos pola presión dos
representantes cataláns. O único
efeito positivo do cámbio do método de reparto do orzamento san i t ár i o entre as comunidades
transferidas e as que seg uen dependendo da xestión directa do
lnsalud, foi o adianto dos prazos
legais fixados no decreto de traspaso de competéncias para Galiza chegar a ter un peso porcentual no gasto sanitário estatal similar ao da sua povoación. Oeste
xeito, o noso país acadará o horizonte do 7,03 por cento no ano
97, no canto de ter que agardar
ao 2000, tal e como se negociara
no acordo de transferéncias.
En cifras absolutas, Galiza recebará do Estado, a partir do vindeiro ano, arredor de cinco mil
millóns de pesetas máip. A ministra de Sanidade , Angeles
Amador, asegurou que o adianto destes cartas responde á difícil situación financeira da Administración sanitária galega e dix o que en termos globais o
acordo representará para a nosa Comunidade recebar 25.000
millóns de pesetas máis , polo
que é "a máis beneficiada do
Estado, xunto con Cataluña,
que consegue 23 .000 millóns
máis", mentres o território con
xestión directa do lnsalud rexistrará unha diminución presupostária de 36.000 millóns.
Segundo as estimacións realizadas pola Consellaria de Sanidade, Galiza recebará do Estado
para a asisténcia sanitária
190.000 millóns no ano 94 e
210.000 no 95.

Freo á política de gasto
Un dos grandes logros da renegociación consiste en que a partir de agora contarase cun orzamento realista, co obxectivo de
evitar os problemas financeiros
que sofren as comunidades
transferidas por dispar de menos cartas que os comprometidos xa polo gasto consolidado
do ·ano anterior. Ainda que o Insalud aboaba despois os excesos de gasto, as comunidades
tardaban mesmo dous anos en
cobrar as diferéncias, polo que
tiñan que endebedarse máis coas entidades financeiras.
En contrapartida, os presµpostos
serán agora moito máis ríxidos e
as comunidades transferidas difi-

.1ncongruenc1a
. ~

de Cerviño
As declaracións públicas máis
trunfalistas de cantas xurdiron
tras o acordo de reforma do
sistema de financiamento partiron do PSdeG-PSOE, através
do seu deputado no Parlamento galego Francisco Cerviño.
Este deputado convocou unha
rolda de prensa para "agradecer" ao Estado o aumento do
presuposto sanitário para Galiza , por considerar que "fixo
xustiza coa sanidade galega".
Cerviño gabou con insisténcia
o acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira, ao que
calificou como "solidário, rigoroso e neutral, mália prexudicar a
outras autonomías, como Euskadi e Valéncia, que recebarán
menos diñeiro".

cilmente poderán reclamar máis
cartas para correxir as desviacións. Galiza resulta especialmente prexudicada, porque as
suas infraestruturas sanitárias
estaban en plena fase de construción e o realismo presupostário servirá de freo á poi ítica de
gasto e· á necesária corrección
da infradotación de recurs"Os.

Avellecimento
e dispersión
Pero o meirande fracaso das
negociacións radica en ter desaproveitado a ocasión de modificar os critérios actuais de reparto dos recursos. Finalmente, a
nasa Comunidade non vai receber máis cartas en función do
envellecimento da povoación e
da sua dispersión demográfica.
A modificación destes critérios

Un sistema de
financiamento
que non e
suficiente nen
autónomo
~

A necesidade de modificar
o sistema de reparto do presuposto sanitário no Estado
español era algo sentido
polos responsábeis políticos
de todas as comunidades
desde hai moito tempo. O
sistema de Financiamento
da Seguridade Social, un
dos subsistemas estabelecid os para a cobertura das
necesidades das comunidades autónomas, non cumpria nengun dos requisitos
necesários para garantir os
princípios de solidar.iedade
e equidade. Non era suficiente, porque o déficit presupostário é unha constante
debido a que o Estado sempre orzamenta por debaixo
do gasto consolidado . Por
outra banda, o sistema tampouco se caracterizaba pola
sua autonomía a respeito
do poder político, xa que os
presupostos adxudicados
ás distintas comunidades
dependian en moitos casos
de certos pactos políticos.
Finalmente, nen sequer garantia a autonomía da xestión, porque os cartos aportados desde Madrid permi·tian escasa marxe de manobra ao destinarse arredor
do 70 por cento do presuposto ao pago do persoal. +

A

As afirmacións de Francisco
Cerviño contrastan notabelmente coas suas anteriores
actuacións políticas. O deputado socialista galego apoiou unha iniciativa parlamentar apresentada no ano 92 polo ex deputad o do PSG-EG, Camilo
Nogueira, diante do parlamento galega, na que se reclamaba ao Governo central a modificación dos critérios de reparto dos recursos sanitários e a
inclusión doutros distintos ao
de povoación protexida como
a dispersión da povoación e o
avellecimento demográfico.
Cerviño foi , precisamente, a
persoa encarregada de defender recentemente no Parlamento español esta proposta,
rexeitada cos votos dos deputados do PSOE e de CiU.+

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

1

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

Os excesos de gasto deixarán de ser compensados polo Estado. Embaixo, o conselleiro de Sanidade, AQmay Beccaria.

constituía unha valla reivindicación. Calquer dos factores que
se quixesen ter en conta,.imitando os critérios da Lei Orgánica
de Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), como a dispersión, a renta percapita, a pirámide provoacional, a
morbilidade, o déficit de infraestruturas globais e mesmo a necesidade de fundos de nivelación accesórios, resultaria beneficioso para Galiza, por mor da
sua marxinación histórica.

Non aos
"fundos de nivelación"
O Governo galega reclamaba tamén no documento remitido ao
Ministério de Facenda a "axeitada dotación dun fundo de nivelación que permita acadar o equilí~
brio territorial". Ainda _
que non se
rexistrou nengun avanc;:e neste

tema, que paliaria a débeda histórica do Estado coa Galiza, curiosamente o Governo central si
accedeu a aportar 15.000 millóns máis a Cataluña, para cobrir os gastos derivados da atención de pacientes doutras comunidades nos centros sanitários
cataláns, antes de se estudar en
profundidade o problema económico xerado .polos despr.azados.

A Xunta consideraba no seu informe técnico que a dotación do
devandito fundo seria "requisito
necesário para afrontar coerentem en te o estabelecimento dun
sistema de compensación entre
as comunidades autónomas como consecuéncia da derivación
de pacientes". Loxicamente, as
autonomias que se ven na abriga
de "exportar" aes seus enfermos
fano poi a sua caréncia de infraestruturas axeitadas e pela falta
de recursos económicos para
mellorar a asisténcia sanitária.
Ao remate das negociacións, os
responsábeis da Consellaria
aseguraron que os novas fundos
permitirán arranxar os problemas
da sanidade galega, pero recoñeceron que a reforma do sistema debería compensar economicamente a dispersión e o avellecimento da povoación galega.+
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XOSÉ LOIS

•O~clenle

ele Culia Gallego
Femánclez visita
Galiza

Xosé Ramón "Gallego"
Fernández viaxará a
Galii:a entre os dias 7 e
11 deste mes no que
para a Xunta se presenta
como unha visita de
"cortesia". O
vicepresidente de Cuba é
o encargado de
coordinar desde a illa os
envios de axuda
hum'anitária alén de ser
un dos promotores do
turismo cubano.
A que será a ·terceira
visita de Fernández a
Galiza ven a coincidir co
remate das obras de
acondicionamento na
Habana do Centro
Galega que será
proximamente
inaugurado para o uso
da colectividade galega
na illa.•

• Denúncia contra
a empresa que
xestiona o
Monte do Gozo
O empresário compostelán
Xesús Pereira denúncia que as
duas empresas máis .
significativas do Xacobeo 93,
Estrela de Santiago, S. A. e
Fisterra-Camino, S. L., non
apresentaron as suas cantas
anuais nen o informe de 1Xestión
de 1993. Estrela de Santiago é
a empresa que explota as
instalacións do Monte do Gozo
en Compostela.•

• Constituída a
Federación
Galega de
Concellos Rurais

•A CIG-Ensino
oponsea
supresión pola
Consellaria do
transporte
escolar
~

en plenarios e mesas de
traballo, unhas 500 persoas de
diversos ámbetos e sectores
participarán neste Congreso
que incidirá en temas como a
sinistralidade e saúde laboral, a
formación e o ensino, a saude
da muller no traballo e élS
enfermidades profesionais. •

A Federación do Ensino da CIG
ven de manifestar a sua
oposición á política de
agresións ao ensino público da
Conselleria de Educación que
agora se plasma na supresión
do transporte escolar a moitos
dos alumnos/as de Formación
Profesional e Ensino
Secundário Obrigatório. Ante
esta medida que conculca un
dereito dos estudantes de
ensino gratuito a CIG empraza á
Conselleria a retirar a circular
que suprime o transporte e
.· elaborar un plano racional,
eficaz e gratuito que garanta o
acceso aos centros de ensino. •

• Galiza Nova
contra os
castigos aos
insulimisos ·
A organización da mocidade do
BNG, Galiza Nova ven de
·
manifestar o seu rexeitamento

pota situación na que se atopan
moitos mozos galegas
condeados ou en espera de
condea polá sua negativa a
cumplir o servizo militar. Nunha
nota de prensa GN denún9ia o
paradoxo de que nunha
democrácia que di defender
como princípios básicos a
liberdade e dignidade se esté a
condenar aos insubmisos por ·
motivos de conciéncia. Galiza
Nova adírese á Proposición non
de Lei que o BNG ten
apresentado no Parlamento de
Galiza na que se pide a
liberdade para os insubmisos
presos e a solicitude ao
Governo Español da
despenalización total da
insubmisión. •

Co fin de evitar a
discriminación que sofren
os concellos rurais na
distribución do fonda de
cooperación estatal, máis
de cen alcaldes
constitairon en Brión a
Federación Galega de
Concellos Rurais. A
primeira xunta xestora
está presidida polo
alcalde de Brión e
promotor do proxecto,
Xosé Lois Garcia. Unha ·
terza parte dos rexidores
locais compoñen polo de
agora a Federación pero
García espera que sexan
moitos máis os que se
incorporen xa que,
segundo sinalou, a
Federación, "nace coa
intención de defender o
mundo rural e ningún
alcalde pode deixar-de
damos a razón e dicer
que non está de
acorde".+

•Manifestación en Compostela contra o parque
·
•Coalición Galega · ·n atural do Eume
apoia ao PNV
Os proprietários da zona do Eume manifestáronse o martes en Compostela en prot~.sta polo
proxecto de parque natu(al da fraga. Os veciños sinalan que foron ~les os que.pe~m1t1ron que
se conservara a zona e que agora se sinten perxudicados po_
la medida protecc!ornsta que lles
pode super a perda do seu médio de vida alén do descenso do pr~zo das propriedades. A r:n~
nifestación estivo apoiada polo Sindicato Labrego Galego-Com1s1on~. Labregas e a ela as1st1ron tamén os veciños, de Corrubedo, afectados pala mesma problemat1ca. •
xoAN A SOLER

Coalición Galega (CG) decidiu
en asambleia xeral celebrada en
Ourense apoiar ao PNV nas
próximas eleccións .. "vista a sua
colaboración nas pasadas
eleccións europeias e o éxito
conseguido nesta colaboración".
Asimesmo, CG definiu a actual
sitúación política de Galiza
"como unha situación
neofascista" na que exíste "un
culto á personalidade do
caudillo do PP". Avoga CG no
seu comunicado por "conseguir
a recuperación da liberdade
democrática e dignidade
cidadán para o pavo galego". •
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ante o posible peche
As mobilizacións que están a desenvolver
os traballadores da empresa Tile Stone de
Ferrol débense ao temor ante unha posívencer unha
bel reducción deplantilla
grande · pa~e dos contratos la~orais. Despois dunha folga de brazos ca1dos, os traballadores levaron a cabo o martes un peche na própria fábrica temendo o cerre patronal. A incertidume ante o futuro da empresa vese agravada polo retraso no cobro
das mensualidades. No entanto, fontes da
xerécia de Tile Stone ma'1ifestaron que recibiran financiamento para facer fronte á
situación e reiniciar a actividade laboral.•

ªº

• Derrúbase un
11
Continente" en Lisboa
O teito dun hipermercado da cadea franc~
sa "Continente" derrubouse ante nas proximidades de Lisboa pouco despois da sua
inauguración. No momento do sinist~o ~n
milleiro de persoas ocupaban o ed1fíc10
ainda que o accidente só ocasionou trinta
feridos de diversa consideración. Os feitos
producíronse ao se afundir unha viga do
teito da construcción recén inaugurada
nas aforas de Lisboa do que ia ser o hipermercado maior de Portugal.•

•Acusan ao alcalde de
Redondela de usar o
coche oficial para fins
particulares
O BNG acusou ao alcalde de Redondela,
Xaime Rei de utilizar o coche oficial para
fins particulares entre os que sinalan o
traslado a Madrid para desenvolver as
suas funcións de senador ou mesmo usalo
para ir de compras. A denúncia ven despois de que o vehículo oficial de Re~ ~i~era
un accidente en Zamora cando se dmx1a a
Madrid. O tenante de alcalde redondelán,
Emilio González xustificou o feíto indicando que Rei emprega o coche oficial unicamente en asuntos relativos ao concello. •

•A residéncia
11

Arbored~" pode

pechar en breve
A directora do asilo privado "Arboreda"
Avelina Rey Arce ven de declarar que a
precária situación económica pola que está a pasar esta residéncia de Pazos de
Borbén pon en cuestión o futuro das 80
persoas que viven nela. Avelina Rey manifestou a "Faro de Vigo" que a maioria dos
residentes son enfermos e "os de máis
edade teñen demencia senil ou Alzeihmer
e os máis xoves outros tipos de enfermidade psiquiátrica grave".

• Especulación nas
Somozas

A iniciativa da CIG vaise
celebrar en Vigo os días 13, 14
e 15 de outubro nos locais do
Centro Cutural Caixavigo a 2ª ·
edición do Congreso Galega de
.saúde Laboral. Partindo da
realidade galega, achegarase
ao coñecemento da situación
sociolaboral na Unión Europea
por canto esta está a influir na
acttvidade tje Gal iza .. M~r:;uJado ,.,. ·
'

Tile Stone mobilízanse

A residéncia "Arboreda" foi obxecto dunha
reportaxe en A Nosa Terra (!1 2 637) n.a.que
se cuestionaban as precánas cond1c16ns
deste centro pontevedrés e a auséncia de
normativa que marcara os requisitos mínimos para a criación destes asilos de iniciativa privada. Poucos dias despois de ter sido publicada a· reportaxe "Arboreda" foi sometida a unha inspección da Xunta motivo
polo que amenazou cunha denúncia a este xornal.+ _

•(:ongreso
Galego de Saúdé·
labol'."01 en Vigo

"'

·•Os traballadores de

J

A Asociación Ecoloxista Biotopo está a investigar' a posíbel especulación con terreas da planta de Somozas ao sospeitar que
eran de titularidade do sogro do alcalde da
localidade, Manuel Candocia Ramos quen
antes os teria comprado aes proprietários
a moi baixo prezo. •
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Desde hai oito meses a Xunta recada informes sobre as corisecuéncias da instalación

Petrovigo reclama a publicación do ditame

de Meio Ambiente sobre o seu proxecto
contra da instalaciQn. O concelleiro de UG, Xesus Costas , reservou a sua opinión. En representación do Instituto de lnvestigacións Mariñas de Vigo, o
biólogo Miguel Anxo Murado
puxo de relevo a ameaza que
contra os recursos autorrenovábe is da Ria significaba o
·trasvase industrial de combustíbeis desde Bauzas.

• G.L.T.

Desde hai oito meses a
Comisión Galega de Meio
Ambiente recada
información sobre o
proxecto da terminal de
combustíbeis para barcos
que proxecta instalar en
Bouzas a empresa
Petrovigo. Representantes
da compañia visitaron ao
presidente da Xunta para
instar o pronunciamento
da Comisión. No entanto,
o presidente da xunta local
do PP de Vigo e candidato
á Alcaldia, Manuel Pérez
Álvarez, volveu recusar
publicamente o proxecto
da terminal.
A máis doutros ditames, a Comisión de Meio Ambiente requeri u da Consellaria de Pesca e
Cultivos Mariños un informe biolóxico. lnformacións contrastadas canda a consellaria da Presidéncia, conveñen que o pronunciamento da consellaria de
Pesca desaconsella resoltamente a instalación dunha estación de subministros de combustíbeis para barcos no recheo
de Bouzas, asi como a oferta de

~
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repostado en barcazas que a
empresa Petrovigo inclue no listado de servizos remitidos á
Lloyd's Register de Croydon (Inglaterra) para o informe prévio
do seguro.
De acordo con estas informacións, o estudo de Pesca corrobora un informe biolóxico prévio

que advirte que as rías non son
sistemas abertos e que os efeitos dun · vertido accidental de
gas-oíl terian consecuéncias
prolongada_s.

O PP en contra
Despois de o concelleiro do
BNG en Vigo, Lois Castrillo,

prometer o seu voto en contra
de Petrovígo, o alcalde Carlos
Príncipe asegurou que mentres
el presidise a Corporación o
proxecto non iria· adiante. O
candidato do PP Manuel Pérez
manifestouse tamén contra Petrovigo, e nunha recente entrevista confirmou que o PP de Vigo estaba decididamente en

Na sua visita ao presidente da
Xunta, os representantes de
Petrovigo Manuel Rodríguez,
Manuel Fernández (presidente
de Pescanova) , Alfonso PazAndrade, conselleiro delegado
de Pescanova e Xosé Silveira,
interesaron· o pronunciamento
da Comisión de Meio Ambiente.
Os promotores da estación de
subministro entenden que co
permiso da Autoridade Portuária e o visto bon de Meio Ambiente, poderian instalar Petraviga ao abeiro do Plan do Porto, pendente de aprobación polo Concello. Para completar esta nova via administrativa e poderen converter en realidade a
estación, compriríalles o voto
do PP a prol dunha im¡:>recisa
área de servizo a buques, dentro do recheo de Bauzas, que
completaria en etapas máis dilatadas que as inicialmente previstas a plena instalación material de Petrovigo. •

ADESAMORTIZACIÓN DA BANCA PÚBLICA GALEGA
Argentaría perseguia desde habia tempo a privatización

O Banco Simeón vendido á Cabca Geral de Depósitos
a cámbio de cuota de mercado en Portugal
•H.V.
O Venres 30 de Setembro a bolsa suspendia a cotización das
accións do Banco Simeón para
evitar manobras especulativas. A
razón era que o banco propriedade de Argentaria -a corporación bancária pública do Estadoe ra vendido á Caixa Geral de
Depósitos de Portugal -de titularid ade pública- a un prezo de
4.000 pesetas cada acción, candq o valor do mercado estaba a
3.870 pesetas. A Caixa Geral pagará 20.000 millóns polo 84% do
capital através dunha Oferta Pública de Adquisición de accións.
"O acordo non está pechado,

pero as conversas están moi
avanzadas", asegurou o director
xeral do Banco Simeón, Policarpo Fandos. Contodo, . a operación dase por feita, as relacións
entre ambos organismos son
fluídas e non é a primeira operación na que están implicadas, a
banca pública española venciera
o Banco de Extramedura á Caixa Geral. Nun intento por entrar
en Portugal, Argentaria está a
entregar a sua banca rexional a
cámbio de cuota de mercado.
Habia dous anos que o banco
galego, con sede en Vigo, sacara
á rua un paquete de accións coa
intención de procederá paulatina
privatización e repartir a sua pro-
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Sánchez, Alberte Ansede,

priedade en fraccións pequenas.
O seu accionariado quedaba
composto por 540.0QO pequenos
aforradores. Na actualidade o
banco é rendíbel; os beneficios
no- primeiro semestre de 1994 foron de 633 millóns, os recursos
dos clientes son de 83.976 millóns e os créditos 9.939.
O Simeón, adquirido polo Estado
tras unha crise profunda, recuperou a sua vella tradición de banca rexional e pasou a trazar unha
estratéxia de apoio ás empresas
galegas con produtos financeiros
moi competitivos, ainda que, como o resto da banca na Galiza,
xera máis recursos dos investimentos que faino país.

A Caixa Geral de Depósitos había un ano que desembarcara
na Galiza -no Estado fixérao
coa compra do Banco de Extremadura a Argentaría- através do
Banco Luso Español, pero precisaba dun instrumento de penetración con maior implantación, xa que só contaba con :15
oficinas na Galiza.

Vender Galiza a -cámbio
dun pé en Portugal
Os 20.000 millóns de pesetas
que desenvolsará a Caixa Geral
polo Simeón non son o único pagamento. O Banco Exterior de
España -tamén de Argentariaten 18 oficinas en Portugal e es-
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Ainda que o banco non mudará
de nome, manterá as oficinas 60 en total e 48 na Galiza-, nen
reducirá o plantel de traballadores, a vocación do Simeón non
será a mesma. A partir de agora
deixará de lado o apoio ás empresas galegas para servir de
base ao afortalamento da presenza portuguesa na indústria
galega e prestarase de ponte
para o desembarco no Estado.•
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tá interesado en adquirir máis,
por esta razón a operación inclue a venda de várias oficinas
da Caixa Geral ao BEX. Con isto
Argentaria traca coa Caixa Geral
un banco galego a cámbio de
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PARLAMENTO

O BNG afirma que a Consellaria 'dilapida o orzamento

.Cuiña di que sen os fundos europeus
non se poden construir vias sen peaxe··
• CARME VIDAL

A comparecéncia no
Parlamento do conselleiro
de Política Territorial,
Xosé Guiña, serviu para
reafirmar a decidida
vontade política do
governo de impar peaxes
nas autoestradas
autonómicas. Guiña
sinalou que a realización
do Plano de Estradas,
-apresentado como
proxecto estrela do
governo Fraga,
necesitaba de novas vias
de financiamento para a
sua execución no tempo
previsto. PS de G-PSOE e
BNG tildaron de falaz a
disxuntiva do conselleiro
entre peaxe ou nada. O
governo desatende asi o
acordo parlamentar que
aprobaran todos os
grupos da cámara,
incluído o popular.
Guiña quedou sen argumentos á
hora de defender a decisión de
impor peaxes nas autoestradas
galegas. O conselleiro remitiuse
a Maastricht para explicar que a
desaceleración do crecimento
do orzamento do Plano de Estradas abrigaba a financiar a
construción e mantimento das
autoestradas por via da pea~e,

medida que segundo teimou en
sinalar -e a oposición en desmentir- xa estaba prevista na
própria elaboración do proxecto.
A necesidade de financiamento
privado e da peaxe para desenvolver o Plano de Estradas foi
contestada pola oposición, referíndose a que o destrago da
consellaria de Política Territorial
fai recair nos usuários o que se
tiña que entender como un servizo público. Xosé Carlos Baños,
do PSdeG-PSOE dubidou da
credibilidade do governo de Fraga ao impar peaxe na autoestrada A Coruña-Carballo unha vez
fara aprobada a sua gratuidáde.
Baños criticou que o 4% de financiamento necesário segundo
Cuiña para executar o plano de
Estradas, e que abriga á peaxe
dos usuários, supón un montante similar ao investido na cons-

trucción do Palacete de Amezua.
(sede da Xunta en Madrid).

tado nacionalista que desacreditou a posíbel eleición entre unha
via rápida con peaxe ou unha
estrada sen peaxe habida canta
A necesidade de dotar á Galiza
ademais que a consellaria desade infraestruturas competitivas
tende calquer outro tipo de vias
no marco da Unión Europea, arde comunicación, incluído o fegumentada polo conseileiro, rebateuna o deputado do BNG . rrocarril e os partos.
Francisco Trigo ao dicer que a
equiparación que se propón na
Non hai marcha atrás
peaxe non se corresponde co
na peaxe
nível de renda dos cidadáns. As
afirmacións de Cuiña de ter que
Cuiña recoñeceu a perigosidade
da estrada comarcal que une a
"aguzar o enxeño" e do "renaciCoruña e Carballo apontada por
mento da peaxe en todo o munTrigo pero mesmo asi reiterou
do", Trigo contestou que é posíbel desenvolver na Galiza todo
que non hai volta atrás na decisión de cobrar peaxe na nova auo Plano de Estradas con fundos
toestrada. Os beneficios sociais
autonómicos se se mantiver o
aparecen asi subordinados na
ritmo de investimento que figura
política da consellaria que non é
no orzamento da Xunta para
este ano.
quen de asumir os retos propostos ante o seu eleitorado. A transcendéncia co que foi apresentaA auséncia de alternativas. foi
duramente criticada polo depudo polo governo da Xunta o de-

;---------------------------------------------------------------------------,

PP e PSOE rexeitan que o galego
sexa eliminatório nas oposicións
Ante a convocatória de oposici óns de ingreso · aos carpos
de funcionários docentes, e
coa auséncia no Parlamento
do conselleiro de Educación
Piñeiro Permui, o deputado do
BNG, Henrique Tello apresentou unha proposición non de
lei encamiñada a que o coñecimento de galega tivese carácter eliminatório en todas as

disciplinas deste concurso público. Tello argumentaba a
conveniéncia da medida por
razóns políticas e administrativas salientando a necesidade
para potenciar o proceso de
normalización lingüística xa
que "malamente se pode educar en galega se non se coñece" alén de favorecer aos administmdos ante unha convo-

catória que se apresenta máis
numerosa do habitual. A proposición f oi rexeitada polos votos en contra do PP e PSOE ,
que chegaron a argumentar
unha suposta discriminación
para os ensinantes galegas
que están fóra do país, éxodo
que Tello lembrou que se debía a cando o conselleiro era
director xeral de Médias. •

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

senvolvimento de infraestruturas
viárias non se corresponde cunha
priorización no gasto público .
Mentres o conselleiro Xosé Cuiña
afirmou non ter capacidade económica para construir autovias
sen peaxe, Francisco Trigo lembraba que a consellaria investira
máis de 2.000 millóns de pesetas
no parque empresarial de Lalin e
que está a construir un novo a só
seis quilómetros sen que se corresponda cunha necesidade da
comarca ; que o gasto en marquesiñas ascende a 3.000 millóns de pesetas; que ás prazas
públicas destínanse 8.000 millóns
e que centos de millóns foron
para contadores en concellos
onde non hai recollida de lixo.
Os cidadáns son os perxudicados pala progresiva privatización dos servizos públicos . A
disconformidade coa peaxe que
veñen manifestando viciños da
Costa da Marte, sindicatos, em _presários , organizacións políticas e mesmo concellos governados polo PP promete converterse nunha dura loita para o secretário xeral do partido e conselleiro de Obras Públicas , Xosé
Cuiña quen xa anunciou unha
campaña para convencer das
bondades da medida. Cuiña reiterará ante o seu eleitorado a
disxuntiva entre autopistas con
peaxe ou nada , esquecendo
que o Plano de Estradas que o
governo popular elaborou non
previa a necesidade deste financiamento para a criación de infraestruturas viais na Galiza. +

DEBATE SOBRE ACONSTITUCIÓN

O PENÚLTIMO SERVIZO· DE FRAGA A ESPAÑA
A. EIRÉ

"España, España", estas duas verbas estampadas nunha foto do Rei, traxeado de
Capitán Xeneral, confjguraban a primeira
páxina do diário monárquico español ABC
o 27 de Setembro de 1994, o mesmo dia
no que no Senado ia debater sobre as autonomías. A apelación ao Exército como
garante da "unidade pátria" e ao rei como
o seu "Capitán Xeneral", que se fai tamén
na primeira páxina, callen un sinal golpista.
En páxinas interiores, Luis María Ansón,
explica claramente cal é a pretensión
desta mensaxe: "... reorientar a fórmula
autonómica non significa liquidala". Esta
acometida do ABC para "encauzar a situación autonómica", non é un feito casual, nen unha arela compartida unicamente no xornal monárquico, senón que
corresponde a todo un movimento político pasto en marcha cos cantazos da direita española tradicional esparexidos por
movimentos ermos ou acochados nas tobeiras políticas. O ascenso dos nacionalismos periféricos foi o detonante que comezou a argamasealos.
Necesitaban unha lexitimación que lles
permitise sacar á luz eses pensamentos,
que tiñan acobillados desde que Fraga
lribarne non foi capaz de impedir a aprobación do Artigo 150 da Constitución que
recoñece as diferéncias entre as autonomías. O testamento de Juan de Barbón,
o pai do Rei , coa sua apelación á unidade de España e o seu alegato contra os
nacionalismos, puxo na rua esta ofensiva
anti-constitucional.
·

------------

Non tardaria Juan
Carlos 1 en aguilloar, ou cando
menos lexitimar
dalgun xeito, estas pretensións.
Nos seus discursos comezou a re· ferir se repetidamente á "unidade
nacional", chegando a afirmar que
"todos os problemas españois dim in u irán a sua
tremenda provo- .
cación se solucio- ·
namos o máis importante: o de recoñecer
o compromiso da unidade nacional".

