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UG e BNG asinan a unidade

Un abrazo histórico
O pasado dia 15
.· re·matou o
proceso de
incorporación de
Unidade Galega
no Bloque
Nacionalista
Galega co acto
formal de
sinatura do
protocolo de
integración. Xosé
Manuel Beiras
polo BNG e
Domingo Merino
por UG
r·ubricaron o
histórico
documento.

A Xunta dobla as a·xudas P.ara o ensino
privado a costa do público

Ensino quente
· A falta de cartas explica o deterioro do ensino público
·e as protestas de comezo de curso
A 'evolución dos presupostos da Consellaria de Educación descubre algunhas
das c laves das protestas dos directores, APAs, alumnado, centrais sindicais e
partidos políticos ao comezó deste curso. Todos denúncian o deterioro do ensino
público mentres se está a potenciar o ensino privado. Nos últimos cinco anos os
fundos públicos para o ensino privado pasaron de 7 a 15 mil millóns, diñeiro que
non procede dun aumento dos orzamentos, senón dun recorte do ensino público.

Na fotografía
Domingo Merino e
Bautista Álvarez

presupostos de ensino (-)

Esta semana Carlos Vales

1989

1994

Os parques naturais a debate

7.000

15.000

Ainda que poda resultar óbvio,
-o obxecto deste artigo non é
polemizar con amigos, senón
introducir elementos de reflexión nun debate no que as cou-

sas semellan non estar nada
claras: o de se se debe apoiar
ou non o proxecto da Xunta de
declarar as Fragas do Eume
Parque Natural.
(Páx. 8)

Maximino Viaño:
'Te mos máis pedidos de terneira
galega dos que podemos atender'
Na Europa a tendéncia vai
cara un mercado que prioriza
os pr9!:luctos agrícolas e gandeiros nos que primen os· elementos naturais, sen aditivos
ou procesos artificiais. Galiza

é unha grande productora
destas viandas, pero frouxeaba na comercialización mesmo considerando como unha
eiva esta vantaxe de agricultura ecolóxica.
(Páx. 16 - 17)

BerUn oriental
dá a vitória aos post-comunistas
Alemaña, o espello ·onde todos os dirixentes europeus
se uniron , dá unha vitória- pírrica á direita, en tanto que o

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 menrres dous adolescentes
viven unha tráxica historia de amor.

éxito dos chamados pos-comunistas no Leste pode ser
o início de cámbios para toda a esquerda.
- (Páx. 19)

CONXELADO

Os nenas galegas tiñan 180 pesetas/dia para comer en 1989
mentres que en 1994 só cantan con 165
1

As axudas para funcionamento
dos centros de ensino públicos
permanecen conxeladas desde 1989
ALFONSO EIRÉ - CARME VIDAL

Os comedores escolares galegas recibiron en 1994, 233
millóns de pesetas
menos que en 1993.
As axudas de caracter xeral para gastos
de funcionaménto
na educación primária víronse reducidas en 1.845 millóns
de pesetas se ternos en canta a inflación. Nos equipamentos do ensino
secundário descenderon nun 44°/o. Este descenso orzamentário contrasta
coas axudas aos
centros privados
que a~mentaron o
1 00°/o por cen no
mesmo periodo.

NóS1 OS EMPR€.>ARIOS J>O
f:H~INO, TEMOS
ANIMO DE

o

LUCRO 50·8VcNCIONA DO

PEPE CARREIRO

Cando alguns pais da Coruña
se dirixiron indignados á consellaria de Educación, por non atapar centros escolares públicos
para os seus tillos, un coordenado r provincial de Formación
Profesional contestoulles todo
cheo de razón: "o seu problema
ten solución. Nós centros privados sobran prazas". Este feito
retrata cal é a política do governo autonómico a respeito do ery
sino. Directores, alumnos,
APAs, sindicatos e partidos políticos na oposición chegan a
idéntica conclusión: "están a
afondar no deterioro do ensino
público mentres que poténcian o
ensino privado".
Se analisamos os múltiples conflitos que apareceron ao comezo deste curso, podemos coneluir que todos teñen un denominador - comun, a falta d.e
meios, a escasez orzamentária.
Redución de oferta lormativa,
masificación do alumnado, supresión de turnos, profesorado
insuficiente, restricións na contratación de ensinantes, mobilidade func;ionarial e xeográfica,
deterioro docente, falta das dotacións materiais mínimas , su-

presións de transporte escolar,
aplicación non planificada da reforma educativa ....

Supresión
de ramas en FP

Aumentaron considerabelmente
as cargas horárias dos profesores,
superando ás 18 ho·ras lectivas semanais

A decisión, xa desde cursos
anteriores, da consellaria de
Educación de anticipar a ESO
en determinados centros de
FP (suprimindo determinadas
oferta formativa de FP, en es·ramas) supón que, nalgunhas
pecial nas ramas de Electriciáreas xeográficas se produza
dade-Electrónica e Administraunha redución significativa na · tivo.

Como exemplo cabe citar a cidade de A Coruña, na que só
existe un único centro público
que oferte a rama de AdminisCentros sen prazas

1.F.P. de Teis-Vigo ................. 165
l.F.P. Meixoeiro-Vigo .............. 488
l.P.F.P. de Vigo .. ................ :... 292
l.F.P. nº 6 de Vigo ... ............... 102
IESP Redondela ..................... 100
l.P.E.P. de Pontevedra ........... 682
l.F.P. Sarria ...................... .... .... 71
l.F.P. A Piringalla de Lugo ..... 102
l.P.F.P. de Lugo ..................... 311
l.P.F.P. de Ourense ···· ·· ········ · 110
l.F.P. Monte Alto da Coruña .. . 700
l.F.P. Fernando Wirtz ............. 500
l.F.P. Betanzos ....................... 100
Fonte: CIG

trativo, mentres hai 14 centros
privados que realizan a mesma
oferta. Segundo a CIG "a maior
demanda de prazas na FP e a
masificación , dada a restrición
de pastos escolares, obedece a
catro feitos concatenados : a
consellaria non incrementou os
centros e as prazas de FP ;
alumnos de BUP aumentaron a
sua demanda de pastos escolares en FP-2; sustitución en moi tos ,lugares de grupos de FP por
ESO, reducíndose a oferta de
especialidade e prazas; negativa da consellaria a conceder o
profesorado solicitado polos
centros".
Estas catro causas levaria á
masificación e auséncia de prazas, que o deputado do BNG,
Henrique Tello cifra en 3.000
postas escolares, "non por limitacións físicas de espácio, senón por restriccións nas dotacións de profesorado".
Tamén se suprimiron turnos por
in~uficiéncia do profesorado,
sen que se desdoblen en moitos
institutos as clases de prácticas.
Os alumnos teñen que mudar
de especialidade, os maiores de
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Un curso conflitivo

de Compostela maniféstanse para
presionar á Conselleria de Educación
contra o recorte presupostário.

Vigo:

O 27 de Setembro a comisión
de directores de institutos de
Bacharelato e Ensino Secundário de
Vigo denúncian que os centros
receben o mínimo indispensábel e
que os cartos son moitos menos que
os do território MEC.

Cee:

Música non se imparte no Instituto
de Cee e outros por non carecer de
profesores.

Vigo:

Lugo:

O 11 de Outubro come za a folga
dos profesores do instituto "Nosa
Señora dos Olios Grandes" como
protesta pola supresión do nocturno
do centro. O 18 de Outubro houbo
unha concentración de alumllt)s e país
diante da Consellaria.

Aumentan os estudantes que
quedan sen praza, 165 no IFP de Teis,
488 en Méixoeiro, 292 no IPFP e 102
no IFP nº 6. En Lugo, no IPFP, 311, no
IFP Monte Alto da Coruña 700 e no IFP
Fernando Wirtz, 500. É unha mostra · .
dos miles de mozos e mozas que
quedaron sen praza no presente curso.

estudantes contra a precariedade do
ensino público.

Pontevedra: O 13 de Outubro
concéntranse ante a Delegación de
Educación os país de alunes do ·
Morrazo para esixir a gratuidade do
transporte escolar.

Ch-a ntada:

Protestas de pais e alunes
do grupo escolar nº 1 contra o horário
imposto no centro.

Betanzós e Oleiros:

isención de
grupos enteiros de alunos de
Educación Física por carecer de
profesorado.

Santiago:

20 de Outubro. Reunión da
plataforma galega de defensa do
ensino público para propor que se
mobilice todo o país en contra dos
recortes presupostários.

Curtis:

Anunciadas folgas no lnsti.tuto
esta semana por problemas no pago
das matrículas, falta de profesorado e
obras inacabadas.

Pontedeume:

Corte de tráfico dos

Redondela:
·

20 de octubre, péchanse
no instituto de Chapela país, alunes e
profesores nun acto de denúncja
contra o recorte presupostário. •

On:amentos dos gastos comparados no ensino
Ano ..............Millóns de pta. .. .. Fluctuación

Fu ncionamento

EXB

89 .. ... ................... 509.244 ............ +27%
94 ... .................... .695.082

BUP

89 ....................... 708.668
94 ......... .............. 946.266

FP

91 .......... ............... 635.84 ...... ...... +21%
94 ....................... 798.490

............ +26%

Comedores

89 ............. 2.170.000.000 ............ -18%
94 .... .......... 1.579.193.000

Formación Profesorado

91 .... ................... 546.340
-8%
94 ......... .............. 504.292 .. ... ...... .. .

RAM

89 ... ............. ....... 900.000 ............ -13°/o
94 ................ ....... 786.140

Equipamento

89 .......... ............. 800.000 ... .... ..... -41°/o
94 .. ....... .............. 475.000

Ensino Privado

89 ............. 7.817.615.000
94 .......... . 15.218.358.000

.

......... + 194%

+7.400.743.000
Fonte: BNG
~
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16 anos vense na imposibilidacais representadas no Consello
viamente ao início do curso".
de de repetir FP-1. Móntanse
Escolar, mandara as lnstrucións - Estes aspectos serian os critégrupos de distintas ramas con
aos centros de ensino. Primeiro
rios de admisión de alumnos,
matérias comuns. Supresión de
contidos, calendário de realizapublícanse as instrucións e logo
determinadas mao decreto regución de probas de acceso, instérias. Decláranse
lador.
crición e matriculación de grupos e normas· relativas ao proisentos de deterfesorado .
Pero, segundo
minadas matérias
egundo a CIG
a grupos de aluma CIG , ainda é
nos por carecer
máis grave que
Segundo a CIG incúmprense
incúmprense
de profesorado .
"o dia 4 de Ousistemáticamente os rátios
sistematicamente tubro, comeza- alumno/aula que contempla a
Non se imparten
opiativas ...
do xa o c·urso ,
LOXSE. Non hai dotación espeos ratios
publícase unha
cífica de orzamentos, equipaFalta de
resolución para
mentos e medios pedagóxicos
alumno/áula que os
planificación
ciclos formapara a anticipación das novas
tivos, polo que
ensinanzas. Caréncias de
contempla
A consellaria de
se dictan norplans de formacións do profeLOXSE
Educación publi mas referentes
sorado para a aplicación curricou en pleno peá experimentacular das novas ensinanzas e
ríodo vacacional o
cións de móduprática inexisténcia de DepartaDecreto de Balos profisionaís
mentos de Orientación no cencherelato, o que
e ciclos formatitros de EE.MM.
impediu que os
vos para o curcentros de ensino
so xa comezaCondicións laborais
planificasen axeitadamente as
do". Segundo os ensinantes
novas ensinanzas. Pero xa an"esta resolución contén apartaA insuficiéncia do profesorado
tes de publicar este decreto e
leva a que moitos ensinantes
dos fundamentais que deberían
de discutilo coas centrais sindi ser coñecidos nos centros preteñan que impartir matérias pa-

s

a'

ra as que non ten atribución docentros. Alguns exemplos: Porto
cente. Existen profesores que
do Son-Noia; Mugardos-Ponteestán a dar inglés
deume; Negreira-Santiago; A
sen nunca telo
Guarda-Tomiño;
estudado, nen
saber falalo. XenNigrán-Baioná ...
te que está a en- Suprimíronse
s in ar galego-laNa maioria dos
turnos por
tín-grego, ou in~
centros tamén se
reduciron as actiglés-francés-xeoinsuficiéncia
grafia e história;
vidades completecnoloxia-práctido profesorado, mentárias. As bicas; bioloxia-mabliotecas caresen se
temáticas; debucen de personal
xo-matemáticaspróprio; as actividesdobraren en dades extraescoquímica.
mo it OS institutos lares quedan á
boa disposición
Aumentaron conas clases
siderabelmente
do profesorado.
as cargas horáNon chegan os
de práticas
rias dos profesobedeles existentes , nen as limres, superando as
piadoras. A con18 horas lectivas
xelación do gassemanais, con
responsábeis que
to de funcionanon teñen redumento leva a que
ción horária. Ounon haxa papel
ou mesmo ti.zas nalguns institutros profeso~es vense na obriga
tos (Chapela).•
de compartir horários en vários

O reflexo da ideoloxia do PP
Aqueles que observen con vagar o estado no que se
atopa o ensino na Galiza seguramente concluirán,
erróneamente, que o governo autonómico é incapaz de
xestionar debidamente unha transferéncia tan
importante como é a educativa. A idea pode sair
reforzada se son quen de de facer comparanza co
território MEC ou coas comunidades que tamén teñen
o ensino transferido. Outros culparán ao conselleiro,
Piñeiro Permui, de ineficaz, cando é un dos membros
con máis capacidade do governo Fraga e quen ostenta
as liñas de actuación máis definidas.
O deterioro do ensino público galego non é unha cuestión
administrativa, senón que ten o .seu cerne no fondo da
política do Partido Po¡;>ular e dos seus grupos de presión
internos: igrexa católica, co seu brazo de choque, o Opus;
patronal do ensino e a Confederación de Asociacións de
Pais. O Partido Popular aposta decididamente por un
ensino confesional e privado, en·detrimento do ensino

laico e público que se contempla nas leis.

pola própria subsisténcia do sistema educativo público.

Ao non poder mudar a realidade lexislativa, nen
suprimir as conquistas sociais, deseña a sua política
priorizando os campos de actuación nos que se asenta
a sua ideoloxia. Na análise orzamentários do$ cinco
anos de governo Fraga, óllase claramente como o
ensino privado non só recebe cada vez máis axudas,
senón como estas se conceden en detrimento do
ensino público. Deseñaron un lento agoniar do ensino
público, diminuindo a sua calidade e con recortes que
abrigan aos profi!;iionais e á sociedade no seu
conxunto, a reclamar algo elemental como as mínimas
condicións de sobrevivéncia.

A aplicación da LOSXE é outro claro exemplo de como
aplican unha norma que lles é contrária, por intereses
ou por ideoloxia. O PP opúxose a esta lei en Madrid e,
á hora de. aplicala na Galiza, racanea os orzamentos,
incumpre as normas e os programas, non forma aos
profesionais, convertendo o ensino nun galimatías que
desconcerta aos profisíonais e volta tolos aos alumnos
e ás suas famílias.

Debates de máis trascendéncia, programas
educacionais, propostas e proxectos inovadores e
enraigañados no próprio país, mesmo a capacidade
científica, quedan relegados ante a necesidade da loita

Que dicer da política a respeito do galega no ensino,
da que tamén é responsábel Piñeiro Permui? A Xunta
nen cumpre, nen fai cumprir , nen sequer vixia que se
poñan en práctica as próprias normas. Posicionados
históricamente fronte ao galego, móstranse tranquilos
ante os alarmantes estudos que eles mesmo fináncian
e que demostran un grave perigo de desaparición. •

A NOSA TERRA
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Os orzamentos da Conselleria descen.deron

en todos_os capítulos durante o último quinquénio
l

O niestre e membro do Cense- · te. Nos centros de educación
O incremento de 598.287.000
especial no ano 1994, de acorllo Escolar de Galiza, Pablo
pta. explícase polo aumento
Naia, ven de realizar un estudo
de coa inflación habida, o orzados itinerários e os módulos.
m e nt o deberia de ser de
titulado Evolución dos Presupastos da Consellaria de Edu63.363·.ooo pta .. , Existe un inNa formación do profesorado,
cación no último quinquénio.
cremento real de 25.963.000 de
que representa o 0,28%, decreNel óllase claramente o potenpta.. Pero o número de centros
ceuse a-cifras inferiores ás de
ciamento do ensino privado en
que habia hai cinco anos era de
1991. En EXB está conxelado
detrimento do ensino público.
14 e no 1994 son 16, polo que
desde 1993 en 210.000.000
Asi, nos últimos cinco anos, o
si existe unha millora na atenpta .. No bacherelato, desde a
financiamento con fondos públición a este tipo de centros.
chegada do PP á Xunta a parti- ·
cos da empresa educativa prida non subiu dos 120.000.000
vada incrementouse, practicaEn BUP e COU o aumento é de
pta .. O mesmo acorre en FP,
mente non 100%, pasando de
102.232.000 pta., pero hai que
que permanece o orzamento
7.817.615.000 pta. en 1989 ás
ter en conta que a inflación do
nos 100.000.000 pta .. Nos de15.218.358.000 pta. de 1994.
6% e o aumento de 8.931 alummáis eidos tamén está conxelaEste incremento, para o autor
nos e tamén a superfície dos
do o orzamento desde a sua
do informe, "non ven do aumencentros, leva a que mermase
fundación en 60.750.000 pta ..
to orzamentário, senón dunha
considerabelmente o orz~men
merma brutal das partidas asigto individual para cada alumno.
Axudas
nadas á escala pública".
Na Formación Profisional, tenao ensino privado
do en conta a inflación, o invesO informe demostra como nas
timento para este ano deberia
No governo tripartito só estaba
axudas de carácter xeral a contía
de ser de 757.311.000. O incresuvbencionada a privada no
permanece conxeladq en cifras
mento de 41.179.000 débese
absolutas desde o ano 1989, nun
ás mesmas causas que en . EXB. Co governo do PP hai
axudas en todos os tramos
total de 5.460. Tendo .en canta
BUP. Os alumnos aumentaron
educativos, obrigatórios ou
unha· inflación do 6% anual, a
en máis de 3.000 desde 1991.
non. En cifras absolutas o inperda de poder adquisitivo seria
cremento para educación infande 1.845 millóns de pta..
En axudas xerais o orzamento
til e EXB foi de 3.131.347.000
para 1994 a fin de igualar as
pta .. No bacherelato hai unha
Se ternos en canta a inflación, a
condicións de 1989 deberia de
cifra con·s tante desde 1992:
asignación para E.X.B en 1994
ser de 71.434.000 pta .. Mália o
62.000.000 pta .. En FP-1, o interia que ser de 681.480.000
aumento da superfície dos cencremento en cifras absolutas
pta.. Existe un incremento real
tros e do alumnado a disminufoi de 357.389.000 pt.a ., en FPde 13.602.00G pta., pero hai
ción é de 4.221.000 pta .. Nos
2 158.819.000 pta. e en educaque ter en contra a construción
comedores escolares gástanse
ción especial o aumento é de
e posta en marcha de novas
este ano 233.544.050 pta. me590.386.0000. En resumo, o
centros nestes cinco anos, polo
nos a respeito de 1993. No
ensino privado, pésie á suposta
que é menor a cantidade que
transporte escolar o orzamento
conxelación presupostária reciperceb~ cada centro anualmenteria que ser de 6.851.713.000.

biu do· erário público máis dun
95% maior que hai cinco anos.

Equipamentos

construción, para manter o nível de 1989 farian falla
5.011.653.000. Só orzamentaron 1.686.706.000.

No ensino secundário para reNo ensino primário, para manparación e adquisición de moter o poder adquisitivo de
biliário, tendo eri conta a infla1989, o orzamento deberia de
ción, o orzamento teria que ser
ser 2.592.140.000 pta .. Neste
de 1.204.401.000 pta. , polo
conceito invístese o 28% do
que a perda do poder adquisiti- · necesário, 1.862.140.000. En
vo cífrase nun 35% para manequipamentos o investimento
ter os niveis de 1989. Nos últireal descendeu nun 40%.
mos dous anos o descenso en
termos absolutos foi do 28,5%.
No ensino secundário, dacordo
co inflación, o orzamento para
En equipamento, reflexando a
funcionamento debería de ser
inflación, o orzamento deberia
de 844.034.000 pta. , incremende ser de 1.070.578.000 pta., o
tándose só, pesie á inflación ,
en 102.232.000 pta .. E, a maioque significa unha desviación
res, hai que ter en conta que
negativa do 44%, pois quedouaumentaron os alumnos.+
se en 595.57°8.000 pta .. En

-----------------------------------------~----------------------------------- ;

O PSOE afirma.que Galiza está por debaixo
da política educativa doutras comunidades

O modelo educativo galego
está morto, segundo o BNG

Diferéncias presupostárias
Galiz:a/Território MEC
Centro

Millóns
Gal iza
MEC

800 alunos ...... ... ... 5,5 ......... 9,5
+ 800 alunos ............ 8 ... ...... 15

pta/dia
BNG e PSOE coincidiron en retá en contra do ensino público,
Comedores
saltar no Parlamento como a
"por isa quer desprestixialo reescolares .. ...... .... .. 163 .. .. ... 305
conflitividade existente neste cotirándolle mesmo orzamentos de
mezo do curso educativo se desubsisténcia, pero subvenciona
Fonte: PSOE
be á política que está a desenaos centros privados; suprimen
volver a Xunta neste eido. Para
unidades infantís e prima ás unio BNG hai 3.000 alumnos sen
dades privadas". Citou como
praza en formaRedución no 1994
exemplo o bairro
ción profisional, e
coruñés de LabaReforma de Centros .. .. ....... -39%
para o PSOE
ñou no que non
15.000 sen trans- Tres .mil alunas
existe nengu n
Equipamento , ....... -73% A Coruña
porte escolar. Pacentro infantil púde Centro . .... -31% Pontevedra
sen praza
ra o socialista
blico, pero si hai
Ventoso Mariño,
tres
privados
Formación de Profesorado .... -3%
e
quince
mil
Galiza "está masubvencionados,
nifestamente por
Investigación docente ......... -13%
pero co prezo mísen transporte
debaixo da polítinimo 20.000 peFonte: PSOE
ca
reformista
escolar.
setas.
doutras comunidades". DenomiO parlamentário
nou a política
do BNG demaneducativa
da
dou a integración
Piñeiro Permui declinou comentar as oposicións
Xunta como un
dos centros pri"galimatias", e
vados na rede
afirmou que "os
pública, co trasescolares e os pais síntense
vase do profesorado e do alumabandonados na reforma educanado. PSOE e BNG afirmaron
tiva, o profesorado non cree neque se ben os conflitqs son ponla e o conselleiro tampouco".
tuais "centro a centro, conflito a Para. o Conselleiro de Educación,
non acadar nota .dabondo para
A respeito dos profesores que
. conflito vaise facendo montón, Piñeiro Permui, r:io ensino galega
entrar na universidade através da
dan clases eñ institutos a máis
Para o nacionalista Henrique
dando unha radiografia conflitiva non existe conflito, "só hai un cu
selectividade, tentan acceder
de 30 ou 40 quilómetros de disTello os conflitos non son unha
deste comezo do curso", afirma- dos institlltos que seguen a ser
desde a FP.
táncia, restoulle importáncia.
casualidade, senón que veñen
ria Ventoso.+
conflitivos". ó problema estribaria
Igualmente fixo ao referirse a
causados polo modelo educatien que "até o ano 2.000 non ten
Recoñeceu que hai conflito co
aqueles que teñen que dar vávo imperante "que non está xa
porque aplicarse a reforma edutransporte escolar en FP, ao
rias asignaturas completamente
Presupuestos de Educación
na UVI, está no tanatório". Tello
cativa". En formación profisional
suprimilo para aqueles que disdistintas.
resaltou a contradición do PP,
Galiza
Canarias
"o problema é de carácter xeral,
ten menos de dous quilómetros
que por un lado se opón á LOX443 ·
24;2%
que afecta a toda España. E non
do centro de ensino, para os
As perguntas de Ventoso Mariño
SE, "sempre se opuxo", por oué un problema de escolarización,
maiores de 16 anos e para
e Henrique Tello sobre as oposiAndalucía
tro afirma que non hai diñeiro e
Valéncia
senón de pastos de traballo pois
aqueles que están escolarizacións e o xeito de asegurar por
25,5%
26%
seguidamente fai un cántico "ao
os alumnos, ao non atopar posta
dos no centro máis perta da
parte da consellaria o nor:mal deben que funciona a LOXSE".
Fonte: PSOE
de traballo, aspiran a ter outra essenvolvimento académico no
sua residéncia, pois van en perpecialidade", afirmou o conselleicura dunha especialidade que
mes de Decembro, obtivo do conro. Haberia
tamén.. .outros
gue,r!. ao
. :.... !., -;-:: ' ,, ,> ;~ J ' ..
l
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Para o conselleiro os _conflitos no ensino son
un problema que afecta a todo o Estado
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A Xunta afirma que o galega non está en peri.ge de desaparición

O Conselleiro de Educación
·a núncia planos para revitalizar o uso ·do galego .
Permui
anunciou
no Parlamento
que no ensino
debe primar
a língua própria
da Galiza.
Na foto,
mobilización
do pasado
15 de Maio
en Compostela
por Unha nova
política
lingüística.