'Os revisionistas só
necesitaban un político
que abandeirase
subrepticiamente este
ideário involucionista'

Desde o diário monárquico, Julián Marías,
José Luis Gutiérrez e outros pensadores
do vello Estado, comezaron unha campaña separatista tendente a demostrar que
"a :.midade de España está en perigo" e
que "o Estado está nas mans dos cataláns e bascos". Os seus artigas eran
apoiados por unha ampla, información e
opinión editorial referida aos "priviléxios
de Catalunya". A fóbia antisocialista e o
chauvinismo español levounos a conformar un amplo grupo de opinión con
coñecidos escrebedores e comentarist?s , entre eles Camilo Xosé Cela, que
puxeron en marcha o denominado
"Clube pola liberdade de expresión".
Quen tentaron que saisen á luz estas .
intencións, e mesmo puxeron sobre

aviso ao Rei sobre
o perigo que corría
a Monarquía embarcándose en tal
empresa , fóron
acusados dunha
"conspiración re publicana".
Os revisionistas
só necesitaban un
político que abandei rase subrepticiamente

este ideário involucionista. Desmarcado
José María Aznar, pois o asalto á Moncloa de momento ainda é máis importante para-a direita civilizada, Fraga lribarne
asumiu o papel de "configurador do novo
Estado autonómico".
Controlados os meios de comunicación
galegas para que interpretasen as mensaxes unificadoras como galeguistas, tratábase de que negociase esas propostas ca
próprio Felipe González. Mentres, o seu
amanuense madrileño escrebíalle no ABC
as liñas mestr.as do que seria a Administración Unica e a Reforma da Constitución,
escondida na xa pactada reforma do Estado. A presidéncia da Xunta servíalle a Fraga de pantalla. Desde o PSOE alentaron,
en determinados momentos, estas teses
até que o sector maioritário comprendeu o
perigo real que representaban.
··O debate do 27 de Setembro do Senado
era o Día O para comezar o cámbio da
igualación autonómica. Aznar decidiu agacharse, mentres Fraga era apoiado por
todo o PP, pero ainda asi sairon aparentemente derrotados. Aparentamente, porque
esta campaña da direita española fixo retroceder á desatada polos nacionalismos
periféricos para reformar o Título VIII da
Constitución , no senso contrário: para recoñecer o direito da autodeterminación.
Agora vense na obriga de defender "as
conquistas da Constitución" e os próprios
feítos diferenciais das nacionalidades históricas. Ese fo i o penúltimo servizo que
Fraga lribarne lle fixo a España. ~
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APESCA
Primeiro foi o bacallau,. despois os peixes planos e agora o fletán negro

Canadá ·e Bruxelas prexudican á frota galega
• SEVERINO XESTOSO

Do19aq23deSe~mbro
1

en Dortm outh-Halifax
(Canadá) celebrouse a 16ª
reunión anual da Comisión
Internacional de Pescarias
do Atlántico Noroeste
(N.A.F.O.). A delegación
do Estado español -na
que non figuraba nengún
representante da Xuntaabraiada ao comprobar
que a Comisión de
Bruxelas, da que
formaba parte, non
defendía
suficientemente os
intereses dunha frota
maioritariamente galega,
que deberá contentarse
con pescar unha parte das
27.000 toneladas de fletán
fixadas como T.A.C.
(Capturas máximas
autorizadas), cando os
informes científicos
talaban de 40.000 e as
capturas actuais
sobrepasan as 60. 000
toneladas.
Esta postura da Unión Europea
preocupou desde un princípio
aos representantes empresariais do sector pesqueiro e xa o
mesmo dia 23 desde Halifax,
Manuel Liria, presidente de
ANAMER, escrebia ao Ministro
de Agricultura, Pesca e Alimentación en Madrid nuns termos
que non deixaban lugar a dúbida: "Ante esta clara estratéxia,
que vai rematar con todas as
posibilidades pesqueiras españolas nas augas de N.A.F.O.
non teria outra saída que unha
postura de firmeza por parte da
Delegación da Unión Europea,
ante unha limitación e redución
drástica que persegue o Canadá, propondo unha oposición
con contrapartidas razoábeis
desde o ponto de vista de conservación do stock. Sen embargo, asistimos con surp.resa a
unha presenza moi feble da
U.E., cunha testa de Delegación
que se amasa en disposición de
entregar, sen oposición, todos
os nasos intereses aos requerimentos insaciábeis da Delegación canandiana".

Os mariñeiros, vítimas da redución
das capturas de fletán negro,
ameazaron con bloquear os
portos como medida de
presión.

ción
de maior
firmeza e
comprometida,
en maior grado,
coa defensa dos intereses pesqueiros da
frota comunitária. Seria preciso
que algunha mensaxe urxente
de Bruxelas chegase a tempo
ao Canadá, para que se produza a precisa reacción nos responsábeis da Comisiqn desprazados a este país". E evidente
-á vista dos resultados- que a
tal mensaxe urxente non chegou ao seu destino.

marca ou Alemaña, que teñen cutres intereses diferentes á pesca. As frotas destes países non
pescan directamente na zona, e
os seus intereses son doutro
tipo, xa políticos, xa comerciais,
e polo tanto non lles interesa de
maneira nengunha un enfrentamento entre a Comisión e o Canadá, dándose pois o contrasentido de que as veces deféndense as posicións dos Estados
sen intereses concretos no caladoiro de que se trata".

Outra das persoas que asistiu á
reunión de Halifax foi o Xerente
da Cooperativa de Armadores
de Vigo, Xosé Ramón Fuertes,
que analisa asi a postura da delegación comunitária, "... cada
vez a posición da U.E. é máis
problemática para o sector pesqueiro e a defensa dos seus intereses. Nesta ocasión atopámonos cunha delegación dividida, non existia unha sintonia á
hora de tomar posición ante a
estratéxia canadiana e era clara
a división entre os países que
teñen verdadeiro interes no ca1ad oi ro, quer dicer España e
Portugal con presenza da sua
frota na área da NAFO, e o res·to dos estados membros, é dicer, Franza, Reino Unido, Dina-

Fuertes Gamundi engade ao -re;
ferirse á postura do Canadá: "E

O fin é a expulsión

Redúcense a
menos da metade
as posíbeis
captu ras de f letán
negro para o ano
1995.

moi
claro
a onde
queren
chegar. A
posición
canadiana é lograr a expulsión de todas
as frotas estranxeiras -incluída a comunitária por suposto- da
zona NAFO, das zonas situadas por fara das 200 millas
do Canadá, e isto non é unha
simples afirmación dun representante do sector, se non que
hai elementos que confirman
esta estratéxia, por exemplo a
recente decisión do Parlamento
canadiano de modificar a Lei de
Pesca, no senso de propiciar
que as patrullerias de control do
seu país poden exercer non só
o control e inspección fara das
200 millas das suas augas, senón tamén deteren barcos estranxeiros cando non cumpran
as instrucións e regulamentacións ou condicións de pesca
estabelecidas para a área
NAFO. lsto representou en princípio que os pesqueiros debandeira de conveniéncia fosen
perseguidos e praticamente expulsados do caladoiro, e iso foi
bon polo que significaban estes
buques para o ordenamento da
área. Pero agora, estas patrulleiras atosigan ás ~rotas comunitárias, presinándoas de todas
as formas posíbeis. lsto estano
denunciando os capitáns e patróns dos barcos españois, que
din estaren submetidos a un
asédio que fai praticamente imposíbel realizar a pescaría en
condicións normais.
Polo tanto o Canadá ten un ponto
de vista claro para expulsar dali a
todas as frotas estranxeiras, e
para logralo non dubida mesmo
en pechar as suas próprias pes-

O acordo do Parlamento europeu non abriga á Comisión

Un arma, non definitiva,
contra as volantas

Españois e portugueses propuñan a non fixación de TAC., levar observadores científicos
abordo, unha conxelación do
estarzo, compromiso de TAC
para o 1996 e campañas de investigación, co que se poderia
facer un estudo sério de xesMn
da pescaría para a reunión do
próximo ano.

Os optimistas sempre pensaron ·
en gañar no Parlamento europeu, pero nunca- cr.eron que a votación a favor da erradicar as volantas no 95 saíse tan favorábel.

Mal se vian xa as causas_naquel intre, pois a carta citada remataba da seguinte maneira,
"... Por todo isto, esta Asociación
recaba unha urxente atención
do Governo, o senso de facer
chegar ás instáncias oportunas
de Bruxelas a chamada de
atención ante esta grave situación, co obxecto de que se produza unha reacción na U. E. que
permita modificar a actual postura da Delegación Comunitária
aqui pr~sente, cara outra posi-

Os pesimistas non vian claro, o
resultado do último Consello de
Pesca que estudaria, despois de
moitas voltas, a utilización destas redes de deriva. Díxose antes da reunión que só incluir o
tema na Orde do dia era un éxito e pensouse que, coa conflitividade do momento, facer un éxito da inclusión no temário dun
problema que tiña alporizado a
todo o Cantábrico e rifando entre si aos pescadores de vários
países do Mar Céltico era apre-

sentarse cunha moral de derrota
que non teria solución. E asi foi.

•S.X.
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Pero a cousa poderia ser peor
--0u pudo ser fatal-. Alguns parece que se conformaban con
que as volantes deixasen de
usarse no 97, dado que asi "xa
teriamos unha data límite debuxada no horizonte".
Doutra parte estaba a ameaza
filtrada: "se vós usaóes as volantas, nós tamén, e a ver quen
marre antes". Forzosamente
esta segunda idea arreguiza os
pelos. Se toda a razón vai implícita nesta ameaza, todas as
xentes de ben que aplaudiron
aos pescadores do Norte, todos
os informes ao seu favor, todas
as declaracións e posicionamen-

tos, véñense abaixo ante un
· planteamento tan ao tolo , que
quixeramos crer que nunca se
fixo, nen en foros internacionais,
nen nas tascas de Burela.
Por iso ten valor, moito valor, a
resolución do Parlamento . europeu. Certo que as suas resolucións non son obrigatórias, pero
certo tamén é que a partir de
agora, a Comisión e o Consello
teñen un _arma máis, para, por
riba de intereses de estados concretos, ditaminar dunha vez por
todas a proibición agora -sen datas debuxadas no horizonte- das
volantas na pesca do bonito.
A vida no mar e moitos empregos en terra, están á espera desta xusta e necesária resolución.•
•
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carias, subvencionando ao sector
e á indústria pesqueira, eu podo
dicer que eles van a destinar
para isto nos próximos catro anos
1.900 millóns de dólares en conceito de axuda por este peche,
por unha crise de pesca que eles
están empeñados en aparentar,
cando realmente os nasos patróns de pesca confirman que os
stoc'ks de platixa, gallineta e fletán están en boas condicións",
remata Fuertes.
Por outra banda, existe a sensación de que a Delegación Comunitária defendeu con excesiva contundéncia as 4.500 Toneladas de bacallu quizá para que
non existan atrancos para a incorporación de Noruega á Unión
Europea, pero como xa queda
bastante comentado, non mostrou esa mesma contundéncia
cando deixou marchar 40.000
Toneladas de Fletán .
Este golpe acusárano os barc9s
conxeladores de arrasto de grande fundo, quer dicer, 38 buques
tecnoloxicamente moi ben equipados, cuns 1.200 empregos directos e un volume de negócio
duns 8.000 millóns de pesetas
anuais, que de levarse a cabo a
partir de primeiro de Xaneiro do
1995 o TAC acordado, haberá
que dividir polo menos por dous.
Difícil, moi difícil vai ser cambiar
o TAC, pero nos ambientes pesq ueiros comunitários coñécese
a figura da obxección que ainda
que hoxe esquecida, non seria a
primeira vez que se utiliza. Por
isa, nunha carta enviada por
ANAMER a vários organismos
como un intento para frear a decisión de Halifax, concretamente
na enviada a Jacques Delors
como Presidente da Comisión
da U.E. odia 2 de Outubro, dicíase no seu derradeiro parágrafo, "Por todo iso, e ante a abstención da Unión Europea na resolución final, esta Asociación
rógalle encarecidamente que a
Comisión propoña ao Consello
unha obxección ao TAC de
27 .000 Toneladas aprobado en
Halifax. Só asi poderase frear a
estratéxia do Canadá de ir eliminando as frotas estranxeiras
para facerse co mercado comunitário nun futuro próximo".
Queda por saber o que pensan
os mariñeiros interesados, pero
mentres estes están tora, pódese lembrar o que di nun dos
seus apartados, un fax enviado
desde o mar por un autotitulado
grupo de Capitáns, Oficiais e
demais membros da tripulación
da frota conxeladora nas augas
de NAFO: "Canadá segue actuando co beneprácito das nasas administracións, que non
tan nada, praticametne nada ao
respeito e que ainda non se deron canta da grande importáncia
económica que representa a frota. Economia da que se alimentan outras empresas como estaleiros, varadeiros, talleres , frigoríficos, efeitos navais, fábricas
de redes, etc.". O fax, dirixido aó
Ministerio de Agricultura, Pesca ·
e Alimentación, Presidencia do
Governo, Xunta de Galiza e Alcalde de Vigo, remata ameazan- ·
do con, "regresar coa frota para
España, bloqueando calquer
porto de interese xeral, como
medida de presión".•
•
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oXUIZO DA NÉCORA

A notícia no ambiente vilagarcián era precisamente a chegada daquela nube de periodistas

O ruido mediático da Nécora
importa, ten que comprendelo",
para centralizaren un chisco o
. teatro de operacións gravadoras
e non teren que trasfegar coa
pesada impedimenta. Habia
moitos voceiros, pero habia
máis xornalistas.

• PRIMITIVO CARBAJO

A polémica senténcia da
Nécora axi ña descarregou
sobre Arousa, e
nomeadamente sobre
Vilagarcia, unha chea de
periodistas coa encarga
de subliñar o rexeitamento
popular do narcotráfico.
Este fenómeno, como un
trago recente de exotismo,
.está a qesputar ás
mesmas nécoras a
prevaléncia nos referentes
que compoñen a imaxe
pública da Galiza:
mistério, secretismos,
perigos ... Sicília!
O despregamento de enviados
especiais , calculaban na vila
arousá, fo i a pasada semana
ainda meirande que os motivados pelas espectaculares redadas que levaron á cadea aos
narcotráficantes. Daquela, a xulgar pela senténcia, o ruído foi
maior que ás naces. E agora? :
máis ruído . Mesmo da negación
popular que suscitan os aparellos deses contrabandistas tírase a contribución de mantelos
no poleiro, de reafirmar a sua
ubicación , se cadra, para calar
outas non menos probábeis.
O falo da Audiéncia Nacional ,
agás aos exculpados, non contentaba a ninguén, iso estaba claro para todos. Tanto, que os titulares de programas e portadas xa
f oran fixados nos respectivos
consellos redaccionais antes de
desprazar aos seus periodistas a
Arousa: estes só tiñan que aterse
a eles, referendalos con dados a
pé de obra. A situación lembroume unha nova que lin nun exemplar de 1906 do diário coruñés
Noroeste. O seu correspondente
en Cuba desmentia a marte dun
cidadán que o periódico tiña publicada. Alégranos que Fulano de
Tal viva, viña dicer con humor a
nota de rectificación , pero isa non
lle evita un correctivo máis que

Os voceiros non daban abasto,
claro está. Os xornalistas facian
antesalas, praticaban tirapuxas
cara a obtéren, con pr.etextos
de horário -grande argumento
da informaGión-, un salto na arde da cola, e os voceiros, chegado o intre de enfrentarse aos
micros, sobaban os seus discursiños arredor da senténcia
como unha cantarela, coa fe
posta en galvanizar a opinión
pública da que ás veces daban
testemuño: non era pou.co se
acadaban aterse ao seu guión
particular sen roubaren a outros
os argumentos na tarefa árdua
de recriaren ou valoraren obvie~ dades.
·
ü5
w
_J

''Teño que repetir", "como xa dioX xen", "como veño de dice r'',
z eran comezos habituais nesas
<i:
declaracións , que se cadra
polas organizacións anti-droga que recolleron sinaturas en Vilagarcía para protestaatrancaba unha chamada urxente de teléfono -"Desculpe ,
son os de Rádio Tal, que están
terxiversar o que diga, se ese
xentes agrupadas que alzasen
irados berros. Por non haber, . parece o seu ofício? Que garanen directo"- e, á postre, o testemuño repetia o xa escoitado,
tías teño de que respeitará o mu
non habia nen pint~das que fotoadiantaba os contidos a quen
anonimato? Por que non busca
grafar. A nova do ambiente púagardaba no outro lado da mea quen de verdade pode inforñana precisamente os xornalissa ou vagaba noutras derjvamalo?" "Coño! -tiraban conclutas, tan aparatosos de ·equipas
cións que "mire, vostede , non
fotográficas e televisivas, tan
sións os p~riodistas paracaidissei se isto xa o dixo alguén ou é
tas-, pois é certo que os galeidentificábeis, por esa impedida miña colleita, pero, en calgas respostan con perguntas!"
menta e/ou pala ollada, sen quequer caso , subscréboo".
rer errática, de quen busca no
tráfago normal unha inspiración
Fontes habituais
Ninguén facia causa que abonou algunha evidéncia cara a redar, con maior ou menor xeito
dondear unha crónica "exclusiNon todos os voceiros de instipersoal, en declaracións que xa
tucións, partidos e asociacións
va", pero de certo xa case remacontaban con avales tan sobelixerantes do narcotráfico
tada no intre de ser planteada ...
branceiros como os devanditos
(non hai outras) estaban no
ponto de máxima colaboración.
máis arriba. Ou sexa, sen riscos
O asunto era o ruxe-ruxe da viAlguns son fontes habituais, frede contradicer a nengun xerifalciñanza, quen podia dubidalo?
te no engorde do saco de adcuentadas por todos os meios
Os comentários negativos da
xectivos da senténcia: "decepque chegan cun prurito "investisenténcia estaban nas reunións
cionante", "preocupante", "desagador". Pero neses dias pasafamiliares, nos cantos dos amilentadora", "indignante", "unha
ron por Vilagarcia moitos outros,
gos, alá onde existise un clima
burla" ... Os titulares de portadas
leva_
dos alá tanto polo seu sentide confianza para expresalos.
e portadiñas ficaban salvados.
Mais, diante de xornalistas ...
do político da oportunidade coolla ao piollo! Demasiado commo polos próprios meios, sobreO periodismo voltaba a facer
plexo. Demasiado espiñento.
todo das equipas de TV, que os
ruído co narcotráfico.•
reclamaban in situ, "se non lle
"como sei que vostede ron vai

º

As mobilizacións estiveron promovidas
ren contra a senténcia.

xustiticado ao naso correspondente , porque este periódico
sempre di a verdade e se el o
atopou vivo, para non traizoar os
nasos princípios debeu matalo ...
Os periodistas desprazados a Vilagarcia non ian verse en disxuntivas tan drásticas nen con xefes
dese humor. De feíto, o ton xa
estaba dado por caseque todo o
mundo, desde Manuel Fraga aos
sobranceiros representantes do
Governo do Estado, desde Carme Avendaño ao fiscal Zaragoza. Onde podían estar as novas? : no ambiente, nas ruas ,
en ... "Ti vai alá -ordenaban os
redactores xefes aos paracaidistas- e manda unha crónica a xeito, que aí sempre hai matéria".
Mais as ruas de Vilagarcia, convertidas en capital da notícia,
non transmitían outros dados ca
os cotíans , sen -até o mesmo
Domingo- manifestacións nen

O RIO DO NARCO, OS AFLUINTES E AS RIAS
G. LuCA DE TENA
Do billón e meio de pesetas que move o
comércio de opiáceos e cocaina no mundo, canto pasa palas Rias? Oeste Amazonas de cartas, que parte lle toca aos
transportes que pegan na costa? A resposta parece gardada na mesma ·caixa
forte dos segredos que encerra os planos
da defensa estratéxica peninsular, xunto
coa nómina do fondo de reptis, ainda que
cada un dos sobres apareza hixiénica- ·
mente separado por un sobrescrito acolchado e selado.
Por que tanto sixilo sobre esta información
ao lado das caras dos que arriaron o cerco e o palangre para cambiarse por viriculeiros do tabaco, do cáñamo de resina, do
clorhidrato de cocaina e da heroína?
Para o mar de cabezas cubertas con panos brancas que agardaba na rua Xénova de Madrid a senténcia do Narco, esta
información é vital. Hai nais carraxe como Carme Avendaño que a persiguen
con fúria e frialdade polos corredores do

poder e nas beirarrúas das DEA locais.
Moitas veces, as famílias dos rapaces e
rapazas convertidos en acémilas polos
que reparten os
prazos do candil
da adurmideira, - - - - - non saben onde
nace o rio do veleno nen cara onde vai. Unha voz
no meio dci desconcerto e a angú ria berra que
chega das lanchas e sobre os
Barc~lona
peiraos aumenta
visibelmente a
pedrea das licéncias e dos amarres. Pero o mesmo Governador'
que se retrata
xunto os foraborda, non quer dar fotos da
corrupción interna cando reventa a ma. tanza de Nigrán. Un ano despois hai un-

ha pedrea de condecoracións e o xefe
dalguns dos axentes máis c_orruptos do
Estado di que por riba das nubes negras
o ceo vai azul.

dos os xentilícios que acompañan aos
narcotraficantes da televisión son da
Arousa, da Galiza. A quen lle interesa
contar asi a pelicula?

De onde ven este
rio? As veces os
dados mesturanse
cos que proceden
directamente do
Departamento de
Xustiza dos Esta- ·
dos Unidos e
quen os reparte é
a DEA, a axéncia
contra á droga,
que ten axentes
simpáticos e atléticos ciscados por
todo o mundo. Para a máquina estatal de esmagar a
droga, os centros de desembarco por arde de importáncia son Madrid, o Sul da
Península, Barcelona e as Rías. Pero to-

Porque todas as respostas sexan incompletas, non debemos renunciar á pergunta.
Porque se poda abrir outro chanza de
oportunismo e aparezan dedos acusatórios
contra alguén que di que nen todos os narcos son das Rias nen todos os das Rias
son narcos, non se debe deixar de denunciar esta forma de manipular a realidade.

-

·-

-

-

-

'Os centros de
desembarco por orde de
importáncia son Madrid,
o .Sul da Península,
e as Rias.
Pero na televisión só
aparecen os narcos de
·Galiza.

Se cadra recoñecendo que os maos non
saen sempre pala mesma porta aprendemos a comprender o movemento dramático dos estupefacientes. Os axentes do
Departamento de Xustiza dos Estados
Unidos, por exemplo, meteron en Was- ·
hington coa axuda do Cártel de Medellin
unha tonelada de Cocaina o ano 1993.
Sorprendidos proclamaron a sua intención de infiltrarse na máfia colombiana e
o asunto recebu deseguida carpetazo.+
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AS COMUNICACIÓNS INTERNAS

Novas saídas en Gondomar, Nigrán e_Baiona suavizan o impacto

Allariz:· Un exemplo
de urb.a nismo
MANuELCAO

O Consello de Europa de Urbanismo convoca este ano por primeira vez o Prémio europeu de Planeamento Urbanístico e Re. cuperación Arquitectónica ao que se apresentaron 230 conce.llos de toda Europa chegando só 13 á fase final. Pois ben, o único concello do Estado español finalista non está governado polo
PP, nen polo PSOE e, ademais, é galego. O concello de Allariz,
liderado por un alcalde do BNG para surpresa, e quizais desazón, de próprios máis ca de estraños, foi o único finalista estatal.

As autoestradas do Val Miñor_
e do Morrazo agachan intereses
turísticos e negócios es.p eculativos
•H. VIXANDE

O escurantismo foi a
tónica na elaboración dos
proxectos da autovfa do
Morrazo. e a autoestrada
do Val Miñor. Nos dous
casos os trazados non
benefícian aos lugares
polos que discorren e só
obedecen ao interese do
aproveitamento turístico e
de construción de
urbanizacións. O trazado
final do Morrazo
.descoñécese e o do Val
Miñor incluiu cámbios a
última hora sob pretexto
de dar servizo a Nigrán,
Gondomar e Baiona.

O urbanismo en Galiza é un dos exemplos máis acabados nos
que se manifesta a incompeténcia, a torpeza e a miséria conceitual dos deseñadores mesetários. Incapaces de comprender a
especificidade cultural, climática, orográfica e organizativa de
Galiza entraron aqui como elefante en cacharraria sen perguntarse, como sen dúbida fixo o elefante: "E non seria eu quen
rompeu isto?". Coa queima do Liceu barcelonés prendero'l de
novo os rescoldos históricos na colectividade hispana qúe acochaban un sentimento de envexa e xenreira ao decatarse de
que os cataláns coidaban e amaban o seu mentre a Catedral de
Burgos, a de León, o Acueducto segoviano, e tantas outras
xóias do património histórico-artístico locian abandonadas e esA intención de que serva a intemorecendo desde había séculas. Pois ben, aqui na Galiza a
reses turísticos e especulativos
destrución do património só se viu pexada e ralentizaba por pué a preocupación que manifesra e bendita inoperáncia, pois cando houbo algunha idea case
tan os afectados pola construsempre era destrutiva, uniformizadora ou, no mellar dos casos, - ción dun dos viais de alta capapitoresca e risíbel. Porque encalar as fachadas de pedra de cacidade que proxecta a Xunta,
sas e igrexas só era imitación
eis a autoestrada do Val Miñor,
dun modelo absurdo e alleo
que nas suas tres saídas costeique só facia aumentar os
ras , Parada, Gamos e Baredo
xa hai preparadas intervencións
- - - - - - - - custos de mantimento, facer
edifícios de 1o pisos no Cararredor do sector turístico.
balliño só é imitación mecánica do modelo especulativo
En Baredo, no término municidos sesenta, facer urbanizapal de Baiona, o final da autoescións de adosados e unifamitrada mudou a última hora por
liares en montes ermos e aiunha nova estrada entre Sabareados é a plasmación dun
ris -novo fin da autoestrada- e
modelo urbanístico para
Baredo, onde está en marcha a
grandes cidades pero cuesconstrución dunha urbanización
tionábel para cidades pequede luxo. Coa.. estrada, poderian
nas con moitos núcleos de
agramar máis construcións, que
povoación preexistentes que
en caso contrário non terran acpodían humanizarse sen
ceso directo ao vial. En Gamos
grandes custos, permitindo a ·
enlazará cunha área de servizo
recuperación e conservación
camiño do campo Qe golf de
qe materiais e estruturas arquitectónicas autóctonas e facilmenChandebrito, cuxa construción é
te adaptábeis á introdución das novas tecnoloxias audiovisuais,
próxima e que agacha a edificada comunicación, da informática, da electrónica, etc., e, todo
ción doutra urbanización de
isa, sén romper cun ecosistema que combina de forma sábia,
chalets de luxo. En Parada a sanatural e sen violéncia o mundo rural e urbano.
ída corresponde cun parque industrial, cuxos terreos están a
Os proxectos da COTOP de mellora da vivencia rural e recupese adquirir a prezos baixos
ración de deseños arquitectónicos tradicionais son moi positivos,
meiante compra e non expropero bátase en falta unha política global do governo galego que
priación. Pero a proximldade ao
adopte como princípio irrenunciábel a ordenación e conservaPorriño -zona industrial spbranción do espazo urbanísticó e paisaxístico galega, sen conceceira- fai discutíbel o seu futuro
sións a clientelas locais, profisionais ou institucionais. A propos- .
para esa actividade. Logo, co
ta de ceder aos concellos as competéncias en matéria urbanístitempo, o parque poderia ser reca pode levar á destrución sistemática e desaparición do patricalificado para montar outra inmónio urbano e rural galego, deixando que moitas mans destrodústria turística. Neste sentido ,
cen o que con outra se pretende arranxar. Asi será, non sendo
o alcalde de Nigrán, nun pleno
que nos concellos incen grupos tipo Allariz que, utilizando esa
celebrado este verán, recoñeman, que tamén é da administración galega, española ou eurpceu que está pendente a conspea, abriguen a recuar a mu'ltitude de mans pequenas e destrutru ción dun hipódromo no partoras que sempre quedarán.•
que industrial.

'Na Galiza a
destrución do
património só se
viu pexada por
pura inoperáncia'

Pero mesmo dentro do PP hai
disensións, que se manifestan
especialmeote en Gondomar,
onde o alcalde, Ramón Sestelo,
mudou a sua oposición á autoestrada a cámbio dunha entrada
na vita. Oeste xeito, o trazado final mente sacado a concurso
contempla, ademais, a conexión
con Vigo através dunha saída
en Víncios. Pero o deseño do
trazado supór¡ u~ desencontro
cos afectados, xa que curta várias parróquias polo meio e provoca un forte impacto ecolóxico.
O nacimento dunha Comis ión
Pro alternativa á Autoestrada do
Val Miñor, constituida o Sábado
1p de Setembro, den1unc.;ic¡>~ ~~e
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"Queren montar unha Marbella, cos seus incomenentes e as suas vantaxes".

este vial non serve para conectar o Val Miñor. Un integrante da
mesma, António Arauxo, facia a
seguinte reflexión : "conducir
trinta quilómetros para chegar a
Vigo , cando a alternat iva dos
viais actuais é máis curta non é
aceitábel, e moito menos pagando. En realídade detrás hai
un negócio turístico: queren
montar unha Marbella cos seus
incomenetes e sen as suas
avantaxes".
A ambigüidade de Sestelo levouno a mudar de opinión para
non incomodar a Guiña e desdicerse do pronunciamento plenário en contra do proxecto a dicer
que si e oferecer aos viciños unha suposta mellara dos viais da
zona, que xa. foran arranxados.

Tres proxectos para o
Morrazo
Unha reunión, celebrada o dia 27
de Setembro entre os membros
da Cordenadora para a Mellara
das Comunicacións de Moaña e
Comarca co Delegado da Con. sellaria de Obras Públicas, serviu
para que os primeiros solicitaran
do Delegado Provincial un proceso transparente na construción
da autovia do Morrazo.
A exposición pública, no mes de
Maio, a coerección de erras en
Xuño, e o remate, o 13 de Xullo,
do prazo de apresentación de
alegacións para a autovia do
Morrazo colleron por sorpresa
aos viciños do Morrazo. A discreción coa que se levou o proceso non impediu a apresentación de miles de alegacións por
parte de colectivos viciñais, das
Xuntas de Montes, comerciant:3~· corrtry!or~~ ,e p~rt¡c.:u.l~res.