•A.E.

O governo galega
aprobará un decreto de
desenvolvimento da Lei de·
Normalización Lingüística
no ensino para adaptala á
LOXSE, co que «tentarán
revitalizar o uso do
galega». Asi o anunciou o
Conselleiro de Educación,
Piñeiro Permui, no
Parlamento. Ao mesmo
tempo, con idéntico fin,
porá en marcha tres
programas que irán
adicados aos pais, ás
famílias, ao transporte
escolar e ao meio social.
"Nen participamos no fatalismo
dos que afirman que o galego
pode desaparecer case completamente en duas xeracións,
nen mandamos facer os estudos para deixalos nos anaqueis». Con estas palabras o .
Conselleiro Piñeiro Permui contestaba indirectamente ás informacións deste xornal sobre o
resultado do estudo sócio-lingüístico, realizado pala Académia Galega e financiado pala
Xunta.
Piñeiro afirmou na sua comparecéncia parlamentar que estes

Cf)
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Criar e medrar"

A consellaria

de Educación
anúncia tamén a posta en marcha dun programa de ensino e
aprendizaxe dirixido aos pais
pois a família «está a sofrer cámbios importantes, que inciden en
todos os aspectos e non só nos
sócio-lingüísticos» . Por iso esta
campaña realizarana conxuntamente coas consellarias de Sanidade e de Xuventude e Família,
levará por título Galego e família
e terá duas partes, unha dirixida
aos nenos de até tres anos e outra de 3 a 6, que levarán por lema Criar e medrar.

ü.i
w

...J

º.¿
estudos coinciden coa percepción que tiña a Xunta sobre a
situación da nosa língua, «concordando nas grandes porcentaxes". Ainda asi anunciou medidas para revitalizar o seu

uso, "no noso · esforzo de seguir concertando formación e
divulgación".
A primeira medida que vai pór en
marcha a Xunta é a promulgación

dun decreto que desenvolva a Leí
de Normalización Lingüística no
ensino, para adaptala á LOXSE,
«pois a aprendizaxe do galega
adquírese na escala, ainda que
non sexa garantía de uso»;

Hai unha semana a Consellaria
xa adxudicou outro plano, dedicado a promocionar o galego no
transporte escolar, considerándoo
"tempo educativo par-a a promoción do galega". Asimesmo referiuse ao convénio con concellos
como o subscrito co de Vigo sob
o lema de ''Vigo en galega vai".+

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
¡ Henrique Tello

¡ 'Non irnos consentir que convirtan as aulas de galega en ghettos'
1
1
1
l

O anúncio dun decreto para
adaptar o ensino do galega á
LOXSEJ realizado polo conselleiro de Educación, foi contestado polo parlamentário do
BNG Henrique Tello afirmando
que "non irnos consenter que
convirtan as aulas de galega

en ghettos". Tello mostrou os
seus temores de que se tentase, co apoio do Consello Escolar onde ten maioria a direita,
adaptar o ensino do galega só
á demanda dos pais, facéndoo
optativo na prática, ameazando
que "asi non van conseguir a

paz lingüística que queren impar":
Tallo denunciou tamén como a
Xunta hoxe non leva control na
galeguización das aulas, desp reocu pá ndose de que se
cumpra a sua própria lei. Afir-

mou, irónicamente, que ese
control é o mesmo que levan
co topónimo de A Coruña pedí n do 11 e coeréncia ao PP,
«pois no parlamento afirma unha cousa e na Coruña votan
contra a própria Lei de Normalización Lingüística».+

SOBRE A SITUACIÓN DO IDIOMA
XEsus ALONSO MONl'ERO
O libro Lingua inicial e competencia lingüística en Galícia, editado recentemente
pela Real Academia Galega, suscita, entre outras, as sete observacións que expoño a continuación. Pido desculpas ó
lector polo laconismo na formulación, polo seu extremo laconismo, inevitable no
reducido espacio dun periódico.
l. En realidade, este traballo non di nada
que non soubesen, grosso modo, os observadores atentos da realidade sociolingüística e cronolingüística de Galicia.
11. Agora, pois, ternos constancia científica e que o idioma galego está nunha situación non exenta de gravidade, situación que, constatada e explicada, abriga
a tódolos que están coa causa da lingua
a faceren algo.
Pero antes de facer, de facermos, cómpre reflexionar.
111. Debe reflexionar, en primeiro lugar, a
Xunta de Galicia, institución que prodiga
actividades lingüísticas. pero que aínda
nor,i deseñou unha política lingüística digna de tal nome. Existe, no papel, desde
1983, a Lei de Normalización Lingüística,
Lei que se propón que o galega, canto
antes, funcione, en Galicia, como lingua
normal. Se este é o espirito -e a letrada Lei, a Xunta de .Galicia, nestes once
anos, ten estado fóra da Lei.
IV. Sendo, a Xunta, a máxima responsable, n-on é a única responsable. Como a
lingua é de todo.s, todos ternos un pouco
de resppp~~~i.lip_?d~,,..n..,a.s §~~~ l'enturas e
nas súas desventuras, se 5en uns máis

que outros. Por exemplo: a Real Acadefos e todos aqueles profesionais que
mia Galega é máis responsable cá Direcdescoñecen o impacto negativo dese
minifundismo heterográfico nun país ontiva do Deportivo da Coruña (Arsenio non
é da Directiva); a Corporación Municipal de a norma culta do idioma foi definida e
da Coruña, que é moi responsable, é meconfigurada non só por persoas comprometidas co idioma senón por especialisnos responsable có Consello da Cultura,
tas na materia, algúns, sen dúbida, os
que debería ser, como conciencia crítica
do acontecer cultural, referencia permamellares especialistas no estudio da nanente e palabra orientadora a cotío; o
sa lingua. (Falo de norma gráfica e morInstituto Ramón Piñeiro, aínda non ben
folóxica, non da léxica, pois sobre o léxico ningunha institudefinido (agás nos
ción ten facultades
seus criterios políticos), é moito menos - - - - - - - - - coercitivas aínda que
as teña indicativas);
responsable cá xerarquía eclesiástica, tan
e) Os centos e cenobtusa ás veces, etc.,
tos de profesores
etc., etc.
que, sen deixaren .de
explica-lo infinitivo
v. Tamén son resconxugado (esa maponsables determinarabilla), deben facer .
atractiva a asignatura
das institucións e instancias e certos coque ir:nparten e, selectivos. Citemos alé
bre todo, o obxécto
gúns: a) A Mesa pola
. _,_
"' 't
X t
estudiado nesa asigNormalización LinO,
natura: a lingua galegüística, que é sectaga. ¿Cando os cenria, é dicir, que ~stá
tos e cen~os de proconstituída por memfesores se reunirán
bros dun determinapara debater estas
do sector, excluíndo
questións? Deberían
outros sectores. Por
autoconvocarse xa
se non fose dabondo,
que a Consellería de
a Mesa propón, nas
Educación durante
súas campañas, sodez ou doce anos
lucións gráficas (e
non se interesou por
transgráficas) que non son as da normaeste magno encentro pedagóxico; d)
tiva oficial, o que confunde ou deseanSon responsables tamén os organizadocerta ás xentes que saben que esa non
res dos Cursos de Galega para adultos
é a "norma" tida por legal; b) Os periódi(sobre todo para funcionarios~. cursos _
~9.s ,,~u.e qqql~~'l_ ,tó~G!-la~ . b~~~rpgfffíf,s ::J , q~~ 1 ~r~~an, ~s alumnos P?lo f_eito de
defendidas por economistas, paleograsem1as1stiren as clases. Sabido e que o

'Desde 1983, a Le1·
de Normalización
propón que o galego
funcione como lingua
l
norma . Se este o
eSplfl a Un a,
nesteS once anos, ten
estado fóra da Lei

95% destes funcionarios inscríbanse neses cursos polos "puntos" inherentes á
obtención dun certi-f icado que proba
máis malicia (consentida) ca pericia; e)
Responsabilidade non pequena é a que
ten a Televisión de Galicia, obstinada en
fichar profesionais negados para faceren interesante ou suxestivo o idioma
polo que coóran do erario públ ico; responsabilidade á que non poden subtraerse os compoñentes dese Comité designado polos partidos políticos.

VI. Mentres Galicia sexa gobernada por
forzas de serio compromiso superficial
coa lingua do país, urxe crear instancias
e colectivos intelectuais que, democraticamente, presionen e corrixan o Poder,
ademais de exerceren unha acción ilustrativa e motivadora sobre o conxunto da
sociedade. Dita doutra maneira: habería
que procurar que, neste eido, a palabra
do político dialogue coa do intelectual. A
intelligentzia -case sempre desunida,
sectorial, pouco efectiva ... - non está
exenta de culpa.
VII. Do que se trata -estea un no Poder,
próximo a el ou na oposición- é de emitir signos, forzosamente ben pensados e
persuasivos, para que a sociedade asuma como un ben a realidade do idioma
galega. Esa intellígentzia terá que actuar
unida -non xunguida- e proxectarse
sobre os sectores sociais reticentes ou
indiferentes con talante persuasivo, con
xestos pedagóxicos e con' propostas su- ·
xestivas. Hoxe por hoxe quizais non se
poda facer moito máis pero sería moi
grave resignarse a ver pasa-lo sol por
diante da· port'á 'úñtia ·vei rífáis.-.· · · · -

DIAS
XOSÉ LOIS

•O SLG defende o
sector de froitas e
hortalizas ante
unha reforma
lesiva
O Sindicato Labrego Galega
participou nos debates que,
dentro da Coordenadora
Labrega Europea, se están
a dar sobre a reforma do
sector de froitas e hortalizas
que pode supor graves
lesións para un dos sectores
productivos en alza e con
importantes posibilidades de
desenvolvemento en Galiza.

•Manifestación o
Domingo en
Compostela
contra o bloqueo ·
a Cuba

Ante problemas como a
desprotección da agri~ultura,
a intensificación , os
atentados medioambiantais
e sociais ou a agresión por
parte de paises con alto
poder económico o SLG
mostra a vontade de "seguir
participando para defender
as produccións galegas con
modelos que signifiquen
unha agricultura para
alimentar á povoación de
xeito san e da que vivan
dignamente as/os
labregas/os".

A Coordenadora Galega de
Solidariedade con Cuba
convoca en Compostela unha
· manifestación contra o bloqueo
norteamericano o próximo
domingo ás 12.00 da mañán no
Paseo Central da Alameda.
Baixo o lema "Rompe o
Bloqueo, para a agresión!"
unhas corenta organizacié>ns
participarán nesta mobilización
que ·pretende "declarar unha vez
máis o apoio ao proxecto social
revoluciónario cubano e esixir o
cese inmediato das hostilidades
e o levantamento do bloqueio".
Os convocantes culpan da difícil
situación pala que pasa o pavo
cubano "ao bloqueo ianqui que
estrangula a illa dende 1962" e
lembran que a própia ONU
sinala que "en trinta e cinco
anos de revolución o prostíbulo
do Caribe transformouse no
país socialmente máis
avanzado do continente".•

• Concelleiro do
BNG ameazado
de morte por
viciños de
Guixar

de 90.000 pesetas en conceito
de matrícula pota inscripción.
Pala contra, os organizadores
invitaron ás seccións sindicasis
da autoridade portuária. •

Dirección Xeral de Montes para
as Fragas do Eume. Os
ecoloxistas consideran que o
plano é incompleto ao carecer
dun plano de financiamento e
inversións na zona·.

• Adega demanda
da Xunta un
plano de financia mento
~ara as Fragas
Clo Eume
.

Adega sinala que co PORN d<;>
Eume estase a "botar por terra
toda a filosofía, os cálculos e a
programación contemplada no
Plan Forestal de Galiza" co que
se perseguia "que a protección
de espácios sensíveis se
basearia nas medidas de
compensación das limitacións e
orientación (económica) das
actividades a realizar na zona".
Segundo o Plan programábase
unha inversión de máis de 12
mil millóns de pesetas para o
periodo 1992-2002. •

A asociación ecoloxista Adega
ven de presentar varias
alegacións ao Plano de
Ordenación de Recursos
Naturais (PORN) elaborado pola

O concefleiro vigués do BNG,
Lois Castrillo foi ameazado por un
cativo grupo de viciños de T eis no
transcorrer dun acto de defensa
do ferrocarril na estación de Vigo.
Os veciños protestaban contra a
construcción da planta
empacadora de lixo de Guixar e
increpa~on na estación a Castrillo.

O paradoxo continua e os gadeiros deleite deberian pagar 2.000 millóns de multa por exceso de
produción, apesar de ter eliminado nos últimos anos máis de un millón de toneladas.
Estanse a producir importacións masivas de leite francés, holandés e alef!1án, co~ prezos que
andan nas 60 pesetas litro en fábrica e destinados a consumo humano e derivados lacteos.
Os prod~tores peden unha renegociación que aumente as cuotas , reivindicación do agro galego
desde hai moitos anos.•

Rosa, novo golpe ao
pelotazo
O especulador financeiro Javier de la
Rosa está no cárcere. Cando estaba a
ponto de entregarse, despois de estar
dous dias senda percurado pola policia,
foi detido no aparcamento dos xulgados
barceloneses . De la Rosa xa soupera
con antelación que ian ditar un auto de
procesamento contra sua, polo que pudo disfrutar catro dias suplementários
de liberdade e preparar a sua defensa
que, despois de declarar máis de tres
anos, non lle serviu de nada.
A detención, antes de apresentarse e o
imediato traslado á cadea, supón un
exemplo social. De la Rosa, coñecido
como o home de KIO en España, foi ,
xunto con Mário Conde, tamén caido,
ainda que non en prisión, o trinque no
que se ollaban todos aqueles que soñaban con facer diñeiro fácil , cultura que
era alentada desde as próprias fileiras
socialistas, pois Felipe González chegou
a dicer que no Estado español era onde
se podia facer un máis rico e en menos
tempo. Agora o presidente do -governo
español, di que coa detención de De la
Rosa, acabou a cultura do pelotazo_
Pero esta caída trae consigo tamén unha forte incidéncia política. Non porque
o especulador financeiro afirmase que
era todo l!nha montaxe política e ameazase cunha chea de papeis comprometidás, senón porque sempre foi apoiado
por CiU, con quen traballou estreitamente en temas financieiros . Agora, ao
perxudicar a miles de accionistas da
empresa Gran Tibidabo , en benefício
próprio, poderán descubrirse moitos
dos seus negócios, entre les o uso ilegal dun creta da Generalitat por valor
de dez mil millóns de pesetas.
Desde o pazo de Sant Jordi aff rmase·
que os investiu no Parque de Atrac cións, pero está confirmado que eses
dez mil millóns estiveron polo menos
dous meses nas suas mans sen entregalos á sociedade constructora. De la
Rosa é especialista en filtrar dossieres
á prensa.+

•Néganlle a
pa.rticipación aos
traballadores da
OTP no Congreso
lnternacionál de
Portos de Vigo

• Finlándia ratifica o
ingreso na UE cun
43o/o de nons
O pasado domingo 16 de Outubro Finlándia realizou o seu referendo de ratificación de ingreso na Unión Europea, que
.foi sancionada por un 57% de votantes.

(J)
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As autoridades portuarias
dixéronlle~ ao.s trab.alla~o~es

Noutra arde de causas vários
centos de representnates do
Sindicato Labrego Galego
concentráronse no Obradoiro
odia 14, reivindicando a
demcratización das relacións
entre a Xunta e os Sindicatos
Agrários, protestando no
reparto de axudas con
fondos públicos. •

• lmpól1ase leite da UE pero hai que pagar 2.000 millóns
de multa por proclucilo aqui

Vários militantes nacionalistas
sofriron a violéncia dos viciños
que zarandearon e ameazaron
de marte a Castrillo mentras os
ali concentrados defendian ao
edil nacienalista. O incidente
enmárcase nunha série de
altercados contra concelleiros
. que veñen protagonizando os
veciños deste bairro vigués.•

Os traballadores da OTP non
poden participar no Congreso
Internacional de Portas que se
está a celebrar en Vigo e no qu~
se quer definir o futuro dos
portas de cara á política unitária
europea.

O SLG sinala que isto
conseguiriase mediante a
elaboración durrha nova
normativa que velara pola
saude da povoación e na
que se contemplara a
realización de análises de
resíduos e bioquímicos,
proibición de venda de
proquctos hormonados,
estabelecemento de prezos
mínimos, recuperación e
mellara das variades
autóctonas e criación dunha
rede pública galega ~e
distribución e
comercial ización dos
productos hortofrutícolas
gal egos.

•A prisión de De la
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O voto supón un balón de osíxeno paa
os partidários escandinavos da integración, toda vez que Noruega non parece
que logre de nengun xeito o apoio da
povoación e en Suécia as dificuldades
son grandes. A cita sueca está marcada para o 13 de Novembro. +

ALIZA E M ND

------'-----------'-----'---~-----"'-----

COMUNICACIÓNS FERROVIÁRIAS

O plano de liquidación da Rente xa non ten nen uri só valedor galega

A Plataforma de Defensa dO Camiño de Ferro
consegue o consenso contra o desmantelamento do tren
I

do, o que quer Rente ·é levantar
o servizo. O argumento que repiten os responsábeis políticos
do ferrocaril é que en todos os
mapas do tren están a producirse variacións na demanda. Saltando estacións , amortizando
servizos e clasurando apeadoiros , Rente pretende que vai
achegar a oferta á demanda.
Con este razoamento como base, Rente quer borrar a metade
do mapa do ferrocaril que. serve
á Galiza oriental , mentres aumenta a frecuéncias dos expreso no cantil atlántico. Quer dicer, que non mellara a estructura nen a dotación material senon que suprime estacións.

•G.L.T.

Por terceiro Domingo
consecutivo , o tren para
en todo o país para que
poda sair da desfeita en
que está. A estratéxia de
desmantelamento da rede
galega pega contra a
Plataforma de Defensa do
Ferrocarril. Sindicatos,
partidos e empresários
recusan o plan de
liquidación do MOPTMA e
participaron xuntos nos
cortes que retrasaron
doce servizos nas
estacións das sete
cidades. As próximas
citas dos manifestantes
son o dia 22 en Monforte
e o 5 de novembro na
Coruña.
Xa non queda no país quen defenda o plan de liquidación da
Rente. O Governo central observa como os seus representantes
galegas marcan distáncias coa
tesoura de Borrell, ben se trate
da posición de esguello de Ceferino Diaz (protestar si, pero non
encol da via) en Compostela, ou
das protestas dos alcaldes do
PSOE. A auséncia de representantes do PP e do PSOE nas
ocupacións das vias non invirte
unha posición que xa non ten
volta. A vista da marea de protestas, Abel Caballero, presidente guerrista e ex -ministro de
Obras Públicas, chega a recusar
os seus próprios plans denanteriores para os camiños de ferro.
Con máis importáncia en Ourense, os cortes entalaron o funcionamento ferroviário en todo o
país. Detrás da pancarta Non
Perdamos o Tren xuntáronse en
Ourense-Empalme cincocentas
persoas que cortaron o paso do
Vigo-Barcelona. Duas horas de
retraso tiveron o Bilbao-A Coruña, o lrún-Vigo e o talgo MadridVigo. Tamén non puideron cumprir horários vários servizos do
eixo Ferrol-Porto.

Pese a Cuiña e a Borrell
En Lugo a convocatória parteu
da Mesa para a Defesa dos Camiños de Ferro que reclama dez
mil millóns da Xunta para pór ao
dia a liña Montarte-A Coruña.
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A participación popular en todas as estacións revela o estado de opinión sobre a postergación do tren. Na fotografía a esta·
clón da Coruña no Domingo.

Na estación de Pontevedra centos de manifestantes despregaron unha pancarta coa lenda
Defendamos o Ferrocarril pese
a Guiña e a Borre//. Tamén en
Ferrol e A Coruña ocuparon as
terminais. En Compostela tomaron várias vi as para ·reclamar un
ramal a Lavacolla e a restitución
de várias estacións da comarca
asi como apeadoiros en San Lázaro e As Fontiñas.
As concentracións son heteroxé-

neas: nenos, grupos familiares,
sindicalistas, representantes dos
concellos e do Parlamento ou
usuários do ferrocaril que trocan
a espera do tren en protesta activa. Comezando o plan de liquidación, Rente non fixo senón
precipitar o descontento dos sufrintes dunha das redes de tren
máis atrasadas de Europa. A impresión é que por primeira vez o
discurso sesgado do centro que
dirixe a distáncia o ferrocaril galega atopa resposta unísona. Ao

pé dos vagóns detidos os comentários van para as veces que
desde o ministério de Obras Públicas se prometera un ferrocarril
de 200 quilómetros hora, ao tem- .
po que se xustificaba a marxinación da Galiza do plan do tren rápido. Sempre na véspera dunha
convocatoria eleitoral.
A realidade é que despois de
vários paquetes de reforma do
ferrocarril perdidos nas curvas
doutros compromisos do Esta-

r---------------------------------------------------------------------------,
Cuiña encolle a peaxe pero as protestas ·aumentan
Medra a oposición contra o pago das autovias a pesar dos
esforzos do conselleiro de Política Territorial por asegurar que
a imposición direita será branda. Evéncio Ferrero, concellal
nacionalista de Carballo, apresentou na Consellaria 11.417
asinaturas~ contr~ a imposición
da peaxe na au1ovia que unirá
a capital de Bergantiños con A
Coruña.
No meio das protestas, o Cons ell ei ro di que no prazo de

dous meses estarán adxudicadas as autovias de A CoruñaCarballo e Puxeiros-Val Miñor.
A decisión sobre as obras coincide coa declaración dun grupo
de constructores a prol da peaxe, que a penas salva a Guiña
do aillamento político nesta impopular solución.
Francisco Trigo, deputado do
BNG, denúncia connivéncia de
intereses entre Autopistas do
Atlántico e- a Consellaria de
Política territorial que anuncia-

ron conxuntamente a adxudicación de autovias de peaxe.
O representante de Autopistas
aproveitou a ocasión . para
anunciar que nen sequer as
circunvalacións das cidades
serán de balde. Os servizos de
conexión das cidades de todo
o Estado son gratuitos. Autopistas do Atlántico négase, co
apoio do PSOE, a liberar Guísamo-A Coruña e Rande-Vigo
ainda que as peaxes non atinsalários dos
xan nen para os _
cobradores.+
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No centro das protestas está a
reclamación de investimentos
para a rede. As manifestacións
ao pé dos trens organizadas es. tes tres domingos extenden a
súa queixa contra a X1,mta por
terse limitado a potenciar a beira do Atlántico. De arranque serian precisos investimentos de
arredor de 200.000 millóns para
ter un tren a altura da rede do
.Estado a meio prazo.
Amáis de lembrar que o tren está na crista da investigación de
avangarda sobre os sistemas de
transporte .en toda Europa, as
protestas reivindican a superior
seguridade da vía férrea para o
transport·e de mercadorias perigosas; a estabilidade do seu
gasto enerxético , dobremente
acaida nun país excedentário de
electricidade e o seu carácter
ecolóxico e inductor do desenvolvemento económico.•
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Arredor dos protagonistas das
protestas nas estacións, lémbrase que hai anos que o ministério
de Obras públicas procu ra dar a
volta á condición de inductor de
desenvolvemento e de servizo
fundamental que ten o tren. A
protesta ten unha contestación
ben clara: se o tren non se usa
tanto como pretenden os seus
administradores é porque está
nunha situación terminal. O servizo chegou con case oitenta
anos de retraso á Galiza, en re!ación co resto do estado, pero
básicamente o seu trazado e
velocidade meia están parados
nos anos cincuenta. O que produce abraio é que nesas condicións de abandono e de perda
absoluta de competitividade
fronte ao transporte por estrada,
o ferrocaril conserve ainda alguns utentes.
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QRDENACIÓN DO TERRITÓRIO EMEIO AMBIENTE