O deseño da via rápida non está
definido, xa que na actualidade
hai tres alternativas. O primeiro
trazado contempla dous carrís
en cada sentido na maioria dos
tramos, ainda que na primeira
fase só funcionaria un carril ida
e outro de volta. O segundo trazado ten dobre circulación con
carris lentos. O terceiro é un resumo abaratado dos anteriores.
En calquer caso, os tres deseños implican a construción ex
novo da via do Morrazo e o seu
discorrer polo meio das vilas, o
que significa rachar as configuración s urbanas e afectar a
grande número de proprieda des, indican os viciños.
Unha irregularidade denunciada polos afectados é que o estudo de impacto meio ambiental realizado corresponde a un
trazado que finalmente non figura entre as tres opcións que
se barallan.
A alternativa viciñal pasa pela
mellora dos viais existentes, a
realización dos cintos de circunvalación que recollen os planos
urbanísticos das vilas do Morrazo e un detallado estudo de novos tramos -de percorrido curto, se for preciso. "O que pretendemos é que esta via serva para o desenvolvímento económico das zonas polas que pasa explicaba Sérxio Regueira, un
dos portavoces da Cordenadora
pola Mellara das Comunicacións . Entendemos que este
proxecto non benefícia aos viciños, porque ademais as saídas
están lonxe. En realidade a autovía está pensada para coller
aos turistas na Autoestrada do
Atlántico e levalos ás proximidades de Bueu e as praias". •
1
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Xan Casares é un dos organi.zadores da proba do campionato de Espa~a que se celebra en Silleda

O Secretário de Nuevas Generaciones fai trial
na fervenza de maior·interese natural de Ga.l iza
• X.C. GARRIDO

O pasado fin de semana
tivo lugar en Silleda unha
proba do campionato de
España na que participou
a elite deste deporte, coa
presenza do campión do
mundo Jordi Tarres. Esta
proba levantou unha forte
polémica por canto foi
celebrada nunha zona que
está declarada de interese
natural nas normas
subsidiárias e
complementárias de
Galiza. Trátase do entorno
das Cataratas do Rio Toxa
e o Mosteiro de Carboeiro.
O secretário de NN.GG. e
deputado do PPr Xan
Casares, é un dos
organizadores da proba e
habitual da zona.
Os grupos ecoloxistas (AGENG,
ANIDA, ADEGA. .. ) denunciaron
ao Concello de Silleda e aos organizadores pala desfeita producida nesta zona ao des1ruirse
arbustos, plan1as, coberta vexetal , etc, Consideran que este é
un deporte duro co méio ambiente. Estes grupos sinalan
que resulta paradóxíco que a

Xunta se poña 1an intransixente
a respeito das Fragas do Eume,
cando unha zona como esta, de
semellante in1erese ecolóxico e
paisaxístico, é usada para estes
fins.
A oposición municipal do PSOE
-que considera a proba unha
barbárie- as asociacións de viciños, de amas de casa, etc ...
posicionáronse igualmente en
contra.
A fervenza do río Toxa é considerada a maior de Galiza, e unha das· áreas recreativas máis
importantes do naso país. É tamén lugar de criado escaso falcón peregrino, con significativas
masas de acebo, ambos os
dous salvagardados pala leí. O
Concello adquiriu parcelas a redor do mosteiro de Carboeiro
para protexelo. O alcalde xustifica o posíbel dano ecolóxico que
poda provocar a proba nos benefícios que esta traerá para a
promoción de Sill~da a nível turístico.
Galiza Nova do Deza, ere topar
as claves deste tria! na intervención do Deputado e presiden1e
de Nuevas Generaciones Xan
Casares. Segundo esta organización xuvenil, Xan Casares
pratica habitualmente cos seus
amigos trial nesta zona. lsto ,
lonxe de ser sancionado polo

Concello ou palas autoridades
Aparte do Concello colaboran
competentes, atopou na admieconomicamente a Xunta de
nistración local unha grande coGaliza e a Deputación de Pontelaboración e complicidade. Asi
vedra, baixo os lemas: Sempre
foi denunciado nun pleno do
co deporte, oú Deporte Galego.
Concello, e ainda que negado
Este lema foi tamén criticado
inicialmente, foi finalmente recopor Galiza Nova por considerar
ñecido polo governo municipal.
que os galegas estiveron pratiEste Deputado -xunto coa sua . camente ausentes da proba enmoza- figuran no cadro de orgadindo, por outra parte, que a
ganización na calidade de relacomarca ten unhas caréncias en
cións púbicas. Segundo Galiza . infraestruturas deportivas moi
Nova, resulta evidente o acorriimportan1es, de feíto esta orgado: "Unha zona tan fermosa conización xuvenil viña de encher
Lalin de pancartas e carteis exima esta é apetecida polo señoxindo instalacións deportivas.
rito para facer uso dela como
Tamén entidades do deporte
finca particular".
base de Silleda se viñan queixando das mesmas caréncias. A
proba de trial custoulle ao Concello 5 millóns de pesetas.

Protexer a zona

'lónxe de ser
sancionado polo
Concello ou palas
autoridades
competentes,
atopou unha
grande
colaboración'.

Pero a polémica non está pechada. O Concello asegura que
cando chova, a coberta vexetal
hase restabelecer , e que dous
ou tres millóns de investimentos, poderanse sufragar con patrocinadores. Os ecoloxistas da
Asociación de Silleda ANIDA, a
respeito do primeiro, sinalan
que precisamente pala pendente, as chúvias, o que farán sera
arrastar esta coberta vexetal para o ria. Afortunadamente o que
publicou a prensa a respeito da
asisténcia de 20.000 persoas
non foi real, e non chegou ás

2.000, pero segundo os ecoloxistas, non foi o público o que
provocou maiores destrozos só botes e bolsas abanonadas
no chan- senón os preparativos, e desenvolvimento da própria proba.
Esta Asociación considera que
esta agresión contra a zona non
é illada. De feíto o próprio Concello de Vila de Cruces instalou
un vertedeiro incontrolado nas
proximidades. A central eléctrica
que canaliza a auga do ria Toxa, xusto antes da fervenza, ás
veces deixa a esta case sen aug a. Fíxeronse ademais várias
pistas e unha ponte de formigón
claramente agresivas coa paisaxe. Esas e outras actuacións levan aos ecoloxistas a exixir que
se proteza a zona. Peden que
se protexa a fervenza e o seu
entorno da agresión da própria
administración que é quen está
a realizar ou promover os maiores destrozos.
Os pilotos declararon que foi a
carreira no marco máis fermoso
que nunca tiveran participado.
.Efectivamente , noutras comunidades, caso de Cataluña, ponteira neste deporte, está moi regulada a prática de todo este tipo de probas de motor que podan causar impacto na natureza. Galiza carece de lexislación
específica ao respeito. +

DEPORTE-ESPECTÁCULO

As afeizóns de Compostela e Deportivo enfrentadas artificialmente

Como. se fabrica 'un derby
•PUCHEIRO

O encontro futbolístico
entre o Compostela e o
Deportivo (0-1) serviu
para tentar enfrentar ás
duas afeizóns nun
localismo estéril e
antigalego, provocado
pala incultura duns, a
insensatez doutros e os
intereses políticosideolóxicos dalguns que
tentaron aproveitar unha
rivalidade deportiva que
nunca existiu.

V
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ciais e, sempre, con obxectivos
que diferían : o Compostela loitando nos últimos postas e o
Deportivo nos primeiros da táboa, o que non lle resta mérito
ou !los engade a nengun dos
dous clubes.

ocorreu nesta ocasión. Asi, os
siareiros máis bullangueiros tan
ponto se relaxaban, comezaban
a boquexar.

O paradigma da provocación
deste enfrentamento artificial foi
o periódico gratuíto Urbe, que
Por isa o enfrentamento particuLa Voz de Galícia edita nas distintas cidades. A edilar entre ambos clubes non contituiu nunca un chamado derby
ción repartida en
(verba tomada da comarca inCompostela nese fin
glesa na que se celebra a princide semana abria na
pal competición hípica), pois non
portada cun titular
constituiu o summum de nensignificativo a catro
gunha competición. Nesta ocacolunas cunha foto
sión, os dous na Primeira, tamde siareiros compostelanistas: "¡A
pouco pode dicerse que sexa o
mellor enfrentamento posíbel
por ellos!" Non meentre duas equipas desta liga,
nos violento era o
Despois de trece anos, Comseu texto: "Ferve
que seria a tradución adaptada
da palabra derby. Fran, entre
postela e Deportivo voltábanse
o sangue coma enfrentar nunha competición
outros xogadores, coa sensatez
postelán e desque caracteriza case sempre · bócase a paixón,
oficial. Producíase un fito históaos profisionais, poria clarameno temple e a bilirico pois, por primeira vez, amte de manifesto este aspecto.
r r u bina ( .. :) A
bas equipas competían na máximemória do futma categoría futbolística, moi
b oI
A por eles!
mudará
lonxe daqueles andácios nefasdespois deste
tos da Terc~ira División.
fin de semaFaltando ese encirramento dena". A contiportivo, no que dous pontos son
O que poderia ser unha unha
celebración, unha xolda deportisó dous pontos, sen que
final
O fiticio do
va por atoparse no cúmio do es- ambos puxen por un mesmo
enfronta mento
pasto, recorreron a soflamas lopectáculo competitivo, tentaron
pode ollarse
calistas para quentar un partido
convertela nunha desputa localista entre ambas cidades. A ri- · que, como todos, non necesita nesta portada de
'Urbe',
máis que o próprio espectáculo
validade deportiva entre Comperiódico
do campo para conectar coas
postela e Deportivo nunca exisgratuito
bancadas. A tensión acumulada
tiu na história dos dous clubes,
editado por
pois atopáronse en contadas · non fai outra causa que deslucir
unha empresa
de A Coruña.
ocasións 'en compeficíóns ofio próprio espectácu'lb ~ como

ªº

nuación ditaba oito consignas
"para vencer ao Deportivo desde as bancadas de San Lázaro".
Entre elas , "Santiago capital,
Coruña sucursal!"
El Correo Gallego, que criticou a
Urbe, non escapaba tampouco a
esta apoloxia do enfrentamento
entre viciños. "O corazón tamén
xoga", era un dos seus titulares .

Na crónica afirmábase que "unha vella rivalidade voltará a reviver o encentro de hoxe. Rivalidade entre duas cidades, entre
dous xeitos diferentes de pen. sar. Para moitos algo máis que
dous pontos estarán en xogo ... "
Todo ese clima artificialmente
bélico (cando os principais comandos das distintas afeizóns
están a falar de irmanamento ,
de Galiza como nación)
desbordouse nas distintas rádios nas que , en
maior grau que na prensa, os chamados xornalistas toman claro partido
por un bando, esquecend o as principais regras
xornalísticas . O grande
problema é que nos deportes non só está permitido o
partidismo e a manipulación
máis descarada, senón que
se converte en virtude. Nesta auga de marañas só a
TVG pon un pouco de sentidiño no En Xogo, mágoa que
Torre Iglesias desfaga todo
ese esforzo profisional.
,

Pésie a todos os esforzos de
criar unha cultura de enfrentamento xuvenil-localista, co futbol .como desculpa, resultaron
inúteis ao non existir caldo de
cultivo axeitado. Só algun siareiro celeste, maleado, quixo enrarecer o partido apedreando o
autobus do Deportivo.•.

ACRISE INDUSTRIAL
A falta de apoio financeiro compomete. o futuro dunha cerámica en expansión

A empresa Galos de Ourense triunfa nas feiras
internacionais pero Suspende pagamentos até Febreiro
• CARME CARBALLO/OURENSE

Con setenta traballadores
na fábrica ourensá de
Barbadás, a empresa
Galos -cerámica e
porcelana- segue a
"triunfar nas distintas
feiras internacionais de
interiorismo e decoración,
e abrindo semi-franquícias
en máis de cento
cincuenta pontos de
venda en vários
continentes, pero a crise
asexa.
Un avance que non impediu que
Galos apresentase suspensión
de pagamentos, regulando temporalmente a doce dos setenta
traballadores, regulación que re-

matará en Febreiro, data na que
segundo o proprietário e fundador, Francisco Pérez, "a crise
estará arranxada, pois as xestións diante das entidades financeiras van por bon camiño".
Galos naceu hai vintesete anos,
con doce traballadores, maioritariamente portugueses. A cerámica e a porcelana que daquela introduciu no mercado, tiña grandes influéncias centroeuropeas e
italianas, que eran as que predominanban. Segundo o fundador
afirmou, "daquela non haiba cerámica galega con peso no mercado, porque Sargatjelos era un
xerme e só pintaba Alvarez de Vigo". Esta situación levou a Francisco Pérez a "decidir que tiña
que criar un estilo próprio, porque
Galos tiña futuro, o tempo demostroumo, e aqui estamos",Galos progresou e abriu en Portugal outra fábrica, con 40 traba-

lladores, e que segue o deseño
da porcelana que se fai en Ourense, e do que son autores unha equipa que o próprio Francisco Pérez dirixe.

lnvestimento
de SOQ millóns
sen apoio dos bancos
Mália as boas perspectivas da
empresa a nível de mercado,
non faltan voces -que auguren
un futuro incerto a esta empresa
que está vivendo o pior mamento da sua história. A explicación,
para uns, é que a máis da crise
xeral que se vive, os bancos
non lle deron confianza nen ampliacións de créditos, conxugando todo iso cun certo erro na
formulación das relacións laborais. Sen embargo, e moi desde
dentro, Francisco Pérez afirma
que a crise da empresa ven dada polo "grande investimento

que nos últimos catre anos levamentos, que sempre afecta á
mos feito, uns 500 millóns de
estabilidade no emprego, cando
menos emocionalmente. Unha
pesetas, renovando ademais o
sistema de produción, o deseño
grande cantidade de empresas
e, desde logo, a presenza nas
ourensás comezaron do mesmo
máis importantes ferias internaxeito e remataron por pechar as
cionais, que isto supón un custo
portas ou regular o plantel de
traballadores.
moi elevado e aqui os bancos
non perdoan; de calquer maneira, penso que a situación vai ter
O feíto de Galos ser unha emarranxo, e aqui non pasou napresa que arroxa beneficios -a
da". A recesión económiGa das
xulgar polo ámbito expansivo da
máis importantes cidades espamesma e o constante incremtno
ñolas e europeas son, para
de vendas-, non abonda para
Francisco Pérez, factor determiafrontar os custos que exixe a
nante, sumado aos restantes
presenza no mercado. Só a
enumerados, da crise, "porque . confirmación de créditos, avalahabia operacións de venda que
dos polos compromisos de vense propuxeron e lego non se leda e unha aposta clara polo fuvaran a cabo, e esta crise no
turo, poden facer que esta susmercado internacional afectoupensión de pagamentos non dé
nos máis da conta".
ao traste con nengun posta de
traballo, causa que Francisco
Os traballadores discuten esta
Pérez desbota tallantemente en
visión do futuro da empresa. As
entrada, porque do que está seguro é do porvir de Galos no
dúbidas proveñen da apresentación de suspensión de pagamercado internacional.•

A CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA VALORA OS CINCO ANOS DO GOVERNO PP

O MAL ESTADO DA NACIÓN GALEGA
MANllELDIOs
A valoración sobre os cinco anos de Governo do PP na Xúnta de Galiza, podemos resumila asi:
1.- Falta de capacidade de expansión,
cando non retroceso, nos sectores básicos da economía galega (indústria, pesca,
agricultura ... ). Limitacións impostas á produción pela UE e total indiferéncia cando
non complicidade do Governo central ante
esta situación. A postura da Xunta foi
sempre de declaracións retóricas fortes,
que quedaban na prática nunha oposición
verbal. Neste momento seguen planeando
sobre Galiza catre reconversións: pesca, .
leite, carne, viñedo, cando o país ainda
hon saiu das gravísimas consecuéncias
do desmantelamento industrial e, máis
concretamente, do seu sector naval.
2.- Desmantelamento progresivo ,de .empresas transormadoras claves: (Alvarez,
MAR, Santa Bárbara, Astano, Fenosa,
Rente, etc.). Resulta paradóxico que teñamos un sector industrial tan cativo cando contamos con dous factores básicos
para o desenvolvimento como son as
enerxiás e matérias primas.
3.- Total abandono da Galiza interior e
falta dun modelo de desenvolvimento territorial (Plan de Desenvolvimento Industrial, Ordenación do território, etc.).
Marre máis xente da que nace, ante a falta de perspectivas de futuro, concretamente en Ourense naceron ·en 1992,
2.27 4 persoas e morreron 4.170; no mesmo ano en Lugo naceron 2.599 e morreron 4.896. O total de Galiza no mesmo
período é de 21.568 e morreron 26.647,
cun saldo negativo de 5.079 persoas.
4.-Aumento do paro, mália o descenso dos
últimos meses (o paro rexistrado era de .
188.000 persoas en 1989, hoxe chega ás
200.700 no mes de Xullo; mais segundo o
inquérito de povoación activa era de
143.300 en 1989 e de 223.900 no 22 trimes- .
tre de 1984), todoiso mália diminuir ano tras
ano a povoación, o que permite manter ficticiamente o PIB /per capita en valores constantes tendendo aalza, polo que Galiza perde peso no conxunto do Estado.
Diminución da povoación activa galega,
pasol!l 1de ·•1J.187.06JQ .a 1.142.900 -
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desde 1989 ao 22 trim. de 1994; o_cupados no ano 1989 1.043.600 e no 2 2 trimestr~ 918.930 (segundo a EPA), polo
que se perderon 125.000 postes de traballo. lsto amasa unha caída manifesta
do emprego na etapa Fraga.

mentos de coordenadores veterinários onde aparecen alguns
alcaldes ou tenantes
alcaldes do PP.
O DEBATE SOBRE
O MODELO DE ESTADO

Non se están dando solucións reais aos
problemas da Galiza rural. A perda progresiva de povoación está sendo, lamentabelmente, o único factor de corrección
para manteros níveis de renta per capita.
5.- Esgotamento do modelo exclusivo de
dinamización da economía através da
construción de obras públicas (peax~s en
estudo, demora na construción de autoestradas polo Governo central, desmantelamento do ferrocarril). As infraestruturas tan
necesárias para o país, se non van acompañadas dun prpceso paralelo de industrialización (ao que se está renunciando
deliberadamente) terminan derivando nunha maior carga fiscal para a povoación.
6.- Privatización progresiva dos servizos
públicos como opción á que parece apontarse a Xunta de Galiza, en beneficio exclusivo do sector privado. Tal como acontece nos servizos, sanidade ·e ensino.
Na Sanidade concretouse isto, no seu
día, nos servizos auxiliares , concertos,
etc., hoxe dando pasos na privatización
xeral da xestión.
No esnino financiando ao sector privado
en tramos mesnío non obrigatórios, cunha política de abandono do sector público, retrocesos no gasto, presupostos,
planteis, efe.
7.- Unha política partidista e baseada na
propaganda nas ralacións cos emigrantes
galegas (concesión discrecional de axudas e título de galeguidade aos centros,
visitas eleitoralistas, montaxe da asociación de empresários no exterior, etc.).
8.- Un dobre xogo, en detrimento do galega, no tema lingüístico, onde nos últimos
anos hai un retroceso claro en sectores directam·ente dependentes da Xunta como
son o ensino e os meios públicos de información. Falta de utilización do galega nos
próprios servizos administrativos da Xunta,
publicaGiól')si'documentación etc. _ ·-,.-,,-,,~
.#.
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Informes recentes da Mesa e outras organizacións, estudos, etc., amasan, ben
ás claras, este retroceso, nos xóvenes,
na transmisión de pais a tillos, no ensino,
meios, etc.
9.- A utilización partidista, de xeito metódico, do diñeiro público para promocionarse nos mios de información. Utilización
desorbitada de diñeiro público para campañas de imaxe que
converten á Xunta de
Galiza no primeiro investidor en publicidade. Especialmente
curiosa é a competéncia entre as Consellarias de Sanidade
e COTOP, Rofnai e
Cuiña, no conflito sucesório. Ou as de Política Lingüística.

-
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-
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- Como Central Sindical nacionalista non
somos indiferentes ao
modelo de estado, dado que do mesmo depende o papel da nos a nación no futuro,
os niveis de autogoverno, a capacidade real para resolver os
problemas que padecemos.
- Defendémos e defendemos o direito
de autodeterminación e a soberanía de
Gal iza.
Fraga está conseguindo rebaixar o
xurfdice de Gal iza á condición de
rexión, teorizando, para vaidade própria,
o vello proxecto constitucional de "café para todos".

-

status

'O Produto Interior

por habitante non
descende, porque o
que descende é a
póvoaéión, asi Galiza
perde peso seguido
no conxunto do
Estado"

1O.- O incumprimento
dos Acordes XuntaSindicatos en diversos temas (Consello
Económico e, Social,
Plano especial de
Ferrol, Comisión de
Seguimento especialmente da Mesa de
lndústria).

- A Constitución e o
estatuto non colman
as nasas aspiracións
nacionais. Seguen
persistindo numerosas
competéncias exclusivas ou compartidas co
Estado e négasenos o
papel que· cando menos debemos cumprir
en Eillopa ante os
problemas que nos
afectan directamente.

- Arrastramos déficits
históricos por transferéncias mal realizadas e discriminacións
manifestas en matéria de infraestruturas,
sanidade, educación, etc.

11.- Corrupción: nepotismo e amiguismo
- Persisten un número importante de
na cobertura de prazas na Xunta de Galiza especialmente naquelas de libre detransferéncias pendentes. •
signación utilizando estes ,nomeamentos
como cobertura política da estrutura caciMA!\l: EL DIOS é
:quJL c;io PP ,.·Felisinc:l.o,s,; iJJtifJ\PS 1Jornea~- :., - 1.
, , • .', jl'\eJ-qbr9 µfl ,<l ·r~c,: ·ié1 11 µ,¡ qG

SUBSTITUCIÓN DE FRAGA IRIBARNE

António Ramilo e Rodríguez García arremeten contra Xosé Cuiña

A patronal galega entra na guerra sucesória do PP
polígonos industriais. Pero nas
suas críticas a Guiña foi máis
alá ao afirmar que o Conselleiro
de Industria, António Couceiro e
Gil Sotres , presidente do
IGAPE, outórganlle a razón
a Ramilo e afirman que lle
están a pedir a Guiña que
free a expansión de parques
empresariais. Dias despois
pronunciábanse no mesmo
senso as patrohais de Pontevedra e A Coruña.

•A.E.

O presidente da
Confederación de
Empresários de Galiza,
António Ramilo, arremeteu
contra a política de
infraestruturas da Xunta,
concentrando todas as
suas críticas, peaxe das
autopistas, lei do meio
ambiente e solo industrial,
no departamento de Xosé
Cuiña. Aos poucos días, o
presidente da patronal
ourensá, Rodríguez
García, non só apoiou as
teses de Ramilo, senón
que afirmou que António
Couceiro e Gil Sotres eran
contrários á política de
Cuiña. Fraga saiu en
defensa do seu posíbel
substituto e insultou a
Ramilo , a quen alcumou
de Mefistófeles.

A patronal, con Ramilo á cabeza, coincide co xa denunciado por A Nosa Terra hai máis de dous anos.

O presidente da patronal galega, António Ramilo, convocou a
primeira rolda de prensa deste
curso político para arremeter
contra Xosé Guiña. Coincidindo
coas críticas do BNG e PSOE ,
afirmou que "a peaxe non ten
que usarse como fórmula para
pagar as autovías, pois grava o
transporte de produtos e impede
o desenvolvimento económico".
Afirmou asimesmo que "non se
pode admitir que o Governo

central excuse o retraso das autovías en razóns técnicas". As
suas críticas estendeunas tamén ao proxecto de lei de protección do meio ambiente, remitido pola consellaria de Política
Territorial ao Parlamento. Para
Ramilo, a normativa elaborada
pola Xunta é restritiva, considerando que "unha norma demasiado exixente destruiria parte
dos proxectos económicos da
Galiza".

Este apoio de Rodríguez
García a Ramilo producíase
despois de que Fraga lribarne descalificando acedamente ao Presidente da patronal
galega e apoiando implicitamente a Xosé Cuif-la.

Outra das críticas realizadas á
Administración autónomica foi
á proliferación de parques empresari ai s. "Os 96 parques
existentes na Galiza non excesivos. Coa metade dos parques
empresariais a demanda de solo estaría despachada". Os tres
eidos criticados pertencen á
Consellaria de Política Territorial. A crítica prodúcese aos
poucos dias de di~tribuir a CPT
un dossier sobre os parques

ANXO IGLESIAS

empresarfais e antes do debate
no Parlamento sobre a peaxe
nas autopistas. Recordar tamén que Ramilo xa criticara a
esta consellaria pala sua actuación en Ence.
O 1 de Outubro, Rodríguez García, presidente da patronal ourensá, home ligado políticamente a Vitorino Núñez, apoiaba as
manifestacións de Ramilo, criticando non só a proliferaci<?n de

Para alguns observadores estes ataques da patronal a Xosé
Guiña forman parte da guerra sucesória a Fraga, cuxos principais
pólos serian Romai ·e Gu iña. O
Conselleiro de Sanidade contaria
co apoio dunha parte da·patronal
galega, nunha loita na que se están a dirimir (o cerne das discrepáncias) vantaxosos posicionamentos económicos. Os apoios
conxunturais de Fraga, o anúncio de que "non proporia a ninguén para alcalde", co que levantaba a veda e deixaba a porta aberta para que cada quen se
busque a vida , formarían parte
do darwinismo político praticado
desde sempre polo presidente
da Xunta , que pretende agora
!impar a fauna política autóctona.
Lago seralle máis fácil escoller. A
aquel que sobreviva.+

Q REPARTO DO MERCADO
A Xunta aproveitaria para retirar o apoio ao Grupo Lácteo Galega

O PNV quer un Grupo Lácteo do Norte
con sede no País Basco
• X.C. GARRIDO COUCEIRO

A proposición do PNV de
criar un Grupo Lácteo do
Norte poderia ser
aproveit'ados polo PP para
fuxir do seu compromiso
de constituir o Grupo
Lácteo Galega, mentres
os gadei ros bascas ·e
galegas monstran receo,
os primeiros por temor ao
monopólio e os segundos
porque seria desprazar as
decisións ao País Basca.
O PNV ven de apresentar unha
proposición non de lei no Congreso pala que se pede do Ministério de Agricultura a reordenación da indústria láctea da
cornixa cantábrica mediante a
criación dun grande grupo lácteo do norte.
A proposta dos nacionalistas
bascas incluiría nese grupo as
·empresa basca IPERLAT, a asturiana CLESA, a galega LEYMA, e LESA, do Estado.
O PNV argumenta esta proposta en .base á necesidade de re-

dimensionar o sector púbUco e
xerar unha oferta competitiva no
mercado do consumo de leite.
Ricardo Garzagaetxebarria, portavoz de agricultura deste grupo, declarou que existe un desequilíbrio entre a oferta e a demanda deleite, con maior capacidade transformadora que demanda de consumo, o cal provoca -segundo o deputado peneuvista- maiores custos de
transformación , e conseguintemente, prezos máis caros da
venda de leite para o consumidor final.
O PNV puxo o acento na -base
cooperativa deste futuro Grupo
Lácteo do Norte.
Desde a Consellaria de Agricultura non se fixo nengunha declaración ao respeito. Nestes A Consellaria non fixo ainda declaración nengunha ao respeito.
momentos está apresentada na
Conselleiro de Agricultura por
Mesa do Parlamento galega unA Xunta non se define
unha banda -favorábel a esta
ha iniciativa lexislativa popular
iniciativa- e de Economia, pola
A solución de compromiso lanavalada por 25.000 sinaturas reoutra, totalmente aposto. O encollidas polos sindicatos obreizada no seu momento coa confrontamento é reflexo da presión
ros e agrários de Galiza. Está
tra-proposta dun Grupo Lácteo
da afiliación rural que ten este
Gaego composto por LEYMA
previsto debater dita proposta
partido, frente á dirección que
na segunga quincena do próxicon outra denominación, queda
impoñen sectores da CEOE, e
en evidéncia agora. A inclusión
mo mes. E sabido que o PP ten
a respeito desta inrciativa diver- . da FENJL {Federación de lndús- -cia leiteira galega na proposta
trias Lácteas).
do PNV, a falta de concreción
xéncias internas; a saber , o

da Xunta un ano despois de so1i citarse, pode levar ao PP a
apoiar a iniciativa basca pra non
respaldar a galega. Asi, a Xunta
defender_ia que para Galiza é
satisfactoria a constitución do
Grupo do Norte se é presidido .
por LEYMA. Por outra banda, o
siléncio da Consellaria e do PP
monstra que apoiar a criación
dun Grupo Lácteo destas características en Madrid entra en
contradición coa sua oposición
aqui no Parlamento autónomo .
Desde o SLG valórase negativo
para Gal~za desprazar o centro
de decisión do grupo lácteo cara
Euskadi, onde o leite non representa un sector estratéxico , nen
ten un peso tan importante como na Galiza. No entanto, agardase a unha reunión cos outros
sind icatos agrários da cornixa
cantábrica para real izar unha
valoración conxunta. Dos primeiros contactos que se tiveron
cos labregos bascas dedúcese
que en Euskadi tamén se ve
con receo esta in iciati va po r
·canto suporia a unión de todas
as centrais que recollen leite nese país nun só monopólio, coa
evidente indefensión dos produtores á hora de fixar os prezos
do seu produto. •
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AGALIZA AMERICANA
Recupérase a obra dun dos fundadores da U_
PG

Luís Soto' Fernández
'Hoxe doulle razón a meu pai no seu xeito de ver Galiza'
para encaixar a cuestión nacional e harmonizaba até onde podia, pero dentro do P.C. os nacionalistas aparecían como se
fosen o demo e el debatíase en. tre duas fidelidades, até que rachou co P.C. Eu mesmo, cando
era novo, non comprendía como
podía defender o nacionalismo
desde un ponto de vista da esquerda, criticáballe esa contradición e el respostaba cos argumentos de Stalin. Por iso cando
atopou aos mozos do grupo
"Brais Pinto", penso que o entendeu como unha "revelación". El
non talaba moito diso, pero supoño que aproveitaba as visitas
a Portugal, para ver a sua nai ,
para ter contactos políticos. A
verdade é que pasou a haber unha dicotomia entre México e Galiza, como unha espécie de dobre vida, que daquela nón entendiamos e que agora acada o seu
sentido.

• BIEITO·ALONSO

Luís Soto García,
economista, experto en
temas pesqueiros e na
artesania popular indixena,
é filio de Luís Soto
Fernández. Lago de moitos
anos, voltou á Galiza para
facer entrega oficial do
arquivo persoal do seu pai.
Un instrumento
imprescindíbel para
coñecer con detalle boa
parte do labor do exílio
galega, que agora xa está
entre nós.
Vostede ten talado, nestes
dias, de que seu pai sentia unha "obsesión femente" por Ga1iza. Parece unha expresión
ambígua ...
A verdade é que os meios de comunicación salientaron esa frase
da miña intervención no acto de
entrega, pero eu penso que é unha
expresión que reflicte ben o que
sentía meu pai por Galiza. Cando
menos desde a perspectiva dun tie mais como axitador cultural,
llo. El era un home que pensaba
como percebian ese labor?
constantemente en Galiza. Escre- .
bíalle todos os días a sua nai. Re- . Certamente, foi un home que fixo
cortaba todo aquilo que aparecía
un traballo moi grande entre a cona prensa ·sobre causas galegas e
lectividade galega de México. Pero
falábanos, a cotio, da paisaxe, das
non só entre os exiliados, que era o
xentes, das comiseu ambiente nadas, .. . que deixara
tural, senón entre
os' emigrantes. Faaqui. Para nós -a '
sua·família- era .
esultaba
laba con eles,
difícil entender. esa
arrastábaos para
surprendente
paixón -case un
que se incorporanamoramento- 1
sen ao Patronato,
porque, ademais, a : como se
para que axudamaioria dos galetransformaba na sen economicagas que coñeciamente, etc. Era o
mos non parecían
núcleo aglutinador
actuación
pólítica:
ter esa teima. A 1
da maioria das acmoi
verdade é que non lera
tividades que se fi1
chegou a integrarx e ron, o motor,
se plenamente na l extrovertido."
porque tiña unha
vida mexicana:
grande capacidade de traballo e
Como compaxinon se desanima. naba esa queréncia coa vida coba perante as adversidades. Foi
tiá nun país tan diferente coma
quen de ensinarlle galega á sua seMéxico?
cretária para que pudese redactar
as convocatórias dos actos do · Dia
Penso que a sua integración en
da Pátria Ga~ega, en México. Para
México foi relativamente superficial.
nós resultaba s,urprendente como
É certo que el vivía e traballaba alá,
se transformaba na actuación polí- .
e iso sempre dá un certo nível de
tica: era moi extrovertido, moi talaintegración. Adicouse ao ensino,
dor -pensabamos que os galegas
porque era unha profisión que lle
eran asi-, dinámico. Era "outro",
encantaba e quixo facelo nunha esporque connosco era máis distante.
cala pública, para rapazas -tamén
Bon e amábel, pero algo distante.
traballou nun coléxio fundado polos
exiliado$ republicanos, o "Luis ViQuen colaboraba con el?
ves"-1 para sentirse máis próxima
Carlos Velo era o seu mellar amigo
á xente. E perdía cartos, porque
e colaborador, o que tiña unha con---era un traballó mal pago. Pero
ceición máis próxima da identidade
sempre houbo unha barreira que
de Galiza. Con Velo entendíase
non quixo transpasar, e iso que
moi ben no traballo político e cultumoitos dos seus compañeiros e
ral. Logo tamén estaba Paco Coamigos adaptáronse axiña a aquel
ambiente. Non, nunca tivo unha inmesaña, que sempre estivo canda
tegración total e como se ... estiveel no Patronato e que foi un bon
amigo, ainda que tiñan certos roces
se de paso. Para nós, os seus tillos .. resultaba complicado de endesde que o meu pai abandonou o
tender. Nós eramos e sentiámonos
Partido Comunista. Pero sempre
foron causas sen grande importánmexicanos e todo aquilo de Galiza,
soaba lonxano, extrano.
cia. Tamén tiña moita relación con
António Cardero Veloso, que foi
Seu pai desenvolvía un enorme
governador civil de Córdob~ na Retraballo, como activista político
pública e que era de Ourense.
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O regreso dun arquivo
Van máis de dez anos desque
morreu Luís Soto. Por que despois dese tempo volta o seu arquivo á Galiza?
Xa dixen antes que meu pai era
un verdadeiro coleccionista de
Un grande amigo
cousas referidas á Galiza, tamén
do P.C. e do exílio republicano.
de Castelao
Tiña empaquetado todo ese material en vinte bocois de cartón,
Seu pai acompañara a Castedos que usaban na empresa palao, durante a guerra civil, nunra armacenar matérias primas, e
ha xira antifascista polos Estafixera unha clasificación xeral.
dos Unidos e Cuba, pero logo
Supoño que, máis adiante, teria
houbo certo distanciamento.
pensado facer unha clasificación
Que lembra das relacións dos
sistemática, pero morreu antes.
galeguistas do exílio?
Despois talamos con Velo para
Sempre talaba de Castelao, mália
ver de darlle algun uso e houbo
certos problemas que tiveron nos . contactos con lago Seara, cando
anos cuarenta, cando meu pai
era Director Xeral de Património,
era militante do P.C.E. Louvaba o
para traelo á Galiza. A verdade é
seu talento, a lucidez e a bondaque a família tiña dúbidas sobre
de. Ser:itíase un grande amigo de
a mellor solución , mesmo miña
nai pensaba que non era a meCastelo e, polo que sei, sentiu
llar situación política para facelo,
moito a sua morte porque el penpero hai tres ou catro anos, Elísaba que era unha grande perda
xio Villaverde púxose en contacpara Galiza. Co resto dos exiliato connosco e realizou unha pridos non sei se mantiña relacións
meira clasificación. Falamos , oupero, se as habia, non debian ser
moi fortes. Tiña
travolta, do arquivo e agora demáis relación cos
exiliados republimos cunha solucanos, en México, 'Durante moito
ción definitiva ,
e loxicamente ·coa
porque vai ficar
apenas
xente do P.C. Co 1 tempo
en
Ourense e iso
•
• ,
•
tempo, pasou a
habíalle agradar
t1ven
conc1enc1a
ter unha relación
moito.
moi estreita con
do seu labor."
Celso Emílio FeAo cabo do tempo, como ve a firreiro, sobretodo
cando se fundou a
gura do seu pai?
U.P.G. e despois
Durante moito
da aparición de
tempo apenas .tiven conciéncia
"Vieiras", e con. Neira Vilas. Cos
do labor histórico que realizou,
dous mantiña correspondéncia
parecíame unha excentricidade
constante e víanse con certa free pouco máis. -Hoxe, doulle aracuéncia.
zón no seu xeito de ver á Galiza, vexo que era válida a sua
E cos galeg_uistas do interior?
atitude. Ao cabo, eu mesmo esNunca souben que tivese relación
tou a recuperar a miña própria
con eles. Os contactos· coa Galiza
memória. Agora entendo a diforon posteriores, cando ceñeceu
mensión histórica da sua obra.
aos do grupo "Brais Pinto".
Abonda con ver a acollida que
ten a sua figura entre a xente, e
Como viveu o seu pai esa nova
non falo das institucións, entre
etapa?
aqueles que o coñecero.n ou
que escoitaron falar del. E cuParéceme que con moita ilusión.
rioso como, despois de moitos
Para el foi a sup.er~ción. dunha
anos, veño descobrir unha percontradición que traía desde moi
soa que non coñecia e un sentiatrás. El estud~ba no marxismo
do para a sua obra.+
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Luís Soto,
a volta
dun exiliado
Co regreso a Galiza do seu
arquivo persoal, Galiza comeza
a recuperar a memória dunha
das grandes figuras do exílio, o
ourensano Luís Soto, que se
definiu sempre como
nacionalista e comunista.
Nacido en Pacientes (A Bola) no
1902, Luís Soto emigrou moi
novo á Arxentina, facéndose
mestre á volta _Despois dun
periodo de tres anos na guerra
de Marrocos, volta á actividade
pedagóxica e desenvolve un
grande labor sindical na FETE.
Despois do 18 de Xullo do 36
fundou na zona republicana a
Solidaridade Galega
Antifeixista. En Xullo do 38 saiu
con Castelao e viaxou por Cuba
e Estados Unidos nunha
actividade de procura de
solidariedade coa República,
instalándose como exiliado en
México.
En México xuntouse un dos
núcleos máis importantes do
exílio galega, no que
sobrancearon as figuras de Luís
Soto, Floréncio Delgado
Gurriarán, Arturo Souto e
Carlos Velo. Ali fúndase a
Alianza Nacional Galega, e
Soto preside o Padreado da
Cultura Galega desde o que se
xesta a edición da monumental
revista Vieiros (da que hai unha
edición viva publicada en 1987
por A Nosa Terra).
Soto viaxa por primeira vez á
Península no 1958, e dá unha
conferéncia nos locais da
Juventude da Galiza en Lisboa,
co título O Norte de Portugal,
até o Porto, é Galiza, e no 1960
conseguiu autorización para
entrar no seu país. Tomou
contacto cos membros do grupo
Brais Pinto en Madrid, un
encentro que o impresíonou
profundamente, participando
na fundación da Unión do Povo
Galego. A sua intervención
nunha reunión deste partido
provoca a sua expulsión do
país, ao que non regresa até
despois de morto Franco.
A traxectória política de Luís
Soto é inequívoca e coerente.
Luís González Blasco
reseñouna para a Enciclopédia
Galega: «O nacionalismo e o
comunismo son os eixos
permanentes da actuación
· política de Soto. lngresou no
PCE no 1931 e no 1932, xunto
a Santiago Alvarez, pede a
criación do PC de Galiza. No
1940 conseguiu que se crie
unha Comisión Galega do PCE
e a edición dun boletín galega.
Por nacionalista galega foi
expulsado do PC e despois dun
seu reingreso foi
definitivamente botado no 1963.
Sepárase da UPG no 1976 para
fundar o Partido Galega do
Proletariado e posteriormente
Galicia Ceibe (OLN)».
Luís Soto, que morreu en
México en Novembro de 1982,
publ_icou un libro intitulado
Castelao, a UPG e outras
memórias (Xerais, 1983), no
que percorre a sua traxectória
vital e política, que agora, co
seu arquivo ordenado, se
poderá coñecer máis
exaustivamente. •
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Luís Soto nunha escola de Mondariz en Marzo de 1978, ao regreso do exilio.
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Esquerda
e autodeterminación
É lamentábel que algúns marxistas, ben deles, que defenden as
concepcións e proxeccións socialistas prá sociedade actual, tropezan e din moitas argalladas, cando se trata de defender os dereitos nacionais de Galicia, relevante en tódolos sensos como nación e que non tivo un desenrolo
tan rápido como Catalunya e
Euskadi porque a pequena burguesía donoso país, as capas da
clase média, foron teimudamente
centralistas e o seu anceio limiar
era, e na súa maioría segue sendo, gobernar dende Madrid. Non
se pode ser socialista, non se pode ser comunista, se non se admite e non se defende a autodeterminación do seu pals que, reiteramos , non é separatismo trapalleiro senón integración universal
coa
humanidade
progresista.•
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Mestres
solidarios
Os mestres de Galicia, xa denantes do ano 1931 , eran os
profesionais máis tensos, máis
achegados ás calamidades dos
traballadores, labregos, mariñeiros e artesáns das aldeas e pobos onde labouraban. Eran amigos dos meniños e dos libros,
eran compañeiros dos pobres e
sostiñan a idea esperanzada de
que era indispensábel un troque
social das estruturas semifeudais que abafaban ó Estado e
moi singularmente, moi fatídicamente, á Galicia esquencida e
despreciada. No ano 1931, ó
chegar a República, hai unha
explosión intelectual e política
entre os escolantes. Unha porcentaxe importante deles eran
republicanos e socialistas denantes do catorce de abril. Neste proceso democrático e sociolóxicamente marxista dos escolantes tivo un papel moi destacado, valedeiro e exemplar , a
Terra galega, e ben relevante na
provincia de Ourense. •

B rais Pinto,

a máis brillante
mocidade
galega
A nosa primeira viaxe á Terra
dende o exilio foi no ano 1960, no
cal con un permiso especial -denantes non puidera entrar-, aterrizo no aeroporto de Baraxas. Esta
viaxe foi extraordinariamente proveitosa porque entón coñecin un
grupo de rapaces de conciencia·
nacional, de cultura estravasada,
e de arelas profundas encol da revolta mental da Galicia sulagada
na ditadura. Foi boa sorte que me
atopase co grupo máis brillantes
da xuventude galega daquela
época. O grupo Brais Pinto. Na
primeira data talamos no Café dos
Mariscos con Arias , Méndez Ferrín, Graña, Patiño, Lourenzo, Gallego, Cribeiro, Ferreiro, Barreiro
e cecais algún outro máis. Case
todos eran estudiantes e algúns
traballaban en Madrid. Este grupo, ó que non se lle deu o mérito
histórico que merece, xa editara
cinco libros, e vivía diariamente,
no Madrid centralista, a emoción
da loita ideolóxica necesaria, imprescindíbel prá liberación nacional do seu país aferrollado por cadeas centenárias. Galicia tiña que
parir ese tipo de rapaces ou morrer. No devir dos tempos algúns
perdéronse, mais outros espelláronse .no combate literario, artístico, político, pala redención dunha
terra esfarelada na súa tradición,
na súa cultura, na súa economía,
e á que soamente lle deixaron
aberto o carreiro cheo de espiñas
e penedíos da emigración.+

A trampa
da emigración
A tarde déitase no colo do silencio. De cando en cando pasa unha muller polo camiño, vestida de
negro abrindo os brazos, talando
soa. Entón escoito verbas que de
neno non ouvira: Holanda, Suiza,
Francia, Bélxica, Alemania, Noruega, Inglaterra, Maracaibo,
Australia .. .

i Mamá! -Quei ... teño medo, eu
son esa cousa disgraciada que se
chama un emigrante. Ela contesta: non teñas medo meu nene,
que estou eu aquí.
Eu calo, mais matino nos traumas, no desconsolo, no acoramento, nas calamidades, na desfeita infame da personalidade, na
psJque emigratoria, derreada,
·abafada, afundida. Matino nesta
emigración de braceiros, con
máis farrapos que cadillacs, que
é a vergoña dun país que se suicida nun estrangulamento de tódolos valores que atesoura. E
despois tópicos e zarapalladas
económicas á cbnta da emigración. A canta da trampa da emigración.•

Castelao
revolucionario
Castelao era, sin dúbida intuitivamente, un revolucionario dende rapaz, que estivo sempre ó
servício da revolta mental do pobo galega. Sin decatarse, dende
os seus anos mozos era un revolucionario auténtico, un filósofo e un activista político de calidade escepcionais. Pregamos
que non se enfaden os galeguistas nin ninguén, pois coidamos
que é tempo de que se examine
a obra de Castelao coa análise
científica e sociolóxica que se
merece. O mesmo Castelao conta que dende os primeiros anos
de artista estaba facendo unha
revolta mental no seu pensamento e levándoa através dos
seus debuxos ó pobo necesitado
dunha verdadeira revolta social
P,rá 'sua liberación nacional. (... )
E conveniente, educativo e necesario; lembrar estes feitos his·tóricos agora que debemos afincar as nasas matinacións, que é
doado que sexan patrimonio de
tódolos galegas, encol do problema nacional, da autodeterminación e da liberación do noso
país asoballado, marxinado e
colonizado, século tras século,
dende a doma e castración de
Galicia pala dona Sabela, que
foi un slogan de protesta contiuada de Castelao. •
De Castelao, a UPG e 011tras menzórias.
LL 1~ Suro.

Augusto Assia, defínese como liberal franquista na entrevista que
asina Josep Martí en LA VANGUARDIA do dia 22. "Hai quen dixo que
fun anti-franquista, pero non é verdade'' -di o xornalista ourensán ,
co-proprietário de La Voz de Ga/k;ia- "Sempre fun un liberal que
quería unha España de Franco que fose como Estados Unidos,
Inglaterra, Franza ou Bélxica. O meu modelo foi decote Inglaterra".
O entrevistador sinala a incongruéncia e Assia recoñece: "Era
imposíbel (o liberalismo franquistq) debido ao factor dos nazis".
Neutro momento da entrevista, Assia tala do SE?U país: "Nesta aldea
(Xanceda, Ordes) hai 1.300 viciños e 1.800 automóbeis pero
ninguén erg1:.1e antes das dez. A xente vive do diñeiro que envía
Madrid para o subsídio dos vellos. Hai pouco, a Xunta fixo un
programa de formación profisional para a xente da comarca. Eu
díxenlle ao responsábel do programa que precisaba muxidoras
para vacas. Sesenta e sete viciños inscribíronse no programa de
ordenadores, pero nen un só viciño se interesou potas
ordeñadoras. Caralla, ordenadores nun país que sempre viveu das
vacas. No meu tempo de Londres subian cada semana polo
Támesís catro barcos con miles de toneladas de castañas
procedentes da Galiza. Agora non só non sobe nengun senón que
importan castañas da Franza". O entrevistador pergunta "E que di
Fraga?''. "Fraga di que traballemos, pero como vai abrigarnos
traballar se non queremos? Non producimos".•

Mexilón de f óra
contra as bateas
"Estamos a perder a batalla do mercado_ porque o Governo galega
non entende a economía-das Rías", di o deputado do PSOE e
biólogo Uxío Labarta, ex director do Instituto de lnvestigacións
Mari ñas nunha entr:.evista que asina Gloria Sio en LA Voz DE
GAIJCIA do día 4 de Outubro. "Se ternos a metade da produción
mundial de mexilón, é de tolos que importemos carne de mexilón.
lso quer dicer que non hai nível de orgaización nen nível
empresarial axeitado". Labarta coida que márs que o anovamento
tecnolóxico, o que cómpre é a organización do sector para o que
recomenda o modelo Coren xa que non lle acae a economía
estrictamente capitalista. "O exemplo máis achegado é o de Coren
e o máis alonxado é o do consórcio de Goro, na Italia, que nun
espazo máis pequeno co da Ria de Pontevedra dá suporte a toda
unha povoación. Esas son as alternativas qué hai que procurar,
incluso desde o governo de direitas p1xque se non non ternos saida
para conmpetir". A responsabilidade segundo Labarta é do poder
pero tamén dos produtores. "O que non comprendo é que os
sectores económicos e a Administración galega non comprenda
que o mercado é o que explica todo o que pasa no pais. Sen esta
perspectiva de mercado non se pode facer política~ Cae o prezo da
am~ixa asi que aumentan as importacións. Se non se reflexiona
con esta perspectiva, como transformar o sector?"•

Cociña galega renovada
Paco Feixó explica en ABELLEIRA, boletín da Asociación Galega de
Apicultura, a sua visión da nova cociña galega. "Non vaiamos
pasarnos agora de afrancesados, non vaiamos meter salsas por
canto curruncho hai e que
xa non vexamos a centola
galega, que nos quede
namais na casca e saiba á
salsa que lle botamos . Hai
alguns como Toñi Vicente
ou coma min que se
atreven a dar ese paso de
cambiar.a cociña galega.
O salmón, por exemplo,
que é forte en colesterol
servímolo cunhas froitiñas
e o parco que ten moita
graxa, con mel e con
mazás que lle eliminan a
graxa. desta maneira irá
pasando a cociña galega
Paco Feixó.
ao de hoxe". •
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ADIVISIÓN NORTE-SUL
O Governo de Madrid acusa ao Fundo Monetário de fundamentalismo financeiro

As propostas do FMI· abren o cGmiño a u
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O cónclave do Fondo
Monetário Internacional
en Madrid deu un
excelente motivo para a
indignación do ministro
de J"raballo. Chamando ·
fundamentalismo
financeiro á proposta
do FMI de liquidar as
pensións e abaratar
ainda máis os
despidos, José Antonio
Griñán remanda a
faciana
socialdemócrata do
Governo central e
queda en posición
mellorada para unha
terceira desregulaciór:i,
que complete ás
prévias dos recortes
das pensións e os
contratos-lixo.

<.

Pero as voces iradas do Governo
contra a desregulación universat
que reclama o Fondo, non dan borrado da memória dalguns observadores que o Governo de González ·indígnase en parte contra si
mesmo, xa que a sua posición
dentro do Fondo, nestes últimos
quince anos, estivera na mesma liña. Non pode esquecerse que o
Governo está .representado no consello do Fondo e polo tanto intervira
na discusión prévia das propostas
apresentadas no cenáculo do cincuenta aniversário en Madrid.
As duas folgas xerais contra o recorte das pensións e a desregulación do mercado de traballo, non
foran senón consecuéncia de asumir o Governo do PSOE as receitas do. Fondo. Nengunha dirección
económica occidental lanzou con
máis forza que o governo español
a máquina do Estado polo camiño
das reformas liberais para afondar
no império da leí da oferta e da
demanda, como quer o FMI.
A esixéncia de Michel Camdesus,
director xerente do FMI, de desmantelar o que queda da casa do
Estado asistencial, é un obxectivo
políticoªº que se pode chegar con
distintas velocidades. As descalificacións de Griñán só atinxen á superfície e non entran no fondo de
(Pasa á páxina seguinte)

r-----------------------,
O SLG en Madrid

O Fonc;loarrasa
aos labregos
Moitos paises do Sul lembran
que as suas necesidades básicas estaban mellar atendidas
con economias de escada local
que nos sucesivos intentos de
globalización impostas polo
FMI. Vía Campesiña, coordenadora de organización labregas de Asia, Europa e América,
denúncia con ocasión do foro
de Madrid as políticas neo-libarais impostas pala preminéncia
dos paises ricos no Fondo. O
Sindicato Labrego Galego, integrado en Vía Campesiña, denúncia que coa desregulación
estase a producir o éxodo forzoso da povoación rural e a desertización do campo, ao 't empo
que acumula pobreza nas cidades; a inseguridade alimentária,
que dá a cohabitación escandalosa no mundo dos excedentes
alimentários con situacións de
fame negra e destrucción de
culturas de producción e consumo; o favorecemento de situacións políticas e sanitárias explosivas a traveso do progresivo
desmantelamento da asisténcia
pública e o bloqueo da solución ·
económica dos problemas do
campo, co aumento insuportábel do endebedamento.
Vía Campesiñá reclama ·respeito pola soberanía alimentária
de cada país e a defensa da
produción e diversidade de cultivos de cada área; a incorporación no prezo dos produtos dos
custes totais de producción, incluindo as externalidades ecolóxicas; a garantia de servizos
públicos nb campo que permitan condicións de vida digna asi
como o acceso aos créditos en
condicións non agraviantes asi
como a democratización da información e participación das
organizacións labregas nas po1iti cas agrícolas de escala nacional e internacional.+

Ades-regulación
produce o éxodo
rural e a
desertización
·do campo
acumulando pobreza
nas cidades.
L----------------------~
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ha nova des-regulación
(Ven da páxina anterior)

reparos de importáncia escoitados
no meio do coro de observadores
que seguen o co·ncílio de Madrid.
O primeiro é en que se diferéncia o
que hoxe recomenda o FMI do que
ven decindo desde 1980; o segundo retírese aos resultados conseguidos por esta política.

Porque
desde a década dos 80?
O consello do FMI advírte que

non se deben cometer os mes-. crecimento económico.
mos erros na dirección econóA crise da débeda dos 80 foi a
mica que en tempos pasados.
que realmente deu vara ao FMI e
Pero non falta quen lembre que
ao Banco Mundial nos enterFOs
os 80 foron os anos das polítidas economias dos paises do
cas de franquícia plena para o
Sul. Daquela, o volume da débecapital que tiveron como granda calculábase en dous billóns
des protagonistas en Occidente
de pesetas, pero agora xa son
a Reagan e á Thatcher. Precisadez, Mercé aos temíbeis plans
mente, duas referéncias polítide axuste estrutural, ninguén tacas que ninguén .quer hoxe reila hoxe da débeda. O mérito
vindicar porque conduciron a un
destes planos foi a transferéncia
espectacular aumento do paro
(trinta e cinco millóns nos pai- . dos problemas dos paises ricos
ses da OCDE), e a un parpn do
sobre os paises pobres.+
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A contención da in!lación, coa nova moeda, o real, revirou as votacións a prol
de Cardoso, que hai uns meses figuraba nos inquéritos por tras do Lula.

O eleitorado vota ·
pala sensibilidade social
en contra dos "salvadores apolíticos'·'
Desde unha proposta de
sofrdarledade 1ransformado-ra ten sentido que as orga-

ni zaci óns popu tares do
mundo rico (por mol periféricos e explotados que sexamos nel) reclamemos unha
devo•ución minima (o simbófico 0,7% do PiB) do expoHado. É un xelto de criar

·ste

sta

conciéncia do intercámbio
desigual e da N-0-va Desorde Internacional. Adquire
senso, tamén, que algunhas
persoas teñan contacto di-

r en
icos
ano'

OLIDARIEDADE
te
é

Xiro moderado á
esquerda no Brasil
•M.V.

Brasil é o primeiro país de
Latinoamérica en darlle a
patada aos políticos
"apo)íticos", valga o
paradoxo, que
demostraron ser os máis
corruptos. Ninguén quer
saber nada de Collar, o
anterior presidente eleito,
e o eleitorado opta por
concentrar as esperanzas
nun moderado rouse á
esquerda, mentres a
esquerda máis nídia, o
PT, consolídase como
primeira forza da
oposición:
Cardoso, un intelectual ex marxista exilado durante a ditadura,
non precisou da segunda volta
para vencer. Logrou máis do .
. 50% dos votos, frente a algo
máis do 20% do seu principal
opositor, o PT de Lula. Confé. sase admirador de Felipe González ·e aconsella non ler os
seus libros, para non asustar
aos sectores empresariaís que
decidiron darlle apoio.
Despois de- interminábeis décadas no poder, algunhas baixo domínio militar, a direita optou por Cardoso como mal menor, ante o temor de que o sindicalista Lula acadase a presidéncia. O Partido Liberal , o
máis poderoso, non apresentou candidato e outros cinco
da mesma órbita non obtiveron
resultados significativos. A oligarqu ia agarda poder pres ionar a Cardo so para qu e non

vaia demasiado lonxe nas posturas sociais.

Renovación
O sentímento na rua é de renovación, após dunha ditadura represiva e dunha fase de corruptelas ínterminábeís, pero sobretodo ante a fame que sulaga as
grandes cidades . Os nenas
asasinados por grupos parapolíciais, pagados polos comerciantes, compoñen un dos cadros
máis arrepíantes do continen_te.
A teoria de Cardoso é a clásica
do capitalismo: sanear a economía con privatizacíóns e áltos
banefícios empresariais, para
que a riqueza poda fluir logo de
arriba abaixo. Lula defende o
contrário e asi llo dixo aos capitalistas británicos e estadounidenses que visitou antes da celebración dos comícios: hai que
mellorar, antes de nada, a situación económica da xente para que poda mercar os produtos que vostedes fabrican. Os
mortos de fame non benefícian
a ninguén.
Pero Lula supoñia un risco demasiado ·grande para un FMI
que presiona por toda parte.
Brasil ten. a débeda externa
máis alta do mundo , pero , ao
me.$mo tempo , constitue o
cuarto exportador mundial de
alimentos. No país máís grande
de Sulamérica, duas de cada
tres persoas pasan fame ou están .desnutridas . Empresas fi nanceiras como o Citibank admiten que o 6% dos seus investimentos se realizan neste país,
de onde extraen o 25% dos
seus benefícios mundiais . Pésie á sua contundente vitóri a,
as alternativas de Cardoso non
son moitas. +
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Vivimos no mellar
• dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Entraron dicendo que
eran xornalistas e con
várias cordas de escalada
agachadas entre as
pernas. Dous membros
de Greenpeace puxeron
en rídiculo os dispositivos
de seguridade do cúmio
do FM 1. Coñecendo o
tamaño e os modos dos
policías antidistúrbios e
de paisano que protexen
a calquer presidente de
autonomía média ou as
portas de calquer
congreso de patente
oficial, o acto de
Greenpeace soa a vello .
truco para demostrar que
os congresos de
banqueiros non se
realizan nun búnquer e
' que son tan
transparentes como as
saias dunha bailarina. .

Semana de cine de

,.,.•

Clint Eastwood. Pódese
ver por enésima vez
Harry el sucio ou a máis
recente, e decente, Sen
perdón. É a mesma
oferta que apresentacalquér video-clube,
calquer televisión
privada, pero desta volta
é un dos eixos da
semana cultural que
organiza Caixa Vigo,
unha entidade de
baseamento público.
Para tal viaxe non
comprian alforxas.