AS COMISIÓNS LABREGAS, O NACIONALISMO E
O PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME
CARLOS

Ainda que poda resultar óbvio, o obxecto
deste artigo non é polemizar con amigos,
senón introducir elementos de reflexión
nun debate no que as causas semellan
non estar nada claras: o de se se debe
apoiar ou non o proxecto da Xunta de de-·
clarar as Fragas do Eume Parque Natural.
Unha posición crítica por parte do SLGCC .LL., ao proxecto de Parque Natural
para as Fragas do Eume apresentado pala Xunta non me pareceria (de feito, non
me parece) ilóxica, tendo en conta tanto a
sua implantación entre a povoación labrega afectada como as deficiéncias evidentes do proxecto de Parque, sobre as que
lago volveremos. Pero desa posíbel posición crítica pásase, .ao meu entender, a
unha perda do sentido da realidade e á
defensa de posicións indefendíbeis en alguén que pretende ter algo que dicer no
transformación da realidade deste país.
Nunha explicación do seu ponto de vista,
na revista Fouce, as CC.LL. chegan a dice
que "non é aceitábel nengun Plano (retírense ao Plano de Ordenación de .Recursos
Naturais das Fragas do Eume) sen ter previamente elaborada e lexislado unha arde-nación do território global do País": Se a miña capacidade de razoamento lóxico funciona correctamente, esa posición equivale
a dicer, por exemplo, que non é aceitábel
facer unhas normas de planeamento municipais mentres non existan unhas normas
de ordenación territorial para o conxunto da
Galiza. Pala mesma lóxica que eles aducen: porque supón unha discriminación para os habitantes da zona ordenada.
Non paga a pena .pararse a rebater un razoamento que se desmonta por si mesmo,
polo que pasaremos a cuestión de maior
transcendéncia. Semella que as CC.LL.
non están só en contra do Parque Natural
das Fragas do Eume, senón en contra de
todos os Parques Naturais: "O SLG non
comparte a filosofía existente sobre os
Parques Naturais, en canto que se dísgre~
gan territorios~ da globaJídade do País.
Senda na prática xustificacións ideolóxicas
de que se protexe o meio ambiente mentres que coa política xeral se esquilma e se
destrue porque hai que ser moderno ... ".
O S.LG confunde as causas . É unha con·-

VAIES

fusión que non só eles padecen, pero no
neta, non subministrar áreas de paseo
caso deles impórtame e preocúpame. A
para os habitantes das cidades.
confusión consiste en presentar a ordenaA argumentación do Bloque Nacionalista
ción global do território ou a inclusión de
determinadas zonas dentro de áreas proGalega, polos dados que posuimos, é sen
texidas como alternativas contrapostas.
embargo ben diferente. Declárase claraAsi, cando se reclama a protección de demente a favor de protexer as Fragas do
terminadas áreas naturais, a resposta seEume coa figura de Parque Natural, ainda
ria: "o que hai que facer é prot,exelo todo,
que se manifesta en contra do proxecto
da Xunta, entre outros motivos porque "as
ordenando racionalmente o território". Pero iso é unha falácia, porque as duas prolimitacións que se impoñen aos terreas
postas non son contraditórias senón neafectados non aparecen adecuadamente
cesariamente complementares. Unha orcompensados". E porque o Plano do Pardenación do território é imprescindíbel
que Natural xerou reaccións sociais hostis
porque hai que raciodebido a que "non fonalizar usos, impedir a
ron consultados nen
se tiveron en canta os
destrución dos recur- - - - - - - - - ... sos naturais, garantir
sectores sociais nen
as institucións afectaun meio ambiente de
calidade e impedir a
das" e "pala falta de
destrución da natureconcreción dos sisteza. Pero, precisamenmas de colaboración,
te por iso, as áreas
axudas , indenizacións
naturais· máis valiosas
e compensacións aos
precisan dunha lexisproprietários dos terre. os ... ".
lación específica. Simples mente porque
conservación da natuSe o Plano de Ordereza e ordenación do
nación de Recursos
território non son sinó~
non tivese eses defecnimos. Existen espétos tan evidentes, a sicies, comunidades natuación agora seria
tu rais . e ecosistemas
efectivamente outra, e
que son especialmenmoito máis positiva
te sensíbeis e fráxeis,
para o futuro das frade maneira que, ·au regas do Eume en congulamos estritamente
creto, e da conservaas condicións nas que
ción da natureza en
_ se desenvolven, ou
Gal iza .en xeral. Poperderémolas irremisirén, pensamos que a
belmente. Ademais posición do BNG non
· tamén nisto semellan
é a correcta cando
confusos- a natureza
menos en tres aspecnon consiste só en
tos. Un primeiro as"parques" para que os
pecto é o de considevisiten os urbanitas,
rar que a povoación
senón que é parte do
agrária debería de
noso património cultural e dos nasos requedar fora do Parque. Nós coidamos
cursos xenéticos , que ternos a abriga de
que xustamente todo o contr~rio porque,
conservar. Quen se ere que as áreas propor unha banda, en países de tan longa
texidas que existen no mundo están feita
história de implantación humana como o
co fin prioritário de subministrar lugares
naso, é praticamente imposíbel facer áre- ·
de paseo e atraer turistas? Ainda que as protexidas suficientemente grandes
acertadamente- as áreas protexidas se
(para o futuro da conservación, iso é clapretendan rentabilizar, o seu fin prioritário
ve) sen que canten con habitantes; e poré conservar o património natural do plaque a filosofia da conservación -no mun-·

do actual----: non pode ser disociar conservación da natureza e xente, senón integrales en proxectos de desenvolvimento
sostido. O Plano da Xunta falla nese aspecto, pero é subsanábel , e a presión política debe de ir nesa dirección.
En segundo lugar, non se debía defender
se votar nas corporacións municipais a
retirada imediata e inegociábel do Plano
da Xunta , cando menos por dous motivos: porque o plano, apesar dos seus defectos , é un documento de negociación
válido , e porque no caso de que se retirase habíanos deixar nunha situación ainda
máis precária, porque ninguén había de
asumir o esforzo de redactar un docu mento novo e porque no tempo que mediase -en calquer caso- todo se segui ría deteriorando.

'A con
. fus1on
· ., c.ons1ste
·
en apresentar a
ordenación global do
· território ou a
inclusión de
determinadas zonas
dentro de áreas
protexidas como
alternativas
contra postas"

En terceiro lugar, ainda que moitos ternos
claro que o BNG defende a protección
das fragas do Eume, pára moita da cidadania deste país a impresión foi xustamente a contrária, foi a de que o Bloque
se apuña á protección das fragas .

1

Pala miña banda, creo que se se elimina
do PORN das fragas do Eume a normativa
inecesária, aquilo que non fai referéncia á
conservación das fragas, se se asume unha política de incentivos para orientar e facer compatíbeis as actividades, se se consensua. unha coordenación de actuacións
entre as diferentes administracións implicadas (concellos, Deputación, Consellarias ... ), através dun órgao xestor, para rentabilizar ao máximo os investimentos na
zona, e se se adquire o compromiso político de facer un Plano de desenvolvimento
económico para a comarca, o Parque Natural, máis que instrumento de conflito, será instrumento de progreso sócio-económico. O que acabo de, expor parecerá ambicioso ou inxénuo no contexto actual, pero
é perfeitamente factíbel e, moi importante,
compatíbel co Plano de Parque Natural.
Portante, é aí onde hai que centrar as reivindicacións políticas, non na retirada dun
proxecto que, de conseguirse, deixaria todo moito máis en precário. +
C!ll!l.OS VA LES~
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XORNADAS, POBREZA EMEIOS DE COMUNICACIÓN

A Xunta non fai público o Mapa da Pobreza rematado hai meses

Na Galiza
hai médio millón de
.
pobres, segundo o baremo da CE
.

• CARME VIDAL

As xornadas Pobreza e
medios de comunicación
que sé veñen de celebrar
en Compostela alertaron
sobre o progresivo
empobrecemento da
sociedade galega e o
desmantelamento dos
servizos sociais. Desde a
Rede Galega de loita
contra a pobreza e a
exclusión social (Rega~
denunciouse a caréncia
da Xunta dun programa
integral para solucionar o
problema.
A Xunta ten elaborado desde
hai nove meses un mapa da
pobreza en Galiza no que se
investiron 40 millóns de pesetas pero que ainda non fixo público . Os dados que apresenta
o estudo , coñecidos oficiosamente, falan de 500.000 pobres
segundo o baremo estabelecido ppla Unión Europea (menos
do 50% da renta media por habitante). Ante a esta elevada cifra , estímase que foron 2.000
as persoas acollidas á Renta
de Inserción Social (Risga) nos
tres anos que leva funcionando. A Risga foi criticada desde
diversos colectivos polo seu carácter de acceso demasiado
restrictivo .
Na Galiza o problema non se limita á criación de bolsas de exclusión crecentes senón que se
ve agravado por un progresivo
empobrecemento da povoación.
Segundo Ramón Muñiz, sociólogo e técnico de Servizos Soci ais, hai-que alertar sobre a pobreza colectiva ou difusa e non
só a individual. Trátase asi dunha pobreza baseada na caréncia de bens e servizos , falla de
equipamentos, de formación , de
información e de cultura.
"Se ante a pobreza individual
poden ser efectivos os paliati vos , ante a colectiva urxe unha

planificación global para a sua
solución", Ramón Muñiz defende como única via a contextualización do problema e sinala que
"seguen sen coñecerse as alternativas á pobreza en Galiza, en
todos os anos que leva este governo ainda non sacou o plano
galega de servizos sociais con
proxectos integrais que esixe a
Lei de Servizos Sociais pero
non se está a cumprir''.

Máis no interior
O problema vese incrementado
na Galiza interior onde os índices de pobreza son moito máis
elevados. O informe da Fundación de Estudos Sociais e de
Socioloxia Aplicada (Foessa) ,
elaborado a instáncia de Cáritas, situa a Ourense no segundo
posta do Estado español en número de pobres , cun 32 ,2%.
Nesta relación, Lugo apresenta
un 21 ,9%, Coruña un 19,4% e
Pontevedra, 13,8%.
Dos poucos d.ados sobre a situación galega que aporta o estudo destacan as cifras correspondentes á emigración. No periodo comprendido entre 19821991 Galiza ocupa o 'primeiro
pasto en emigrantes retornados
con 52.483 (o 24%) ao tempo
que , no mesmo periodo , é tamén a primeira en emigración a

Europa nun número de 83.997
persoas. Segundo o estudo de
Foessa, case a metade dos que
sairon do Estado Español nestes anos para traballar neutros
estados europeos foron galegas. A tasa de pobreza e a renta interior por persoa sinalan tamén a Galiza como unha das
zonas máis deprimidas no contexto estatal e europeu.
O desmantelamento do agro e
o mar e o elevado número de
emigrantes retornados son alguns dos principais factores de
pobreza que se constatan desde a Regal que ten entre os
seus obxectivos reivindicar dos
poderes públicos respostas decididas a fortalecer un movemento anti-pobreza a nivel europeu. Esta organización critica
a marxinalización crecente dos
sectores menos favorecidos da
sociedade e a debilitación dos
serv izos sociais dos que, en
Galiza, ten competéncias plenas a Xunta.
A redución do problema a sua
vertente sanitária, a limitación
ás prestacións e a individualización da pobreza son as acusa_.
cións que os membros da Regal
fan á Conselleria de Sanidade a
quen recl~man unha política integral para eliminar a pobreza
de Galiza.+

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

A mocidade galega forma bolsas
de pobreza nas cidades
•MARIA ALONSO

A mocidade galega é un dos
colectivos máis afectados polo empiorame'nto ·das
condicións de traballo
e o incumprimento
das normas de segu ridade e hixiene provocadas pola entrada
en vigor da reforma
laboral.
Segundo declarou
Paulo Carril (Secretariado das Mocidades
da CIQ) no recente
Congreso de Saude
Laboral, alertou sobre
a aparición de novas
bolsas de pobreza nas
cidades galegas configurad as pola xente

máis nova e esixiu a derogación dos contratos en precário,
garantias de estabilidade no
emprego e salários fixos.

Paulo Carril insistiu na explotación a que está suxeita a mocidade que busca traballo, insistindo en que se están criando
colectivos marxinados e
desamparados, fomentado a economia sumerxida e mesmo legalizando o traballo infantil.
Asegurou que o desemprego xuvenil na Galiza
acada porcentaxes dun
40%, cando a média
eüropea está no 20% e
lembrou que estudos
feítos na Inglaterra demostraron que o aumento do desemprego
xuvenil nun 1% significou o aumento da mortal idade total por acidente laboral nun 2%. •
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UNIDADE DO NACIONALISMO

UG destaca a entrada 'con l.ealdade' ·e o BNG confirma a 'pluralidade da frente'

O abrazo de Domingo Merino con Beiras
e Bautista Álvarez sela un acordo histórico .
do BNG teria sido penetrar "na
conciéncia das bases sociais dos
seus enemigos políticos, e ir facendo desaparecer .as formas de
alienación que explican que segmentos populares dean o seu voto para os que o están utilizando
para o seu desmantelamento".
Nun xogo de duas velocidades
que cruza o crecemento do nacionalismo coa involución política do
Partido Popular é onde Beiras situou o desafio do BNG de cara a
conseguir que Galiza trunfe no
exercício da autodeterminación.

!11 CARME VIDAL

O pasado dia 15 rematou
o proceso de
incorporación de
Unidade Galega no
Bloque Nacionalista
Galego co acto formal de
sinatura do protocolo de
integración. Xosé Manuel
Beiras polo BNG ~
Domingo Merino por UG
rubricaron o histórico
documento.

Pala sua banda Domingo Merino
destacou .o «bon momento» no
que se desenvolve a integración
de UG na trente nacionalista xa
que "º BNG aparece con capacidade para crebar o bipartidismo e
para ser visto desde a sociedade
galega como alternativa de governo» . Calificou o modelo centralista de Manuel Fraga de «Caduco e esgotado » ao tempo que
afirmou que o presidente da Xunta está «fóra de xogo na política
estatal na que só serve de freo ás
reivindicacións nacionais de Cataluña e Euskadi para o que Galiza está senda moeda de troco» .

Seguindo as decisións adoptadas
o pasado Xuño polo Congreso de
Unidade Galega e pola xuntanza
do Consello Nacional do BNG do
17 de Xullo, asinouse en Compostela o protocolo de integración
de UG no BNG. A partir de agora,
as organizacións comarcais de
UG instarán aos seus militantes a
facer efectiva a sua afiliación individual ao BNG e, segundo Domingo Merino, espérase que sexa un 90% deles os que pasen a
integrar a fronte nacionalista.

Cultura democrática

Ao acto asistiron representantes
das distintas forzas que forman o
BNG e afiliados das duas organizacións que aplaudiron o que para
todos os asistentes «supón un paso máis na confirmación do avance da organización nacionalista
como alternativa de gover~o».
No documento que formaliza a inse a necesidade de unidade na
tegración acórdase que UG asupráctica política coa pluralidade
mirá os principios políticos do . da própria estrutura social que se
BNG ao tempo que, como os resmanifesta no plano ideolóxico».
tantes colectivos e partidos políticos da frente, conserva a sua
Pluralidade
p~rsonalidade própria, autonomia · do proxecto comun
organizativa e dereito á libre expresión das suas posicións.
Segundo Beiras o BNG defendeu
desde a sua fundación, a pluraliXosé Manuel Beiras en represendade que «desembocou no protación do BNG deu a benvida aos
xecto comun e que estivo sempre
militantes de UG e asegüroulles
aberta a todo indivíduo ou grupo
que, «Como se demonstrou nas
político que asumise simplesmenanteriores integracións de lnzar e
te determinados princípios coPartido Nacionalista Galega, a
muns indispensábeis para verteentrada non limita a identidade
brar unha aliania de clases que
nen a soBerania da forza política
contribua ao proceso de liberaque se integra». Beiras sinalou
ción do povo galego». Galiza naque o BNG ten afirmado, desde a
ción, dereito de autodeterminasua creación no 1982, "ª necesición e anti-imperialismo son os
dade de vertebrar o nacionalismo
tres princípios básicos do BNG
galega de xeito que se conxugaque aparecen formulados no pro-

No seu discurso, Merino explicou
o longo camiño de Unidade Galega até tomar a decisión de entrar
no BNG referíndose á sua cultura
democrática que fixo que celebraran dous congresos até decidir
unha integración apoiada pala
maioria da militáncia.

'UG conservará a
sua personalidade
própria, autonomia
organizativa e
direito á libre
expresión das suas
posturas'.
tocolo de integración.
Ante o que describiu como un
proceso cada vez máis acelerado
de avance do nacionalismo, Beiras sinalou que o grande acerto

Merino sinalou que UG se integra
no BNG con toda a sua bagaxe anterior pero con lealtade ante un proxecto que «ten capacidade abando
para conseguir un país distinto» e
aoque os militantes de UG apoian
«con toda responsabilidade,,.

Mário i.ópez Rico
(Colectivo Socialista)
"A sociedade
galega percebe ao
BNG como unha
unidade"
No Colectivo Socialista ·saudamos
positivamente todas as integracións que respeiten o fondo e a
forma dos princípios do BNG . As
integracións teñen duas fases,
unha formal que é a que ven de
facer UG e outra real, a de cada
home e muller que non só se afilian ao BNG senón que participan
na sua praxe política.
A unidade nacionalista vense prod uci ndo durante moito tempo e
agora dentro do BNG está xa todo
o nacionalismo operativo ainda que
queden forzas políticas fóra que
non asumen a estratéxia frentista.

Os obxectivos cos que acudirá a
frente nacionalista aos comícios
municipais son "penetrar aos con·cellos onde ainda non ten representación, consolidar as alcaldias
e optar polo maior número de
concellos nos que o BNG governe ou· ocupe un papel determinante de cara á formación de governo, cons{3guir unha i~portante
•
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O BNG sinala como data límite o
31 de Decembro para que os Consellos Comarcais transmitan aos
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municipais como alternativa de governo
Para conseguir estes fins o Consello Nacinal do BNG deseñou
unha estratéxia baseada nos
Consellos Comarcais que serán
os encargados de elaborar un
plano de actuación no seu ámbito
territorial dentro da planificación e
coordenación dos traballos de cara ás eleicióhs.

,,

O deseño dunha organización como o BNG foi un grande acerto e
o máis exitoso é saber plasmar a
sua pluralidade nunha militáncia
operativa con independéncia do
partido ou colectivo ao que se
pertenza.+

Con este obxectivo o protocolo
defende a unidade de acción das
organizacións políticas «próprias
e representativas das que Galiza
se dotou para a defensa dos seus
intereses» habida conta que o PP
leva ao país a desaproveitar
«oportunidades de reivindicación
e desenvolvemento económico
en aras de intereses partidarios»
e que o PSdeG-PSOE «Constitue unha garantía para a consolidación da Xunta do PP».+

presenza nas deputacións e consolidar o avance experiementado
nas cidades".

e

Por ser unha frente non hai máis
conflitos dos que poidera haber
nun partido e unha mostra diso é
que a sociedade galega percibe
que o BNG é unha unidade e distingue moi pouco o que hai dentro.
lsto é unha mostra palpábel de que
as diferéncias non se impoñen.

O BNG que~se confirmar nas eleicións
O BNG quer nas próximas eleicións municipais extender a sua
implantación territorial a todo o
país e acadar unha posición determinante que o convirta en alternativa real de Governo.

(

órgano~

nacionais un informe que
permita ter unha visión panorámica para orientar a campaña eleitoral. Alén disto, a organización frentista está a pór en marcha Comi.sións Eleitorais para abordar os
aspectos técnicos da campaña.
Tenta asi o BNG "conseguir que o
crecemento rexistrado nas autonómicas do 93 teña en Maio a
sua confirmación", habida canta
que estas eleicións "son favorábeis ao desaparecer os condicionantes externos que limitan as
posibilidades de éxito nas elei, cións supra-galeqas".+
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Domingo Merino
(Unidade Galega)
"Reforzaremos a alternativa do BNG
. frente á prática caciquil do PP"
Abrese un novo camiño para todos nós de lealdade e confianza
traducida nun traballo fructífero para os que vimos aqui sen outro interese, que o do progreso e o avance dos nasos dereitos
nacionais. E un acto importante, non só para nós senón para todos os que viñeron reclamando a unidade do nacionalismo.

co
:1)

ANOSA TERRA
ENCADERNADA

1978 -1993

Unidade Galega reforzará a alternativa do BNG frente á práctica
caciquil do PP.

)

En Unidade Galega tomamos unha decisión moi transcendente,
costou tomala ainda que tiñamos moi decidido este camiño pero a
escoHa foi abrumadoramente aceitada por toda a nosa militáncia.
Tomamos a decisión porque Galiza está nunha encrucillada na
que pode trunfar o proxecto do PP dunha Galiza sumisa, supeditada ao plano dun partido que pretende copar as institucións en
benefício próprio ou a alternativa plural e nacionalista do BNG." •
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Xosé Rguez. Cid
(Partido Nacionalista
Galego)

"Completa a
unidade de todo o
arco nacionalista"
É un proceso que completa a unidade de todo o arco nacionalista
e que xa se tiña que dar hai tempo, talvez se asi fora xa teriamos
representación no parlamento español e europeo.
A experiéncia dentro do BNG foi
sempre positiva, non houbo nengun problema no proceso e integrámonos como todas as forzas
políticas que o compoñen nos órganos de governo do BNG. Nisto,
a moitos militantes do PNG mesmo lles sorprendeu o estricto funcionamento democrático do·BNG.

presentaba un sector do ideário
nacionalista e ten unha história
que é preciso recuperar no proxecto comun do BNG no que vai
ser un polo máis de referéncia.
Non considero que con isto se peche a unidade do nacionalismo,
quedan ainda fóra do BNG, organizados ou non nacionalistas galeg os. Ainda que o 99% estén
dentro segue habendo persoas
que ainda non viron a necesidade
ou oportunidade de entrar no
BNG. lsto non é pexorativo para a
frente xa que eu son dos que opina que o BNG representa o proxecto comun , pero non podo facer
a idea de que se pecha o proxecto pois queda aberto a calquer nacionalista que queira entrar nel". •

se
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"É a léxica
consecuéncia da
conqición de organización frentista"

Alfredo S. Canal
(Esquerda
Nacionalista)

"O proxecto está
aberto"

que
ámieitorrenomir os
l.

ue o
.utoio a
;,nta
oráicio1 as

31ei -

O negativo do proceso é que
houbo moitos que quedaron no
camiño e isto hai que telo en canta. Este paso pecha un capítulo
· do nacionalismo xa que UG é unha forza política que, con maior
ou menor apoio electoral, si re-

. II

Vega Buxán

O PNG segue mantendo a sua
identidade dentro da frente e
mesmo diría que desde o BNG
poténciase iso pero ao mesmo
tempo o noso partido é fiel aos
principios programáticos da fren te. A relación entre os colectivos
e os partidos que están no BNG é
boa e, a partir deste momento ,
podemos dicer que aglutina por
completo ao nacionalismo". +

Alberte Feixoo

Tomo!

Xesus

ido
~

Dentro do BNG, o que realmente
interesa é que a integración contribua a unha nova correlación de
forzas no país. Na frente están
agora todos os nacionalistas e o
BNG pode ter peso para decidir e
governar.+

(UPG)
"Aclara o panorama:
dunha banda o
españolismo e da
outra o
nacionalismo"
Ternos que valorar positivamente
a incorporación dunha nova sigla
que fortalecerá o proxecto comun
e manterá a sua identidade e inqependéncia como grupo político.
E un paso adiante moi importante
que aclara o panorama político
do país dun xeito definitivo, por
un lado está o españolismo no
PSOE e o PP e polo outro o nacionalismo galega no BNG.
Todos os que coñecen a nasa
traxectória saben que ternos unha atitude clara e transparente no
sentido de fortalecer o que fose
nacionalismo actuante e real e fixémolo con lealdade eri todos os
procesos de integración. Neste
sentido, o camiño tiña que culminar coa unión de UG e asi, desde
a UPG saudamos positivamente
que se teña producido.

Este paso é a léxica consecuéncia do plano do BNG a respeito
da sua condición de organización
frentista onde teñen cabida diversos partidos e colectivos.
Alegrámonos da entrada de Unidade Galega e esperamos que
sirva para fortalecer ainda máis o
proxecto político do BNG. No tempo transcorrido, lnzar traballou coma calquer outro colectivo da
frente ao tempo que conservamos
a nasa identidade organizativa.
Estamos satisfeitos do labor desenvolvido polo BNG até hoxe. •

Guillerme

Vázquez
{lridependentes)

"Cúmprese unha
vella aspiración do
nacionalismo"
Responde a unha vella aspiración
de conseguir a unidade do nacionalismo e demostra que o BNG
permite a entrada de todos aqueles que, cuns obxectivos unitários, camiñen cara á liberación
nacional e social de Gal iza.•
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1978 4.000 pta
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A . coleición

completa
(16 tomos) ao
prezo de
68.000pta/

FORMA DE PAGAMENTO:
PARA A COLEIOON COMPLETA

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

O Ao contado (cheque)
O Domiciliación bancária
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro)
Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CORREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30.

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

BANCO/CAIXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº................................................ .
TITUlAR DA CONTA/LIBRETA ...:............. ,....................................................................................................
................................................................................... Nº SUCURSAL :....................................................... .
POVOACIÓN ................ :............................................. PROVÍNCIA ........................................................... .
Sérvonse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo ó miña canta, os recibos que oo meu
nome lle sexan apresentados por Promocións CuturÓis Galegas S.A. (A NOSA TERRA)
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

ACCIDENTES LABORAIS .