Na polémica sobre a
reinserción dos presos
de ETA, adóitase a talar
de Yoyes. Criticando aos
seus asasinos, os
comentaristas
madrileños acaban por
elevar a Yoyes aos
altares, coma se fose
Teresa de Calcuta.
Yoyes era .unha dirixente

Velaí tendes o Goberno Sosialihta; non atende as recomendacións dos que manexan as calculadoras no FMI e no Banco
Mundial, economistas que propoñen reducir o gasto social e
reimplantar o despido libre para non estrangular a economía.
Os que se resisten a aplicar estas recomendacións alegan razoamentos coma este: "O neoliberalismo non é ético porque se
ocupa de fortalecer a economía e sacrifica o (limitado) benestar
social existente". Parece un punto de vista correcto e sen embargo contén unha trampa qué fai parecer boíños ós que soamente miran polo seu posta como dirixentes políticos.
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A diferencia entre un economista ó servicio do capital e un político do sistema é que o primeiro pode dicir o que pensa candó llo mandan, mentres o segundo debe dicir sempre o que lle
convén anque non o c~ea. Se o primeiro se equivoca, perde
prestixio profesional, e quizais sexa chamado a menos simposios e congresos, pero se o segundo se equivoca ó decidir que
mentira é amáis conveniente, perde o seu posto na cúpula política. Non esquezamos que para moitos dirixentes o exercicio
do poder é tanto ou máis-desexable có diñeiro.
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¿Onde minten os Solbes? Minten ó chamarlle economía ó que
deberían cpamarlle intereses do capital, rendibilidade, explotación, acumulación de riqueza. b neoliberalismo non é ético porque se ocupa de fortalecer ó grande capital e procura formas de
usurpación da plusvalía máis rápidas, máis eficaces, máis abusivas, máis protexidas pala leí da demokracia burguesa.•
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·Retraso
na Consellaria
da Presidéncia
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Nota da Redacción
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O 14 de Decembro do 93 paguei
á Consellaria de Presidéncia e
Administración Pública as taxas
dos direitos de inscrición nas listas de contratacións temporais
da Administración Autonómi- Feita a
ca.

reclamación

O 4 de Abril de en prazo ainda
1994 a Comísión Permanen- ninguén ten
te de Selección recebido os
de Persoal acorda a publicación cartas
das devanditas
listas e, ao mesmo tempo, devolver aos non incluídos as taxas
aboadas. Para iso estabelece un

1
1

Tal como pudo comprobar
este periódico, Mercedes Peón levou o Prémio Maca/lan
de gaita. Con isto agardames
que fique rematada a polémi.ca das últimas semanas.•

~---------------------prazo de reclamación de 1O días.
Pois ben, fe ita a reclamación en
prazo, a 28 de Setembro deste
ano ainda ninguén ten recebido
os cartas porque non se deu a orde. Ante consultas telefónicas,
ninguén sabe cando se dará
Até cando se vai seguir xogando
cos cartas dos administrados?
Alguén pode dar unha explicación minimamente satisfatória? •
XosÉ CARLOS CASTAÑO IIERMo
( COMPOSTEIA)

Noraboa á TVG
Coido que os galegas ternos que
estar de noraboa: grácias á TVG.
A emisión do programa sabatino
"Parlamento" nun horário máis
axeitado (onde da mañá) é o motivo de dita ledícia. Nembargantes, hai que_seguir solicitando
dos responsábeis do CRTVG que
dito programa se emita na sobremesa ou antes da emjsión dun
partido de balompé (nese tempo
coñecido como "prime-time").
Noraboa, pois, a todos os profeisionais que fan posíbel iste programa. Agradézolles especialmente a nova sección dedicada a
achegar a vida parlamentar ao cidadán de a pé. lso é fundamental
nun Estado democrático. Os cidadáns ternos a abriga "moral" de
interesarnos polos temas políticoparlamentares. De que nos vale
queixarnos e dicer que os políticos se lembran de nós tan só ca-

da 4 anos? A
participación da
sociedade na vida política do país ten que vir
precedida dun
coñecimento
prévio do cidadán. Cantos sabemos cales son
os poderes públicos da Galiza?

ta

Agradézolles
anova
sección
dedicada a
achegar avida
parlamentar
aocidadán
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O Parlamento
ten que ser (e coido que o é) a
auténtica casa comun de todos os
galegas e oferece múltiples formas de participación que a saciedade galega non debe desaproveitar. As suas portas están abertas, grácias ao seu Presidente.
Os galegas debemos corresponder a dita invitación e "despertar
do noso sono". Tamén o programa "Parlamento" pode ser unha
boa ferramenta. Participemos!+
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seguro de que no caso de Pepe Rei
lismo crítico de análise e investigano tempo a alguns ... a finais dos
esperar
s somos
cando reclama através do seu tración, levados con rigor: a trena.
anos setenta e princípios dos oitenta,
que ama1
ballo e da sua entrega militante a
cando a verba entrega non coñecia a
rruptos e
Pepe Rei
necesidade dunha liberdade absoEstá claro que o poder xudicial estiexpresión light"comodé" de hoxe.
son incor
Coñecin a Pepe Rei en Zestoa (Euskadi), e palpei de cerca a forza que
emana da sua persenalidade cando
de Liberdade de 'Expresión se trata;
mentres recordo isto, esta presunta
Liberdade de Expresión sofreu de
novo grandes percances, como o
duro encarceramento do querido Pepe Reí cunha liña persoal e profisional que tanto estimo e admiro.
Dicia o meu grande admirado mestre da vida, e poeta incuestionábel
José Bergamin que as "liberdades
absolutas" son imposíbeis e o escirtor Alfonso Sastre cando se retire
nos seus traballos á Arte e á Liberdade, abrévia con rotundidade ao
dicer que "só o artista pode sinalarse . límites: seu compromiso". Ainda
que autocriticándose a posterior
maniféstanos que non son necesários as Liberdades absolutas, pasto
que de selo non haberia arte nen literatura, dado que esa índole de liberdades -absolutas- non se deu
nunca na prática social. Pero estou

luta faino na posición clara e limpa
da conquista dunha liberdade de
expresión necesária para todos os
que loitan con vontade de liberdade
e combaten por ela, ainda a sabendas de que non hai liberdades absolutas neste mundo.

O encarceramento do xornalista galega Pepe Reí indícanos máis unha
vez que a liberdade de expresión e
de direito a unha información veraz
para todos queda reducida a unha
teoría sen concreción prática.
O tratar de escarmentar a todos
aqueles profisionais comprometidos
·cunha liña fiel de auténtica oposición, á prática diária dos distintos
meios e -sistemas e diferenciándose
coa sua prática dos diferentes mer-cenários da información, valeulle
esta vez a Pepe Rei como xa acontecera con: Alfonso Eiré, Xavier Vinader, Javier Sánchez Erauskin, José Félix Azurmendi, ir a descansar
do agóbio diário que supón o traballar e dar a cara no necesário xorna.

ma que anular a liña informativa que
leva anos e que hoxe colle máis forza que nunca, que levan adiante
xornais como o diário Egin e periodistas como Pepe Rei é co.mbater
posturas comprometidas e non neutrais, desde a sua preocupación
através do seu traballo da liberdade,
do pluralismo, da búsqueda das diferentes versións da realidade, desde a dialéctica, desde a sua entrega
con coraxe e valentía á verdade, con
ética insubornábel e vencellado con
profundidade á conciéhcia nacional
e á loita popular na búsqueda do direito irrenunciábel á lndependéncia
dos -pavos; é negar o interese informativo e ocultar elementos clarificadores que o pavo necesita para coñecer as causas do acontecer diário.

A personalidade e profisionalidade
de Pepe Rei, na que destacan a autenticidade e profisionalidade e o
compromiso, o se~ internacionalismo
como galega na sua aportación e vivénci as á loita de vangarda representada por Euskadi, transládanos

.

Pepe Rei sempre se inclinou na sua
profisión militante, polos temas de
denúncia e investigación, está claro
que detrás do diário Egin e de Pepe
Reí, hai moitos miles de leitores que
teñen direito a esa información, e
outros moitos mesmo españois que
ainda que non estando na nasa onda, queren saber as suas razóns.

O poder xudicial e o xuíz Bueren
non saben ou non queren comprender que o factor de liberdade de expresión e ·de información é tan importante que se o destruen, destruen todo o direito á liberdade da
que din formar parte cando corporativametne se manifestan como un
ente "indepéndentista", -perdón,
independente- do Estado.

O Xuíz Bueren debe saber que a liberdade de expresión é como a liberdade económica da moral e da
política e hoxe que o temporal da
corrupción invade todas as artérias
do carpo do Estado semente cabe
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A
go como "eu penso que", para
continuar en castellano.

NON É MARAVILLOSO?

Por lo tanto, mostro la miña enérgica protesta a calesqueira crítica
NANINA SANTOS
que "A Nuestra Terra" le poda
hacer ao nuestro Presidente. E a
Na Consellaria de Família, Muller e Xuventude non saben nada, ver sí sois mais dialogantes e
non teñen nada, non coñecen nada das conclusións do Cúmio díspostos a llegar a un acorde o
consenso, que esta teima de dede Povoación e Desenvolvimento do Cairo, nen de nada do ali · fender
todo lo voso es un poco
acontecido para uso da cidadania que o solicita.
de nacionalismo exacerbado. +

Asi que os cartos que entre todos pagamos para que fosen alá
Manolita López Besteiro e duas outras persoas máis non valeron,
nen tan sequer, para que recollesen os materiais que por ali se
usaban e os acarrexasen para aquí. Non en galego, que xa imaxino que ali non se usaba tal descoñecida língua. Non. Nen en
galego, neñ en inglés, francés, árabe. En língua nengunha.
As caras postas ante a demanda de material e, en particular das
conclu ións do cúmio, ben reflectian a surpresa que convertían
á demandante nunha auténtica marciana.
Haberia qu e perguntarlle e perguntarse: e logo para que foron?
Por dar un garbeo? Para coñecer a cidade do Caio ou para dicer, cando chegue a ocasión, que se asistiu ao Cúmio Mundial
de Povoación e Desenvolvimento celebrado na cidade do Cairo
no m de etembro de 1994? +

En apoio
del señor Fraga
Permítame que yo lle mande estas pocas liñas en apoio del discurso del señor Fraga en el Senado. Teniendo en conta el carácter bilingüístico de nuestra
comunidade, es lóxico que hubiera feíto un discurso en galego
e otro en castelán.

ción armónica e de convivencia
non estoy só. Varias ducias de
homb res e mulleres desta
abenzoada Junta, concellos e
Exmas. Diputaciones xa están
segu indo el meu ejemplo e comezan a aderezar sus discursos en castelán con algunhas
frases ou palabras , siempre lúcidas e rechamantes , en galle-

CARLOS LoPEZ ÁLVAREZ
(COMPOSTELA)

Auséncia
no calendário
escolar
Nunha sociedade que se define
como democrática, hoxe en dia
recoñécese, polo menos formalmente, o valor das aportacións
das mulleres e a necesidade da
sua presenza en todos os ámbitos. Ninguén portanto deberia
pensar a priori que a Consellaria
de Educación, institución ao servizo da sociedade, poda ter unha conceición diferente xa que .
calquer persoa ve e fala hoxe do
importante papel que xoga o sistema educativo na formación da
mentalidade das rapazas e rapac~s e de que este debería servir
para promover unha sociedade
xusta onde non haxa · de~igual
dade entre mulleres e homes.
Pois ben, no Calendário Escolar

SE STO

Mismo pudiera haber feíto un
cierto exercicio de com pag inación, como en nesta misma carta, para demostrar a esa xente
del Senado a "pax lingüística" de
que goza lanosa Comunidad.

21
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que a Consellaria de Educación
manda aos diferentes centros de
E.X.B. e Ensino Medio -e que
pendura todo o ano nos taboleiros dos centros para lembanza
do profesorado- despois de sinalar nos apartados 1 e 2 os dias
lectivos e non lectivos, figura un
terceiro apartado onde cita várias
comemoracións. nestas comemoracións entran importantes
datas que teñen que ver co pacifismo, ecoloxia, direitos humanos, cultura, problemas sociais e
que axudan ao desenvolvimento
cultural e humano das persoas
facéndonos tomar conciéncia da
realidade social que nos rodea.
Entre estas datas figuran, a celebración da Constitución e do Estatuto de Autonomia da Galiza, o
Dia da Declaración dos Direitos ·
Humanos, o Diada Paz, o Diado
Libro, o Dia de Europa, a Semana das Letras Galegas, o Dia
Mundial da Saúde, o Dia Mundial
dos Direitos do Consumidor, o
Dia da Árbore, a Semana da
Prensa ... Salienta o escrito da
Consellaria que o centro deberá
organizar actividades diversas dirixidas "resaltar a importáncia
das devanditas comemoracións".

a

Paréceme louvábel a suxeréncia
por parte da Consellaria de celebrar, así como de organizar, actividades arredor destas datas para asi contribuír a cirar ente as rapazas e rapaces entes sensíbeis,
soci~is e críticos, pero o que tamén me parece criticábel e rexeitábel é que, nunha sociedade
que tanto fala de igualdade de
oportunidades, de non discriminación por razón de sexo e de
coeducación -non igüal a escala
mixta-, siléncie nesa lista de comemoracións o 8 de Marzo, Dia

de ETA que empregou a
pistola. Moitos dos que
seguiron. as suas
instrucións foroñ detidos
ou morreron, mentres
ela decidiu reinsertarse.
Yoyes é agora unha
mártir. Tamén o seria
Lucifer se sacase unha
nota contra ETA.

No bairro das Travesas
_
de Vigo acaba de
inaugurarse o novo
_
centro comercial
Camélias. Mágoa de que
se esquecesen de
empregar o galega.
Trátase do cerrilismo
dalguns empresários que
perseveran no vello
estilo. En Sq.ntiago Área
Central empregou desde
a sua abertura o galega
a receptividade dos
compradores foi moi boa.
Poden perguntarlle aos
seus responsábeis.
Contado, Camélias
reune a pequen.as ten.das
independentes que dan
oportunidade ao cidadán
de moverse libremente,
sen o agóbio e a
acumulación inumana
dos grandes.armacéns.

e

,Nefecto, ¡qué mejor e palmaria
evidencia de
que en Galicia
conviven dos
línguas sen pro- Yo ben sei que
ble mas ningún en ladefensa
que enguedellar desta
en una misma
frase verbas de integración
una y outrol
Yo ben sei que
en la defensa
desta integra-
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Rei, considera que os mencionados
ción e meios de comun icación , ainesperar na liberdade de expresión a
que amaine a choiva ácida dos corruptos e dos que senda intocábeis,
son incomprensfbeis co naso futuro.

da non saben ou non queren saber
que a expresión de liberdade con
maiúsculas está na trena.

Amigos da Cultura, que como se sabe concedeu o prémio Moucho de
prata na sua XIII
edición corresponde ao ano 1994 a
Pepe Rei, polo
seu extraordinário Está claro
labor a prol do que detrás
xornalismo de investigación e polo do diário .Egin
seu compromiso ede Pepe Rei,
A liberdade de expresión é pois funconstante coa nodamental para o avance da xustiza
e da dignidade, desde a postura · sa nación, está hai moitos
fondamente preoque Pepe Rei adoptou xa hai moito
cupada como Aso- miles
tempo, aseveramos : Todo o que é
ciación Cultura l, de leitores
verdade ha de poder dicerse.
polo inxusto e arCrítica
bitrário encarceramento que padece
O que si chama a atención é a desien Carabanchel
desde o dia 24 de Agosto, entennibición da Galiza (culta e informadendo que este feio representa un
da) para con un dos seus profisionovo episódio contra a líberdade de
nais máis dignos; curiosamente tanexpresión e información e ainda que
to os distintos sectores profisíonais
saúda con entusiasmo a recén cria.como o mundo de certa parte do
da plataforma pota liberdade de exNacionalismo fai mútis polo foro; inpresión, en solidaridade con Pepe
telectuais, profisionais da comunica-

Está claro que esta guerra ímola gañar nós, .pois existe unha certa liberdade de información que só nós posu imos e por ela pódese · saber o
que foi o intento de eliminación de
profisionais como os mencionados
anteriormente e tantos outros que
son hoxe submetidos a procesos e
vexacións profisionais.

,- --r----T.-:.-:.-:- ~ - - ~ 11~ :-:"',..- - 4-,-,-,~ - - - -:;- ~ - - -:- - - ,- - L- ,- ..-

anteriormente deberian contestar a
un pequeno inquérito, algo así como
o Manifesto sobre Arte e Liberdade
título baixo o cal Sérxio Vilar nos
anos sesenta publicou en Nova
York e a cal se baseaba nunha consulta a un número importante de escritores e artistas sobre o problema
da liberdade de expresión e que haxe poderia asemellarse deste xeito:
Dá, pois, o mesmo que haxa ou non
liberdades formais? Seria mellor incluso, ~alguns casos , que non as
haxa? E unha mentira que a liber<:iade sexa necesária?
Levamos tempo observando a total .
indefensión do periodismo de investigación, agravada pola falta de solidariedade profisional, esperp.mos
que tanto os profisionais, coma os intelectuais, Asociacións Sociais, políticas e culturais, sindícais e de viciños
reaccionen porque este tan repetido
caso nos abriga a ver un panorama
flagrante que chegue a un ponto no
que non se poida dicer nada.•
A UGUSTO

X.M. FONTAN GARCIA
(Pom;EVEDRA)
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Xosé Luís Ménde.z,
director xeral de Caíxa
Galícia, publica un novo
artigo na Voz. Unha boa
marea de argumentos
económicos e, outra vez,
nen seqüer unha mísera
mención á Galita, o país.
dos seus clientes e
depositários. Segue ca
cliché de que para "dar
talla'; hai que talar do. de
tora e de abstraccións . .
Que queda daquel home
que tan ben retratou
Xurxo Lobato subido a
un carro de vacas? A ver
cando aprenden dos
cataláns e se decatan de
que por non quereren ser
nacionalistas, non son
máis que provincianos.

. A Nai Teresa de
Calcuta prefire a
providéncia á
planificación, di un titular
xornalístico. Nela non é
de estrañar, nen
tampouco importa
demasiado a sua
opinión. O grave é que
os do Fundo Monetário
Internacional tamén
pensan o mesmo.

pe
Internacional da Muller ... Ben parece que para a Consellaria as
mulleres non valemos nen un libro nen unha árbore, con todos
os meus respeitos para a cultura
e para a natureza. Vaia por diante tamén que a cuestión do sexismo e androcentrismo do sistema
escolar e da sociedade non se
soluciona con
un· día ao ano
como non se
soluciona
a Parece que,
marxinación,
por exemplo, da para a
língua e cultura Consellaria,
galegas, con
unha semana as mulleres
ano. Pero
non valemos
marxinalidade
na que se mo- nen un libro
ven estes temas
fai necesário nen
que. estes días unha árbore
existan, e no caso do 8 de Marzo debería servir para lembrar e sensibilizar ao
profesorado da necesidade de reflexión sobre o tema do sexismo,
emarcado este na cultura patriarcal e androcéntrica que nos tocou
viver. Porque ao profesorado lle
corresponde a responsabilidade
de facer un ensino non marcado
polo xénero, 9ombatendo os estereotipos sexistas no material didáctico, nos curricula, na linguaxe, detectando os comportamentos sexistas na aula por parte do
alunado así como a axudar a detectar e correxir esas atitudes sexistas que el (ou ela) como profesor ou profesora transmiten, moitas veces de maneira automática
e inconsciente. Só asi ~xudare
mos criar rapazas e rapaces
que desenvolvan todas as suas
potencialidades individuais sen
estaren condicionados polo sexo.

ªº

ª
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SABELAÁLVAREZ

Arrincar a estrela do
radiador dun Mercedes
está penado na Alemaña
cunha multa de 300
marcos (unhas 25 mil
pesetas). Máis qUe por
lle dar unha malleira a
un turco.
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NUÑEZ

(Compostela)

Onde vai
o sindicalismo
español?
Comeza o novo curso pomico, e
con el as eleicións sindicais. Os
dirixentes sindicais españois énchennos a televisión de imaxes
de confrontación, tentando facer
que esquezamos os últimos
anos da sua escura laboura, prometendo esforzos, así coma unha pseudo-crítica ácida contra o
Pacto de Estado (PSOE, PP) no
desmantelamento do pouco que
tiñamos do Estado de Ben-Estar.
A trama está ben servida: por
unha beira, o PSOE sai á cena e
propón medidas coma a reforma
da Reforma da Lei de Seguranza Social, que xa a reformaran
eles no ano 1985. O PP cala,
apoiándoa nos meios empresariais ou no estranxéiro. António

CHARLISTAS
X.Pl:ÑEIRO

Tres dias antes de finar, ao meu avó quixéronlle pór a rádio na
cabeceira da cama.
-Quitade aí -dixo o moribundo-- que xa non saen as charlas de Queipo de Llano.
Ao meu avó seica .lle gostaba escoitar as arengas do xeneral
charlista, aqueles monólogos cuarteleiros e radiado que foran
parte da propaganda bélica.
Agora, volve a moda. Nos tempos do wonderbrá , o pelotazo, a
litrona e o indulatado touro de Osborne, retornan as charlas
actua1izadas por mor do televisor. E o charlista, igual que o
touro de Osborrie nos outeiros espera ser indultado polo eleitorado a base de lábia semanal e monologada. Claro que, co
touro, alguns consideran a posibilidade de lle recortar uns atributos sexuais que, ao. parecer, resultan dunha desproporción
que xa non se adoita levar nesta paisaxe mirrada e andróxina.
Nada máis implacábel que a evolución dos tempos. Unha bizneta
daquel meu avó, asegura moi convencida que Francisco Franco
foi somente o avó dunha tal Carme Rossi. Se o meu próprio avó
erguese a cabeza, non dubidaria que o charlista Felipe González,
negro e andaluz coma o tourod devandito, é o mesmísimo sobriño camal daquel xeneral Queipo de Llano. Iso si, en mirándolle
a maquillax:e € as falas, tentaria cortarlle os tales atributos. •
Gutiérrez e Cándido Méndez,
coma dous bons actores, saen á
cena facendo proclamas e defendendo aos traballadores, parados, marxinados sociais, pobres en xeral. .. ; e o público coas
bágoas nos ollas debe prestarse
na sua pasividade a seguir aos
grandes líderes salvadores, os
representantes das duas _grandes "Centrais Sindicais, CCOO e
UXT". Mais, é esta a realidade?
A memória histórica e algo que
ás veces soe fallar na conciéncia
de quen pretende que se esqueza, máis tamén a forza dos fei-

tos, a realidade social, fai que os
traballadores reaccionen dunha
maneira ou doutra, na procura
de saídas que rompan o pacto
"Cánovas-Sagasta" (Felipe-Aznar), no que entran como fiadores CCOO-UXT, máis a patronal.
Parecen moi fortes tais acusacións; mais non son así na realidade: Galiza sabe ben o que foron todas as reconversións sofridas, e ainda as que quedan
por rematar (gadeira e do mar).
Estes últimos 12 anos son unha
mostra nídia dunha actuación sin-

suso
Nor-.J1 St=. ~6tJV::~ bO

.BON\1o SG GA.N.A. RA

cot-l E-fí'l'/tYA!>,,.

dical que acabou senda domeñada polo poder Político-Económico, converténdoos pala vía da negociación, en lexitimación imediata de toda norma des-reguladora
e garante dun proxecto económico no cal encaixan coma un anel.
Proxecto económico neoliberal
hoxe tan en boga. Ou como adoitan a chamar os dous grandes
sistemas produtivos; para nós o
sistema asiático (man de obrabarata e desprotexida). Non esquezamos os Acordos de Maastricht
e o seu baleiro contido social que
se apoiou desde UXT baixo as
premisas que, lago, no devir xa
nos estruturaríamos a "Nível Europeu" e desde ali nunha coordenación co resto dos sindicatos europeus, faríamoslle frente. Desde
CCOO, un si crítico a Maastricht,
mai si, que non viña a ser máis
que apoio á política social que se
nos impón na actualidade (Reforma do Estatuto dos Traballadores, como estrelas de fondo. "Reforma do mercado Laboral", flexibi lización e contratos de fame).
Privatización do INEM, etc.
A pergunta de fondo é a seguinte: ¿como é posíbel que organizacións que nacen no seo da
pseudo esquerda española
(UXT), da fervenza do movimento obreiro dos anos 60, e das fileiras do PCE, podan chegar a situación s tais
que a sua función chegue a
ser contrária á Nas CCOO
da sua nacéncia? Coido que os líderes
a resposta é do movimento
digna dun bon
estudo socioló- que
xico, mais, atréencabezaran
vome a adiantar
con énfase que as grandes
a enfermidade
protestas
nace na transición española, e foron sendo
do asentamento
desprazados
de dirixentes
que tiñan moi
pouco, ou poucas, connotacións co mundo obreiro daqueles
tempos na UXT: Nas CCOO deuse unha loita fratricida onde os líderes do movimento obreiro que
encabezaran as grandes protestas sociais ate daquela foron senda desprazados na conformación
dun fiel funcionariado sindical
opac9 (estando a piques de rematar na sua configuración, coa
expulsión de históricos nas Empresas Públicas), que garante a
· sua estabilidade através dun
grande Pacto de Estado, dándolle ·paso a meios de financiac;:ión,
comunicación, etc., como garantia de estabiidade e permanéncia.
Converténdose en interlocutores
sociais e garantes da sua política
económica que tanto dano fai no
conxunto da clase traballadora.
PIÑEmo
(MADIUD)
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Cabido mereceu
o Prémio Blanco
Amor <leste ano
pala sua novela
Panificadora.
O interfecto,
Fouman e Días
Contados son
algunhas das
suas narracións
anteriores.

ANXO IGLESIAS

Recebeti o prémio Blat:zco Amor pola sua novela Panificadora

Xosé Cid Cabido
"Esta é a primeira novela evidencialista que ·se fai"
•MANUEL VEIGA

Dias Contados, mostra un estilo

Que pretendeu expresar en Panificadora ?

que forza as palabras correntes,
mesmo as frases f eitas, até obter
delas un novo matiz.

O móbil da miña novela é un despido. Un oficinista dunha desas
grande empr a que non e abe
que producen vai er de pedido,
pero ante un ubdirector oferecelle a p ibilidade de alvar e, a
cámbio
que IJe faga un traballiño, á marxe da empre a, e dalle 24
hora . Non e tá ambi ntada en
nengunha cidade concreta, porque
non se desenvolve plenamente nas
coordenada reali ta . O protagoni ta cháma e Hayworth, a ecas, e
a rapaza Adelaida Port1and. A panificadora é o ímbolo dun primeiro indu triali mo, mái arte anal,
frente a e 'ta grande empresa que
repre enta ao capitali mo de hoxendia que utiliza métodos de control do persoal moi sofisticados. Os
empregados, por exemplo, antes de
comezar a traballar fan ximnásia e
pensan por iso que as suas condicións son excelentes. A miña intención evidente é criticar ao capitalismo, porque obriga as persoas a facer cousas que noutras condicións
non farian e ademais saca a relocir
o piar da xente e as suas debilidades. Tamén hai capítulos dedicados
á destrución da natureza, o fin é o
deserto. Cando tiña un destes últimos capítulos redactados e ainda
, quentes, a miña filia ensinoume
uns versos que traía e que remataban asi: "cando o sol se vai e a prata deixa de brilar, o deserto morre
nun profundo siléncio".

Reforzar os significado.s
No último libro que publicou,

Inventei unha palabra que se chama evidencialismo e comecei a
utilízala· hai cinco ou seis anos.
Esta é a primeira novela evidencialista que se fai. En Días Contados hai algun conto que e aproxima a e te e tilo. Son técnica de
reforzamento do ignificado, en
contra de toda e a cortina intencionada que manexan os meios de
comunicación para obturar a comunicación natural entre a xente.
Esa maquinária impide que cheguen outros ignificados que non
exan os da versión que dá o poder. Unha da caracterí ticas do
evidencialismo é a sua forza de
vontade para expremer e proxectar
unha idea, mesmo se esa forza
opera ao servício dunha vida narrativa case pechada. Unha expresión evidencialista pode utilizarse para insinuar, pero o máis próprio
dela é suliñar, suliñar o que se
oculta, discutir o evidente, soster
simultaneamente posicións diferentes. O humor é outra das suas
armas.

En Panificadora descrebe a unha persoaxe coa palabra "guapa". Seria como recuperar para
o leitor palabras gastadas e
adulteradas polo uso.
Utilizo recursos variados para destacar determinados elementos. A
incoeréncia serve tamén para ese
· fin. Ás veces a intención que dedara o narrador-protagonista non
coincide co que logo el mesmo di
que sucede. E outra das caracterís-

ticas· do evidencialismo. E como
facerlle un caneo ao leitor. Bebin
e aprendin trucos, aindo que lago
os resolvese ao meu xeito, de autores como Salinger, Bemhard ou
Milton Gombrovitch.

Ponto de vista de clase
Antes declaraba o seu obxetivo
de criticar ao capitalismo. Non
teme que o acusen de practicar
o realismo social a estas alturas?
Eu teño moi presente aquela polémica entre Seoane e Píñeiro, a
propósito da Soldadeira. Piñeiro
argumentaba que por defender
posturas sociais tíñase feito moita
mala literatura. Decía que iso conducía a confundir a arte coa propaganda. Moi listo Piñeiro! Con

'Pasto que todos
.: escrebemos
desde un ponto
de vista de
clase, góstenos
ou non, creo
que os
. escritores de
': esquerda
debemos asumir
o naso'.

esta novela trato de mostrar, facendo uso da miña liberdade e
maneira persoal, que é posíbel criticar ao poder e escrebir desde un
ponto de vista de clase, non xa sen
perxudicar o estilo, senón usando
para iso o próprio estilo. Creo que
a crise da esquerda non se superará con nostálxia ou mesmo con
sentimento de culpa. Hai que rea. nimar o cadabre ainda que seña á
forza de reventarlle as costelas. Os
pensadores de esquerda non poden
refugar, neste intre, o seu compromiso. Semella certamente unha
vella polémica. Seoane trataba de
introducir os elementos ideolóxicos na sua pintura e en toda a sua
obra. É mentira iso de que para facer boa a arte tes que esquecer a
tua posición de clase, porque todo
o que produce o poder e todo o
que está ao seu redor faise desde
posicións de clase, mesmo aquelo
que ten calidade artística. Os que
estamos deste lado debemos producir o mellor como autores literários, pero desde a nasa posición.
Non hai nengunha posibilidade de
escaquearse .

Leva cuarenta minutos falando
e ainda non pronunciou a palabra Galiza.
Non a citei, pero non deixei de facer todo en galego. En galega está
escrita a novela, non como as de
alguns autores novos, practicamente inexistentes, que, mesmo
desde aquí, escreben en castelán .
ou tratan de combinar un idioma
co outro e non conseguen máis
que, fóra de Galiza, ser autores
descoñecidos de províncias e, dentro do país, ser autores simplesmente descoñecidos. Eu, como au-

tor, son galego e o que poida aportar fágoo desde aquí. Nesta novela

non me interesou utilizar un espácio concreto, recóñecibel. Utilízoo
como o plató dunha comédia de
situación, se ben hai un percorrido
do protagonista polos arrabaldos
da cidade, no cal está situado o
grande bloque de oficinas, e onde
se perciben núcleos semi-rurais,
xa sen identidade, alí atopa paisanos ou mozos tirados. Tamén hai
un capítulo dedicado a un pequeno empresário, un tipo macanudo
que ten uns rapaces traballando
para el. Hai, xa que logo, elementos sociais que son mostras algo
caóticas dos pedazos da sociedade
galega que se pode ver hoxendia.
Entre as contradicións que nesta
parte do _mundo se poden observar, eu nesta novela cargo intencionadamente as tintas na parte
social.

Mimetismos de xénero
Que pensa deses mimetismos estilísticos, no.vela policial, erótica.., que se están a dar na literatura galega?
Non se pode culpar a ninguén de
recebir influéncias do exterior. As
editoriais estimulan ás veces certa
produción de xénero ·para alimentar determinadas colecións. Supoñen que iso é contribuir á normalización editorial. Que baxa autores que reacionen a iso, sobre todo sabendo que as colecións asi
orientadas dan moi bon resultado
nas vendas, é explicabel. Boris
Vian facia xénero á sua maneira.
Incursións no xénero pode face1as
quen queira, o importante está no
resultado.•
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DIAS
adicado ao Gravado
Contemporáneo, con
participación de 50 galerías
españolas, europeas e
americanas.

• Chieftains en
gal ego
Segundo informa Osear Losada
xa ten data a presentación do
próximo disco dos Chieftains
con temas galegas. Será o 4 de
Novembro, no Pazo de
Congresos da Coruña, e xunto
ao grupo ·irlandés, que ven de
gañar o seu terceiro Grammy,
actuará Matto Congrio que
estarán acompañados nalguns
dos seus temas por Mercedes
Peón.
O gaiteiro do grupo galega,
Carlos Núñez, participará xunto
a Mercedes Peón, como
representantes galegas nun
Simposium dé Músicos de toda
Europa, organizado pola UE, e
que se realizará en Limerick
(Irlanda) ·do 13 ao 16 de
Outubro.+

•Gravados
galegos en
Estampa 94
A Fundación Actilibre e o
Ministerio de Cultura organizan
do 6 ao 12 de Outubro un salón

A representación galega vai da
man de Producións Artesa, e
estarán obras de Laxeiro, Anxel
Huete; Berta Cáccamo, Manuel
Facal, Perfecto Estévez, Alfonso
Costa, Pedro Muiño e Correa
Corredoira. +

en Faro de Vigo.
A Fundación Castelao tamén
está facendo xestións para ser
incluida entre as entidades que
conforman· o Consello da
Cultura Galega.+

Celebrouse no Queen's College de Londres
. • XOSÉ M!! DE CASTRO ERROTETA

Entre outros acordos da
Fundación calcúlase que a
comezos do 95 salla unha
publicación que recolla os
artigcis de Castelao na etapa de A
·Nosa Terra no exí1io e outro coa
corréspondéncia de Castelao con
aquelas cartas xa editadas e
parte das inéditas que se
localicen. Ambos proxectos
están sendo levados por
Henrique Monteagudo. Pala sua
banda Clódio González Pérez
traballa na edición dun libro
coas colaboracións de Castelao

como "Priscilian: was he really an
heretic?'~

•Novas edicións
sobre Castelao
Na sua última reunion a
Fundación Castelao que preside
Avelino Pausa Antelo decidiu
interesarse en reactivar a idea do
concello de erguer en
Compostela un monumento ao
polític;o e artista galego, que.
desde 1986 en que se decidiu
con moitov do vcentenário do
seu nacemento non volveu ser
mentada.

Máis de 40 Universidades
no Congreso Internacional
de Estudos Galegas

Os pasados 26, 27 e 28 de Setembro, 120 profesores de máis de
40 universidades de Galiza, Ibéria,
N ortemérica e Europa, atenderon
na Universidade bxford , ao IV
Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegas.
.
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• Estrea das
longametraxes
galegas
Os dias 26, 27, 28 e 29 de
Outubro terán lugar no cine
Valle-Inclán de Compostela as
xornadas Ima.xe-Galicia 90-94.
· Durante eses di as proxectarase
toda a produción subvencionada
palas institucións púbÍicas
galegas nestes últimos cinco
anos, sobranceando a estrea das
últimas duas longametraxes A
metade da vida e Dame Lume.+

As preto de cen ponéncias que se
debateron agrupáron e en catorce
seminário temático con comunicacíóns de gramática, tradución,
história, arte, música, literatura e
sociolingi.iística. O e pectáculo foi
fermo o, pois non é doado contemplar profesare de Milán,
Trier, Bucarest, Florida, Quebec,
Irlanda ou South Florida, e tudando o noso, pe cudando con agarimo na nasa cultura.
Encheu de ledicia ollar que Brian
Head de Albany falase dos "Historical ties between Galicia and rural
Brazilian-Portuguese", Johanes
Kabate da Univer itat Ge amthochschule Paderbom que ilu trou
sobre ' O galega contemporáneo
como campo de e tudo lingi.ií tico" ou Nigelk Knight (Oxford)
que achegou un tema tan suxerente

En Oxford amosouse a todo o que
quixo velo, que o interese polo
noso segue a medrar en progresión xeométrica polo mundo inteiro. Autoridades de sona mundial coma Collin Smith, John
Rutherford , David Mackenzie,
Kathleen March, Antón Risco e
chegados da no terra coma Camiño Noia, Ro ario Alvarez, Ana
Boullon, Lourenzo Prieto, Xusto
Beramendi entre outro moito ,
traballaron arreo durante o tres
dia de Oxford.
A Taylor In titution e o moita vece cen tenário Queen- College
poder dar te temuñ de que ne e
días a cultura galega foi apre entada con enorme éxito no mundo
académico internacional. Dentro
de tre anos baixo a pre idéncia
de John Rutherford e o Dr. Kremer a milenário cidade de Trier
poderá eguir dando te temuña do
errado que e taban aquele que
aló no ano 20 dicianlle a Vicente
Ri co e o eu compañeiro da
Irrnandades da Fala: ' on pa aredes de Monforre··. Vaite vaite . +
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Volver

a Balzac
Con motivo da
versión galega de
O tío Goriot
Despois de Luckacs e, sobretodo,
de Curtius (Balzac), Béguin (Balzac visionário) e o capítulo que lle
dedica Harry Levin en The Gales
of horn (tradución española: El realismo francés), pódese dicer algo
obre o escritor que non sexa bordar obre o escrito por estes mestres? Tan 6, quizá, confirmar o
que dicia Curtiu nun ensaio posterior obre o autor de Vautrin,
'Novo encontro con Balzac", que
a ua grandeza continuará a medrar ano tra ano. Hoxe, contodo,
Balzac, fora da Franza (e aquí polo plano de estudo) non é lido,
ainda que i traducido: continua a
pre tixiar calquer literatura. A tradución da obra balzacianas a outro idiomas manten e, medra ás
vece un ano e o outro baixa. Supomos que este subiria xa que, por
vez primeira, unha obra do escritor gaulé ve lume en galego: O
tío GoriotH>, en tradución de António Pichel -que tamén entregou
non hai moito a sua versión de
Madame Bovarf2>; só falta Stendhal para completar o grande trio
narrativo trancé do éculo XIX.
Esta versión galega dunha obra de
Balzac é unha boa ocasión para reler ao escritor francés, esquecendo,
se se pode, ao que sobre el dixeron,
meros apontamentos, pouco máis
que frases, Marx e Engels. Frases e
apontamento do criadores domateriali mo hi tórico que erviron
para er citadas até o aborrecimento, non para que e lese a Balzac.
Se cadra, citábase a frase para quedar ben -quer dicer, demostrar
que non e era dogmático-, pero
ler a Balzac que, seica, falaba de

aristócratas e burgueses, iso só podia interesar a espíritos pobres, ou
empobrecidos. Balzac era história.
Das suas obras podían tirarse dados preciso sobre a sociedade francesa da Restauración, sobre a caída
da aristocrácia e a conseguinte suba da burguesía. Tamén podían se
tirar dados precisos sobre o aluguer
da vivenda, o prezo do pan e, talvez, o salário mínimo. Por iso, precisamente o escritor acadou moito
prestíxio entre certos críticos e teorizadores da literatura. Mais confesémonos, ler Balzac, para que? E
hoxe, para que continuar con Balzac? Despois de toda a novela do
século XX. onde queda, onde está
o autor de A comédia humana? A
resposta é doada: aqui e agora.
Xa é hora de ler a Balzac esquecendo as frases de Marx e Engels. Ler
a Balzac como o que é: un grande
escritor. Un escritor que analisa as
profundiades do ser humano -sexa cal for a sua clase social. Un escritor que, se ben levaba toda unha
sociedade na cabeza. cando a escrebe está inventala. A sociedade
que descrebe Balzac ~orno o París de Baudelaire- non é contemporánea sua; el -tamén como
Baudelaire- adiántanse ao seu
tempo. E asi compre ler a Balzac
--evidentemente que non se pode
e quecer a compoñente, digamos,
ocio-económica das suas obras,
pero esta compoñente é sempre, en
calquer grande escritor, secundária

a

O tío Goriot, por exemplo, é un retrato de todas as clases sociais parisienses (nas páxinas 10 á 30 son
apresentadas cunha mestria inigualábel). Pero o fundo (sic) da novela, o que quer narrar Balzac - e
narra- é un drama, "non é unha
ficción nin unha novela" (páx. 1O).
O drama dun pai, Goriot. Un pai
cuxa patemidade é enfermiza. Unha patemidade que fai del o papel
de vítima, daí que non sexa un
personaxe conseguido: Balzac,
cando introduce vítimas na sua
obra, é sempre UI). sentimental.
Mais, como se se dese conta, o papel principal pasa a dous personaxes, talvez as máis grandes criacións de Balzac: Rastignac e Vautrin, que apareceran noutras das
suas obras. Afinal, a novela non é
un estudo sobre a patemidade enfermiza de Goriot, senón a descrición da educación do mozo Rastignac . O final, completamente
aberto, fai albiscar diversos Rastignac,
obras poste- Xa é hora
riores de Balzac completa- de lera
rán o persona- Balzac
xe. E é que as
como
novelas
de
B alzac son to- o que é:
das unha única un grande
novela na que
escritor
aparecen personaxes claves que, se ben
nunha e/ou levaba
noutra. Como
toda unha
Vautrin.

sociedade
En 1822 o es- na cabeza,
critor francés
coñece
a cando a
Frarn;ois Vi- escrebe está
docq, xefe da a inventala
SGreté e ex
delincuente. O
policía fomécelle información de primeira man
sobre o mundo da hampa. do cárcere, da policía. E, baseándose no
mesmo Vidocq, o noso escritor
cria un dos personaxes máis fascinadores da literatura do XIX:

Vautrin, Enganamortes (Trompe
la Mort), J. Collin, o abade Carlos
Herrera, etc., múltiples identidades e un só personaxe, que, ademais de estar presente en ·o tío
Goriot aparece tamén en As ilusións perdidas, Esplendores e mi. sé1:ias das cortesás e no drama
Vautrin.

O tío Goriot, din os críticos especializados, sinala un novo rumo na
obra balzaciana É o xérmolo de A
comédia humana. Pero deixando
fora o lugar que ocupe na obra do
escritor gaulés ,. é unha excelente
novela que se le con pracer, ainda
que un prefira outras do mesmo
autor. Outras novelas que parezan
máis "modernas": A procura do
absoluto (tan proustiana "avant la
lettre", ou tan balzaciano é Proust)
e, sobretodo, A obra mestra descoñecida, unha novela cuxo personaxe principal, un pintor que nunca
remata o seu cadro, pódese tomar
como trasunto do próprio autor sempre o retoque, para acadar a
obra perfeita- ou de todo escritor
(ou artista) moderno que loita, continuamente, para acadar o que os
alquimistas chamaban a Grande
Obra, sempre inacabábel, como A
comédia humana. A procura mo- ·
<lema da obra total (Pessoa, Pound,
etc.) xa está en Balzac, nesta novela. E é que, como dicia Baudelaire
de Balzac, este era "o máis heróico, o máis singular, o máis romántico e o máis poético de todos os
personaxes que tirara (Balzac) do
seu seo". E, a non dubidar, o portagonista de A obra mestra descoñecida é o mesmo Balzac. +
XGG
(1) Col. Literaria núm. l 19 (Obras universais-3). Editorial Galaxia Vigo, 1994. 240
páx. A tradución de A. Pichel é correcta,
contado non dá a calidade que entregara
con Madame Bovary. E nunhae outra comete o erro, para nós, de traducir ao galego non só os nomes dos personaxes, senón mesmo bairros e arrabaldes de París.

(2) Col. Literaria núm. 118 (Obras universais-2). Editorial Galaxia. Vigo, 1994.
362 páx. Trad. A. Pichel.
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ESTIRPE
Na procura da palabra central,
a última entrega poétiea
de

X. L. MÉNDEZ FERRÍN
Con debuxos de Gonzalo Araúxo
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Eu. Nunca a poesía reivindicativa
poderá entenderse se non é dentro
do lirismo, do contrário, sen a
plusvalía emotiva, ficará tan fría
que terá ·moi difícil conmover, a
súa finalidade primeira.

Méndez
Ferrín e a
poesía social

Estirpe. A confirmación

Á luz de Estirpe
Doce anos despois abrimos os
ellos a Estirpe. Doce, tamén este
por exceléncia número cabalistico
será un símbolo? Certo qu~ o fluír
lírico de Méndez Ferrín non se interrompera con O Fin dun Canto.
Xosé Mª de Castro dá, no nQ 629
de ANT, notícias de poemas inclusos en Estirpe e que foran publicados con anteriodade. Dato interesante en canto confirma o proceso
de xestación do corpus poético que
ternos a fina1idade de analizar,
mais sen nunca deixar de ollo o
resto da súa producción poética.

Premisa: Non hai ruptura
Ruptura, rachar. Sen dúbida foi
forte a conmoción que na actualidade poética galega produciu Con
Pólvora e Magnóltas, e ben puidera ser que de aí cheguen aos versos
ferrinianos tales calificativos. Dise, así, que pon fin a un ciclo, o
socialrealismo, a reivindicación.
Que se enriquece o mundo poético
con novas formas e noves temas.
Trataremos de demostrar que non,
que a poesía socialmente reiviindi- ·
cativa nen cesou nin cesará mentres na Galiza haxa qué reivindicar
e conciencias sensibles. E non nos
ha ser dificil; coñecido o ideário
político-social que aluma a vida de
XLMF e a medida en que este é
vivido, xa sería complicado aceptar a posibilidade do seu esquezo.
Ou por un lado ou por outro, desta
maneira ou daquela, estará_. "Veleiquí os camaradas / perdendo unha batana cada día / e gañando o
futuro e o fulgor", son versos de
Con Pólvora e Magnólias, onde
ninguén ousou negar a existéncia
de reivindicación social. Por se alguén o pensara, 'a Poesia Enteira
de Heribe110 Bens (1980) deberíao
facer reflexionar. Trátase dunha
recopilación de textos xa publicados, certos. Pero as cousas non se
publican por publicar, publícanse_
cunha determinada intención, lémbrese. E tampouco en O Fin dun
Canto se esquecen referéncias á
loita: "resiste, resiste, amadísima
Jiang Quing, porque / esta é a hora
do dragón sen azas", exemplo que

Variedade
folclórica
Pallamallada:
Na seitura
do barroso
/

"Na seitura do barroso"C 1> que saibamos, é a segunda gravación de
Pallamallada, fato folclórico que
desde 1986 percorre Galiza desenrolando a consabida investigación e
traballo de campo, froito da cal
xorden d_ocumentos tan interesantes
como este disco. O interese ven dado pola detallada información que
acompaña a edición en CD e que
constitue en si mesma unha páxina

non precisa ser tan explícito para
ser tan significativo. Mesmo semella redundante querer reafirmar a
unidade da escrita poética ferriniana, toda vez que en Celso Emílio
Ferreiro Onde o mundo chámase
Celanova si representa unha verdadeira quebra, no autor socialrea1ista por antonomásia.
Dá q~e pensar. Por qué Celso
Emílio, Manuel María ou Arcádio
L. Casanova, persoas socialmente
comprometidas, aparecen de repente cunha obra non reivindicativa? Á froza o bon poeta é bon observador: decatáranse de que a
forma utilizada ía gastada e xa
ofrecía poucas posibilidades. O
que tamén notou XLMF. O prosaísmo cheiraba a descomposición,
a formulário reivindicativo, aquelo que antes supuxera un considerable reforzo lingüístico. O problema viña da forma, non do fondo. Eis que o rneirande acerto de
Con Pólvora e Magnólias se atopa
no feito de presentar unha fórmula
que poténcie a forma (tanto a lingua como estética como significación) de xeito que esta non vaia en
menoscabo do contido. Este segundo aspecto é precisamente o
que non souberon ver moitos dos
seguidores da forma ferriniana,
sendo eles os verdadeiros artífices
do cámbio de rumbo. _Cámbio segundo o cal se deixa o socia]realismo en favor do intimismo. Nesta altura eremos xa ter demostrado
que na forma Con Pólvora e Magnólias-é continuista en canto prosegue coa exploración da lingua
iniciada en Celso Emílio; polo que
ao contido respecta, cando un
comprende a história da Pátria como história própria, séntea na fauna, na flora, na lenda, nos soños,
no ódio, no amor, en todo o que
rodea o hábitat físico, síquico e
emotivo do poeta, de xeito que
asomará sempre na expresión do

máis da nosa
cultura tradicional. Variedade
de ritmos, instrumentos e formas
interpretativas
que posue o folclore galego: tal
é a manifestación que aparece
ao comezo do
mentado fo11eto
adxunto ao disc_o. E despois de
escoi tar
cóa
atención que se
merecen as trece
composicións da
gravación, podemos afinnar que,
efectivamente, a variedade, entendida no máis amplo senso da expresión, é a característica que fai <leste
disco un produto rico e ameno.

Último canto ferriniano. Escoitemos a voz de Aquel que Sabe, do
Vello que sabe das illas cando chove, dos cervos e as serpes, dos cabalos e das espadas, dos Labirintos~ de Arnoia e do Mozo Faramontao, esa voz "escrita nas laxes
desta Terra /para instrucción e aviso da mocidade", como se le no
primeiro poema. E poñarnos atención, moita atención deica chegarmos ao que pon colofón. Estirpe
comeza precisamente asi, o conxunto de poemas asi chamado ten
inequívoco destinátario: a xente
moza. Son nove poemas asentados
na mito-simboloxia que conforma
o cosmos poético ferriniano e que
sustentará tamén este poemário. Dá
nome ao libro e é o conxunto de
poemas con meirande peso. Nestes
anos onde a xuventude se recrea no
modus vivendi do bon vivant, opaso do tempo configurou ao poeta
corno un vello loitador, aínda con
afán de victória, que le na sua pelo
amargor de todas as batallas e nos
fala desde o Saber de quen as loitou. Visión esta tan pondaliana, tan
ferriniana. Segue "Jerry Lee Lewis", reivindicando a fidelidade ás
orixes e arremetendo contra a cascarilla: filio bravo que distorsiona
a imaxe do pai: corruptela. "Quai
des Brumes" son once poemas plenos de hermetismo e dor nos que,
por moito culturalismo que haxa,
non han pasar desapercibidas as referéncias a Benito Soto ou ao constantino Candeeira. Vén despois o
"Testamento do Ghebo", onde o
percorrido físico é tamén itinerário
vital de quen berrou ao vento con
dor infernal; sensación que se patentiza tamén na "Despedida ao
Castro Leboreiro", rnais eunha musjcalidade que invita á esperanza.
Aínda que haxa que agardar, porque en "Pontevedra" e "Buscalque" a melodía mantén o mesmo
compás: esa gozosa musicalidade.
Que "en las Orillas del Sar" vai tomar certo sabor a acedume e amargura, que confinnará "Sorga". Así
chegamos "Homenaxe a Fidel Castro", que retoma a reflexión sociopolítica, recordatório. "dume",
"Acougo" e "Agorada que desata"
vólvense introspección. E por ese
camiño chégase outra volta á histó-

ria e aí está "Don García, Rei" para
mostramos unha dor agre e ocre,
corno a de "Cambedo" onde retornamos ao mundo. E, neste mundo
"Ese mozo está frío, ten ollos despovoados / cabalga por un bosco
señ fin, / e non pregunta" é "Perceval". "Seitura" Jembra a crisálida
Glisposta para o desexo do poema
acabado como unha lebre rnorta.
Marte: cárnbio. "Curro de Morgadáns" agacha o momento de comezar o regreso <leste labirinto, con
toda a forza do cabalo que levamos
dentro. Esa forza que impele á denúncia en voz alta da inxustiza, así
acontece en "Miña casiña meu
lar". "Prisciliano" e "Irlanda" son
<lúas sensacións históricas que á
vez de entreter o camiño -de retorno
impiden desvíos da história e das
orixes. Finalmente, "Colofón", remata o libro con este poema adicado a Chus Pato e Xabier Cordal,
<lúas das rnáis prometedora voce
poéticas actuais, xa realidade, e os
dous mozos.
Volvemos ó
inicio. Falou
O Vello que
Sabe. Nen que Aquí e tá a
dicer ten que n1ensaxe do
este poema esvate
tá estreitamente ligado posuidor
aos nove poe- dun cabalo
mas iniciais, e
a sua rnensa- de raza
xe, aínda que para
só fora por es- enfrontar
tar onde está,
faise moi evi- novas
dente.
batallas.

Mensaxe

Velaí, esbozado, o contido dirixida á
de Estirpe. mocedade,
Polo que á
algo nada
forma se refire, atoparemos casual e
multitude de moi
referentes que revelador
nos reafirmarán na opinión
da continuidade na escrita
poética ferriniana. A dicotomía luz, calor, lume / frío, escuridade, sombra, o
símbolo do cabalo como forza interior, as serpes (animal tan emblemático na Galiza), o esperma
fecundador, a espiral como Jiña
directriz, a acedume do sal e o labirinto, o cervo ... Todo isto xa estaba en Con Pólvora e Magnólias
e en O Fin dun Canto tamén. E
como nos anteriores poemários
hai fontes de augas ben claras,

nal, notas breves de muiñeira e
xota e até un "Fox-trot" que sobrancea como peza máis lúdica.
Toda unha escolrna. Na interpretación, os sete componentes de
Pal/amallada, lonxe de adubiar as
cornposícións, reprodúcenas cunha críbel fidelidade. Ahonda co
son tradicional: gaitas, percusión
e, en menor medida, acordeón, birirnbau, clarinete, zanfona-e, por
descontado, voces; todo iso cumpre coa función encomendada: divulgar a música popular galega
xerada desde o século XVII até
princípios do XX . .
A riqueza ven dada polo noso próprio folclore, nesta ocasión un
amplo abano que inclue danzas,
cantos -individuais e colectivos-, mazurca, marcha procisio-

Quen sexa minimamente receptivo
á nosa música tradicional poderá
atopar de todo, e doadarnente ordenado. Velai a amenidade do disco.
A xeito de saúdo, corneza cunha
peza convencional de gaita~ percu--

mencionamos xa a Resalía e a
Pondal. Pero non todo é vello: a
imaxe (ou símbolo, quizás as <lúas
cousas) de "a gorda que desata"
como a morte, non é precisamente
algo moi frecuente. O mesmo sucede coa "casa" corno símbolo do
Jugar que se quere reconstruír.

Colofóns
. 1) Lonxe de contribuír á autoliquidación do socialrea1ismo (Idea
que atopamos en Claudio Rodríguez Fer: Poesía Galega. Crítica
e Metodoloxía. Ed. Xerais, 1989.
E moi emellante en Luciano Rodríguez Gómez: Desde a palabra:
doce vóces, Sotelo Blanco 1986.
Con Pólvora e Magnólias pretende potenciar a forma re peitando o
contido reivindicativo.
2) O apoio a Rompente era elocuente, mai a liña pragmática e
a éptica de Cravo Fondo rernatou
impoñéndo e. Se cadra pala desídia do autore rnái novo , fa cinados por unha forma tan personalí ima e con ciente da su· fraca
forzas en tan árido camiño, déixane levar ca e empre por autores
foráneos (Vid. LRG, arriba citado)
que resolven brillantemente a forma e carecen de compromi o acial. Este noví irnos on o auténtico culpable do cárnbio de rumbo do 76, amén de con truiren unhas mensaxes de rnoi reducido intere e ocial, provocando así o actual desapego entre poesía e leitor.
3) Poesía Enteira de H eriberto
Bens foi unha opor.tunidade para
que esas conciéncia dormida
abrisen os olios.
·

4) I o non sucedeu e chegou O Fin
dun Canto, con moita amargura
pero aínda con ánimos para chamar á resisténcia no último poema.

5) Estirpe. Volve o reali mo ocial, a poesía combativa. Da man
do poeta que mái influiu no devalar da poesía galega desde Longa Noite de Pedra. Axuda moito a
comprender a traxectória poética
ferriniana, moitas vece tan enigmática. Qué e e peraba de poi
do O Fin dun Canto? Poi aquí e tá a men axe do vate ao que lle
pe an o ano e a derrota da vida, mais posuidor dun cabalo de
raza para enfrontar nova batalla .
Mensaxe dirixida á mocedade, algo nada casual e moi revelador. •
XOSÉ MANUEL EIRÉ

sión -"Danza de xigantes da Pobra"- ; unha vez feíta a apre entación, os distintos componentes do
grupo van desfilando egundo as
indicacións do repertório. unhas veces as voces, outras os intrumento ,
é unha lene "Danza de antroido".
Pallamallada distribuiron atinadarnente unha morea de pezas, voces
e instrumentos, e iso xa mérito deles, á marxe da matéria prima que
foron recollendo nos seus desprazamentos desde a bisbarra de Arousa,
onde se ubica o grupo, até diversas
vilas ciscadas pala nosa xeografia.
Todo iso fai desta "Seitura ... " un
disco imprescindíbel para toda persoa interesada no coñecimento da
nosa cultura·tradicional.+
X.M.E.
( l) Ed. do Cúmio. S.A CD/ l 00-l.
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Cita de outono coa Banda Deseñada
O Frente Comixário quéixase de institudonalización das Xornadas
as primeiras Xomadas de Banda
Deseñada, o Frente Comixário levaba a maior parte do peso da organización delas, co respaldo da
própria Casa da Xuventude. Desde hai uns dous anos, o FC non
participa da Organización.

• CARME CARBALLO

Organizado pola Casa
da Xuventude de
Ourense e a Concellaria
de Xuventude do
Concello, comezaron as
Xornadas.de Banda
Deseñada que, desde ·
hai seis anos, véñense
celebrando, a cada con
maior participación.
Bieito Losada,
coordenador das
Xornadas e Director da
Casa da Xuventude,
maniféstase moi
satisfeito da aceitación
que van tendo ano tras
ano, mália o exceso de
responsabilidade que
sobre a Casa recai a
nível de infraestrutura e
organización destas
Xornadas.
Cun orzamento de 3,5 millóns de
pesetas distribuídas en cartelística,
folletos. edicións de revistas e
fanzines, amais de entrega de prémios, as Xomadas van conseguindo, paseniñamente, unha maior
afeizón da mocidade galega tanto
para o debuxo, como na demanda
social a xulgar polo índice de vendas de comic. Mesmo a temática
que os xóvenes veñen tratando nas
viñetas, afirma B. Losada, vai
sendo cada vez máis relacionada
directamente coa realidade social
na que a mocidade vive, "o que
indica que non se tardará nada en
tennos un e tilo e un espazo próprio no mundo da banda deseñada galega".

Prémio do 94
Este ano, o primeiro prémio dotado con cen mil pesetas, acadouno
o comic "Ramón e Rosario", do
santiagués Francisco Bueno; "Caixóns", de Xosé Ramón Lorenzo
Picado de Vigo. acadou o segundo, eguido de "Continuum" de
Míguelanxo Fernández Robledo
de Ourense. e de "Sen Título. Ca- .