Chovendo pedras
Sen clarexar as circuílstáncias da ex-plosión que afectou aos viciños.do Pase
rreno era a habitual, semellante á
usada na explosión precedente,
efectuada esa mesma mañá. Ao
seu entender o que pudo suceder
foi que a rocha tivese ün corte na
sua estrutura, de tal xeito que deixaba unha espécie de corredor polo que sairon despedidas as pedras. Dixo igualmente que de se ter
detectado esta posíbel falla nunca
se teria activado o barreno "xa que
se miran ao máximo as normas de
seguridade. Sen embargo un enxeñeiro de camiños comentou a unha
viciña da zona que non se pode estar totalmente seguro de que unha
rocha non vaia ter algunha falla e
que polo tanto esa probabilidade
hai que tela en canta en todo momento". "De feito este técnico non
acababa de explicarse moi ben como se traballa nesa canteira".

• XAN DOVAL/A CORUÑA

Venres, 15. Os viciños e
viciñas do Paseo das
Pontes non esquec~rán
ese dia. Serian as doce do
meio-dia cando unha
auténtica chúvia de pedras
caiu enriba de persoas,
casas e veículos causando
feridas e danos ao seu
paso. Chegou sen avisar,
precedida dun abraiante
trono. A causa é que nen o
trono nen a chúv.ia procedia
das alturas celestiais,
senón que a treboada
proviña da terra e estaba
ben localizada. A escc:sos
cincuenta metros duf}ha
rua con edifícios de dez
plantas. Nese lugar un
obreiro de Construcións
López Cao, S.A.,
encarregada dos traballos
de urbanización do Paseo
das Pontes, prendera lume
ao barreno de goma-2 que
desataria a deflagración.
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XURXO LOBATO / V.N.

No Paseo das Pontes estanse. a
levar a cabo traballos para urbanizar esta ampla zona, situada no
centro da cidade da Coruña e sobre a que o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza ditou unha seténcia a prol das. demandas dos
viciños e en contra do Concello
coruñés -ver A Nosa Terrado 26
de Setembro. Unha pera en dóce
da que várias construtoras agardan sacar milleiros de millóns coa
futura construción de pisos de luxo (27 millóns por un de 70 me-

tros cadrados lle pediron a unha
viciña que se achegou pola imobiliária IRGO, S.A. para perguntar).
Neste momento a principal incógnita e se a voadura do pasado día
15 levouse a cabo con todas as
garantias de seguridade que actividades deste tipo requiren. Unha
destas medidas é a presenza dun
técnico en explosivos no momento
da explosión. A sua misión seria a
de controlar a colocación da carga
e comprobar as características

das rochas a voar. Polo momento,
segundo as fontes consultadas ,
non hai constáncia desa presenza.
Os representantes da asociación
de Viciños de Santa Margarita
sospeitan que ese técnico non se
atopaba no lugar dos feitos cando
estoupou todo e investigan pola
sua conta para chegar a sabela.

Falla na rocha .
O artificieiro encarregado da voadura declarou que a carga de ba-

O sucedido está a ser investigado
e a policía xudicial xa está a efectuar as suas pescudas por orde
do titular do xulgado de primeira
instáncia número dous da Coruña,
segundo informou o presidente da
asociación de viciños , .Marcelino
Liste, na xuntanza que os perxudicados pala explosión celebraron o
pasado Luns e na que quedou
constituída, non sen estarzo , unha
comisión de afectados.
En princípio agardábase a presenza nesta reunión do responsábel
de Seguridade Cidadá do concello
coruñés, Esteban Lareo, que finalmente non apareceu . Si se pasa-
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A falta de control converte en ineficaces as regulame

ta

O 11 Congreso de Saúde Laboral, organizado pola CIG, constata que a reforma labo ¡ral
• MARIA ALONSO

O traballo desenvolvido durante
tres xornadas polos expertos que
pa'rticiparon en Vigo no 11 Congreso Galega de Saúde Laboral,
organizado pala CIG, serviu para
demostrar que a lexislación vixente en matéria de protección
da saúde laboral dos traballadores abonda para evitar os accidentes laborais e as enfermidades profisionais, pero non ten unha aplicación eficaz en nengun
dos sectores estudados.
O inaxeitado funcionamento das
inspeccións de traballo e mais a
tramitación dos expedientes por
incumprimento das normas por
via administrativa e non pala penal, están a converter a saúde laboral no agro, no mar, na minaria
a céu aberto e na indústria nunha
mera utopia.

1

O desamparo dos traballadores,
sobretodo dos que realizan actividades que entrañan calquer tipo
de perigo, ten a sua orixe na atitude duns empresários que consideran a saúde laboral como un
gasto e non como investimento,
pésie a estar demostrado xa que
atender e indenizar a un accidentado no centro de traballo é moito
máis caro que adoptar as necesárias medidas preventivas.
Ainda que ao longo do Congreso
foron moitos os expertos que
aconsellaron a criación dun Instituto Galego de Saúde Laboral, similar ao que xa funciona en Nava-

rra, para controlar mellor as condicións de traballo, o representante
da Xunta negou tal posibilidade. O
Director Xeral de Saúde Laboral,
Xaquin Maci_ps, considerou que
abonda co traballo que se está a
facer desde as catro inspeccións
provinciais, coordenadas pola Dirección Xeral da Consellaria de
Relacións Laborais.
Pésie á afirmación da Administración no sentido de que nos últimos anos se ten avanzado moito

na implantación de medidas de
seguridade e hixiene nas empresas, e no labor de inspección para
previr riscos laborais, as cifras de
accidentalidade laboral mantéñense e mesmo están a medrar as
porcentaxes de sinistros con consecuéncias graves para a saúde
física e psíquica do traballador.
Só durante o primeiro semestre
do ano se teñen producido en
Galiza 13.297 accidentes laborais con baixa, dos cales 12.461

rexistráronse no centro de traballo e 836 nos desprazamentos .
A comparación dos dados facilita. dos pala Consellaria de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais cos
correspondentes ao mesmo perfodo do ano anterior, pode aportar
resultados enganosamente favorábeis. No primeiro semestre do
93 producíranse case mil accidentes menos, o que representa unha
diminución do 7, 3 por cento, pero
hai que salientar que o número de

accidentes considerados graves
medrou un 3,2 por cento, pasando
de 469 no 93 a 484 no 94. A Coruña é a província que destaca
nesta evolución a piar dos acci dentes graves, xa que se apreza
un incremento dos mesmos superior ao 27 por cento .
En termos xerais, téñense reduci do os accidentes leves e mesmo
os mortais , ainda que esta evolución positiva non se cumpre no
caso da província de Lugo , onde
os sinistros que implicaron o fale cimento do traballador medraron
uncen por cento . Polo que atinxe
a Pontevedra, o ascenso cífrase
en case un 16 por cento, o que
significa pasar de 19 a 22 accidentes con resultado de morte no
primeiro semestre do ano.
Globalmente, os accidentes mortais téñense reducido, pasando de
63 no primeiro semestre do 93 a 58
no mesmo período do ano 1994.
Por sectores económicos, as estatí sticas oficiais reflicten un descenso da accidentalidade nos
sectores da agricultura, a indústria, a construción e os servizos,
. pero un alarmante incremento no
pesqueiro, pésie a que este sector xa é un dos máis castigados
pola falta de seguridade e hixiene
e a conseguinte accidentalidade.
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Menos horas
e xubilacións dignas
O programa do 11 Congreso de
Saúde Laboral concedeu especial
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das Pontes
ron polo lugar tres representantes
da empresa construtora, López
Cao S.A., un deles o avogado da
compañia. Nengun queria dar explicacións aos viciños presentes
na sala. Finalmente foi o avogado,
Eleutério Arias, quen accedeu a
tomar a palabra coa condición de
dar explicacións ao comezo da
xuntanza e irse a continuación. Dixo que todos os danos serian pagados sempre que non se seguise
coas denúncias. Antes de sair,
nun aparte, comentou á prensa
que en duas ou tres semanas estarian amañados os desperfectos.

Milagre
Foi a palabra utilizada en distintas
ocasións polos protagonistas do
Venres 15. Somente duas mulleres
resultaron feridas pola sólida chúvia. Non falaremos dos perta de
cuarenta veículos e os vinte pisos
danados. Apenas había viciños na
rua a esa hora do meio-dia. Pero
uns minutos antes pasaban polo lugar os parroquianos que acudian á
misa de' doce e pouco despois terian pasado un nutrido grupo de
nais e pais en busca dos seus tillos, que estudan no coléxio dos
franciscanos. Un pouquiño despois
grandes e pequenos terian volto a
pasar polo cenário da desfeita.

A. IGLESIAS

50 anos .de
Bretton Woods
MANuELCAO
Polo a·no 1944 preparábase en Bretton Woods a postguerra co predom ínio absoluto de Estados Unidos nos ámbitos político, económico, militar e cultural. Unha hexemonia tan abraiante só podia producir como resultado un deseño feito á medida duns gañadores que
pretendian selo xa para sempre. Asi constitúese o FMI, o GATT e o
BIRF, chamado lago o Banco Mundial. Das tres, a institución fundamental será o Fundo Monetário Internacional, pois aí está definido o
sistema monetário internacional que, como todos, inclue os métodos de axuste dos desequilíbrios, a dotación de liquidez ao sistema
e os mecanismos de xestión e organización tentando criar un clima
de confianza no sistema monetário a meio e longo prazo.

As explosións continuan. Apenas
unha malla metálica separa a canteira das vivencias. Ao dia seguinte os barrenos volveron a tronar. +
-----------------------------------------------------------------------~---------,
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atención ás precárias condicións
de traballo que se dan no sector
marítimo-pesqueiro da Galiza,
que engloba ao 80 por ·cento dos
mariñeiros do Estado. As durísimas características deste tipo de
traballo constituen o principal inimigo da saúde laboral no sector.

ministrativa, para que se cheguen a cumprir e convenzan ao
empresário da conveniéncia de
cumprir as normas de seguridade e hixiene, os expertos pediron
o estabelecimento dun número
máximo de horas de traballo a
bordo, para evitar que o esgotamento favoreza os xa de por si
doados accidentes de traballo.

do ano, a posibilidade de acolléren se a xubilación anticipadas
dignas e períodos de vacacións
máis longos que os estabelecidos para os mariñeiros de terra.

Estados Unidos, confiado nas suas ilimitadas posibilidades, deseñou
un modelo baseado na estabilidade dos tipos de cámbio só alterábeis
excepcionalmente para correxir desequilíbrios ·graves. O plano White
impúxose ao de Keynes e decidiuse a libre convertibilidade do dólar
en ouro a 35 dólares a onza, unha paridade fixa das mo.edas co
dólar (só podian oscilar nun 1%) _ _ _ _ _ _ _ _ _
senda USA o suministrador de
liquidez pala posesión do 70%
das reseNas de ouro e pala de.....finición do dólar como moeda
de reseNa. Para os períodos de
axuste o FMI subministraria financiación a médio prazo.

Polo que respeita ás condicións de
seguridade que se dan nos barcos, o representante do departaEntre as principais conclusións
mento de prevención da mútua de
apontadas polos expertos que
accidentes de traballo Fremap, Xoanalisaron a situación do sector,
O representante da lntesindical
sé António Martínez Cartelle, sublifiguran a necesidade de unificar
canária, Antonio Rodríguez de Leñou que as deficiéncias máis freas competéncias que agora se
ón, lembrou que o
cuentes consisten
número de horas
atopan dispersas en diferentes
na falta de disposide traballo realizaorganismos nunha única Admitivos de salvamennistración, capaz de velar polos
das nos barcos de Os expertos
to, no mantimento
intereses dos mariñeiros. Este orpesca pode oscilar
deficiente e na sientre as 15 e as 1 reclaman unha
ganismo poderia ter a sua sede
tuación incorrecta
18 por xornada.
na Galiza, como consecuéncia do
dos mesmos. Os
Segundo os . seus 1 timitación das
peso que este sector ten para a
estudos realizados
dados, se un tra- : horas de traballo
economia da Comunidade.
demostran que o
ballador de terra
34 por cento das
realiza 1.920 horas 1 a bordo dos
Os representantes da CIG, Xq.bier
balsas salvavidas
anuais e pasa o
Aboy e Xosé María Longhi Alvaexistentes nos buseu tempo de ócio : pesqueiros, para · ques de máis de
rez, responsabilizaron da grave
no entorno famicrise que soporta actualmente o
20 toneladas de
evitar xornadas
sector, con 15.000 parados na
liar, o marfñeiro 1
rexistro
bruto
dos barcos de pes- 1 de até 18 horas
apresenta algunha
Galiza e .taxas de desemprego
ca fai 5.000 horas
que na cidade de Vigo chegan ao
deficiéncia que _a
e pasa a bordo _
fai inútil no caso
27 por cento do colectivo de mari. de producirse un
arredor de 8.000
ñei ros, ao escaso peso político
cada ano, o que lle
sinistro. Ademais,
que a Comunidade ten en Madrid.
Neste sentido, apontaron a conimpede de feíto
o 20 por cento dos
unha vida familiar
aros salvavidas e
veniéncia de levar a cabo mobilio 16% dos chalecos atópanse en
normal e constitue un imellorable
zacións na capital do Estado simimal estado.
caldo de cultivo para os accidenlares ás que apoiaron os traballates laborais e as enfermidades
dores de empresas como Seat,
A eRtas cifras hai que engadir, a
"porque 15.000 mariñeiros paraprofisionais.
xuízo de Xosé María Longhi, o
dos son coma catro Seat xuntas".
Finalmente, a mellara das candifeito de o 60 por canto dos mariAdemais de reclamaren a tramicións de vida e traballo dos mariñeiros galegos..ainda non ter reatación das sancións da inspecñeiros teria que pasar pola galizado os cursos de seguridade
•• ~ .ción. por Yia. peaaLa riof.1 . .poi a.ad-__ . r.aritia .salarial. par.a DS ~12. _mes.es. ~ ~ marítiJ1ta.e1'ixidQS. pola.L.aL..t . _ .. .~ __
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'0 FMI vai

reaccionando
con dificuldades
aos grandes
cámbios
producidos na
economia
internacional"

Todo este deseño foi funcionando até que a reconstruéión
gas economias europeas e da
Asia Oriental e os déficits norte-americanos fixeron saltar un
sistema asimétrico .na asunción de custos derivados da
corrección dos desequilíbrios
exteriores, incapaz de axustar
as reservas ao ritmo do comércio mundial e que non podia suportar os crecentes movimentos especulativos. Asi, o 15 de Agosto de 1971 o Presidente
Richard Nixon anunciou a suspensión da convertibilidade do dólar
en ouro. A partir dese momento entrouse nun proceso de indefinición até que o Comité Interino do FMI na sua 5ª reunión en Xaneiro
de 1976 lexitimou sobre o papel o feito da flotación máis ou menos
dirixida das principais moedas. En definitiva, a confianza nun sistema liderado polo dólar USA esvaise, senda substituída por áreas
monetárias limitadas, como o SME, e entrándose nunha época de
inestabilidade e desorde monetária, con grandes oscilacións do dólar e hiperi_nflacións nalguns países menos desenvolvidos. Agora, a
situación caracterízase pala dolarización das economías terceiromundistas e pala consolidación do ien e o marco como moedas de
reserva con crecente influéncia. A caída do dólar como moeda de
reserva é comprensíbel pois en Febreiro de 1985 un dólar valía
261 iens, a princípios de 1987 baixou a 158 e en Xullo de 1994 o
seu valor era de 97 iens.
O FMI vai reaccionando con dificuldades aos grandes cámbios producidos na economia internacional e na última reunión de Madrid
manifestouse con nitidez a indefinición e parálise do Fundo ante
cuestións clave como a pretensión de emitir unha nova asignación
de DEG bloqueada, de momento, pola oposición alemá. En xeral , a
Galiza, probabelmente credor neto, interésalle un sistema e unha
política monetária estábel, pois conta con recursos financeiros próPILQ.$_qu_~L .i$P,. s,i,. DO!J ~~ JDYi~t~I! ¡:¡g1,1i,. M~is_ i§JQ JlSlP?.t~n ? . \!.e.r. G.Q _
FMI e si coa élite. parasitária que sofremos. •

LÍNGUA EIGREXA
O Bispado apoia a galeguización das misas no Carballiño

Os .opositores á litúrxia .en galegc;>,
vencellados ao PP, .retiran a sua.campaña
ternativo sé fixo reafirmar a tentativa eclesiástica, retornándose ao
ponto de partida sen máis.

• BERTO ÁLVAREZ/0 CARBALLIÑO

Deus non entende o
galego. lso deberon pensar
máis de un praticante
católico carballiñés para
· decidir recabar firmas en
contra das misas no idioma
deste país. Esta atitude
auspiciada por militantes
do Partido Popular, foi
coñtestada coa indiferéncia
desde o estamento
relixioso e cunha carta de
réplica por parte dos
fregueses comprometidos
co idioma. Desde ambos
dous l~dos, ap(>ntase a un
problema cultural o
detonante da situación
xerada.
Coincidindo cos últimos dias do
mes de Setembro, saltou a loita
idiomática na parróquia carballiñesa. O presunto detonante, veu
xerado pola novena de San Cibrán, -patrono da vila- misada
en galega a princípios dese mesmo mes, e que se viña a unir no
uso do idioma galego ás únicas
duas liturxias dos Domingos, deixando as quince restantes de cada semana para o castellano.
Esta situación xerou en personas
vinculadas co Partido Popular 1,Jn
descontento que tivo a sua tradución na recollida de sinaturas,
deixando cópias do escrito en
vários estabelecimentos da vila e
recabando as sinaturas entre os
fregueses máis próximos.
Os responsábeis da parróquia,
co titular Bieito Sieiro á frente,

As misas en galego
ateigadas
O talante exibido polas duas
partes en litíxio é ben diferente.
Ninguén do bando castelanista
asumiu o liderado, non existindo
responsábeis aos que pedir unha valoración . Sen embargo,
dentro do povo está exteriorizado que son persoas vinculadas
ao Partido Popular -no governo municipal-, algunhas militantes activos da organización.

Unha iniciativa de base contrarrestou a ofensiva dos que protestaban por galeguizar
A. IGLESIAS
unha terceira misa das quince semanais no Carballiño.

non fixeron caso nengun deste
movimento, seguindo coas duas
misas semanais en galega e o
resto en castellano, pero nunha
reunión da reabilitada Asociación Cultural Avantar várias persoas decidiron dar resposta ao
colectivo denunciante. Desde
aqueta, o movimento opositor ao
galego desapareceu por completo e o Bispado provincial expre-

sou dun xeito público o seu visto

e prace coa atitude mantida por
Bieito Sieiro, quen implantou as
duas litúrxias en galega desde a
sua chegada, xa que antes o
castellano era o único idioma utilizado desde o púlpito.
O conflito agora parece entrar nun
ponto morto, xa que os opositores
non dan a cara e o movimento al-

ción nos nenos pequenos. Para
pechar as suas explicacións,
aceitaron que a idea inicial de
abrir un movimento opositor partise danha xuntanza de Avantar,
aclarando que "se soubésemos
que ia ter semellante eco social,
faríamolo como asociación, pero
daquela pareceunos máis prudente facelo a nível particular como praticantes".

6.SOO fieis, e só
duascentas sinaturas"
11

Tampouco quixo quedarse no
anonimato o responsábel da parróqu i a de San Cibrán , Bieito
Sieiro, que desde a sua chegada a vila encarregouse de introO outro bando resultou máis
ducir o galega na litúrxia. Sieiro,
aberto e dialogante. Unha portaintroduciu un novo elemento de
voz comentou o pasado Luns que
debate, ao apontar que a instau"conseguiron trescentas sinaturas
ración dunha nova misa o Doporque lle andaron dicendo a xenmingo polo serán en galega pote que todas as misas serian en
deria ser o detonante, xa que
galega, e cando se descobriu que
até agora as duas misas que se
iso non era certo, moita xente booficiaban en lingua non castellarroúselle", sinalando dun modo
na eran as matinais do Dominimplícito aos sectores máis duros
go. Aclarando isto, Bieito Sieiro
do Partido Popular local como os
explicou que "parece que un
instigadores da revolta. Este cogrupo de persoas está en conlectivo tamén repasou os feitos
tra , e andan pedindo sinaturas
que xeraron o conflito: "ternos
por aí, dicendo que todas as miduas misas en galego aos Dominsas van ser en galega, pero cogos, cando durante toda a semamigo ninguén falou". Oeste xeina hai quince en castellano, entón
to, a mellar maneira de non ennon podemos entender a situatrar en polémica foi ignorar a
ción", non achando dun xeito doaexisténcia dun movimento en
do as causas: "é complicado buscontra, como fixeron os responcar as causas, pero pode estar no
sábeis da freguesia, que recodescoñec.imento da xente. lsto
rren despois á estatística para
parte de persoas que non están
derrubar a oposición lingüística:
alfabetizadas en galega, nada
"esta é un parróqu ia de 6.500
aberta aos cámbios". A todo isto
engádenlle un dado estatístico: fieis, e eles non teñen máis que
"as misas en galega están ateiga- • duascentas sinaturas, o cal quer
das de público, e as outras non",
dicer que non cantan cun apoio
real", aclarando a continuación
.considerando moi importante seque seguirá oficiando en galega
guir mantendo no naso idioma -a
nos dias estipulados e acordamisa da catequese, onde se redos no Consello Pastoral.•
xista o maior índice de participa-

TODO EMPEZOU EN RIBADÁVIA
O GALEGO NA LITÚRXIA É SÓ PARTE DUN CÁMBIO NA PASTORAL DA IGREXA
FRANCISCO CARBAll.0

Xa se advertiran· síntomas de vida no
templo da Vera Cruz ao festexar ·ao patrón, San Cibrán, na sua festa anual. As
comisións debateran quen. ia marcar o ritmo musical , se unha ou outra banda.
Beito Sieiro cortou polo san: nen unha
nen outra, seria o coro parroquial.

vandito está demasiado apagado , se
puramente de idioma, é a loita necesária, inevitábel e urxente cara o cámbio
exceptuamos a diócese de Ourense.
Porque só o actual bispo desta diócese
comunitário na lgrexa galega: sair da
contrarreforma retardada, abrirse a unanima o seu clero cara o cámbio ; os
ha nova autocomoutros non colabo prensión da comuniran, dedícanse a ou dade cristiá, liquidar - - - - - - - - - tras melopeas .
o domínio asoballanAos poucos dias saiu á rua o conflito late de persoas que só
Pero esta boa nova
tente. Ocasión? O avance galeguizador
miran ao. seu banduque nos ven do Carna litúrxia: habia unha misa, a das 11, no
llo, e respirar aire noballiño faime pensar ;
noso idioma; abade e consello pastoral ·
vo. Nunha palabra,
soño que os merlos,
decidiron que foran duas e seguir até que
reasumir o progrma
·que no Abril voltarán
todo sexa na lingua própria do país, cara
do que "empezou en
cantar n·o xardin á
a normalización da vida relixiosa.
Ribadávia" coa equibeira da miña cela,
pa de Miguel, Virxílio
,,
podian dar unha volta
. Ao analisar tal fenómeno, compre ser coie Bieito, coa equi"pa
10
polos igrexários desdadosos coa realidade profunda. Neste
que aceitou de verpertando a ilusión,
caso é- moi fact.íbel. Quen é o abade que
A nominación de Bieito Sieir.o para o Cardade o Vaticano 11 e
·
·
porque paga a pena
dinamiza a parróquia de San Cibrán balliño significa a recuperación dunha · se sentiu animador
que os cristiáns recutemplo da Vera Cruz- do Carballiño? É
pastoral inculturadora e dunha liña de redun cristianismo gaparemos anacos de
don Bieito Sieiro. Un dos tres que remonovación cristiá. É o signo desta ruptura
lego. E niso, como en
enerxia liberadora. E
veron a vida cristiá e a sociedade de Rico pasado negativo e de abertura a unha
todo , a língua é a
obrígame a lembrar
badávia na década dos sesenta. ali coesperanza onde cbnta a utilización norbandeira ; en contra
que en todo cámbio
mezou un dos movimentos de cámbio
mal do galega na vida da lgrexa. lso .non
están os pequenos
hai unhas cabezas e
máis necesários e fondos da lgrexa galese lles escapa aos sectores caciquis ,
negócios de alfomque en toda contraga. Tal ·iniciativa comportaba a desapariimobilistas e clasistas de calquer vila, albras e castas, ratina, ignoFáncia, obscu- , rrevo!ución uns bandullos. Nen sequera
ción do sistema arancelário-mercantilista
dea ou cidade que utiliza o seu poder sorantismo.
na terra de Orcellón podian faHar eses
do culto , a galeguización, a participación
bre o clero local.
bandullos contrarrevolucionários que sados laicos, a denúncia da corrupción caPara pesadume dos que desexan abrir
can forza da sua galbana para afirmarse
ciq1JiJ1.e.~ do . ~s'2Q~ll41,~s ~d<¡> povo,.N~ g.. ,;.:.. · ~·º íJ ~ s~~ tr~a; 1 fí€l! q~ e , l ogo , :tj~líl prqg~~~.~ 1i::_' r,e.g~ngi~9 1 ~1 1 uz, o debate relixioso decontra a esperanza.~
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nas expropriacicíms de terras ao construir
o encaro de Castrelo de Miño. O bispo
Temiño, abortou o proceso. Os tres eregos da equipa de cámbio, Virxílio, Miguel
e Bieito, foron removidos e enviados a
pequenas e afastadas parróquias. Virxílio, despois de reviravoltas, traballa en Vigo; Miguel transformou a parróquia de
Parada de Outeiro, Vilar de Santos; Bieito exerceu en Santa Comba de Bande,
formou co abade. de Bande unha equipa
de vangarda galeguizadora e cristinianizadora. Obispo Diéguez de Ourense, hai
dous anos, decidiu darlle o espaldarazo
ao nominalo abade de San Cibrán do
Carballiño, como quen di da segunda parróquia de máis soleira na diócese.
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'NOn Se trata dun

problema de idioma,
é a loita necesária,
inevitábel e Urx:ente
b·
cara O cam
comunitário na Igrexa
galega"
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l OITA CONTRA ONARCOTRÁFICO
A senténcia do Nécora foi ·o branca.principal dos

ma~ifestantes

As asociacións galegas contra a droga reclamaron
a modificación do código p~nal para os narcos
•G.LT.