Desde o Frente afirman que "estamos nun descanso criativo porque
certamente estabamos cansos e saturados de traballo. Se agora non
participamos da organización é
porque as Xomadas agora están
institucionalizadas até un
ponto en q·ue se fan
imposíbeis. A
máis de todo, na
ch imán" de Xesus Santamaría
Juncal de Bueu. Estas obras, xunto coas do resto de participantes
forman parte das exposicións que
con motivo das Xomadas semostran na Casa da Xuventude. A
máis destas exposicións, a área de
Educación e Xuventude do Concello de Ourense ten aberta, no Liceu Recreo Ourensán, unha exposición de homenaxe a Chichi
Campos. Dentro do ámbito das
próprias Xomadas, celébrase a
Quinta "Expofanzines", unha
mostra considerada das máis importantes de Europa na que se recollen publicacións amateur procedentes de quince países. A Casa
da Xuventude considera esta Expofanzines como un dos logros
rnáis importantes acadados no decurso dos anos. Edítase un boletin
no que se recollen m·áis de trescentos títulos de fanzines de todo
o mundo cos enderezos e todo tipo de ieferéncias das publicacións. A Conselleira de Familia,
Manuel López Besteiro, calificaba
na inauguración das Xomadas como "novo xénero literario" á banda deseñada. Unha afirmación un
tanto impensada, se se ten en conta que internacionalmente non é
considerada tal, senón unha arte
diferente ás restantes na · medida
en que aglu~ina outros xeitos creativos.

Os comixários
desmárcanse
Hai uns doce anos, o xerme das
Xomadas eran exposicións de comic que, desde a Casa da Xuventude e tendo como motor o grupo
Pestiño -actual Frente Comixário--, foron evoluc'.onando e medrando até seren o que son. Desde

Casa da
Xuventude
houbo un cámbio
político. As Xuventudes
Socialistas están na Presidéncia, e desde que Santiago Rodríguez preside a Casa, as organizacións independentes -de corte
esquerdista e nacionalista- que
antes eramos o motor de todas as
actividades, vémonos imposibilitados de seguir traballando .porque non nos deixan e optamos
por retirarnos". Os comixários
acrescentan "basta con ver as entregas de prémios e os actos de

inauguración, no que non hai dirixente político que falte. Isto
non era o que se pretendía cando
se comezaron as Xomadas, ainda
que o que si se logrou, e iso foi
debido ao traballo feito por nós e
outros anos atrás, é que acadasen
maior impulso".

Participación portuguesa
Por iniciativa do Concello, através

da área de Educación e Xuventude; e fora dos presupostos das próprias Xomadas, exponse no Museu Municipal a obra de Miguel
Gallardo, un dos máis recoñecidos
autores no mundo da Banda deseñada, e no Liceu está a de Chichi
Campos, que neste caso foi cedida
gratuitamente polo Auditório de
Galiza.
Dentro das Xomadas, Portugal segue sendo o país que máis participación ten, ainda que este ano figura tarnén Franza, cunha equipa
de debuxantes participando de
charlas e sesións de traballo, a
máis doutros países europeus e
mesmo latinoamericanos, sobretodo,
brasileiros. +

LORENZO PICADO

SIMPOSIO INTERNACIONAL IN MEMORIAM DE XAQUfN LORENZO
"Tecnoloxía tradicional"

Lugar e data: Ourense, do 13 ó 15 de ·o utuhro 1994
Inscricións: Ata ó día 6 de outuhro, na Secretaría do Ateneo de Ourense,
Rúa Curros Enríquez, l, Entrechán. 32003 Ourense1 ou na sede
do Consello da Cultura Galega, praza do Obradoiro,
CONSELLO DA CULTURA
Pazo de Raxoi, 30,:?planta 15705 Santiago de Compostela.
GALEGA
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CONGRESO LUÍS SEOANE

Seoane criou un estilo nacional na sua arte
No Congreso apresentaronse edicións facsímiles de Galicia Emigrante e Correo Literario
conferíndolles unhas características específicas partindo dunha
concepción galega. Demonstra
así, o seu "interese por tOdas as
vertentes das artes plásticas", segundo afirma Bonet Planes. Foi
este interese polas distintas vertentes artís.ticas o que o levou a
Seoane a desenvolver a sua actividade en diversos campos, entre os
que destacan grabados, carteis,
pintura, litografía, deseño ...

• PAULA CASTRO

Luís Seoane
comprometeuse de
forma voluntária con
todo o povo galego
utilizando o poder
comunicativo da arte
para transmitir dende a
Arxentina a idea de
sobrevivéncia da sua
cultura e da sua língua.
A existéncia <leste ·
compromiso centrou as
ponéncias dos
numerosos convidados
ao Congreso celebrado
a pasada semana en
Compostela.

1 )

"Seoane utilizou o deseño, a plástica e a ilustración como ferramentas de transformación da realidade exterior". Asi define Xosé
Díaz o labor artístico de este prolifico exilado, para o que a arte
non foi máis que un méio de através do que reivindicar a realidade
galega. Porque as formas, tal e
como as concibe Seoane poden
compartir tendéncias, pero cada
povo ten un estilo concreto que o
diferéncia das outras culturas. Por
isa a sua actividade apresenta, segundo Xosé Díaz "un estilo nacional que fala do pavo que ocreou, con elementos diferenciados
das culturas".

Labor editorial
A sua reivindicación da cultura
galega, e os seus desexos de transmisión e consolidación desta nun
momento histórico de recesión
por mor das prohibicións internas
derivadas da política franquista levárono tamén á promoción de numerosas editaríais onde se publicaron obras de galegas. Rodríguez
Fer, que fixo unha rememoración
da literatura galega no exílio destacou que Seoane " logrou ser o
primeiro motor dos exiliados galegas da Guerra Civil , vivificando
unha cultura inoperante imprimíndolle un cámbio de ritmo ético e
estética·".

Luis Seoane en 1929.

Pero o verdadeiro valot artístico
da plástica de Seoane reside, sobretodo, na sua capacidade para

xunguir movimentos contemporáneos tales como o expresionismo
alemán ou o surrealismo francés,

Para Xosé Luis Axeitos o labor
editorial de Seoane debeuse, sobre todo á necesidade de dignificar a cultura galega dotando asi á
Galiza "de símbolos nos que nos
recoñecemos como cultura". Destacou ademais que todo o seu interese cultural se centraba en
conferir11e mobilidade ao galego,
sen intereses comerciais agachados tras da sua prolífica activida-

de. Pero Seoane ·non só publicou
numerosos libros senón que incluso participou no deseño de diversas coleccións realizando as
portadas dos libros que as compoñian. Unha manchea de selos
editoriais inzan a traxectória de
Seoane como se puxo de manifesto na exposición itinerante organizada este ano pola Depuración de A Coruña.
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Un compromiso
anterior á Guerra

Oc

Un dos seus máis acérrimos colaboradores foi Isaac Diaz Pardo,
que coñeceu a Seoane ante da
Guerra Civil. Durante o Congreso
Diaz Pardo de tacou o alto grao
de compromiso de Seoane através
da sua obra. Un compromi o que
non naceu no exílio, sen6n que
existía xa ante da guerra. Para
ambos esta era unha condición indispensábel, e baixo e .ta directrices actuaron como homes e como
artista .
De feito, Diaz Pardo lembrou
que Seoane entendia que a obra
de arte carecía de sentido e o
seu significado non transcendia
da própria obra. Así, por exemplo, publican "Galicia Hoy", libro emblemático editado na Arxentina. Ainda que a estreita colaboración de Díaz Pardo con
Seoane non se limitou exclusivamente a publicar algúns títulos.
No ano 55 topáronse en Bos Aires, a onde chegou Isaac atraído
pola intensa actividade dos intelectuais galegas que vivían no

Seoane e Alberti: Unha relación artística
• XESUS TORRES REGUEIRO

O poeta (e pintor frustrado) Rafael
Alberti coñeceu nos anos de exilio
arxentjno a Luis Seoane, ou polo
menos non debeu ser alleo á sua
sona de artista. Mesmo existe unha fotografia de grupo na que están os dous. Porén, na segunda
parte das memórias de Alberti, co
título de "La Arboleda Perdida",
apenas o cita nunha série de pintores arxentinos: Spilimbergo, Soldi, Castagnino, Seoane, Gori Muñoz ... , cos que o andaluz entáboa
amizade por 1940. E para iso nin
no copro das memórias senón nun
resume autobiográfico que as pecha. Para Alberti, Seoane é un
"pintor argentino" sen máis, o que
resulta realmente sorprendente,
cando os dous viñan de .chegar
exiliados a Buenos Aries fuxindo
da guerra e do franquismo. Porque
non creemos que Alberti queixera
aludir nesa minúscula cita ao nacemento bonaerense de Seoane
nun fogar de emigrantes galegos.

cho más pesar que alegría en el
corazón ... ¡Adiós, Buenos Aries,
en donde publiqué más de veinte
volumenes de poesía, estrené
obras teatrales, volví a ser pintor,
celebrando innumerables exposiciones, recorrí toda la república
recitando mis versos, dictando
conferencias!" (páx. 160). E nesa
actividade algo terá que ver-Luis
Seoane como veremos.
No 1942, Seoane ilustraba con sete gravados en madeira a obra
"¡Eh, los toros!" que Emecé editores JJ~ publicou ao poeta español.
En Emecé creara Seoane as colee-

cións Doma e Hórreo nas que apareceron obras galegas. Na editorial "Botella al mar", que Seoane
fundara con Arturo Cuadrado, publícalle a Alberti en 1947 "El ce"'"
ñidor de Venus desceñido", en
edición deseñada e coidada polo
artista galego, a quen Alberti lle
dedicará un exemplar (como ti vemos ocasión de ver na recente exposición sobre o libro galego na
Arxentina) con este texto: "A Luis
Seoane, el mejor desceñidor de este ceñidor desceñido. Con la amistad de Rafael Alberti". Ademais
Seoane ilustrou tamén unha carpeta de discos coa voz de Alberti.

Cómpre ter en conta adeniais das
trampas e Jagoas da memória, que
estas lembranzas están redactadas
por un home de 84 anos. Xa resulta curioso que unha persoa que
botou vintecatro anos da sua vida
na Arxentina (1939-1963) apenas
lle dedique a esa estáncia unha ducia de páxinas e ás veces de esguello, para falar dos cans e cadelas que tivo, do conxunto dunha
obra de 344 páxinas.
Alberti sae da Arxentina "con mu-

Debuxo de Seoane para a obra de Seoane "El ceñidor ~ Venus desceñido"

Anos despois volve ilustrar outra
obra de Alberti con gravados en
madeira. Trátase de "Sobre los ángeles", Edt. Losada, 1962.
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Por iso non é extraño que Alberti
lle dedique un poema a Seoane,
que este publicaria no prólogo das
súas serigrafias "Campesino "
(Edt. Bonino, Bos Aries, 1954):
Un color finisterre, golpeado.
Ojo que sueña el mar,
color mojado.
Un pincel que se hiere,
que hasta rompe a llorar
y hasta se muere.
Por los caminos de neblina,
violeros,
gaiteros,
perros y santos pordioseros.
Una aldea velada en la retina. Colores
con músicas y danzas de romeros,
playas serias de pescadores.
El cántaro es de amor,
la patata, el pimiento,
la botella y el mozo que lleva la flor.
Y la lluvia y el viento.
(La lluvia, si, pintor,
esa constante
pañuelo popular
que ya lava o deslava tu color).
Quema, distante,
el lar
un canto de emigrante.
Y siempre, en tu paleta,
una nostalgia quieta,
¡Yel mar!

Xa se ve que non é precisamente
un poema para un "pintor argentino". ¿Como será o color finisterre,
golpeando? A cousa intríganos, por
máis que un vivira vários anos en

Debuxo de Albertl feito por Seoane.
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terras fisterráns, ou quizai por í o.
Seoane non esqueceria ao poeta
andaluz. Na sección "Figuracións", afortunada conxunción de
texto e retrato, que facia os domingos en La Voz de Galicia, sacou a Alberti (13-02-1972) cando
"este grande poeta español" xa vivía en Roma perigo para camiñantes. Alberti é para Seoane "un dos
máis grandes artesáns do idioma
castelán e do formalismo poético"
e lembra a admiración que compartia con outros estudantes composteláns pola obra inicial do andaluz aló polos anos republicanos.
Pola contra, un home que ama
tanto a pintura, á que lle dedica todo un libro, "A la pintura", apenas
lembra ao pintor e artista que ilustrou e deseñou os seus libros "arxentinos". ¿Será que a obra do galego-arxentino en realidade non
lle gostaba a Alberti? ¿Memória
selectiva ou lagoas na memória? •
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"O pico das viúvas'', celuloide en galega
É a primeira dobraxe ·ao galego. en sala comercial _d unha produción estranxeira
•GONZALO VILAS

exílio. Xuntos conciben o Laboratório das Formas da Galiza, dirixido a criar unha editorial através da que tentaron dar a coñecer
a realidade galega partindo do
pasado máis próximo, asi como a
restauración de Sargadelos e o
Museo Carlos Maside. Díaz Pardo lembrou ao home e ao artista,
destacando a sua inconteníbel capacidade criadora.

O compromiso sartreano
Nun Congreso adicado a vida e a
obra dun home tan polifacético
non se podía esquecer a actividade poética de Seoane. Da sua análise encargouse Francine Sucarrat, francesa, que destaca por teren realizado a sua tese doutoral
so bre "O nacionalismo galego
através da literatura", e diversos
esrudos sobre Luis Seoane. Para
ela a obra e crita de Seoane respo ta á necesidade "de reivindicar
unha canle de expre ión que a
pintura non lle permite cumplir".
De feito Seoane e crebe en galego en Bos Aires, un méio hostil
para este idioma, o que ainda valoriza mái o seu intento reívindicati vo. Ainda que recoñece a evidente galeguidade da ua pintura,
Sucarrat con idera que a poesía
oga o papel de "comentário ao
eu labor cultural".
Os tre primeiro libro de Luís
Seoane xirán en tomo á guerra civil e a suas desa tro as con ecuéncias para o galego, que ufriu
un prolongado período de prohibición. Sobre o seu estilo Francine asocia o eu modelo de compromi o con Sartre e Camu , ainda que o itua nun momento di tinto de evolución da mentalidade . A língua é un méio de reivindicación que de vela unha actitude crítica e política que non e dá
no anteríormen te mencionado
autores ao que Francine define
como • mái frío " na uas análie . A pe ar de recoñecer a e ca a
repercu ión da ua po tica, coñecida por pouco poeta galega
tan 6 e ten con táncia do eu
c ñecemento e da ua influéncia
en Cel o Emflio Ferreíro, foi vital
para entender o seu pensamento.
Francine Sucarrat afirma que para
Seoane o mái importante é o pavo, por i o en lugar de "falar de
dor própría fala da dor de todo o
povo galega".
Seoane e crebia unha poesía militante, o que segundo Francine Sucarrat é doado de observar polo
"uso da língua galega, a temática
centrada na Galiza e as suas xentes e unha peculiar visión da história da Galiza, que se desenvolve
en ciclos". Esta peculiar interpretación da história prescinde de reis
e batallas "para se converter na
história de todo un povo como
único protagonista".
Outro dos actos destacados o
Congreso faoi a colocación de
unha placa conmemorativa na casa na que viviu Seoane durante a
sua estáncia en Compostela,
<liante dunha Maruxa Fernández
conmovida e alegre porque por
fin a Galiza honraba a un home
que entregou a sua vida a Joitar
por ela. Ademais apresentáronse
facsmiliares das publicacións dirixidas por Luis Seoane, por Edicións do Castro.•

ambientada nunha peculiar e pechada comunidade de viúvas maledicentes e cla-s istas, un núcleo
pechado dentro dunha vita irlandesa, e no que irrompe un elemento
alleo que acabará por dinamitar o
enganoso equilíbrio social da comunidade. Cunhas boas interpretacións e un bon uso do humor, o
filme remata nunha traca final surpresiva e un tanto desequilibrada
co resto da fita, que sen embargo
se deixa ver con agrado. Sendo esta, segundo as suas palabras, a intención do distribuidor, a de procurar un veículo de calidade para
facer esta prirneira dobraxe ao galego, acertando pois na eleición.

Asistir a unha sala de cine para
ver un filme comercial de produción non galega nen estatal, e dobrado ao galego habia de producimos hai uns anos unha série de
sensacións que, por fortuna, quedan agora disoltas polo hábito imposto polas emisións televisivas.
Escoitar falar aos grandes. medianos e cativos actores en galego xa
é un feito asumido como normal,
lonxe das gargalladas suscitadas
pro "X.R." expresándose no noso
idioma, non hai tanto tempo.
Sen embargo este é un paso importante que ainda non se dera, un
pouco porque nengunha institución pública se preocupara por faceto, e se cadra porque a ninguén
se lle ocorrera propolo coa suficiente insisténcia. Si comparecera
moi escasamente o galego nas salas escuras (ou nas "saliñas de estar" dos minicines, coma neste caso), naquela co11eita "tripartita" do
89, na guadianesca produción de
curta ou médiametraxes de produción galega, ou en certas producións españolas que como dezmo
estreaban durante uns días unha
versión en galego a canta das opíparas subvencións recadadas.
Agora, pola iniciativa persoal do
xerente da distribuidora "Filmax",
radicada en Catalunya, énchese
( imbolicamente, á espera de que
a iniciativa teña continuación) un
baleiro máis no empeño normalizador do idioma. A idea semella,
adernais dunha contribucfon á normalización cultural desde unha
empresa privada non galega, unha

Outras cuestións comentábeis serian as relativas ás características
blicitada abondosamente na prenda dobraxe, mais non desta senón
sa local nos dias prévios á estrea,
das que se veñeh facendo na TVG,
o filmé de John Irvin só é proxecpois esta resposta ás mesmas catado na sua_ versión galega no horacterísticas. A sua calidade é tan
rário máis intempestivo_(ás 16.30
boa ou tan má, segundo se queira
do serán), e no exterior das muítimirar, coma as que se fan en cassalas que o exiben non hai unha
tellano. Referímonos a aspectos
cartelaria en galego nen unha incomo o de utilizar unha fonética
formación clara dabondo que evite
neutra, castellanizante (por iso, se
que moitos espectadores acodan a
nos soa "habitual" unha fita dooutras horas, onde se atopan coa
brada ao galego, é en parte polo
versión en castellano, sen que fose
costume xa adquirido de escoitar
esa a sua intención. Ese horário
dobraxes no noso idioma, pero se
escaso e a tacaña información difícadra tamén porque a sua fonética
cilmente poderá dar uns dados fiá- - _e musicalidade paréc~nse demabeis sobre a aceitación polos essiado ás dobraxes castellanas que
pectadores dun filme dobrado ao
escoitamos a cotio). Ou á aparigalego.
ción de expresións onde a normativa moñta por riba da lóxica, ou
Un bon uso do humor
outras que son híbridas ("Fala polos cóbados", etc ... ). Pero isto é
Polo que respeita ao filme, "O Piunha polémica que non ten a ver
co das Viúvas" é unha correcta
específicamente con este filme
produción, co selo da boa factura . nen co positivo da iniciativa desta
británica, que conta unha história
distribuidora catalana. •
CORREO

operación repdábel polo novedosa,
pois moitos filmes que pasarian
sen pena nen glória polas carteleiras, ainda que oferezan unha calídade óptima, podían ver incrementada considerabelmente a sua
audiéncia polo simples feíto de estaren dobradas ao galega, cando
menos en canto esta oferta non se
fixera habitual E ainda asi haberla
que contar con algun tipo de subvención, dado o pequeno mercado
galego que dificultaría a amortización da dobraxe ou do subtitulado,
outra fórmula máis barata e moi
interesante desde o ponto de vista
dos amantes do cinema coma da
difusión escrita do galego.
Saudada asi esta iniciativa, tamén
compre esperar que a difusión de
"O Pico das Viúvas" coñeza unhas
mellores condicións noutras cidades e vilas galegas que as da sua
estrea en Santiago. Se ben foi pu-

A arte e a cultura galegas nos talleres cubanos
• PAULA CASTRO

A A ociación Cidade Yella compo telá recibiu a invitación oficial dos talleres Luis Diaz Oduardo de Santiago de Cuba para participar nunha expo ición de artista intemacionai que se celebrará durante o próximo mes de Novembro. A idea de realizar e ta
expo ición xurdiu a raíz da expoición colectiva de artistas cubanos que o pasado ano e celebrou
en Compo tela.
Para que a repre entación galega
exa o mái nutrida posíbel esta
asociación ideou a posibilidade de

facer unha viaxe na que se poden
apuntar todos a{}ueles que o desexen e que ademais dispoñan das
100.000 pesetas mínimas que custa a pasaxe e a estáncia.

tores cubanos participaqtes na exposición colectiva que se destinará
á merca do material didáctico que
esta asociación quere entregar aos
cubanos.

Ademais todas as cafeterias e pubs
da zona vella xunto coa asociación
Francisco Villamil realizarán ao
longo do mes de Outubro diversas
actividades co fin de recabar fondos para comprar material didáctjco "porque a situación é moi crítica en Cuba, non só nos talleres onde falla papel, lápices ... " tal e como sinalou Igor, membro desta
asociación. Entre outios actos destaca a subasta dos cadros dos pin-

Apesar de que solicitaron axudas
a nível institucional, tanto na Universidade como no Concello e na
Conselleria de Cultura, ainda non
obtiveron nengunha resposta positiva. A Xunta participará na Bienal de Arte da Habana que se celebrará nas mesmas datas, e só está disposta a colaborar realizando
un catálogo, o que apra os membros da Asociación Cidade Vella
resulta improcedente. Calquera

outro tipo de axuda parece improbábel que chegue, ao decir dos organizadores des ta iniciativa. Por
parte da Universidade non houbo
respota ainda porque están a celebrar importantes reunións que até
a presente semana impedirán aos
responsábeis desta institución
conceder entrevistas. Só o Concello parece disposto a colaborar
nesta iniciativa, pero ainda ten
que facer un estudo para poder
xustificar esta axuda dentro dos
seus presupostos. O Con~ello de
Santiago xa ten destinadas para
Cuba unha axuda especial, polo
que resulta complicado xustificar.
outra partida. •
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O trinque

Convocatórias
Xornadas internacionais
do CIEMEN
O Centre Internacional Escarré per
a les Minories Étniques i les Naciops
convoca as XV Jornades lnternacionals baixo o título Po/a Construcción

Europea: contribudóns das Nacións
sen Estado. As xomadas celebraranse
do 28 de Outubro ao 1 de Novembro
en Banyoles e contan con participantes
de Bretaña, Irlanda, Gales, Itália e Cataluña. As inscripcións fican abertas
até o 15 de Outubro na secretaria do
CIEMEN: Pau Claris 106, ler, la.
08009 Barcelona. Teléfono (93) 302
01 44, e fax (93) 412 08 90. As cuotas
van desde 3.000 pta. por un dia até
11.000 pta por todos os dias con pensión completa.

Obradoiro
de encadernación
A cooperativa de educación meioambiental CEM, organiza o seu terceiro
Curso de encadernación artística. O
curso dura 7 meses (de Novembro a
Maio) eón aulas de duas horas nos
Martes e Xoves . A inscrición fica
aberta até fin de Outubro. Para máis
información dirixirse á CEM: Laracha,
10 (As Conchiñas). A Coruña. (981)
26 5640.

Certame de poesia
Fermin Bouza Brey
Os concellos de Cortegada de Baños,
Ponteareas e ,Vilagarcia convocan o
terceiro certame de poesía Fermin
Souza Brey. Poden participar todos os
que o desexen, que non leñan publicado nengun libro de poesia, con obras
orixinajs e non premiadas en outros
certames. Estab~lécense duas categorías (alunos de EXB e poetas nóveis)
ás que poden concorrer obras de técnica e temática libre, !!presentadas por
quintuplicado en fólios DIN A4, cun
mínimo de 300 versos no caso dos poetas nóveis. Os textos pódense entregar, antes do 9 de Outubro de 1994, en
calquer dos concellos convocantes,
sempre baixo lema e plica que inclua
os dados do autor (enderezo completo,
teléfono e fotocópia do DNI). Os prémios: 50.000 pta. na categoría de EXB
(25.000 pta. para o autor e 25.000 pta.
para o centro de ensino), e 150.000 pta.
para a categoria de poetas nóveis. Os
poemários premiados pasarán a propriedade dos concellos convocantes e o
traballo premiado na categoria de poetas nóveis editarase na colección de
poesia da editorial Espiral Máior.

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

XVIII Fitei
A XVIII edición do Festival Internacional de Teatro de Expessao Ibérica vai acontecer na cidade de Porto do
3 ao 14 de Xuño de 1995. Acontecimento cultural ímpar n~ sua área xeográfica e lingüística, o Fitei vai apresentar as producións máis significativas na cena teatral seleccionadas entre
propostas de máis de catro decenas de
países. Todas as compañías e grupos
de teatro poden apresentar a sua candidatura a participante solicitando ficha
de ins~rición aos Servi\:OS Centrais do
Fitei: Ruado Paraíso, 217-2º. S/5 .
4000 Porto. Portugal. Ott polos teléfonos (07-351-2) 208 24 32 e 208 72 70,
ou ainda polo fax 200 42 75.

Encontro Mundial de
Solidaridade con Cuba
A nación cubana a través das organizacións sociais que a representan baixo o reclamo do movimento internacional de solidaridade, convoca a todos os que manifestan a sua oposición ao bloqueo ao Encontro Mundial de Solidaridade con Cuba na cidade 'de La Habana do 21 ao 25 de
Novembro de 1994. A pesar de que o
bloqueo, xenocida e ilegal, é repudiado por parlamentos nacionais e internacionais, por organizacións da máis
diversa orientación ideolóxica e por
nomeadas personal'idades políticas,
culturais e relixiosas de todo o mundo, a Administración norteamericana
sostén o seu cerco ao redor do povo
cubano. Unha chea de asociacións
convocan o Encontro: Instituto Cubano de Amizade cos Povos, Federación de Mulleres Cubanas, Central de
Traballaqores de Cuba, Unión de Xovens Comunistas, Asociación Nacional de Pequenos Agricultores, Comités de Defensa da Revolución, Federación Estudiantil Universitária,
Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba, Federación de Estudan·tes do Ensino Méio, Asociación de Combatentes da Revolución, Casa
das Américas, Movimento Cubano
pola Paz e a Soberania dos Povos,
Consello Ecuménico de_Cuba, Centro
Memorial Martín Luther King, e as
unións nacionais de periodistas, xuristas, economistas e arquitectos e enxeñeiros da construcción. Hai unha
proposta de prezos para os asistentes
que incluen aloxamento en habitación
dobres (6 noites e 1 dias), almorzo e
cea, transporte entre o aeroporto e La
Habana (sempre que coincida coas
datas do evento, días 19 e 20 de Novembro para a chegada e 25 e 26 para
a saida). Os prezos van a 250 Dolares

no Villa Panamericana, 300 no Hotel
Panamericano, 31 O no Hotel Presidente e 380 no Copacabana. Cón]pre
facer chegar as reservas, listados e
· lugares de aloxamento amais de datas
e números de voos de chegada e saida, con 30 días de antecipación (2025 de Outubro) ao Instituto Cubano
de amizade cos Povos: Calle 17, 301
entre H e 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).

Prazas no INSERSO
O Ministério de Asuntos Sóciais ven
de convocar unha selección de personal de novo ingreso de 594 prazas, que
comprenden médicos xerais, reabilitadores e de empresa; psicólogos, arquitectos, fisioterapeutas, ATS, asistentes
sociais, psicomotricistas, logopedas,
cuidadores, auxiliares administrativos,
cociñeiros, encargados de armacén, ordenanzas, camareiros e condutores entre outros. A data límite para apresentar a solicitude é o 7 de Outubro de
1994. Información e solicitudes no
Ministério de Asuntos Sociais, na sede
do INSERSO, ou nas direccións provinciais e centros do INSERSO.

Coro infantil
A Camerata Ad Libitum (Ponteareas) artella un coro infantil Camerata
Peque, aberto a todos os nenos e nenas
interesados de 5 a 11 anos. Os ensaios
terán lugar os Luns e Xoves de 18,30 a
19,30 h. no local da camerata: Calvo
Sotelo, 3-entrechán. 36860 Ponteareas. (981) 64 01 60 ou 66 14 97.

Prémio de investigación
Xohana Torres·
A Concelleria da Muller de Santiago
convoca o prémio Xohana Torres ao
que poden concorrer todas as persoas
que· individual ou colectivamente
apresenten un traballo inédito de in·vestigación en calquer disciplina. A
temática referirase a calquer aspecto
humán que contribua ao coñecemento
sobre as mulleres que destacaron en
calquer eido, tanto na actualidade como no pasado. Os traballos deberán ter
unha extensión mínima de 50 fólios
mecanografados a dobre esp~o (poderán vir acompañados de material fotográfico), e apresentaranse .no Rexistro
Xeral do Concello de Santiago con
plica e lema identificador antes do 31
de Decembro de cada ano. O fallo do
xurado darase a coñecer o dia 8 de
Marzo de cada ano, Dia Internacional
da Muller Traballadora. •

Actividades
Encontro
de Banda Deseñada

internacionais.

Marcha Aspanaex

Iste Sábado 8 de Outubro a partir das
11,30 da mañá e até última hora da
tarde na Casa da Xuventude de Ourense. O Encontro de banda deseñada ven pechar as V/ Xornadas de
Banda Deseñada de Ourense e representa unha cita importante co cómic
na que participan nomeadas figuras

O Domingo 9 de Outubro ás 1Oda mañá, sae do Náutico de Vigo a XI Marcha da Asociación Protectora de Minusválidos Psíquicos de Pontevedra.
Maior información en Aspanaex: Mestres Goldar, 18. 36213 Vigo. (986) 20
83 95.•

Cama dous por dous para dous, do 8
ao 12 no Teatro Principal de Ourense.

representación para todos os públicos,
Commedia, o Venres 7 en Arteixo.