A senténcia do proceso da
Nécora contra os
traficantes de cocaína foi
o branca principal da
mobilización convocada
en Vigo pala Federación
Nacional de Asociacións
contra a Droga que xuntou
a manifestantes de todo o
país no bairro de Coia. O
alcalde de Vigo xunto con
vários deputados,
conselleiros, funcionários
e cargos públ icos da loita
contra os estupefacientes
aplaudiron a rectificación
do código penal que
reclamaba Carme
Avendaño para acabar
cos narcotraficantes.
Carmen, Carmen !. O coro dos
manifestar:ite s aclama á presidenta de Erguete e o loito senta
ben a Carme Avendaño cando
se achega baixo os focos ao micrófono , montado no corazón
dunha das campas urbanas galegas que máis chutas de heroina leva pisado: o bairro de Coia.

Encol do macadán da Avenida
de Samil pode haber unhas dez
mil persoas, unha moitedume
de pais con tillos enganchados
no cabalo . Carmen ten luz nos
ollos cando enxerga o mar de
xente. "Para nós é un orgullo
saber que aquelas nais insignificantes que os defensores da
Operación Nécora chamaban
tolas e sen representación estamos hoxe respaldadas por milleiros de persoas".
A presidenta de Erguete vive a
inversión de moitos anos de
portas pechadas e dificuldades
sen conto de milleiros de país
de heroinómanos no anonimato.
Agora convoca "o respaldo de
todos os galegos para as suas
peticións. A prímeira é a modificación do código penal diferenciando claramente o que é un
narco-traficante dun chaiñas enganchado que vende duas papeliñas na rúa: vítima deles!".
Avendaño propón tamén a in cautación de propriedades e

Carme Avendaño pediu máis dotación para investigar o branqueo de cartos do narcotráfico.

contas correntes dos narco-trafica ntes para que revirtan nas
asociacións sen ánimo de lucro
recoñecidas polo ministério de
asuntos sociais. A fundadora e
responsábel de Érguete, recomenda que estes fondos mellaren a dotación da policía contra
estupefacientes e aos inspectores da Facenda para que poidan
chegar ao fondo da custión.
Romai Beccaria e Diz Guedes
aplauden o programa de Carme.
A beira asinten coa cabeza Mariano Raxoi , o líder do PP vigués
Manuel Pérez. Carlos López Riaño, secretário de Estado do Plan
Estatal Sobre a Droga comenta
algo na orella de Carlos Príncipe
mentres aplauden tamén.
A tercera prescripción de Carmen Avendaño é que se faga
cumprir íntegra a condea: non

poden ser tan benév_olos alguns
tribunais ao xulgalos. "Nen unha
soia redención por bo comportamento: o comportamento nolo
demostran na rua matando a
milleiros de mozos e mozas".

Invertir a carga da proba
"Que se invirta a carga da proba
-acrecenta Carmen- e que os
procesados por un delito de narcotráfico xustifiquen ao Estado
de onde sairon os cartas".
Para os 44.000 mozos encerrados nas cadeas por problemas
coas drogas, Avendaño pide a
reinserción social a traveso de
centros nos que podan ser atendidos por profisionais.
Adiantándose á modificación do
código penal, a presioenta de
Erguete calcula que se os do

Necora tivesen sido enxuiciados
por un xurado popular as senténcias serian ben diferentes.
"Que sexa preceptiva a intervención do xurado nos delitos
por tráfico de narcóticos". A amnistía para os reinsertados con
procesos pendentes e a criación
dun grupo especial de inspectores de facenda para grandes
fortunas de contrabandistas de
estupefacientes foron as peticións finais de Carmen Avenadaño. A lista é sen dúbida significativa dun extendido estado de
opinión, a xculgar pola resposta
dos manifestantes ao discurso.

O xornalista Luis Mariñas leu un
manifesto de Méndez Férrin para a. convocatória no que se reclama a exclusión social dos
narcos: "Concepción Arenal acuñou unha frase que Logo foi pintada, máis ben hipócritamente

ANXO IGLESIAS

nas portas da cadeas españolas: Odia ao delicto e compadece ao delincuente. Nós podemos
decer hoxe: Odiamos ao delicto
dó narcotráfico e tamén odiamos
ao delincuente narcotraficante".
Un grupo de nais de Arousa
canta ao pé do estaribel: "O pazo de Baión/ imosche tirar/ para
que os nosos tillos/ podan por
fin curar".
Ana Ferrari, representante da
asociación AGA de Milano declaraba no remate da manifestación: "Para tratar a unha vítima
da heroina compre amor e tamén moita firmeza. A mifra experiéncia familiar toi de nove
anos e sei que as emocións entalan moitas veces o tratamento
posible. Hai que procurar axuda
con outros país e non permanecer aillado".+

ELEICIÓNS EN EUSKADI

A maioria é favo rabel ás medidas políticas

Descende o apoio dos bascos á represión policial contrQ ETA
non parecen ter demasiado eco, _, O discurso dalgun dos líderes
suna, seguiron con fervor ao
nunha campaña que se desende Herri Batasuna parece refle- _ seu lider, Carlos Garaikoetxea,
volver ao estilo de todas as dexar o pequeno descenso que
e corearon fundamentalmente
agoiran os inquéritos e que se
mais. Arzallus, sempre máis
as críticas realizadas por este
protagonista que o presidente
tiña producido xa nos últimos
contra o presidente do PNV,
Ardanza radic·alizou os seus
comícios europeos, asi como
nun mitin celebrado no pavellón
certas desercións na própria bapostulaoos abertfales e criticou
de Silbo ao que acudiron 3000
se. Un dos seus candidatos,
con dureza ao seu pq.rtenaire
persoas.
governamental, o PSE-PSOE . O
lñaki Antiguedad, sinalou: "non
argumento para xustificar o pacpodemos botar a perder nengun
Os tres partidos abertzales cointo que manteñen foi moi colovoto, por moi críticos que sexaciden claramente nunha cousa:
quial: "Se queremos arranxar o mos con nós mesmos".
na necesidade de frear "o voto
españolista", que vaticinan os
ascensor,
hai que estar co veci1
,1 U' '
- ,• Ut" I :•,<J :",<'("_':"(' ..' :-': ñotfb tereelfo, aiñda 'qUe rlün •te
,ds-·simpátizantes<Oá'terceira for- ) · ·in~E.iéritos e qu~ se 1 tradúoiria
za nacio11aiista, Eusko AlkartaPero estes cámbios de opinión
leves ben con el".
nun ascenso de PP e IU. +

bascos pensaban que a combinación de medidas policiais e
A opinión pública basca variou
políticas eran a mellar maneira
moito nos últimos anos. De_sde facer frente a ETA, Un 12%
apostaba só polas medidas polícenderon vertixinosamente os
ticas e un 13 pedía en exclusiva
que apoiaban medidas policiai~
contra ET A e aumentaron os · medidas policiais. A proporción
parece terse invertido. En 1994,
que defenden vías políticas para a solución do conflito. ·Este é
o 43% apoiaria unicamente as
o resultado do inquérito máis
medidas políticas, en tanto que
só un 4% declárase a prol das
importante dado a coñecer nestes úftimos dias de campaña
policiais e un 27 por unha comeleitoral.
binación de ambas.
•M.V.
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En 1'988 un 43% dos cidadáns

AGRO ECOMERCIALIZACIÓN
tenden de carne como os consumidores galegos.

Maximino Viaño
'N~nca

pensamos que Ternera Galega ia ter-o $xito que ten'

Na Europa a tendéncia vai cara un
mercado que prioriza os productos
agrícolas e gandeiros nos que primen
os elementos naturais, sen aditivos ou
procesos artificiais. Galiza é unha
grande productora destas viandas,

pero frouxeaba na comercialización
mesmo considerando como unha eiva
esta vantaxe de agricultura ecolóxica.
Ternera Galega, nasceu como marca
para certificar a procedéncia e calidade
da nosa carne. Catro anos despois de

porse a andar este Consello Regulador
a demanda supera á oferta. O
presidente do seu Consello Regulador,
Maximino Viaño, relátanos esta
esperiéncia e olla cara un futuro que,
para el, "está na nosa ganderia".

gou aos 2.400 millóns de pesemarca coa carne de calidade. A
tas. Este ano sobrepasaremos os
finais do 89 chegamos a unha
Cal é a idea que move á cria3.000 millóns. Susolución que, seción de Ternera Galega?
pón que estamos
cadra, non é a
a comercializar ao
definitiva. EstaA finais dos SO a alimentación
carón da·s 4.000
mos abertOs tanste ano
técnica. moi sofisticada do gando
toneladas de carto a súxeréncias,
facturamos máis ne, a unha meia
vacun fixo que ao mercado checomo a albiscar
gase carne de moi baixa calidaunhas 720 peno mercado e
de 3.000 millóns de
de . A consecuéncia foi que ·o
atapar novas fórsetas.
consumo descendeu o 50%. Gamulas.
de pesetas, o que
liza, pala sua estrutura agrária, ·
Pero semella que
supón unhas
non é competitiva nesa liña de
a Ternera Galega
Que valoración
carne de baixa calidade que se
ten máis aceitafai desta andai ~
4.000 toneladas
·produce case industrialmente. A
ción alén das nona de case un
nasa carne , de calidade, mestus as fronteiras
quinquénio?
de carne".
rada- coa outra no mercado, non
que na própria
era rendíbel para o productor.
Galiza.
Nunca pensamos
Pero a carne non se vendia etique iamos ter o
quetada. Asi que estivemos a
Estámonos aceréxito que tivedebulJar os miolos para atapar
cando ao 20% de
mos. A realidade
unha solución . Lanzamos unha .vai moi por encifacturación da
marca e puxemos mans a obra
carne galega. O
ma da previsión.
para chegar con ela ao consumiEstamos nun volumen de factuque quer dicer que hai outro 80%
dor e que este identificase esa
que non pasa pala nasa denomiración que xa o ano pasado che• ALFONSO EIRÉ

'E

nación . lso non quita que ese
producto non sexa igualmente de
primeirísima calidade. Esta carne
está en mans de moitos carniceiros que siguen a ter un prestíxio
merecido. Pero esa carne non é
competéncia para nós. Tentamos
que, acadando un 20% ·ou un
30% da carne, o resto se siga a
revalorizar.
Fóra de Galiza non é o mesmo.
Estamos a loitar contra unha
competéncia forte e desleal. Estáse a vender terneira galega en todos os pontos de España, sen
que proceda de aqui. Por isa estamos a facer unha campaña importante, chegando con carne
que ostenta certificado de garantia de que é galega, auténticamente galega. Comezan xa a
apreciar verdadeiramente esa seguridade de que están a mercar
un bó producto, pois fóra non en-
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A carne hormonada non hai quen a .t rague'

Se hai coincidéncia entre gastrónomos de todo o mundo da
valia da carne galega, tamén
se afirma que aquí non se sabe tratala axeitadamente. Que
non está os 15 días necesários repousando nas cámaras.

Ternera Galega controla tamén a alimentación dos becerros? Non é o mesmo que sexa n de granxa que do leite.
Ademáis, están as manipulacións alimentárias.

Ternos dous tipos de identi.ficaOs intereses económicos non esción. Os becerros .que maman totán rigurosamente en consonánda a sua vida, teñen un certificado
cia coa calidade
de cor rosa, coa
dos productos.
inscripción de calidad e suprema.
Os carniceiros
queren vender a
cahdade
Non toda a xenté
gesta desta carne,
carne canto antes 1 esta' garant1"da
porque ten me·- , :
moitos prefírena
nos mer_r:na~ ~ ! por unha empresa roxa, pero necesimeten ma1s rap1- :
tan distingir unha·
da outra.
do os cartas no ! externa".
peto. Non é o millor para o consuA carne ten moimidor que se ventos matices, seda a vitela recén
gundo sexa a alisacrificada. A carmentación. Pero
ne precisa maduhai que ter en
ración, ten que estar esmorecida,
conta que aos tres ou catre mepero moitas veces tampouco o
ses os becerros non se alimenconsumidor sabe elexir a carne. A
tan só deleite.
maioria rexeita a carne que xa
perde ese color de vivéza aleganA garantía dci carne
do que é vella.
Pero poden garantir que esta
Cada meia canal das nosas lecarne non ten hormonas, por
exemplo?
·
van un certificado de garantia
que debe de estar exposto no
mostrador. Nel consígnase a
Se nascemos foi precisamente
identificación totai do becerro, co
porque nos demos canta de
número que tivo mentres viviu,
que habia que recuperar o conquen é o matadeiro que o sacrifisumo de carne que descendera
' ca , etc, pero tamén a data na
precisamente pola má calidade.
·que lle deron marte. Por iso o
Non quero meterme nos efectos
consumidor ten todos os eledas hormonas e outra alimentamentos necesários para saber o
ción , pero o que todo o mundo
que merca. Non hai confusión,
s·abe é que esas carnes chegan
vai en letra. Xa non se lle pode
ao mercado e non hai quen as
botar a culpa ao carniceiro, cada
trague.
un pode saber o que merca. A
xente ten que aprender.
Nós non certificamos as cana-

'A .

les, por máis que sexamos un
organismo administrativo da
Xunta. A sua calidade .e autenticidad e está avalada por unha
empresa externa que leva todos
os controis desde que nasce até
que se sacrifica. Fáiselles análises de $angue, de mexos e das
vísceras para que non selles teña dado nengun aditivo químico
non autorizado. Sen eses infames non sellamos as canles no
matadeiro.

hai que ir propoñendo, pero debemos de ser nós quen o fagamos. O noso gran defecto fo i
que non tivemos a quen copiar.
Somos algo singular en Europa.

Gonzalo Fernández, o autor
do informe de Coren sobre a
economía galega, afirmou
que non lle via futuro ao vacun galego, nen para carne
nen para leite.

Non nego as opinións de economistas prestixiosos como Gonzalo Fernández. Pero o que fai
esta xente é que nunca estabelece prazos. Asi non se equivocan . Secadra dentro de cen
anos non hai gandeiria na Galiza. Pero hoxe por hoxe se o futuro non está na ganderia, que
dea unha idea para que podamos sequir vivindo os galegos.
Pensamos que as decisións teñen que ser consensuadas poEl falou da competitividade e holos distintos sectores que entran
xe os nasos labregos venden a
no xogo económico. Polo de · carne a .duascentas pesetas
agora o que piar
·
máis quilo/canal.
funcionou é o
Supoño que, de
manterse estes
sector comercialipre'z os , somos
zador. Ao profuturo
capaces de soductor non ternos
está asegurada
brevivir. Adeque ~nsinarlle
mais, hoxe o que
nada. E máis, se
·
ainda
que
se está a primar
usar outras técnicas baixaria a caxa en Europa é a
teñamos que
calidade do prolidade. O que traadaptarnos ás
tamos é de deducto. Non se
pode afirmar lefender no mercacircunstáncias" . . dam eñte que .
do ese producto
que está a facer.
non ternos futuro. O futuro está
asegurado, ainSecadra o Conda que ternos
sello debía de estar reestrutu rado
que adoptarnos
ás circunstáncias. Viaxei por todoutro xeito. Estou de acorde en
da Europa e non vexo esas fanque a lexislación neste terreo
queda bastante anticuada. Algo
tasias que nos cantan.+

Ainda asi sempre se fala dos
canchullos que hai nos Consellos Reguladores para favorecer ás grande~ empresas.
Non deberian de adoptar outra
estrutura, sendo uns organismos de control onde estivesen todas as partes?

Q
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Nestes momentos xa ternos un
desequilíbrio entre a demanda e
a carne que podemos suministrar.
Por iso é importante que entren
máis productores en Ternera Galega. Será o única xeito de erradicar dos mercados foráneos esa
carne que se vende coa denominación de galega, con eslóganes
moi c~uscos , como carne producida con ar do Norte.
Esto quer dicer .que o producto
galega é apreciado. Doutro xeito,
ninguén ia vender carne de Dinamarca decindo que era galega, se
a nasa non tivese calidade e fama merecida. Ternos ·que apro_veitarnos dese circunstáncia. E
preciso chegar con máis claridade cos nosos distintivos.

Forte demanda
Os productores galegas son
conscientes das posibilidades
que leva consigo esa demanda
do mercado foráneo?
Non se valora na sua medida a
marca porque aqui case toda a
carne é boa. Pero, con marca ou
sen marca, os becerros na ·Gal iza
estánselle pagando ao productor
con máis de 200 pesetas/kilo por
enéima dos canales que veñen
de fóra. O gandeiro dase conta
desta situación, como non se vai
dar. A xente na Galiza non merca
calquer cousa.
A marca estáse a revalorizar na
Galiza moi ben. Hai dous ou tres
anos os carniceiros non querían
oir talar de estabelecer unha marca. Agora estamos a ter reunións
con eles. Pretendemos non só
atraelos á marca, senón explicarlles que ainda que sigan a vender
carne de calidade , non tiren por
terra a marca. O ou1ro dia tivemos en Vigo unha reunión con
150 carniceiros. Algo impensábel
hai un tempo .

E os matadeiros están na mesma liña ...
Os matadeiros galegas mataban
poucos becerros . Estaban dedicados sobre todo a parcos e a vacas . Tamén hai matadeiros que
matan a maquila. A carne que vai
para fóra ten que ir á forza através dos matadeiros. Aceitaron de
bo grado entrar no Consello Regulador. Entraron practicamente
todos na marca e están facendo ...
Pero claro , teñen un mercado estruturado que non poden esquecer dun dia para outro.

A carne de fóra
Fálase dos becerros que veñen
de fóra, sacrificanos aqui e van
como carne galega para os lugares de procedéncia.
. Os matadeiros que teñen ese
mercado non o poden abandonar. Comprendémolo. Non podemos meternos no seu negócio,
pero si que non vaian decindo
que as canales que vende son
de carne galega cando as traen
de fóra. Non van dicer que é mala, pero o que si logramos é que
vendan esta carne totalmente diferenciada. Algo impensábel hai
só dous anos. Son precisamente
eles os que están agora a abrir
os mercados fóra.

Non existe logo o perigo de
que, o mesmo que ocorreu con
outras denominacións de orixe,
a carne chegue de fóra e logo
saia ao mercado como galega?

Cando e
mos ca
marca, a1
dicer iso
. carne. Hé
te que ne
dia o no!
llo, pois
vador, e
se dixero
tranga
Nunca m
carne de
que ocor
expeden
sacrificar
de aqui , 1
liza, sen
tes non e
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Cando comeza. mos con esta
marca, andouse a 'Aqui non se valora
dicer iso da nosa
axeitadamente a marca
carne. Había xente que non entenpois toda a carne
moi boa.
día o noso traballo, pois era inovador, e daquela
se dixeron moitas
trangalladas.
Nunca marcamos
carne de fóra como galega. O
marca, Fráncia ou Catalunya.
que acorre é que os matadeiros
lso fíxonos moito dano. Hoxe os
matadeiros ·están perfeitamente
expeden unha guia da carne que
definidos : A Galega é a carne
sacrifican . Se o fai un matadeiro
de aquí, leva que é carne da Gamarcada e certificada.- A eles
liza, sen especificar a orixe. Anconvénlles porque véndena moites non decían que era de Dinato millar. Non dan servido. As

é

grandes superfícies demandan a
carne marcada.

A carne concertada como galega
ten que ser das razas autóctonas?
Segundo o noso
regulamento o 50%
do sangue ten que
ser da rúbia galega. Os cruces están a dar un alto rendimento pois a carne non
só ten que ser boa a nível de
consumidor, senón que o carniceiro ténlle que sacar rendimento, e estes canales teñen moita
aceitación. •

Garzón
non quixo investigar
"A Garzón entroulle moita présa por retirar da audiéncia de
Donostia as investigacións sobre a desaparición de trescentos
quilos de cocaína, do alixo dunha tonelada que cacharan na rúa
Pello Bixente de lrún en Maio de
1988". Quen lembra ao xuiz
Garzón este asunto, hoxe
arquivado , é o xornalista galego
Pepe Rei , encerrado en
Carabanchel ·desde hai
cincuenta dias. EGIN saca o
artigo de Reí o día nove . "En
base a este apresamento, o xuiz
Garzón procesou ao capo
Laureano Oubiña, ao que
acusara de terlle comprado
droga aos policías destinados no
País Vasco. Claro, a partir de ai
púxollo doado ao avogado de
Oubiña durante a vista: "No caso.
de que o meu cliente, que leva
anos no trullo, fose o comprador,
quen foron os vendedores?( ... )
Baltar Garzón.
Pero a pergunta do avogado de
Oubiña era a Bicha, como din os andaluces. Onde están os
vendedores, Garzón? Daquela, o fiscal do Estado Leopolodo
Torrres anunciou que haberia unha redada contra os narco-policias
corruptos que operaban en Euskadi. ( .. .)De ter seguido adiante,
Garzón teria atopado que de feíto non·foron trescentos quilos os
que despareceron senón case mil; que no momento da incineración
a droga foi sustituida por Prenatal e que a coca foi transportada
desde lrún á Galiza tras forzar a porta traseira do cam ión que a
gardaba. E se Garzón mirase ainda máis atrás, poderia atopar
outro cargamento superior a unha tonelada de cocaína,
estacionado na alfándega de lrún , que tomou rumbo a Galiza con
toda tranquilidade". •
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Concelleiros revoltados
contra o alcalde·de Nigrán
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O número 17 da revista de Nigrán (Pontevedra) EL V ALI.E, entrevista
aos concelleiros Pedro Español, responsábel de economía e Manuel
Rivera; responsábel de urbanismo. Ambos dous concelleiros do PP
taran cesados das respeitivas prazas o pasado mes de Xuño sen o
alcalde dar explicación nengunha. "Tan pouca participación ternos
os concelleiros -explican os dous cesados- que até nax votacións ,
que son persoais , votaba el por todos"( ... ) Non tomos ao pleno
onde se aprobou a privatización da auga e advertimos aos
compañeiros que miraran qué tacian porque ian perxudicar a
Nigrán". Español e Rivera aseguran na entrevista que o_concello
está á beira da creba técnica cunha débeda que reborda os 800
millórís. Califican de omnipotente ao Alcalde e subliñan que no
Concello ''todq se amaña entre o Alcalde e o Secretário sen que os
concelleiros pinten causa". Os concelleiros cesados citan unha
proba do desánimo que infunde esta actitude do Alcalde: "como
mostra do desencanto .está o mitin das europeas en Nigrán , no que
participou o próprio presidente da Xunta. De Nigrán eramos menos
de 50 persoas". A policía municipal de Nigrán retirou a revista El
Valle dos quioscos.•
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A CIA pagaba
á direita do Xapón
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O Partido Liberal Democrático (PLD) que governou en Xapón os
últimos trinta e oito anos estaba finanzado pala CIA, segundo
explican protocolos da Secretaria de Estado norteamericana recén
publicados. "A Axéncia Central de Espionaxe (CIA) -cerita The New
York Times do día 1O- entregou diñeiro ao PLD e a membros desta
formación política para recadar información sobre .o Xapón,
desartellar a esquerda e facer do pais un valado contra o
comunismo . O PLD perdeu o poder o ano pasado despois dunha
série de casos de corru.pción e tormou alianza cos seus grandes
inimigos, os socialistas que combateran aticadamente durante
moitos anos grácias aos cartas da CIA. O PLD criou opinión
favorábel aos Estados Unidos e detendeu a continuaidade das
bases USA no território". •
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Este Domingo dia-23, ás 12 da mañá, celébrase en Compostelá unha manifestación de soli-

1

dariedade con Cuba, sob o lema: "Rompamos
o bloqueo! Paremos a agresión!". Entre os

-1

convocantes encóntranse asociacións de amizaqe, partidos, sindicatos e diversas ONG's.
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POLA INDEPENDENCIA DE CUBA

•BI

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DO BLOQUEO

Ale
tod
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PILAR FERNANDF.Z PAZOS / RAFAEL DEL MORAL
co·recrudecimento do bloqueo e o aumento
da tensión interna en Cuba, os EE.UU. pretenden criar un clima internacional favorábel á sua intervención na llla, e á vez.eliminar calquer exemplo que poda representar
unha alternativa ao modelo que o imperialismo reserva a Latinoamérica e a todo o
Terceiro mundo.
Mais, os especialistas do "marketing" non
nos venden asi este modelo. Envólveno en
papel celofán, póñenlle un laciño e fotográfano polo seu mellar lado. Asi, todo pode
resumirse na frase que hai uns meses pronunciou o presidente dos Estados Unidos,
Bill Clinton: "o povo cubano o que quer é
democrácia e libre mercado". E xa ternos
un produto, ben camuflado e maquillado,
listo para servir.
Porque, quen se atreve a dicer non á democrácia e ao libre mercado? Non é ademocrácia o poder do pavo? E non é o libre
mercado a liberdade para intercambiar,
mercar, vender ou chegar a acordos comerciais sen impedimentos? Pero a frase ten a
sua trampa.
Clinton atribuése o direito de interpretar a liberdade de todo un pavo e de imporlle as
suas decisións. Unha senténcia, aparentemente irrebatíbel, que só pode calificarse de
imperialista. Porque é o império o que decide o que é admisíbel nos seus "domínio-s", o
que estabelece as leis máis alá das suas
fronteiras. Se o que o povo cubano quer é
democrácia e libre mercado, isa haberá que

a

Guerra do Golfo, e que hoxe segue governado por unha monarquía absolutista.

darlle. Pero haberá que asegurarse, non
vaia ser que o que lle aterecen a Cuba sexa
gato por lebre, ou miséria por democrácia.
A ninguén debería estrañarlle xa o peculiar
sentimento democrático dos governantes
dos EE.UU. Un sentimento que os conduce
a celebrar eleicións con escasa participación, alternándose no poder republicanos e
demócratas, impedi ndo que calquer
opción sen poder
- - - - - - económico poda ser
escoitada e deseñando as suas campañas
políticas
como se se tratase
do último anúncio
dun refresco de
cola. Pero ainda
máis exótico é o
seu sentimento democrático no plano
internacional. Na
::;ua conceición do
mundo, os EE.UU.
non aceitan que poda existir democrácia
sen libre mercado. Pero non necesitan democrácia se -existe libre mercado.

Ou se unhas eleicións non deitan o resultado
agardado, como en Nicarágua en 1984, sempre ficará o recurso efe armar, treinar e financiar a un democrático exército de mercenários que, como ali, se converten en !citadores
pala liberdade. E asi chegamos á moi democrática e violenta Colómbia, á democrá-

-

-

-

-

-

-

'Non son as suas
conviccións democráticas
as que moven a
actuación internacional
dos EE.UU'.

Resulta chamativa a colaboración e o apoio
económico e militar, supernos que democrático, que os· EE.UU. prestan a países
que distan moito de ter a menor proximidade coa democracia. Tal é o caso de Marro.ces ou o de Kuwait, cuxa democratización .
foi un dos argumentos ca que se xustificou

ciados
e
meninas meninos
da rua no
Brasil , asasinados
por comandos param i1itare s, ou ás re centes eleicións en
Guatemala onde só
participaron un 20%
dos eleitores.

Se esta é a democ rác ia que Clinton
está a preparar en
Cuba, ·non é de estra ñ ar que o povo
cubano siga resistíndose, despois de tantos
anos, a aceitar os bons desexos do seu poderoso viciño do Norte.

Podemos concluir que non son as suas firmes conviccións democráticas as que moven a actuación internacional dos EE.UU.
Quizá a explicación da agresión a Cuba estexa entón na segunda parte da frase de
Cli.nton: o libre mercado. En princípio, a liberdade para o intercámbio comercial pare-

ce atractiva. Pero esta liberdade só existe
para quen ten o poder de fixar as condicións do intercámbio e determinar o que hai
que producir, en que cantidades e a que
prezos. Segundo The Economist, publicación nada suspeitosa de esquerdismo, "se
os países ricos levantasen todas as barreiras que impoñen á importación de produtos
e matérias primas dos países subdesenvolvidos, o Terceiro mundo poderia aforrar o
duplo do que re9ebe en conceito de axudas
ao desenrolo". E máis, nun informe recente
das Nacións Unidas afírmase que "é o Norte opulento e non o Sul subdesenvolvido o
que se resiste ao axuste estrutural da economia". Talvez, o que en verdade sucede é
que a única liberdade de mercado con que
conta o Terceiro mundo é a de pagar a débeda externa. Neste sentido resultan significativas as axudas dos países desenvolvidos ao Terceiro mundo , como é o caso dos
Fundos de Axuda ao Desenvolvimento investidos polo Governo español en Venezuela, Chile , México ou Colómbia para a
construción de cárceres.
Na nosa opinión o levantamento do bloqueo
non pode ser empregado como moeda de
cámbio para unha pretendida transición democrática ao gasto ocidental. Só o pavo de
Cuba, sen presións nen inxeréncias de nengun tipo, teh direito a decidir o seu destino,
a sua forma de governo e a sua orientación
sócio-económica. +
P1LAR FER ·Ai\LJEZ

PAL.o:

e RA1 AEL DEI.
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son membros da A'iociación Galego-Cubana
Francisco l/i/lamil.

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

TODA COLÓNIA NECESITA UN ESTADO PRÓPRIO
O recente debate, no Parlamento Galego e
no Senado, nos que se tratou dun xeito directo e inistente o modelo de Estado, foi conveniente mente aproveitado unha vez máis
por catalán~ e bascas, para lles lembrar a todos que son nacións con características próprias e que non renúncian a defender ese direito mediante o modelo organizativo que
lles sexa máis apropriado. Fraga, o "noso"
presidente, que exerGe con man dura o control dos meios de comunicación para realzar
a sua figura e illar aos movimentos sociais,
tamén estivo no seu lugar: fixo españolismo
e rebaixou a Galiza ao papel dunha rexión
de España, para que desde Madrid non se
dubidase de que, para el, "autoidentificación"
e "autonomismo" teñen os limites exactos da
defensa da pátria española.
En fin, que todos estiveron no seu papel. ..
menos o nacionalismo galega, que desaproveitou este debate, dando a impresión
de que só está preocupado pólos problemas económicos e sociais moi imediatos,
ou que non lle interesase neste momento
espallar na sociedade o problema colonial
de Galiza e as alternativas necesárias para
dar unha solución de fondo. Nen BNG, UG,
FPG ou. CG foron máis alá do comentário
abrigado ou da contestación parlamentária ... careceron de forza, de iniciativa ou nadaron máis unha vez na ambigüidade sobre
a proposta político-administrativa que queren para Galiza. Pero sen un proxecto de
país claro e obxectivo resulta difícil gañar
vontades e transformar realidades, por máis
que poda transitoriamente gañar espazo
eleitoral; porque cria confusión nos cadros
políticos e, pro.gresivamente, toda a atracción do proxecto queda nas mans do líder
de turno, das suas virtudes e defectos, e
dos grupos de poder internos.

e clases sociais máis pobres e marxinadas
(labregos, obreiros, mari"ñeiros, emigrantes,
parados...), por iso toda tentativa de reproducir proxectos políticos conservadores ou socialdemócratas, que tanto éxito teñen neutros
lares careceu de base social e apoio económico. Por iso, forzas como o BNG foron atraguendo a miles de asalariados e mozos que
descobriron progresivamente como .a esquerda española ia incumprindo promesas, executando o programa da direita, e mantiña a
discriminación desta
vella nación. .
As persoas que se
achegaron masiva- - - - - - - mente nos últimos
anos viron como os
nacionalistas sempre estiveron na defensa contra o peche dunha empresa,
a desfeita dunha fraga ou por conseguir
unha mellar calidade de vida, en poucas palabras: que
eran a esquerda
real! Pero isto xa o
·sabían, e, mália sabela, moitos non se achegaban ao nacionalismo (a esquerda real), por que? ... Moi sin·xelo: porque non estaba claro se o anceio
de construir un Estado próprio ia xerar unha
etapa de violéncia e desestabilización. lsto
tamén quedou clarificado nos últimos anos
cando desde a maioria absoluta se optou
pola via política para conseguir calquer obxectivo e se condenou interna e publicamente calquer intento armado.

briu a falácio doutros proxectos e demostrouse, mil e unha veces, que o nacionalismo é máis consecuente e tanto ou máis
"plural e democrático" que calquera dos
partidos governantes. Por iso hai, ademais
dun avance eleitoral, un maior peso das organizacións sociais. Unha confianza importante que non podemos desperdiciar!
Por iso resultan negativas certas ambigüidades nas propostas: que se federación, que se
confederación ...
Onde quedou o da
Soberania Nacional
e un Estado Pró - - - - - - prio? O da federación nen merece comen tá r i o, é a proposta tradicional da
esquerda española
(que lonxe está EU,
da postura do PC en
1936 recoñecendo o
direito de Galiza á
independéncia). Propor unha confederación das nacións do
Estado español no
marco da Unión Euro pea é converternos definitivamente nunha província, é xogar
á segunda división, é non decatarse de que
desde o 70 modificáronse moitas causas en
Europa, por exemplo que España cedeu parte da sua soberanía e que cada vez se toman
en Bruxelas máis decisións importantes. Só
un Estado Galega no marco europeu pode
ser unha proposta que remate con calquer situación colonial, ou neocolonial.

'A xente non se achega
ao nacionalismo porque
o vexa máis moderado,
senón porque o tempo
descobriu a falácia
doutros proxectos'

mos atados a ese carro, e é un camiño que
se pode andar, de contar con outras forzas
europeas para transformar esta situación.
T ampouco se trata de que pensemos que
vamos conseguir un estado próprio e unha
Europa Socialista dun golpe, xa que haberá
pasos intermédios (moitos, mesmo con formas que pasen por uñha ampliación da Autonomia, ou confederación), que dependerán da correlación de forzas, a mobilización
social, a situación internacional, etc ... Pero
todos estes pasos tácticos e estratéxicos
deben ter un obxectivo claro sempre presente: un Estado Galega e impulsar unha
política de esquerdas.
Para avanzar neste sentido hai que predicar isto, tanto internamente como ante a sociedade, claro, dando todos os argumentos
necesários, convencendo. Demostrando
que este é. o único camiño para sermos nós
mesmos e rematar coa marxinación secular. Se non se predica e mobiliza por estes
obxectivos, de nada valen as mellares intencións de deputados, concelleiros, delegados sindicais e militantes, porque cada
votante estará asumindo un proxecto distinto de país e sociedade. Asi pode que avancemos moito no presente (que o dubido,
porque este papel xa o fan outros), pero vamos cara o desastre no futuro.

Sabemos tamén que o conceito de soberanía
é hoxe distinto a hai vinte anos, xa que o
mundo está empequenecido, e abrir fronteiras e actuar coordenadamente en temas eco- ·
nómicos e sociais son avances positivos, que
ainda que moitas veces distorsionados ou
traicionados, debemos compatibilizar co naso
proxecto nadonal progresista. só deste xeito,
Resulta evidente que a incorporación á
sen renunciar a un Estado Galega sementaremos conciéncia de nación, e ser galega
A xente non se achega ao naci-Jnalismo · Unión Europea é até hoxe má para Galiza,
(
~..
~ ., ·' ~ ' i 4t :" ..
·~
\ · ,. porque o(vexa máis . moderada, ou porqu.e . . xa que está homoxenizada, polo. conserva- , , .será algo distinto do español, sen· que iso sig1
1
1
O naéionalismo galega sempre foi, e seguirá .. poda deixar polo caniiño parte' da ideoloxia;/ ·du-rfsnio 'e· as transnadonais (iguar
-o J ni~ique ser nen máis nen meriós
eles , só
a ser, a resposta aos problemas dos sectores
e obxectivo, senón porque o te.~po deseo-}·· estad.o Español, por certo), pero nós estater os mesmos direitos e. ser nós mesmos!•
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EL El ClÓNS EN ALEMAÑA

Os pos-comunistas gañan en catro dos cinco distritos do Berliri Oriental _

Kohl paga a primeira factura ·da unificación
verno de Bonn enfrentou a reunificación. A defensa da própria
identidade, a conciéncia de ter
unha história diferente , unha
cultura e uns valores en ocasións contrários aos imperantes
no Oeste, forman a base do éxito do POS no território da ex
República Democrática;· amosáno resultados como o 19,3 por
cento dos votos en Brandemburgo ou o 17,1 en Turínxia. Pero tamén en certas rexións do
Oeste o crecimento do POS en
relación ás eleicións anteriores·
·é considerábel, en Bremen pasou de 1,1 en 1990 ao 2,7 actual; en Hamburgo, do 1, 1 a 2,2.

• BEGOÑA MOA/BERUN ORIENTAL

Alemaña, o espello onde
todos os dirixentes
europeus se miran, dá
unha vitória pírrica á
direita, en tanto que o
éxito dos chamados pos-comunistas no Leste pode
ser o início de cámbios
para toda a esquerda.
Festa e champan a esgalla para
todos , pero para uns francés ,
para cutres alemán e para outros ... producido no Leste. Se na
noite do Domingo 16 todos os
partidos celebraron algo, un dos
quemáis razóns tiña para facelo
era sen dúbida o POS.

Frente ás acusacións de seren
.. herdeiros directos do partido úni-·
co na ROA, os meios máis independentes recoñecen que só a
A SPD subiu un 2,9; os Verdesmetade dos deputados do POS
Al ianza 90 medraron nun 3,5
tiveron algunha vez o carné do
por cento e os Liberais do FDP
PSUA; nove deles non son do
conseguiron o case milagre de
Leste, senón "wessis", como o
estaren representados no Bunsindicalista Manfred Müller; aldestag sen teren presenza en O POS acadou o 20 % dos votos no Leste e mellorou na ex República Federal onde·espera implantarse nos próximos meses.
guns non son sequer mernbros
nengun dos parlamentos rexiodo partido, como o escritor Steas públicas de televisión recorde extraditar de forma imediata
nais. O POS dobrou case o seu
de ininterrompida campaña eleifan Heym e outros, como Gregor
dou as máis vellas e desacrediaos kurdos acusados de colabonúmero de votos en todo o país,
Gysi ou Christina Schenk particitoral: desde seren os herdeiros
raren co PKK).
tadas campañas da histéria antipasando dun 2,4 a un 4,4, rnen do Partido Socialista Unificado
paron dalgunha forma na oposicomunista.
da ex ROA, a denúncias contra . ción ao rexirne. Gysi foi avogado
tras no Leste se constitue na
moitos dos seus candidatos, enEntre a presión da CSU e a neterceira forza política, deixando
de moitos procesados por perCo paso dos dias, a eufória da
cesária compracéncia co FDP tencer ao grupo de defensa dos
tora dos parlamentos deses
tre eles o próprio Gysi, de seren
celebración dá paso á análise
colaboradores ou membros actiDireitos Humanos. Tampouco
"Lander" aes Verdes.
s.en eles non dan os resultados
son os representantes da "nosda situación real. A coalición gapara manterse no Governo- a
vos da Policia Secreta, a Stasi.
Theo Waigel, secretário xeral da - ñadora ten unha maioria de só
cara do chanceler mudou moito
tálxia comunista" xa que máis de
do Domingo ao Luns ou Martes;
dez deputados máis que o conGysi conseguiu case o cincuenun 20 por cento dos seus votanCSU, os social-cristiáns bávaxunto da oposición, (341 CDUtes encóntranse entre os máis
xa non expresaba alegria, senón
ta por cento dos votos no seu
ros, e o o home de máis peso na
CSU-FDP frente a 331 do SPDnervosismo e necesidade de
distrito eleitoral no Berlin Leste
novas do censo.
coalición CDU-CSU-FDP, tras
Verdes-PDS) e a mesma correxustificar con referéncias a oue portante o mandato directo
Kohl, non podia contera sua raiPero eles saben que agora tetros precedentes, a formación
lación de forzas dentro da coalipara o Bundestag, xunto cos
va diante do avance constante
ción ten variado moito. A CSU
ñen que demostrar "o que é eviseus compañeiros Christa Luft,
dun governo que, pésie ao seu
do POS no serán do Domingo.
aumenta moito a sua influéncia
dente que xa non existe", por
eslogan eleitoral, ninguén na
Manfred Müller e Stephan
Non contento con chamarlles
exemplo o estalinismo, o falseafrente ao FDP, que pasa de 79
oposición considera estábel.
Heym. En conxunto correspónconstantemente "comunistas" a
a 47 diputados. Se Waigel demento da democrácia na base
denlle ao Partido 30 deputados
modo de insulto, chegou a comclarou ao coñecerse os resultaProduto da RFA
na nova lexislatura e ficaron moi
ou os intentos de evitar que. as
paralos ca neonazi partido dos
dos finais que non queria "abudiscusións internas transcendan
perta de superar a barreira do
Republíkaner. O Ministro de Fi5% a nível nacional.
·
publicamente.
sar" da sua nova posición, reco"O POS non é unha relíquia da
nanzas e representante da asa
ñeceu porén que o mesmo Luns
ROA , senón un produto da
máis reaccionária da CSU non
lles pedira a Kohl e a Kinkel a
RFA". Gregor Gysi, o máis popuQuen son, logo, e de onde veCando Stefan Heym ,. aos 81
sabia a quen botarlle a culpa do
destitución da até agora Ministra
lar dos novas parlamentários do
ñen os membros da "banda de
anos, abra o novo período lexisavance "comunista" e tirou conlativo do Bundestag por ser o
de Xustiza -membro do Partido
Partido Socialista Democrático,
Gysi", como lles chaman os
tra os Verdes : "O POS roubou parlamentário de. máis idade ,
expltcaba dunha forma tan sinmeios alemáns?
Liberal- "por non cadrar a sua
lles a eles os votos no Leste por
seguramente recordará a frase
conceición da xustiza coa dunha
xela o fundo da incomprensión
non terse diferenciado e distande Gysi ao coñecerse os primeiPor un lado parece certa a afirdos outros partidos e da sociecoalición de centro conservaciado o suficiente dos extremismación do dirixente de seren un
dor". (A Ministra tivo duros enros resultados: "O cám.bio emdade do Oeste de Alemaña que
tas". A lamentábal comparecénfrentamentos públicos con Kohl
peza coa oposición, pero non
ainda acredita nas acusacións
"produto da RFA", quer dicer, do
cia de Waigel na rolda de particando hai médio ano este tratou
vertidas contra eles neste ano
xeito anexionista con que o gopode terminar nela". •
dos convocada polas duas cade/

LATINOAMÉRICA AFERVER

A primeira intervención norteamericana en contra dun governo golpista deixa moitas dúbidas

Aristide retorna pero non governa
O enviado das Nacións Unidas
afirma que o ocurrido en Haiti
supon un cámbio de sentido e
un aviso para todos os posíbeis
militares con arelas golpistas.

•M.V.

Un observador das Nacións Unidas, destinado a Haiti, para'velar
polo regreso da democrácia, representada no presidente Aristide, destacou a paradoxa de ser
esta a primeira vez que os Estados Unidos intervíñan en América para derrocar a un dictador e
repoñer a un presidente eleito.
Os máis dun cento de intervención s ianquis no continente,
neste século, serviron para derrubar ao líberal Jacobo Arbenz
en Guatemala, ao socialista
Salvador Allende en Chile, a
Juan Bosch e ao coronel Caamaño en Santo .Domingo, etq.
En todos os casos os seus sustitutos foron militares de carreira, formados en académias nort~am~ric~na.s. ·· · • ·: ' . , .. . .
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Mais, o próprio Aristide non está
tan convencido diso mesmo. El
foi derrocado no no 91, cando xa
Unión Soviética non era "unha
ameaza" e as suas promesas de
asisténcia social para os desposeidos da empobrecida illa mal
podian supoñer "un risco para a
seguridade dos Estados Unidos".
Contado, Os Estados Unidos tiveron o patrocínio, mal disimulado, da instauración no poder de
Raul Cedras, un tirano que fixo
bon ao clan dos Duvalier. Unha
notícia· de prensa recente, procedente dos Estados Unidos, informaba de que o xefe de policia de
·. 'Haiti 'con Cetltas 'era u-r.1 tbnspíl'
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Condicións para Aristide
O retorno de Aristide, eleito uns
meses antes de ser derrocado
por máis do 70% dos votos, sofre uns duros condicionantes:
deberá convocar eleicións dentro dun ano (o tempo no que es_ tivo no exílio canta como periodo de mandato) e terá que aplicar unha doctrina económica liberal, absténdose de calquer
"desvio populista". Condición
esta última que non deixa de ser
case unha caricatura do doctrinarismo económico imperante,
tendo en conta que Haiti é un
. país cun minúsculo aparato público de apenas unhas dúcias
de persoas e un orzamento á
par do dunha mediana vila galega. -OQrno · gar~mti a de ·~u~. Aristi , '
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de cumple, a prensa, xa fixo circular o rumor de que se está a
preparar un atentado contra a
sua vida. A esperanza para os
haitianos é que con esta "democrácia", instaurada po~os marines, ·os gorilas de Cedras deixen de invadir domicílios privados para torturar e asesina~. E
nen iso é seguro.
Probabelmente a outra imediata
e egoísta razón da invasión norteamericana esteña en liberarse
dos 40 mil haitianos, actualmente
refuxiados en Guantánamo, e
dos que poderian vir detrás.
Cedras, no entanto, disfruta dunhas luxe>sas vacacións na llla de
Contadora (Panamá) , ao carón
dos domicílios que xa antes ocuparan o Sha de Pérsia e o ex-pre'Si9ente español"' ~eelte--suárez. +
•lft·~' ~¡,~,"f.::'t"1"', .t,~ ,~
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Aristide non ocultou nas suas primeiras declaracións os condici onantes
cos q4e asume a P.residéncia.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Non é un
mérito, a e$tas
alturas, para
Camilo José Cela
·ter recebido o
, Prémio Planeta (50
millóns). Non é
máis que a mostra
dunha proverbial
cobiza. Todo o
mundo sabe, e a
quen non o sabia,
Delibes lembroullo
esoutro dia, que
este prémio é
negociado cada
ano cun autor
famoso que turre
das vendas. Por
suposto, a editorial
garante o primeiro
prémio.

...

No Programa El
Larrtuero da
~
'
Cadea Ser,
lembraron alguns
d eta11 es
extradeport .IVOS do
xornalista Luis
Herrero de Antena
3 . Este Herre ro e,
f 11 d
1
1. o e aque
ministro franquista
chamado Herrero
-r: · d
E
· ,
1eje Or.
0 plOr e
·
· O
que saiu ao pal.
agora XOrnalista de
Antena 3 era O
director dun XOrnal
de Castellón un 22
de Febreiro de
1981 dia no que
'
se publicou un
editorial titulado
- ,t- -u·i=:-lo-...;ec·· e
~-r;-tn-s-- ---r
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GLOBAL

Desmentido
de EFE

amosabamos a nasa postura ao
respeito do que supón a Monarquía española como negadora
dos direitos que á Galiza lle corresponden como nazón.

HERMO

O pasado dia 1O .Efe entrevista
a José Ramón Fernández, vicepresidente cubano. Naquelas
declaracións pediu o voto para
Manuel Fraga lribarne.

Pois ben, cando o grupo de simpatizantes e militantes de Galiza
Nova nos atopabamos distribuindo as octavillas nas imediacións do concello, alguns de nós
tomos "detidos" momentaneamente por vários inspectores da policía
de paisano,
os cales, re- ¿Qué dices?
queríndonos a
documenta- No te entiendo
ción, ameazá- ¿Puedes
ronn os con
fortes multas hablarme bien?
por parte do
Governo Civil
e incluso chegaron ao extremos de zarandear e rexistrar a un mozo polo
simples feíto de desplegar unha
bandeira galega.

Pois ben, o mesmo dia, Fernández reúnese con representantes
do Bloque Nacionalista Galego e, segundo
a sua voceira
Encarna Otero, Oproblemaé
o político cubano díxolles que quevostede
el non dixera
publicou unha
aquilo.

información

Tres días desonde se acusa a
pois, vostede
asina unha in- EFE de mentir.
formación titulada· "O vicepresidente cubano desminte que pedise o voto para Fraga". Empeza vostede a información con frases entrecomilladas
que parecen ditas por Fernández. Despois di que lle dixo Encarna Otero que lle dixera o señor Fernández que o que dicia
Efe que dixo non o dixera.
?alientamos aqui que nos dias
posteriores, tanto en Galiza ca.:
mo en Asturias, José Ramón
Fernández non fixo nengun desmentido da nosa información
apesar dos seus reiterados encontros coa prensa.
Vostede nen sequer falou co vicepresidente cubano, utilizou
unha intermediária para entrecomillar frases suas. Pero o
asunto non é ese, porque estou
seguro da veracidade das de-

claracións de Otero, o problema
é que vostede publicou unha información onde se acusa a Efe
de mentir (Que maior acusación
para un xornalista?) e non lle
ofrece a posibilidade de ratificarse na sua información.