Macbeth

Ai, Carmela!

Teatro
Doberman
A obra de Antón Reixa interpretada
por Teatro do Morcego o Sábado 8
en Moaña, o Domingo 9 en Ortigueira
e o Xoves 13 en Carballo.

Teatro Negro de Praga
Coa obra Peter l'an o Xoves 6 ás 20 e
ás 23 h. no auditório Gustavo Freire de
Lugo. Yolta actuar o Xoves 20 no centro cultural Caixavigo, coas Locas

aventuras do Barón Munchausen.

El zoo de cristal
A obra de Tennessee Williams interpretada por Amparo Soler, Maruchi León,
Francesc Orella e Alex Casanovas, baixo a dirección de Mario Gas. Os dias
11 e 12 no centro cultural Caixavigo.

Sarabel a
Representa Xacobe e o seu amo, o Xoves· 6 (ás 20 e ás 23 h.) no Teatro Principal de Santiago. Volta actuar coa obra

De William Shakespeare, interpretada
por Teatro do Noroeste, do 7 ao 9 de
Outubro no centro cultural Caixavigo,
do 19 ao 23 no teatro Principal de Ourense, e do 25 ao 27 no Principal de
Santiago.

31
Novo espectáculo de Materile Teatro
que aproveita as caracteristicas especiais da sala Galán (Santiago). O número máximo de espectadores por función é 31. Pódese ver até o 15 de Outubro, con funcións de Luns a Sábado ás
9 ,30 da noite, na sala Galán. Información e reservas no (981) 58 51 21.

Commedia, un xoguete
para Goldoni
bllomoltranvia coa sua impresionante

A obra de José Sanchís Sinisterra, interpretada por Taifa Teatro o Venres
7 en Culleredo.

O polbo
Teatro de Ningures pon en cena O

polbo (A _visión hircánica do mundo)
de Stabuskaw Igancy Witc.ldewicz. O
Yenres 7 en Ribeira.

O candil marabilloso
Teatro de títeres para cativos con Viravolta e a obra O candil marabilloso.
O Yenres 7 en Lalin.

Ahora
de Evaristo Freire
Por Caroza Teatro o Sábado 8 en Narón: •

Pes<
Até o
Reino

As ave.nturas de Priscilla
raiña do deserto. Filme
australiano que nan-a a
viaxe en autobus polo
deserto de tres. travestis,
con moito humor e en

defensa da toleráncia.
Orixinal cadro dunha
sociedade, útil para
contrastar coas
reiteracións
hollywoodenses. •

Anúncios de balde
• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N 8,5xl4,5 cm.) PVP 25
pta. e/u (pedido mínimo 4 unidades).
Enviar importe total (+ 29 pta. para
gastos de envio) en selos de correios a:
S.S. Creasións. O Penedo, 3. 36930
Bueu.
• Véndese bicicleta de montaña de
segunda man, en bon estado. 14.000
pta. Perguntar por Sini en Depones
Jobo, Paulino Freire, 11 -baixo. Vila de
1,3ouzas. Vigo. (986) 23 69 72.
• Véndese motocicleta GAC coma.
Interesados chamar ao (981) 52 32 04.
• Véndese casa de pedra sen tellado,
con finca . (981) 57 09 13.
• Oferécese moza responsábel para
traballar de canguro. (981) 19 11 09.
•Véndese armário tacado de 4 portas. (981) 57 09 13.
• Alúgase en Vigo vivenda amoblada para estudantes, fácil acceso á
universidade. Con calefacción. (986)
20 16 08.
• Os Comités Abertos de Facultade
de Lugo irnos organizar en Novembro
e Decembro as I Xornadas sobre o na-

cionalismo galego: pasado, presente e
futuro. Ademais das charlas-colóquios
faremos unha exposición con fotos,
cartazes, pegatinas, libros, actas, etc.
Todos aqueles que qu~irades ceder
material para a mostra podedes envíalo xunto cos vosos dados a: CAF
Lugo. Escola Politécnica Superior de
Lugo. Avenida de Madrid, 81. 27002
Lugo. Máis información no fax (982)
24 18 35, ou perguntando por Xavier
no teléfono (986) 48 75 78.
• Home de 30 desexaria receber correspondéncia de rapazas de idade similar, cultas, boas e xenerosas, que gusten de viaxar e de coñecer todo o referente ao país: a sua Iíngua, a história, a
literatura. A miña actriz preferida é Pastora Vega, o músico Aute. X.M.
R/Ángel Revollo, 9-1 º. 15002 A Coruña.
•Vendo Citroen BX. PO-W. Chamar
de 15,30 a 16,30 h. ao (986) 29 41 83.
• A Coordenadora para o Estudo dos
Mamlferos 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 forma de captura destrutiva nas augas 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 A ados
(Rianxo). (923) 26 76 57.
• Convocatória Vinte anos sem
Franco. Guardade toda as moedas
de Franco. Nao as ga tedcs, nao as
entreguede nos banco ! Para acto democrático a celebrar no 20 cabodano
da ua morte. Permanecede atentos.
Seguirao in trucroes.
• Libro de poemas, O devalo do mar
(Compostela, 1993), de Rafa Villar.
Prezo: 1.200 pta. (incluídos o gastos
de envio contra reembol o). O pri meiros pedidos receberán, ademai e
de balde, o primeiro libro do autor, Liques da memoria. enderezo: Rafa Villar. Calzada do Carme de Abaixo, 102º C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34.
• Mestre busca traballo: livrarias,
editoriais, distribuidor ... ou caJquer
outro. (981) 69 56 82. A Coruña.
• Carneceria cede direito de explotación grátis por non poder atendela.
Yendo maquinária e ensino ofício.
(981) 26 09 89.
•Rota dos embalses en catamarán.
Polos encoros de Belesar, O Peare e
Santo Estebo. Información no (982) 24
29 27 ou 24 29 22. Recom éndase reservar praza.
• Quero mercar o libro Yo creo en la
clase obrera de Francisco García
Salve. Perguntar por Xoán Xosé no
(981) 32 50 18. Chamar de Luns a X oves, entre as 9 e a 11 da noite.
• Licenciada bilingüe dá clases de alemán. Todo os nívei . Conversación e
traducións. (986) 23 04 54. Vigo.
• Aluga-se apartamento-estúdio
com calefac~om e agua quente. Dalhe o sol, ideal para e ·tudante. Gastos
de comunidadc incluído , 36.000 pta.
(986) 49 06 88.
• Afeccionado ao f utbol galego quixera conseguir gravacións das cancións ¡Hala Celta!, O Celtiña e Foliada do Celta ,. que cantan os grupos A
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a:
Xabier Romero. O Lagar. Ruado Ulla,
1-3ºA. 15940 Póvoa do Caramiñal. A
Coruña. (981) 83 06 77. •

Cinema
Angel Face
O Xoves 13 de Outubro ás 8,30 da noite no auditório do concello de Vigo, o
Cine clube Lumiere pasa o filme de
Otto Preminger Angel face (EEUU
1953). Conta no reparto con Robert
Mitchum, Jean Simons, Mona Freeman, Herbert Marshall, Leon Ames e
Barbara O'Neil. Entrada 300 pta., abono mensual 1.000. Maior información
no cine clube: (986) 22 09 1O.

Programación do CGAI
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(A Coruña) conta na programación cos
ciclos adicados a Win Wenders (5 filmes) e a Recuperar os clásicos (3 fil-
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Alícia nas cidades para o Xoves 6; e
Da familia dos caimáns/A illa, Carta
desde New York, Habitación 666 e
Arisha, o oso e o anel de pedra, o Xoves 13. O vindeiro filme do ciclo Recuperar os clásicos, Un, dous, tres de
Billy Wilder pódese ver os dias 8 e 11.
Completan a programación Princípio e
fin de Arturo Ripstein (Venres 7) e O
mestre de títeres de Houy Hsiao-Hsien
(Mércores 12 e Yenres 14). Os pases
son ás 20, l 5 h. de Martes a Venres, Sábados ás 18,30 h., e a entrada vai a 150
pta., l 00 pta. co Carné X ove da X unta.
Maior información no CGAI: Durán
Loriga, 10-baixo. (981) 20 34 99. +
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Exposicións

Lisboa/94

Pesqueiros e mercantes

E:x; osicións

At~

o 11 de .outubro no Arquivo do
Remo de Gahza (A Coruña~ . A mostra
Pesqueiros e mercantes comprende
amplo material relacionado coa navegación:. maquetas de modelos antigos
e actua1s, carra náuticas, planos e outros documentos.
·

Brincadeiras elásticas de Joao Mota
até o 30 de Outubro no Centro de Art~
Moderna, unha instalación interacfü.:a
que o gabinete de prensa do Centro de
Arte Moderna decrebe asi "Nesta floresta~paisagem-quarto-de-brinquedos, ondk
há cheiros, sons, animais, pessoas, objectos naturais e industriais, brinquedos, folhas, frutos, cores e ar, captamos, se esti-·
vermos atentos, as pegadas intranmissív~is e indeléveis da nossa passagem".
Arquitectura JnPossível, até o 16 de
Decembro no Centro Cultural Belém
(07-351-1-3010 96 06). A influencia
oriental na ceramica portuguesa do século XVII noo Museu do Azulejo (07351-1-81~ 77 47). Primeira exposii;áo
do surrealismo ou náo, até o 29 de Outubro na galería Sao Mamede (07-351-1397 32 55). Mohtada por Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Pereira Cutinho
para responder ao panorama Bosch-su~
rrealistas apresentado no Museu de Arte
amiga. Reúnense documentos de anteriores exposicións, curiosidades várias e algunhas obras ortodoxas ou non de António Paulo Tomaz, Femando José Franci5C?, António quactros, D' Assumpr;ao ,
Eunco, Gon\:alO Duarte, Jorge Vieira,

Para] oseph Beuys
na Coruña
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A mostra Para Joseph Beuys. Trinta
artistas internacionais fica aberta até
o 6 de Novembro de 12 a 14-e de 18 a
21 h., no Kiosko Alfonso da Coruña.
No Xaneiro de 1986 motria Joseph
Be~ys e a meados do mesmo ano a ga- .
lena de Munich Bernd Klüsser, artellaba unha mostra sobre a sua obra e o
modelo estético dos 80. A Consellaria
de Cultura expón agora na Coruña parte da mostra de Munich.

Víctor Manuel Corcoba.

Veiga Roel
O Museu Provincial de Lugo inagurou
o Xoves 22 de Setembro amostra Veiga Roel, fotografias 1954-1964 organizada polo Centro Galego de Artes da
lmaxe (CGAI), que ficará no museu
de lugo até o 9 de Outubro (aberta de
16,30 a 21 h. de Luns a Vences, de
10,30 a 14 e de 16,30 a O h. os Sábados, e de 11 a 14 h. nos Domingos).

Casa das Arte de Vigo
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Acolle tres mo tras: a fotografías de
Xurxo Lobato en O Camiño de Santiago desde o ar (até o 14 de Outubro), Hi tória dun proceso obras escollidas 1961-94 do pint~r Orcajo
(até o 22 de Outubro), e Para lettre
international que reune obra gráfica
de 14 arti sta europeus (até o 14 de
Outubro). De 11 a 14 e de 17 a 21,30
hora o laborábei , Sábados 6 de
mañá e Domingos de tarde.

Ignacio Pérez ] ofre
Expón obra recente na galería Trinta
de Santiago até o 22 de Outubro.

Ernesto Garcia Peña

Antonio Tapies

Colga óleo , Iitografias e gravado , até
o 11 de Outubro na galería Saira de
Vigo (Maria Berdiales, 23). Aberta de
, 10 a 13,30 e de 17 a 21,30 h. de Luns
a Venres.

A Casa da Parra (Santiago) expón 21
gravados en grande formato de Antonio Tapies.

Pintores do reinado
de Felipe IV

Emília Torrón
Expón as suas pinturas na ala dos
Peiraos de Vigo até o 23 de Outubro,
de Luns a Sábado de 17 a 21,30 h.,
Domingo de 11 a 14 h.

Até o 23 de Outubro no centro cultural
Caixavigo (de Luns a Venres de 19 a
22 h., Sábados de 12 a 14,30 e de 19 a
22, Domingos de 12 a 14,30). Amostra conta con 38 obras do museu do
Prado feítas ao redor do reinado de Felipe IV (1621-1665) polos pintores Velázquez, Ribera, Zurbarán, Alonso
Cano, Arrellano, Mazo, Escalante
Pereda e Rizzi.
'

Albina
Ferreirós Espinosa
Até o 17 Outubro na Sala de Arte Ca.ixavigo,

Ex-votos

Angel Duarte, José Duarte, Agustín
lbarrola e Juan Serrano, baixo a influéncia da obra do escultórica de
Oteiza e as tendéncias imperantes en
Europa crean o Equipo 57. O AlCalde
de Santiago Xerardo Estévez expón
que "~evfaar ~oxe a obra do Equipo
57, trmta 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 fa~
cer unha Jeitura desde a obxectividade (pois non era a sua a no'va obxectividade?) dun capítulo, intenso se breve, da creación artística da xove posguerra, que houbo de buscar fóra o
alimento intelectual ... "

1uian-

A galería Volter de Ourense acollé a
mostra colectiva Panorama actual da
pintura moderna en Galiza. Aberta
até o 15 de Outubro.

Ana Sanromán

A
e a:

ma,
l. A

Expón o eu óleo na Nova ala Ca.ixavigo. Aberta até o 17 de Oulubro de
Luns a Sábado de 7 a 1O da noile fe tivo de 12 a 14 h.
'

Equipo 57

Até o 23 de Outubro no Auditório de
Galiza (Santiago), de Martes a Domingo de 12 a 19 h., Luns pechado.
En Maio de 1957 se reunen en Paris

Guillermo Martín z
Debuxo no Círculo Mercantil de Vigo. Até o 15 de Outubro de 7 a 10 da
noite, Domingo · de 12 a 14 h.

Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Eugenio Fernández
Até o 30 de Setembro na Casa da xuventude de Vigo, Eugenio Femández
expón obra fotográfica tomada en Suiza, Alemaña e Vigo.

Bienal de Arte
de Pontevedra

Música
Mostra de mú ica
tradi. ional n Lug

Música forte
no Morrazo

O Dommgo 9 á 6 do ·crán, na praza
de . anta Mar.ia (Lugo), actuan Durindaina, Chete1ra, Os Rcquinteiros do
Ulla, Okaikcver e Ultreia.

Festival na Sala Lestón de Moaña, o
Sábado, 15 de Outubro á 23,30. Actuacións de Reincidentes (Andalucía), Hamlet (Madrid) e Sutagar
(Euskadi). Venda anticipada de entradas 1500 ptas .. Na billeteira 1800.
Tfno/fax para máis información
(986) 22 69 76.

Mina Nakagawa
O Sábado 8 ás 20h., no centro cultural
Caixavigo-, Mina Nakagawa oferece
un concerto de órgao artellado pola
Fundación Yamaha Hazen e o centro
de ensino musical Allegro.

Banda de Gaitas
O Pedrón
Actua o Mércores 12 en Arzua.

Concertos en Lugo
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C? concello de Lugo organiza unha sé-

Orquestra Clásica·
de Vigo

ne de concertos co gallo das Festas
de San Froilán. Serán ás 20,30 h. no
pavillón municipal de deportes. O
X oves 6 actuan Los Sencillos, o V enre s 7 _ D~nza Invisible, Sábado 8
Consorcio, e o Luns 10 No me pises
que llevo chanclas.

En concerto o Xoves 13 nas Pontes.

Música de bandas
.e n Vigo
O Domingo 9 ás 12,30 h., áctuan as
bandas As Qelícias do Caeiro no ce~
tro recreativo de Coruxo, e Uni'ón
Musical de Vigo na asociación de viciños de Castrelos.

Reincidentes
Actuan xunto con Hamlet e roáis Sutagar, o Sábado 15 ás 11 da noite na
sala Leston de Moaña. Entrada antecip~da 1.500 pta., na billeteira 1.800 pta.

La Granja

150
anta.
uán

Actua o Sábado 8 ás 10,30 da noite no
pub Planta Baixa de Vigo.

- - ... ....... - -

O estranho caso da tia do melro de
Fernando Gomes, no Comuna (07351-l-727 18 18). Rimbaud-Une Saison en Enfer, no Teatro Ibérico (07351-1-868 25 31 ), con tel(tO de Paulo
Venturelli, un espectáculo a solo, onde
o actor Onivaldo Dutra interpreta Nicholas Arthur Rimbaud: 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 Gin-Tónico
(baseado en textos de Mário-Henrique
Leiria) e Totó (baseado en textos inépitos do humorista Tóssan). Sexo, petas e feira, peza final do curso de teatro artellado pola Junta de Freguesia
de Camide. A grande mágia no Teatro Municipal de Slio Luiz. Comédia
~n tres actos de Eduardo De Filippo,
mterpretada pola Companhia Teatral
do Chiado. Alguem Olhará por mim
de Frank McGuinness, polo Novo
Grupo de Teatro no Teatro Aberto
(07-351-1-797 09 69).•

Acolle duas mosteas do 5 ao 25 de Outubro. Obra do pintor Manuel Quiroga pertencente ao Museu de Pontevedra, e maís Esculturas en cartón corrugado de Osvaldo Decastelli. Información no (91) 595 42 OO.

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

...

Troula
O Domingo 9 ás 7,30 do serán no Aturuxo de Bueu actuan os grupos
Troula, Queimacasas e Caos.

Korosi Dansas

Antón de Santiago
O Venres 7 de Outubro en Padrón.
Antón de Santiago é Xefe do Seminário de Canto do Conservatório de Música da Coruña, ten cantado en Portugal, Franza, Suíza, Itália e América
latina. É autor do libro Voz de Canto,
sobre técnicas de canto, e ten no mercado o CD No bico un cantar. Considerado un dos mellores intérpretes da
música galega.

Cuarteto de corda Eber
OL~tubro

Rimbaud .- Une Saison en Enfer, do
grupo de theatro Art Cactus.

•

PLAN FORMATIVO
INTERSECTORIAL 1994

Cursos de Formación Profesional Continua para traballadores en activo. Podes informarte nos nasos locais.

Actuan o 8 de Outubro ás 12 da noite
na Casa do Patín en Santiago. Esta
será a última actuación do grupo denantes de entrar nos estudos para gravar o seu primeiro disco de longa duración. A entrada é gratuita e prometen sorpresas.

O Venres 7 de

Paula Rego. Carlos Calvet, Mário Botas
e máis dos proprios Cesariny e Cruzeiro
Seixas. Oito séculos de Missionai;áo
Portuguesa, até Decembro no Mostério
de Sao Vicente de Fora (07-351-1-888
56 52). Divulga as máis significativas
testemuñas materiais das misións portuguesas. Comprende cerca de seiscentos
obxectos utilizados ou producidos en zonas de expansión portuguesa: obras de
arte, obxectos etnográficos, manuscritos,
catecismos e vocabulários en línguas indíxenas. O visitante poderá consultar unha base de dados con imaxes relativa ao
património conseguido en zonas de influéncia portuguesa. Fado: vozes e sombras, até final do ano no Museu Nacional de Etnologia (07-351-1 -301 52 64).
Unha inédita visión do fado, que fai un
tratamento científico do tema ameio dunha relación apaixoada co molivo. A móstra é resposabilidade de Joaquirri Pais de
Brito, Benjamín Nereira, Vítor Bandeira
e António Belém, prescinde do exceso de
materiais para resaltar a'presenza e o significado dos obxectos expostos. Despois
de amanhá 1 até o 18 de decembro no
Centro Cultural Belém (07-351-1-3010
96 06). Unha mostra sobre o panorama
contemporáneo das artes plásticas, privilexando aos artistas portugueses, pero
cunha escolma de nomeados artistas estranxeiros. Comprende pintura, escultura,
fotografia e arte pública entroutros soportes. Lis~oa subterranea, até 31 de
' DecelT!bro no' ' Museu de Arqueologia
(07-351-1-36 0000).
.

Teatro

Pintura moderna galega

O fotó~afo Tino Martínez expón a
sua séne Ex-votos, a partir do Venres
7 no Pazo de Fon eca (Santiago).

1[ia1S
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Casa de Galiza
en Madrid
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en Cervo.

Banda de música
de Xinzo
Actua o Xoves 6 na Estrada.+

Espec1alidade
Base dt datos
Procesador de textos
Folla da CAicuio
Basada Datos
Procesador de To>dos
FOiia de CAicuio
Formador de Formadontt
Frances Comercial
Ingles Coman::ial
Admon. Plan de Contas
Dasaño Asisl. Ordenador
DaseñoAsist. Ordenador
Desa~o Asist. Ordenador

Ralaci6nt laborais
Relaci6n1 Laborais
Operador de Ordenador
Operador de Ordenador
RelaciC>nt laborait

Formada do Formadonio
Aud~orfll

Contable

Técnico en IVE
Operador de Ordenador
Operador do Ordenador
Operador de Ordenador
Operador da Ordenador
Oasa~o Asist. Ordenador
Operador da Ordenador
Opo:'lldor do Ordenador
Ralaciónt Laborait
·
Operador de Ordenador
Operador da Ordenador
O parador da Ordenador
Folla de ~lculo
Formación de Formadores
Admon. Plan de Contao
Rolaclón1 laborail
BaMdeDalot
Procesador de Ta>dos

' Conccllo
POJlffEVEORA
PONTEVEORA
POJlffEVEORA
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO '
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
ACORUNA
A CORUÑA
A CORUÑA

FEllROL
FER ROL
FER ROL
FERROL
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
OURENSE

O BARCO

VERIN
OURENSE
OURENSE

OURENSE
LUGO
LUGO
LUGO

Formador da Formadont•

lUGO

Conlllbilidade Ftseal

LUGO

Contabilidad• Financeira

LUGO

Totais: 44 cursos. 4.400 horas de docencia.
660 alumnos/as. OuraciOn de cada curso: 100
horas. 15 alumnos/as por curso.

lnfornwc1ó n xe ral
dos actos de Lbboa/9.t no telf.
107-351-1 >3.t6 06 50/.tI. .

•
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Os _gamines
• ALFONSO SASTRE

- eo que Amnistia ln t~rnacional de_nun crou con enerxra as
matanzas de nenas en
Brasil. "A marte a mans
da policia ou de integrantes dos escadróns da marte é parte da vida cotiá da
povoación urbana pobre
de Brasil", di Amnistía Internacional, segundo a cita literal deste periódico; e
tomo da mesma fonte a
seguinte frase do organismo humanitário: "A reiteración de casos de asasinato de menores da rua
manchou a reputación de
Brasil en relación coa comunidade internacional", e
a min, que non estiven no
Brasil, tróuxome o recordo
a outros "menores da rua"
que si coñecin e que están nunha situación moi
parecida ou case idéntica:
os nenas da rua colombianos, que ali eran chamados -cando estiven hai
vintecinco anos- gamines. (Non sei por
que ou de onde e como se incorporou
este galicismo). Recordo que volvin daquela viaxe profundamente ferido, e
avergoñado da existéncia daquelas almas en pena, que hoxe vagan como
sombras torturadas e torturantes por
tantísimos países deste mundo, clamando ao céu desde os seus ollas que é imposíbel mirar, de tal maneira nos interpelan sen dicer nada a ninguén, literalmente morrendo ante os nasos ollas nas
reportaxes que nos serve a televisión.

L
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Pero eu quería dicer algo do que vin cos
rrleus próprios ollas, e isto foi agora, outra vez en Colómbia. Hoxe en Santa Fe
de Bogotá viven unhas tribos urbanas coñecidas no seu conxunto como os ñeros
que xa se reproduciron como unha espécie de étnia da miséria nos seus redutos
da puta rua baixo as pontes ou en calquer revolta do asfalto, e que as xentes
da arde chaman los desechables, grupos
de tirados nas ruas sobre os que de cando en vez desprega o seu grito de marte
a metralleta pagada por quen preconizan
a necesidade de !impar o ambiente, de
barrer de el a sua porcaria humana.
Neno-s pobres, da rua , gamines , da
América Lantia, o vaso destino é serdes
mortos a tiros se non morredes pola vo-

O xefe

está doente
• G. LUCA DE TENA

Q

ue tal é a saúde de Fraga? A
saúde política, quera dicer, que
ben se ve que da outra govérnase con pouco respeito da tensión e
grande ledícia de plumíferos das cociñas e das comisións de festas .

X. LOBATO / ARQUIVO

sa própria pobreza e do voso próprio desamparo; ou serdes vendidos como canciños; ou serdes descuartizados para o
aproveitamento dos vasos órgaos que
nesta sociedade de mercado son postas
a disposición de quen poda pagalos. Xa
·na miña infáncia falábase -e eu considereino sempre un canto- de que nenas pobres e sans eran secuestrados
para extraerlles o sangue que logo ·era
comercializada para curar aos nenos tuberculosos (tupis) dos ricos. Hoxe algo
moito piar que isa é verdade. Estamos
vivendo realmente nun mundo asi?

rindo as atrocidades cando doutro xeito
un ficaria quieto nun recanto, exasperado e moribundo. Rir por non chorar. lsto
fixo moitas veces o grande Swift, como
neste caso en que, ferido non só no seu
patriotismo senón na sua humanidade,
pola fame do seu país e polos abusos
dos ingleses, expresouse dun modo pavorosamente có"mico. (Noutro traballo
sobre Irlanda reiterou o seu desexo de
que se aplicase outra medida: unha lei
que abrigase a aforcar a média dúcia de
banqueiros ao ano e retrasar asi algo a
ruina de Irlanda).

A realidade lévame sempre á literatura
(como a boa literatura á realidade) , e
pensando nestas causas apresentóuseme na memória a leitura dun ensaio
atroz que escrebeu Jonathan Swift, que
moitas veces se cita e algunhas delas
sen telo lido. Quen o coñezan xa saberán que se trata de (o -título é case tan
longo como o ensaio) "Unha modesta
proposición orientada a evitar que en Irlanda os fillos dos pobres sexan unha
moléstia para os seus país ou para o
seu país; e orientada a conquerir que se
convirtan nun benefício público". Pódese
rir ante un problema coma este? Non,
no se ·pode rir ante un problema como
éste - "ahola non es de leí/", agora non
é de rir!- pero tamén se pode revelar

Resumindo a proposta, trataríase de que
os irlandeses comesen aos seus nenas,
de maneira que estes nenas deixasen de
padecer fame e os seus pais tamén, coméndoos. Swift dicia terse asesorado sobre as virtualidades alimentícias dos nenas por un americano que en Londres lle
asegurou que "á idade de un ano un nena san e ben coidado é un alimento delicioso, nutritivo e completo, tanto estufado, asado, cocido como fervido", etcétera. Detéñome aqui, incapaz, de citar outras pasaxes deste traballo. E demasiado
grave o que sucede e a mellar literatura é
ás veces o siléncio e a cólera.+
ALl'O l\SO SAST RE

é escrüor e clramarurgo.

Como lle vai a velocidade de sedi mentación de navalladas e traicións
de diário? Porque saber sábese que
~s padece e mesmo pensou operarse.
E unha figura, unha comparación. A
pouco de desembarcar apareceulle o
cotelo rinchador das deputacións e
quixo aserralo sen anestésia, apretando os dentes nun calabrote como Jolly
Rogers capitán da marte.
Que di a equipa médica habitual? Os
analistas atopan que despois do cotelo apareceron unhas bochas e despois unha escisión. Tanta arrogáncia
rebaixada por un grande cancro político que lle racha o remo de Norte a
Sul. Na be ira alta os do Opus Dei,
con Romai Avemaría a cravarlle alfinetes na fé dos seguidores ; na beira
Sul o motorista que non tiña medo
dos fielatos.
O zapato de raso dos Norte avanza
un paso e os do Sul tíranlle ao xete
das carnes con moito padecemento.
A Cromwell, que tamén era estólido e
sobérbio, perguntábanlle se non sentía no carpo as cauces da política.
"Ben que me proen aquí no bandullo",
decía.
Non sei por que me dá que o xefe tamén as sente por esa província do
corpo. Eu non celebro o seu mal, p~ro
debeu operar antes. Agora chegan as
palabras maiores e os médicos botan
as mans á cabeza.+

E Gll\

VoLVER Ao REGo
retendeu pasar á história como
"liberalizador" do franquismo, pero
non foi máis que un insensibel
censor, capaz de lle aplicar á tixeira a libros de Blanco Amor e a editoriais "subversivas" como' Galaxia. Puxo sombreiro de bombín intentando mostrar que algo se lle pegara da sua estáncia nas
lilas Británicas, berce da democrácia
parlamentária, pero como ministro da
governación non se lle lembra outra atitude que a que fixo célebres frases como "a rua é miña". Quixo ser presidente
do Estado en democrácia pero fracasou
estrepitosamente, porque os eleitores
non lle perdoaron o seu pasado. Logo
veu a Galiza, cubriuse coa fasquia dun
petrúcio e a tona dun galeguista, pero
acabou criando un .réxime secretista, hipotecado polo OPUS e unha burocrácia
sectária que ficha or "rojo" a todo
aquel que tale . QAfQO
a do protocolo oficial.
· ~ lñel"Ffa 1 ibarne fi1sféria
rispada

P

Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de s~guridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.

TODO EN SEGURIDADE

República Arxentina, 291 Tel.: (981) 59 21 21• Santiago
.
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