É mágoa que a subscripción da
sua revista que recebo na casa
estexa a nome da miña muller,
porque se estivese ao meu, tiña
vostede un subscritor menos.•
XAN LoPEZ Rico
(DELEGADO EFE-GALlCIA)

Per9 o máis gracioso e á vez indignante é que estes defensores da "Pátria" lucian na solapa
das suas americanas unhas insignias alusivas á defensa do
idioma galega e ao requerirlles
explicacións, negaban o coñecimento da nosa lingua e non facian máis que respostar: "¿Qué
dices? No te entiendo ¿Puedes
Hablarme bien?".

O Rei e a
opinión pública
galega
O motivo da presente carta é
dar a coñecer á opinión pública
galega os feitos acaecidos con
motivo da visita do Rei da España á cidade de Ferrol.
Ante esta visita, Galiza Nova da
Terra de Trasancos decidiu difundir unhas octavillas nas que

É sintomatico que este Estado,
que presume de demócrata, reprima direitos básicos como o de
expresión. E que a simples distribución dunhas octavillas ou o
despregamento de bandeiras
galegas, sexa considerado como
atentado á "unidade da patria"• .
AsEMBLEA COMARCAL DE GAllZA.
NOVA DA TERRA DE TRASANCO

r---------------------------------------------------------------------------,
Campaña de Solidariedade .de recollida de material
Sobre as ONGs
didáctico e de papelaria para Cuba
1
1

1

1
1

1

1
1

A educación e a loita contra o
analfabetismo sempre foi unha
das princiapis prioridades da re· , cubana. Desde as privo ucron
meiras
brigadas de alfabetiza'
ción, no ano 1961, até este
mesmo ano, cando, pésie ás dificLildades e- problemas polos
que atravesa a llla, o direito á
educación está totalmente garant"d
1 o ao conxun t o da povoación en edade escolar, os avances neste campo son inegábeis
e únicos no conxunto da América latina. Como mostra podemos citar que, segundo o último
censo realizado antes de 1959,
o analfabetismo infantil chegaba en províncias como Pinar del
Río
71,8%, e na de Oriente
81°,2%; e que dunha povoación de case cinco millóns de
persoas, mais de millón e mé1
. non acanzara
d10
nengun grau
de escolaridade. Hoxe, pésie ao
inxusto e criminal bloqueo que
Cuba sofre desde hai mais de
30 anos, e que lle ocasiona
múltiples dificuldades económi~
cas, a llla canta con mais de
médio millón de graduados universitários desde o trunfo da revolución, e neste ano de 1994
ingresan nos centros de educación superior mais decento cincuenta mil estudantes.

ªº

ªº

nado pala Asemblea Xeral das
Nacións Unidas en 1992), tamén se deixa notar neste terreo, provocando escasez de
todo tipo de material, o que dificulta e pon en, perigo estes logros sociais. E por iso que a
Asociación Cultural Cidade Vella e a Asociación de Amizade
Galega-Cu·0 ana "Francisco Villamil" poñen
en marcha
esta campa- .
ña de solidariedade: para Alllacontacon
denunciar
publicamente máis de medio
ese bloqueo m1'llo'n de
e tratar de
paliar,
na graduados
medida do unt'versi'tá'ri'os.
posíbel, as
suas consecuénGias.
A campaña
consistirá na
recollida de
material didáctico e de papelaria, así como aportacións económicas
que se dedicarán íntegramente
a este fin, para o seu posterior
envio a Cuba, para coléxios,
círculos infantis, bibliotecas, etc.

p ero a host"I1 e prepo ten te po I'1tica do governo dos EEUU
o material a recoller é:
contra Cuba, que se materializa nese bloqueo económico,
"bolígrafos, lápises, pinturas,
...camecciaLe.financei.ro (cocde-:. -.cer:as, rotuJadoresrplumas e~ti-_

,....

lográficas, cargas de pluma,
compases, tinta, pinceis, gomas de borrar, afilalápises, líquido corrector (tipex), xogos
de regras, etc...

l
l

"papel celo, cinta isolante, pegamento, cola, grapadoras e
grapas, tesouras, chinchetas...
"fo'I'1os, carpet as, pos t-1,
·1 cadernos, cuartillas, papel carbón, libretas, sobres (de todos os tamaños)...
"libros para escalas e bibliotecas: unicamente libros de texto
de asignatura de ciénci;:is (física e ,química, debuxo técnico,
matemáticas, ciéncias, ... ) e libros de literatura en calquer
idioma. Todos eles deberán
estar en bon estado.

En relación a un artigo, aparecido recentemente no seu xornal
no que se criticaba ás ONGs,
quixera facer unha série de consideración para precisar certas
cuestións que,
meu modo de
ver, poden levar a confusión .

ªº

En primeiro lugar, non se pode
meter a todas as ONGs nun
mesmo saco, pois se trata de
organizacións tan variadas e
distintas como grupos anti-racistas radicais e asociacións católicas moderad~s; grupos ecolo xistas de accion directa e colectivos naturalistas; grupos de
debate marxistas e Foros políticos de ten- N
d
déncia liberal,
on se po e
etc.. .
meter atodas

ONG

Os próprios te- as
S nun
Nos locais da Asociación Cultumos que aca- mesmo saco.
ral Cidade Vella asi como no da
bamos de enuAsociación de Amizade Galega
merar amosan
Cubana "Francisco Villamil",
claramente coestán á venda "BONOS DE
mo, en contra
AXUDA" a esta campaña ao
do indicado
prezo de vinte pesos (100 pta.).
nese artigo, moitas ONGs están
Para informarte e colaborar con
implicados claramente nas loitas
esta campaña poderás pasar
cotiás de tipo político e social.
por eses mesmos locais. Esta
Ou é que non tan política S.O.S.
campaña levarase a cabo duRacismo, Médicos Sen Fronteirante todo o mes de Outubro. +
ras, Earth Action, WISE, ANPEO, FUNAI, SODEPAZ, Gre*AsOCIACION C•Tl"TURAL
enpeace, AEDENAT, XEVALE,
ÜDADE VEUA
etc ... ? Fixádevos se fan política
*AsocIACION DE AMlzADE
que agora mesmo están enfrenGALEGO-CUBANA "FRANc1sco 1 tándose, xuntamente a outros
. . .
VII.LAMD.." l moitos partidos políticos, a,o
· ·· _, - -· ~ ·· ... · - ~ ·_ · - ~ -.- - ·1t1ái'~t seleero- ewancte""c:tí eanta
UL
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A
Internacional, que está reunida
en Madrid para celebrar o 50
aniversário da criación do Banco
Mundial.
Como se pode descalificar a institucións e persoas que dedican
voluntariamente os seus mellores esforzos e ilusións á defensa do Meio Ambiente, liberación
da Muller, eliminación da xenofóbia, destrución das armas nucleares, alfabetización nos países do Terceiro mundo , etc ... ?

LINGUAXE MASCULINA?
NANINA SANTOS

En Holanda remataron a primeiros de Outubro unha campaña
contra o acoso sexual nos lugares de traballo promovida desde
a Administración central. Tomaron a cuestión en serio, seica,
cando constataron que unha de cada tres mulleres se tiña visto
en situacións indesexábeis.

ALDEA

que se busca. Os canistreis dos
xornais están repletos de Conde
-Duque-; espallado polos estantes de narrativa, Conde -Alfredo-; os andeis das navidades
atestados de Conde -Mário-...
Nada diso paga a pena. Todo
conde: os anacolutos de A, as
manganchas de D, as babosadas de M, o cesarismo de G, todo cheira a conde, coma no varadoi ro mura·
dán as tardes
preguiceiras
de maré baixa,
todo conde. ·

Cartaces e spots publicitários tamén na televisión tentaban exEles e elas ben saben que os
cámbios reais virán dados por
plicar aos varóns de que se trata , para o que lles acordou a
Buscare non
fondas reformas que troquen as
idea de reflectir a un can "montando" a un home, que, asustaestruturas económicas e de poPor se acaso, atopar nada do
·
do, se bota cara atrás.
der nunha nova Orde Internacionon vaia ser,
que se busca.
nal , pero isa non invalida para
acordarse de
A idea de facer unha campaña e sensibilizar a povoación contra · chamar
nada o traballo concreto e secao Os canistreis
o acoso sexual é boa e necesária (poderian tomarlle exemplo l.L.G. e pertorial de tantos homes e mulledos xornais
por este lares).
res anónimos-as que merecen a
guntar se na finasa admiración e apoio máis .
cha de conde están repletos
profundos. +
A imaxe escollida seguramente . é impactante e chama a aten- non ven reco- de Conde.
ción; porén, non estou de todo certa de que fose afortunada. 11 id a calquer
MAMIBL A. FERNANDEZ
acepcións
Haberá que agardar os resultados da campaña. Surprende, no das
(COMPOSTELA)
que no dicioentanto, que para ensinar aos varóns respeitar os si e os non nário da RAG
das mulleres en matéria sexual (e en todas as demais matérias), ten a cuarta entrada da páxina
haxa que dicerllo colocándoos a eles como acosados.
488, sinónimo de conde, un supoñer: lixo, suxidade, porcallada. Aquilo que non ten valor
Estará demostrado que é a linguaxe que entenden? •
nengun e non paga a pena conservar.+
Quixera saber onde está a igualben saben onde está Roldán,
dade dos españois, Don Felipe,
Mª DOLORES TORRES
están fartos de saber dese perproque vostedes desprezan e
(PARIS)
sonaxe, pero como dicia meu
maltratan tanto aos pobres que
avó "rebola o pai , rebola a nai e
os nasos queridos tillos son malRegresar das vacacións e volver
eu como son da família tamén
tratados pola xustiza . Son poá realidade: a negativa a resquera rebolar''.
bres pero teñen algo moi dóce e
ponder as perguntas e os maos
son filias de pais moi humildes e
modos de González, máis farDe verdade que se fose vostede
honestos.
sante que nunca; o xesto adus_o pai dun tillo
to, as palabras mendaces, o auencarcerado ,
toritarismo de Xuño, de novo en
Onde está a democrácia? VosOs que estam enlamados até o
golpeado e patede é socialista e demócrata,
Setembro -en Matthausen habia
pescoc;o de mentiras, codecen do tanpero debería cairlle a cara de
máis direitos-, di sempre un bon
rrupc;ons, estafas, especulac;ons
vergoña. Vostede só é un sucioamigo ...
imobiliárias, cobro <;ie comistos sofrimenmeu fillo
tos seguro que
Jisto e un ditador; un valen1e falsons, narcotráfico, branqueo de
se faria xusti- estivo once
so e traidor. Sabe por que lle diEsquecer a acidia e saborear
dinheiro ... os polítícos carronheiza. Ula Xustigo estas verbas? Porque son a
paseniño o grato: o reencontro
ros, os que fam negócio coa
za? Para os anos, sete
nai de Xosé Benigno Parada
cos amigos, achegarse de vagar
existencia da guerra do norte, os
pobres e mar- meses once
Malvido, a que tantas cartas lle
ás librarias os primeiros dias de
creadores e ejecutores da guexinados non
escrebeu pedíndolle cleméncia
outono ; as saudades do que se
rra suxa, os destinatários dos
dias
hai xustiza.
e axuda; a vostede e a eses
foi e a moderada expectativa do
fondos reservados, os inimigos
Esta xustiza maltratado,
novo curso.
mangantes que están arredor
da paz aG>s que nada !hes impor1
sua. O meu tillo suicidouse por
ta o sofremento e a marte, os .
pa- golpeado; de
culpa sua o día 24 de Xullo.
O comezo do curso. Sempre hai
que vam aos funerais a dar o péalgun libro que mercar: Ver se
viúva e por outra
same oficial
cárcere en
Están matando
Vostedes non teñen alma nen
por fin chegou a gramática de
banda fam-se ·ricos a sua conta
aos
nasos cárcere.
Alarcos, lembrar ese ensaio de
corazón . O meu filio estivo 11
enchendo os petos com comisqueridos tillos.
Marina que non houbo tempo de
anos, sete meses e 11 días malsons e fondos reservados , os
Que están a
ler no verán, o novo Lipovetsky,
tratado, golpeado; de cárcere en
que pretendem seguir sometenfacer os trafios Exercicios de galega urxente
cárcere. O meu filio non matara
do a Euskadi e ao seu Pavo Tracantes de droe os 50 xogos de lingua de Xe- balhador negando os· seus direi-·
a ninguén e non violara. Sinto
ga? Están na rua! Esa é a xustirais para porse ao dia .n iso da
tal indignación que me atrevo a
tos históricos, ... estes todos esza que ternos.
E.S.O., buscar infrutuosamente
maldicelo, porque son vostedes
tes ! seqüestrarom a Pepe Rei ,
Le sexe et l 'effroi de Pascal
todos uns ladróns que non fan
materom-no tras os muros e as
Eu ben sei o que digo e vosteQuignard, ver como soan os
outra causa que encher as faltrireixas, ... com isto P.retendem cades iran ao interno porque son
Arraianos en castellano -calqueiras e afundirnos na miséria.
lar a Voz do Povo (Eguin), seguir
maos. Son uns fodidos. +
quer pretexto é bon para ler a
coa sua vil campanha de fustigaFerrín-,...
Como Presidente de Governo
mento, pretendem seqüestrar a
non apreza aos seres queridos.
XOSEFA MALvmo LoPEZ
liberdade de expressom', a verSó queren millóns. Vostedes
Buscar e non atapar nada do
(BUEU)
dade, a lealdade, a honestidade,

Carta aberta a
Felipe González

Maré babea

Solidariedade
com Pepe Rei

o

e
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a

A Língua

por

HERMO

almendros".
Golpista, por
suposto.

Por sorie Beiras
non acertou sobre a
·chegadá a Alemaña
do IV Reich. Os
Republikaner
-neonazis- non
obtiveron un só
deputado. A
cámbio, os do éxito
foron os poscomu nistas de
Gysi, no Leste.
Claro que hai quen
di que xa son nazis
abando os social
cristianos de
Babiera, de novo
no governo.-

Cincuenta mil
nenas foron
asesinados nos
.Estados Unidos na
última década. As
causas son
diversas, pero
todas elas reflexan
un clima socia,I, ao
lado do cal a selva
resulta máis
pacífica que un
salón de té.

Xosé Castiñeira
Puente, alcalde de
Montarte, falou
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~_.ttil~A~A_L_D_E_A~G~L~O_B_A_L-"---~~~~~~~~~~~~~~o compromisso co Povo Trabalcastellano "por
hador Vasco ... pretenqem vingar-se de quem foi capaz de
deferéncia" ante a
amasar a verdadeira tace do Poministra Cristina
der opressor, de hipocresía que
se agacha tras as palavras dos
Alderdi, durante a
Atutxas, dos Aznares, dos Felipes,. .. Pepe Reí é um mais dos
inauguración do
case 600 prisioneiros e prisioneiras políticos bascos, umha vítiParque dos
ma mais da impunidade coa que
actua o poder, saltando-se a sua
Condes. O que foi
própria legalidade, mas também
. respondido por esta ' é um símbolo da defesa da liberde expressom, é um sím· dade
coas seg ufntes
bolo do que representa Egin papalabras: "Q natural - ra Euskal Herria. A l~i~a pota 1~.
_ berdade de Pepe Re1 e a cont1se rá que estando
nuaºom da luien Galiza se tale
~~ ~~1i~.detesa
galega". Castiñeira
Desde a mais Desdeomáis

'

,·

pUXOS8 malS

d

Ver e

que u11ha folla de
repelo.

Pero Castiñeira·
non é parvo. O
Venres debatiase
nun pleno do
concello unha
moción para apoiar
a manifestación
contra a droga a
celebrar en Vigo ao
día seguinte.
Tamén se pedía
que o concello
· puxese autobuses.
Castiñeira decideu
deixar o tema para
un pleno posterior.
Atentos ao
resultado. O
mesmo deciden ir.

Nas festas de
Praiá América
celebrouse, entre
outras actividades,
un campeonato de
soga-tira. Chegou
o intr~ dos ·prémios·
e as mulleres
cobraron 3.000
pesetas e os
ho_
m es 5.000. As
mulleres acusaron
aos homes de
machistas e alguns
destes respostaron
que elas non eran
quen de subir a un

andámio.+

....

••••••••••••••

escura
do escuro do PNV
PNV, orquestou-se umha orquestou-se
campanha do umha
intento de des- campanhade
prestigio contra Pepe Reí intento de
por serem galega chaman- desprestigio
do-! he "Pepe contra Pepe
el espanhol".
Que ignorán- Rei.
cia ou/e que
má fe, ainda
nom se enteiram de que Galiza
nom é Espanha. Forom a por el
por serem abertxale e pessoa
comprometida com Euskadi~
porque pertence a classe trabalhadora, porque no seu trabalho
de investigaºom sempre busca
que floreºª a verdade e a claridade, e por serem honesto co
Povo e com si mesmo.

ADIANTADOS
XOAN PIÑEIRO

Teño uns viciños que son do máis adiantado niso do ensino
útil aos seus retoños. Convencidos ·de que o . galego é un atraso, adoitan transmitirlles ás criaturas todo o inglés que eles
mesmos máis ben descofiecen.
---:,How are you, Kevin Borja?
-Mamá, xa che dixen sete veces que ímola virando.
- What tirr!,e is it now, Shirley Leticia? -

-Papá, acaban de dar as cinco e é a decima vez que me per- - Hai quen pensa -aqueles que
pensan- que resulta sinxelo
guntas a hora.
Ademais de medianamente anglofalantes, os pais resultaban ser
maiormente pelmas en grau de teimosia . E como non sabian,
en realidade, case nada do que parecía, a causa rematou un
dia no que un par de británicos lles perguntaron onde quedaba
o consulado e os adiantados pais fixeron o ridículo máis ab oluto <liante dos infantes. A partir daí, os pequenos insurrectos
xa tiveron a partida gañada:
-Dady, give ,me sorne money.
-1 need Ji.ve thousand quickly, mamie.
Ou sexa, veñan. os cartos. E os pais .espinquinglis, pillados coma paspalla~es no seu próprio panterlo .futuríbel, deben andar
a piques de deixar tanto adiantamento idiomático. Sen ir máis
lonxe onte mesmo, ao velos baixar do elevador figuroume que
este adiantado que teño por viciño, mentres botaba man da
carteira, ia rosmando algunha barafullada ben gorda. Para min
que, ainda ben non lles repartiu cadanseu billete, ciscouse na
nai que os pariu. •

Como hoje pass a na 1rlanda,
manhá mais cedo que tarde o
dade, parece ser o lema dos sinGoverno Espanhol nom terá
dicatos de ¿clase?
mais remédio que reconhecer a
verdadeira esencia da luita de liE si os sindicatos en maioría esbertaºom de Euskadi. Somos · . tán descafeinados en canto as
muitos os galegas e galegas que
suas actuacións; ¿que nos quequeremos amasar a nossa sinda pensar das mafias amarelas?
ceira solidariedade coa luita do
Eses grupos -non hai porque dePovo Trabalhador Basca, no que
nominalos sindicatos- nacidos
incluimos a Pepe Reí. Recevede
ao amparo e a tutela de grandes
pois umha carinhosa aperta. +
empresários, que se cobixan baixo a lona da inmoralidade, a hiCoq:ITIVO DE PREsAS E PRESOS
pocresia, a insolidariedade, o
INDEPENDENTISTAS GAi.EGOS DO
egoísmo, ou da ignoráncia; por
EGPGC
moitas doses de chantaxe empresarial que teña que soportar,
ou pota suma de medos que nos
queiran infundir, non deben ser
disculpas para xusiticar a integración no amarillismo ou aceptar os seus procedimentos.

Amarelos non,
grácias

Está claro que dentro do mundo
sindical pouco se pode conquerir
nestes tempos que corren. As
posturas dos sindicatos maioritá. rios do noso país -aqueles que
poderian facer algo- son acomodadas, domesticadas, interesadas, teatrais, etc., soslaiando de
antemán os. enfrentamentos radicais coa Patronal ou os comportamentos de auténtica solidariedade e de loita, o saber estar.
Non compensa dar a cara, xa
que pode descender o número
de afiliados, verdadeiro soporte
desas organizacións presumibelmente defensoras dos traballadores. Cantidade antes que cali-

sindicatos súmanse ás suas respectivas centrais con entera liberdade, poden entrar ou salir,
buscan na unidade o avance do
sindicalismo nos seus múltiples
aspectos. Os que conforman os
colectivos amarelos fanno sumidos na debilidade, o fraiseísmo,
o engano, etc., incpaces de suportar a máis mínima presión,
apercibimento ou salapada ameaza (a veces non tan disimulada), buscando "a sua tranquilidade", as suas prebendas impregnadas de indignidade, acomodándose a todo o que lle voten
-non lles importa os valores morais- e facendo a metamorfose
máis axeitada ao momento.

Aproxímanse as eleicións sindicais e os amarelos -os empresários- pretenden continuar coa sua
hexemonia, coa sua maioría absoluta, para cortar plantexamentos sérios e reivindicacións de peso por parte dos tra?alladores.
Vai senda hora de que tratemos
de eliminar -cos nasos votos
responsábeis- este tipo de "aparatos" que ademais de ir contra
natura, menoscaban de forma
importante a capacidade d~ manobra dos sindicatos, ben porque o investimento económico é
notorio -arrebatado ind_irectamente aos traballadores-, ben

porque actúan baixo un sistema
de terror sicolóxico aplicado por
"elementos" que sintonizan como verdadeiros lacaios coas cúpulas empresariais, convertendo
o seu proceder nunha auténcia
comédia; ou
ben porque o
mercado de traballo é tan pre- Erradicar ou
cário, que en
ocasións -moi- pola contra
tas- non hai ·alimentar esta
máis alternativa
que se integrar, especie de
ao menos nun mafias é
princípio, neses
que disfrazan responsabili·
os seus desho- d d , I ·
nestos métodos
a e exc USIVa
baixo a capa dos
dun suposfo t b ll d
progreso, inde- ra a a ores.
pendéncia, democrácia, etc.,
cando a realidade é que cabalgan a lomos da
falsedade, a incoheréncia, a
avarícia, a mentira, e illadamente amparados na maí s mental
das empanadas.

abandoar o "submariño amarelo", unha vez desaparecidas as
circunstáncias que levaron ao
traballador a aceptar esa temporal ou provisional etapa. Nada
máis lonxe da realidade. Unha
vez dentro, aprisionados por
eses lazos que controla o "deus
diñeiro" e que inciden sobre o
benestar, o non ter problemas, o
vivir relaxado, etc., converten a
este tipo de asociados en adictos e subordinados destas "sectas !abarais".
Non cabe dúbida de que erradicar ou polo contrário alimentar
este espécimen de mafias é res
ponsabilidade exclusiva dos traballadores, ainda que por parte
das empresas que ainda manteñen o esquema fundamental no
amarilismo, vi senda hora de que
-acorde cos tempos modernos
que corren- se replantee os
seus obsoletos modelos que xa
carecen de sentido e construan o
seu futuro en base ao traballo e
as tan manidas calidad, productividade, competitividade, etc.
1

Bo sería que non tivera necesidade de esperar á desaparición
dos amarelos, por imperativo da
modernización ou pola nasa entrada -auténtica- en Europa.
Preferíbel que os asalariados fosen consecuentes e suficientes
para se encargar de eliminalos.
Estamos en período eleitoral sindical. Non vai pasar nada "cargándonos" aos amarelos. O voto
é secreto. Nas urnas non os van
descrubir. Por unha vez exercede o vaso sufraxio con responsabilidade e sobretodo sen medo.
Hai un grémio amarelo que en
certa ocasión dixo -está escrito-, que "cando Franco detentou a xefatura do Governo chegou a arde e a estabilización".

Se queres que ese tipo de orde
continua no terreo laboral, non
abandonedes o submariño. E
polo contrário o que buscadas é
unha esperanza ou evolución do
Con frecuéncia -buscando qui- · sindicalismo, dunha puñeteira
vez borradelos do mapa. Esta
zais unha xustificación- escoitanas vasas conciéncias -máis
mos ¡TODOS SON IGUAIS!, referíndose aos sindicatos, e a esque nas vasas papeletas- o
conquerilo. +
tos sucedáneos, que cantan nas
suas filas con sicarios. Non son
MIGUEL TESOURO FERNANDEZ
todos a mesma causa, nen pare(VIGO)
cida saquera. Os afiliados aos
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

:·:~:

Telf. (981) 66 62 28 :fa
Fax (981) 66 17 75
( <

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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A NOSA i:ERRA

Cita bianual coa fotografia
Do 28 de Outubro ao 30 de Novembro celébrase a sexta edición da Fotobienal
•X.C.

Fiel á sua cita desde
hai unha década a
Fotobienal coordenada
polo Centro de
Estudos Fotográficos,
chega á sua sexta
edición que estará
aberta en diferentes
sá de Vigo desde o 28
de Outubro e durante
todo o mes de
Novembro.
Real como imhafoto será unha das
expo ición centrais de ta VI ediión. Tráta e dunha mo era de
obras de diferente aurore que exploran, desde diversas concepcións
estéticas, as po ibilidade criativas
que se poden derivar de non aceitar
a fotogra:fia como reprodución obxectiva da realidade. Haberá obras
de Aziz+Cucher, ancy Bur on,
Tomy Ceballo , Anna Fox, John
Hilliard e Karen Knorr entre outro .
o capítulo de fotografia hi tórica, empre un do máis atractivos e vi itados polo público, recupérase de ta volea o Arquivo
Sarábia.
As outras tres eccións on as de
Coleccións, coa obra de IVAM
de Valéncia; Bolsas, que son
proxectos de fotógrafos galegas
producidos pola Fotobienal e que

ENRIQUE SARABIA Conserveira 1925. (Museo de Pontevedra).

foron concedidas este anoi a Mar
R. Caldas, Xosé Abad, Xurxo
Lens e Raúl Vázquez e finalmen-

1

te Vigovisións, unha peza fixa ná
Fotobienal, con fotografías de
grandes auto_res realizadas na ci-

dade. Estarán desta volta Carole
Cnde e Karl Beveridge (ver entrevista), Koldo Chamorro, Anxo

Iglesias, John Kippin, S usan
Meiselas, Ron O'Donnell, Sue
Parker e Joel Stenfeld. •

Carole Conde e Karl Beveridge, fotógrafos canadianos
'Os xornalistas consideran que o noso traballo é xornalismo e os artistas coidan que é arte'
• G. LUCA DE TENA

tivo fotográfi o. Nese
ca o Caro! Conde e Karl

que non poderian doutro xeito
pasar ao negativo. Os próprios
trabaJladores interveñen no
proce o para completar o
labor dos fotógrafos. Conde e

Beveridge, que viven e
traballan en Toronto,
prepararon en Vigo a sua
intervención nas Vigouisións
da VI Fotobienal.

CONDE I BEVERIDGE Vlgovlsíóns.

Cal é a razón de introducir actores na fotografia?
Beveridge. O que
procuramos co noso traballo é relevar aspectos da vida dos trab.alladore s que o documentalismo social
hon dá representado, se cadra por
causa de non poder exceder os límites dun estilo
ou polo próprio
esgotamento desta
liña de fotografia.
En certas áreas do .
traballo e da vida
dos traballadores
completamos a reportaxe co traballo
de actores e con
decorados e atrezzo. Na programación destes traballos debe existir un diálogo prévio
cos sindicatos.

Documental ou arte
Onde comeza a arte e onde remata a fotografia no sen traballo?
Carole. Dentro da fotografia hai
diferentes categorias pero a transición dunha a outra é as veces difícil de definir. A
discusión está en
determinar se a
fotografia documental é arte ou
xornalismo fotográfico. Os xornalistas consideran
que o noso traballo é xornalismo e
os artistas coidan
. que é arte. Pero
seguramente é,
sobretodo, traballo documental. O
debate entre estas
duas tendéncias
foi máis intenso
nos oitenta en
Norteamérica.

Procuramos
co noso traballo
relevar aspectos
da vida
dos
traballadores
que o
documentalismo
social non dá
representado.

En que medida
influe o diálogo
prévio que teñen
cos sindicatos
para facer documentais sobre unha indústria? ·
(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

Beveridge. O traballo é o resultado do diálogo e a discusión prévia. Na pesca non hai problema
porque levan anos. abando de sindicación pern non é. así no campo.
Caro/e. Na agricultura x1,mto ás
grandes corporacións da agricultura están os labregos-proprietários de pequenas extensións de
terra.
Beveridge. Traballamos sobre todo cos sindicatos, en colaboración, no interior de grupos determinados. Asi que cando a Fotobienal ofereceunos vir aqui dubidamos porque non coñeciamos
ben o meio.

•..

Carole. Non coñeciamos ben as
condición dos trabalÍadores do
mar e da indústria da pesca. Interésanos sobre todo a conservación do meio ambiente e o uso
dos recursos no mundo industrializado. Recén rematamos agora
un programa de dous anos sobre
a indústria forestal e as celulosas
e papeleiras do Canadá. Pero nesta indústria os recursos están a
esgotarse e os traballadores van
busc.ar choio ás áreas industrializadas. Para o pescador de baixura
a pesca desaparece pero ao governo non lle importa o problema. Asi que vimos aqui para falar
de como o Governo do Canadá
está a abordar esta situación porque coidamos que a crise de recursos é moi semellante en todo o
mundo. No Canadá a pesca de
baixura xa tiña dous anos de veda
e agora extendérona a tres. Esta
nova moratória foi moi dura por-·
que toda a província de Toronto
se adica á pesca.,
Beveridge. Os ecoloxistas estaban
moi sensibfüzados cos pescadores
de Toronto. Fronte ao senso corporativo da indústria pesada e da
forestal, daba a impresión de que
o armador de pesca, que é ao mesmo tempo pescador, non respeita
nada, o que non é certo. lnteresounos este problema en Canadá que
!en caracteres parecidos en todo o
mundo.
Conde. Tiñamos que saber como
transmitir esta experiéncia aqui.
Esta foi a primeira vez que fornas
actores dentro das nosas fotos,
porque normalmente encargamos
os papeis a actores.
·
Beveridge. O problema da pesca
na nosa costa é que non ten recon. versión posíbel. Se amarran os
barcos non hai outro traballo para
os mariñeiros. No ano 1960 os
pescadores dixeron que non hab'ia
máis bacallao. Este ano anunciaron que a langosta estaba esgotada
pero non lles fixeron caso.
Como é o seü programa de traballo para a Fotobienal de Vigo?

Beveridge. O noso compromiso
consiste en dar dez visións. a primeira consistirá na nosa chegada a
Vigo para deixar constancia de
que estamos de visita. Despois
combinamos dobres fotografias,
unha do estudo e outra exterior. A
primeira quer dar idea da indústria
pesqueira da Ria e da abundáncia
de pesca que aqui houbera. A segunda refírese á chegada das novas tecnoloxias aos barcos e ao
conxunto da indústria pesqueira. A
terceira trata da perda de recursos
e a cuarta da decadéncia da povoación que vive arredor da pesca.
Caro/e. Na quinta queremos dar
unha imaxe optimista e eu aparezo
no centro da foto cun peixe coma
un mundo. Claro que é de cartón.+

novelas de vaqueiros, chega para
Pontevedra (15 a 17 de N ovemse reunir con Harry Lime, seu
bro); Tui (20 e 21 de Novembro);
Vilagarcia (24 a 26 de Novemamigo da infáncia, que mdrre nun
bro); Ourense (29 de Novernbro a
extraño acidente. Na indagación
do acidente Martins enrédase .
5 de Decembro); Santiago (12 a
nunha trama que o colocará nun . 18 de Decembro); O Barco (21 ao
dilema moral típico da literatura
23 de Decembro); As Pontes (27
ao 29 de Decembro); Ordes (7 ao
de Greene.+ 9 de Decembro) e Redondela (12
ao 14 de Xaneiro). +

• Estreas e nova ·
esperanza do
cinema galego
Os próximos días 26 a 28 vaise ce. lebrar en Compostela a estrea das
longametraxes galegas Dame lume
e A metade da vida dos directores
Rector Carré e Raul Veiga. As
producións terán un pase de prensa
e O!Jtro público, este último ás 23
horas dos días 27 e 28, e espérase
que arranxen definitivamente as
pexas da distribución para comezar a circular polas sás do país.
Mentres tanto seguerán a viaxar
por festivais cinematográficos de
todo o mundo. Asi Dame Lume
estará en Novembro en Charleston
(Virginia-EEUU) e en Febreiro no
Fantasporto (Festival de Cinema
Fantástico de Porto).
Por outra banda un anúncio do
Ministério de Cultura, no ano no
que a Xunta non convocóu axudas
para o audiovisual, permite contemplar unha fenda de luz no futuro do audiovisual galega. O Ministério decidiu estabelecer para a
subvención un baremo de cartas
recadados en taquil1a, distinto segundo sexa en catalán ou nas outras línguas nacionais. Asi para o
primeiio será de 30 millóns, epara gal ego, catalán e euskera só 1O
millóns, en consonáncia co tamaño real dos mercados.+

•Homenaxe a
·Arturo Cuadrado
O dia 31 na Biblioteca Nacional
de Arxentina val ter Jugar unha
~rande Homenaxe ao escritor ga-

•Semana de
Galiza en
B·a rcelona
\

Arturo Cuadrado.

leguista Arturo Cuadrado, exiliado desde 1936. A homenaxe está
organizada pola Sociedade Arxentina de Escritores e a Federación
de Sociedades Galegas.
Arturo Cuadrado, que recentemente fixo unha visita a Galiza, é
o único supervivir!_te da comisión
xestorá do Estatuto de Autonomía
plebiscitado o 28 de Xuño de
1936. As adesións a esta homenaxe pódense enviar directamente
por carta á rua Chacabuco 955
1069-Buenos Aires ou por fax ao
número 07-54-1 -261790. +

• Graham Greene
en galega
Galáxia ven de publicar O Terceiro home, primeira obra do inglés
Graham Greene con versión galega, en tradución de Maria Dolores .
Martínez Torres.
A acción desta obra sitúase na
Viena imediatamente anterior á
Segunda Guerra Mundial. A cidade, arruinada polos bombardeos e
ocupada polos aliados, é un lugar
no que reinan o frío e a escaseza,
circunstáncia da que intentan beneficiarse xentes pouco escrupulosas. Rollo Martins, escritor de

Organizada polo Concello de Barcelona, dentro dun programa adicado anualmente a Comunidades
Autónomas, do 22 ao 29 de Outubro terá lugar unha chea de actividades implementada polo Centre Civi Casa del RelJotge da Zona
Franca.
Os actos comporanse dunha mesa
redonda sobre a situación económica galega, cun debate no que
intervirán Emilio López, Paco
Neira e Luis Lomas; Manuel
Mandianes falará das meigas; a
identidade do povo galega debaterase noutra mesa redonda na que
falarán Camilo Valdehorras, Pilar
García Negro e Yolanda Diaz; finalmente obre criación literária
pechara e un derradeiro debate no
que han falar Basilio Losada, Pilar
Garcia Negro, Olegario Sotelo
Blanco e Dores Asorei. +

•Estreouse
O Mariscal
O IGAEM ven de estrear através
do Centro Dramático Galega unha
representación da obra teatral cimeira de Ramón Cabanillas e Antón Vilar Ponte, dirixida por Marcelino de Santiago Kukas.
A previsión organizativa fará que
as representacións se prolonguen
até meados de Xaneiro, percorrendo toda a xeografia do país: Vigo
(27 de Outubro a 1 de Novembro); Cervo (4 a 6 de Novembro)·
Narón (10 a 12 de Novembro);

•Homenaxe a
Miguelanxo
Prado
o debuxante galega Miguelanxo
Prado será motivo dunha homenaxe no V Festival de Banda Deseñada de Amadora. o máis importante dos que se celebran en Portugal. O autor galega terá unha
exposición indivifdual da sua obra
neste certame, xunto a fiiguras do
mundo do comic como o norteamericano Will Bi ner e Harold
Foster e o europeu Victor Mora,
Wilhelm Han en, Fran~oi Bourgeon, Marco Nadal, Alberto Breccia e Jo é Muñoz. O fe tival comezará o 22 de Outubro e rematará o 6 de Novembro. t

A estandarización do idioma

non se pode impor, segundo Vitorino Núñez
Para Pilar Garcia Negro o conflito atinxe á liberdade de expresión
•X.C.

Nas últimas semanas
unha intervención en
pleno da deputada do
BNG Pilar Garcia
Negro, reclamando que
non .se correxise o
léxico que utilizaba nos
seus escritos á cámara,
deturpados en diversas
ocasións polos servizos
da cámara, con
mudanzas que non
atinxian á normativa
senón ao léxico
escollido libremente,
provocaron todo un
alporizamento da Xunta
de Persoal e de diversas
instáncias próximas ás
posicións da Académia
Galega.

O que máis incomodou foi que Vitorino Núñez, presidente da Cámara, non só admitise a protesta da
deputada nacionalista .senón que
fixese sua a crítica e considerase
"inadmisíbel esas mudanzas". Dias
despois non só non renunciou ás
suas afirmacións senón que chegou a dicer que era algo qure xa
viña observando e que lle producia
un fondo incomodo, porque "a estandarización non se pode decretar", recollendo a filosofía do próprio presidente da Xunta que sempre di que "a non:nalización non
pode vir con.imposicións".
Pilar García Negro, que durante
dias, sendo protagonista principal
do suceso, non foi interpelada polos meios de comunicación, fixo
pública unha tribuna na que aclaraba que Vitorino Núñez "amparou o meu direito a utilizarmos as
expresións e léxico que nos semellan máis oportunos e exactos para
a nosa intención e o comido dos
nosos documentos".
A deputada nacionalista abondaba

deputada e deputado da Cámara
Galega".
A protesta da Xunra de Per oal ás
declaracións de Núñez baseába e
en que o Regulamento do Parlamento abrigados a "corrixir os documentos para a sua publicación'',
pero a corrección non atinxe a aspectos léxicos por outra parte
abondosamente utilizados pola
Rádio e Televisión galegas como
orzamento que sistematicarnente é
corrixido por presuposto e que foi
un dos exemplos esgrimas por
García Negro e Vitorino Núñez.

Vitorino Nuñez.

na Sua tribuna en que "non se trata dun problema técnico-lingüístico, senón dun problema de censura que atenta contra o debido respeito á liberdade de expresión -e,
por tanto, de escolla léxica- das

Ese carácter de norma móhil, dado que para o léxico non hai nengunha caste de autoridade coñecida nen Diccionário académico de
referéncia (o publicado apenas
ten 20.000 voces e nen séquer inclue o termo saudade), non é un
asunto menor e volve ·chamar pola necesidade dunha reforma ortográfica co máis amplo consenso, tal e como se contemplou cando se dictaron as vixentes Normas Oficiais. +

';
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O fracaso de Clayton
de Dario Álvarez Blázquez
Datada o 15 de Setembro de 1939,
"año de la Victoria", número 28 da
revi ta zaragozana Letras, ao prezo de unha peseta, tirábase do prelo a novela do doutor Lázaro Evia
El fracaso de Clayron. Era a egunda que aparecia escrita por L.
Evia. A primeira A las cinco en
punto, aparecera en Decembro de
1938, ' ill Año triunfal ", núm. 16.
Un mes ante , quer dicer, en Novembro do me mo ano, editara
¡Gong! , de Luís Iglesias de Souza
e Armando O sorio R. Esta novela
vería outra_edición, na Biblioteca
Esfinge. de Madrid, no ano l 942.
A nova edición, ademais de engad ir ponto u pen ivo ao título
(¡Gong! ... ) ia precedida dun límiar
de Cario Femández Cuenca que
pasaba por er un do e pecialistas
en novela policial naquele ano
(en 1943. nas Edicione Rialto de
Madrid. publicaría El Cluh d e l
Crim en). Tamén tiña algunha upre ión ou algun cámbio. A dedi-

catória, por exemplo. Na segunda
edición podia lerse: "Ao máximo
prestíxio da cinematografia española, o grande animador Florian
Rey, como lembranza dunhas horas de rodaxe compartidas no estudo. Os autores". En troques, na
edición zaragozana: "Aos queridos
compañeiros e amigos, separados
de nós pola angustiosa chamada da
Patria en perigo e que coa ollada
fixa en Deus saben escreber cos
seus fusis, as páxinas máis heróícas da nosa España: Con fervosa
admiracíón". -0 outro cámbio prodúcese no interior do texto, ao final. a primeira edición tese: " Vaise, Marco? ¡Dixémome que se
ia de Franza! ( ... ) Si; deberes patrióticos reclaman a miña presenza
en E paña. /-Quizá a sua marcha
sexa debida a e a ublevación ... ? /
-Ao Movimento Nacional! / Daquela, vai e á España facciosa?
/-Facciosa, non! Á España Nacional! Á E paña de Franco! Á España Azul...! E pérame alá unha
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trincheira tras as alambradas para
defender o meu ideal, o ideal auténtico español, o de Deus e o da
Pátria". Toda esta parrafada desaparece na segunda edición, e á pergunta de se se vai. da Franza, o tal
Marco responde, simplesinente,
que si, "hai tempo que desexaba
voltar á miña pátria. Hoxe decidinme ... ¡Figúresé, David, a emoción
que terei despois de tantos ~nos de
auséncia!". A outra diferéncia, debido á inflación, é de prezo.

Resgates comprometidos

. A NOSA TERRA

En 1940, xa sen referéncias a anos
de vitória ou triunfais, Letras daba
ao prelo unha nova novela de Luís
I. de Souza: Romance estudiantil,
onde o autor, dentro dunha história de amor, narra algunhas das
suas experiéncias, como dirixente
dos estudantes Católicos na Coruña, contra a República.
Pero tomemos a Lázaro Evia, nome sob o que se agochaba Darío
Álvarez Blázquez, xa que hai pouco, Edicións Xerais, na sua colección Negra, remata de publicar, en
tradución de Mª Dolores Cabrera,
a segunda novela do doutor Lázaro Evia: O fracaso de Clayton<1\
precedida dun limiar de Alfonso
Álvarez Gándara.
As duas novelas policíais de Dario
Álvarez Blázquez recorren ao
consabido truco de desenvolver as
aventuras dos seus protagonistas
noutro país: Inglaterra. No país da
novela policial de enigma por exceléncia. Tipo de novela policial
(de enigma) na que compre inserir
a presente. O detective é un avogado criminalista, amigo do doutor Evia, quen fai, aqui, de Watson. Ao contrárío da primeira
aventura de Clayton, narrada en
terceira persoa, a presente está narrada polo autor, quer dicer, por L.
Evia. Esta fai aparecer ao detective na metade da novela, cando se
comete un crime e posterior desaparición do corpo do delito. Antes
da aparición de Clayton, o autor
introdúcenos no 1ugar do crime e
danos a coñecer os personaxes da

história. A resolución do mistério
aparece na f!Ovela en fonna dunha
carta enviada a Evia por Clayton.
Un truco máis que fai deixar en
suspenso a história até que se resolve a meio da devandita carta.
Un truco burdo ..
A novela é pobre. Non é nada do
outro mundo. Os trucos usados
por Evía, son tan chamativos que
o leítor pronto adiviña o que acontece coa desaparición do cadáver e
outros mistérios que son resolvídos rapidamente
por
Clayton. N ótase, quizá de- Se se trata
masiado, que
a novela, que de resgatar
segundo se _di textos de
no limiar foi- escritores
ne pedida poi os responsá- galegos,
beis da revista por que
Letras, está
non
escrita case
que dun tirón, resgatar os
sen reparar en relatos de ·
moitos pormenores e que o fuxidos que
autor intenta- Dario
ba rnáis gañar Álvarez
uns cartos e
divertir a uns publicou en
leitores que La Voz de
non demanda- Galicia?
ban grande
cousa, do que
criar unha nove 1a policial
de calidade.
Contodo, é mágoa que Dario
Á1varez Blázquez non continuase
a escreber novelas policiais, pois
de seguro que había chegar máís
lonxe. Orabén, se se trata de resgatar textos de escritores galegos,
por que non resgatar os relatos de
fuxidos que Dario Álvarez publicou en La Voz de Galicia?
Verbo da tradución de Mª Dolores Cabrera só cabe dicer que é
libérrima. Véxase un pequeno
exemplo. " Cuando llegué al pueblecito, más bien podría llamarse

NARRATIVA

a

A cida.de
das ~.chwv~~~

F~rreiro, o novelista por .
excelencia do grupo Brais Pinto, tralo éxito de público e crítica de
Agosto do 36, deixa chover na Compostela da súa memoria persoal o relato
delongado e calmo dunha vida enteira, mostrándonos a resignación dun
catedrático de latín que dialoga co significado oculto da condición humana.

Volve o autor de agosto do 36. Xosé Fernández

NA MESt-M COLECCIÓN

A CIDADE DAS CHUVIAS
Xosé Fernández Ferréiro

OS NERVIOS DA CABEZA
Xosé Cermeño

CEMITERIO DE ELEFANTES
Francisco Alonso
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villa, en cuyas afueras, dominándolo, está emplazado en castillo,
me sentí hondamente impresionado por el ambiente de paz y sencillez que allí se respiraba" (Início cap. III). Na versión galega
queda: "Cando cheguei á pequena vila, preto de onde está situa-

do, sobranceiro, o castelo, sentinme fondamente impresionado pola atmosfera de paz e sosego que
alí se respiraba". Liberdade que
non "dána" ao orixinal, todo o
contrário. Por outra parte: compre louvar o traballo da tradutora,
xa que no orixinal, por exemplo,

o apelido Olvell aparece demasiadas veces Olivell, os erros son
demasiados e as liñas saltan cunha facilidade asombrosa. Que en
todo ese maremagnum só cometa
a equivocación de quitarl1e un
ano de idade a Miss Olvell ( 19 no
orixinal; 18 na versión galega) e

Ecoloxia ·
disecada
Músico polivalente este David
Garrido, que ·O mesmo lle dá ás
bandas sonoras para documentais,
sintonías para programas de rádio
e televisión, ou á sua própria pro- .
<lución d1scográfica. Este ven sendo o seu terceiro disco, baseado
na particular visión que o músico
observa no seu contorno naturista,
nos paseos en bíci, no siléncio e
sobretodo no devir do paso do
tempo. ·Todo iso ·sen sair do seu
·entorno andaluz-ovetense .. O Parque de Doñana ·e Punta Umbría
serven de redutos ecolóxicos nos
que ·se rexistrou o s_on
ambiental
<le ste disco. Produto
Tres músicos disecado
acompañan a imprescinD. Garrido na díbel, para
gravación.
Guitarras, bai- montaxes
x os, flautas, audiovisuais,
harpas sam- ambientap{eadas , percusións, sinte- ción
tizad ores, de grandes
efeitos etéreos
armacéns,
que converten
a produción cafetarias,
nunha desas perrucarias
obras menores próprias e similares
da xa tópica
nova era new age por
se entenden mellar. No meio, un
tema espido instrumentalmente,
"Nostalgia" -a que alguns sentimos de cando a tecnoloxia sonora
non daba tanto de si-, unha. versión -"Tras la lluvia"- do máis
que clásico "Canon" de J. Pachelbel, ecos dos Pink Floyd... música
inspirada na composición pero peneirada instrumentalmente, resultando un produto disecado, non

David Garrido.

vaia ser que o respeitábel se apaixone con tanto talento. Iso si, de
grande proveito, mesmo imprescindíbel, para montaxes audiovisuais, ambientación de grandes armacéns, cafetarfas urbano/rurais,
perrucarias e similares.•
X.M.E.
David Garrido: "El sonido · del tiempo". Sonifolk/Lyricón 20051.

Corazón
escoces
/

Heart of the Lion
Este disco foi gravado por diversos artistas como axuda aos hospícios das terras altas (Highlands)
escocesas. Os músicos ceden os
direitos dos seus temas para o financiamento destas institucións,
desinteresadamente.
A escolrna de pezas e participantes é magnífica, constituíndose
nunha boa oportunidade, para
quen queira, de introducirse no
que se está a facer actualmente
dentro do folk escocés.
Desde a pureza, da

~an

da har-

pista Alisan Kinnaird (delicioso o
seu "Sneach Heisgeir / Sleepy
Maggie") acompañada nunha peza pola cantante en gaélico Christine Primrose, compañeira sua no
grupo MacTa11a; até o folk-rock,
faceta na que os escoceses son
mestres, de conxuntos como Tonigt at Noon, Dalriada ou os-rnoi
coñecidos Wolfstone, dos que está
incluída a fermosa balada "The
Prophet". No meio, o folk xenuino do talentoso, abofé, acordeonista Phil Cunningham (Silly Wizard) que fai reloucar os seus dedos por entre os fantásticos reels
compostos por el mesmo, e duas
pezas da Battlefield Band coa demoledora "Conways Farewell /
Andy Renwicks ... " A escolla non
se esqueceu do folk evoluído dos
Capercaillie, que deixan un par
de mostras de xenialidade coa envolvente balada "Fe ar A'Bhata"
e a rompedora versión en directo
dun dos seus clásicos "Coisich
' A'Rúin". As duas supresas do álbum veñen representadas por músicos vencellados ao rock. O baixista Jack Bruce, nado en Glasgow, bota man da voz da tarnén
escocesa Maggie Reilly e do que
foi o seu compañeiro en Cream,
Eric Clapton, para interpretar
"Ship in the Night", unha canción
na que o máis salientábel e o solo
final de guitarra de '.'Man Vagarosa" Clapton.

ti

qu'e se trastoquen os números de
teléfono de Clayton, é t.oda unha
heroicidade. +

XGG
(1) Col. Negra núm. 7. Edicións Xerais de
Galicia. Vigo, 1994. 94 páx. 1.100 pta.

O grupo que conta con máis pezas
neste disco son os Jethro Tull, que
o ano pasado cumpriron as suas bodas de prata co mundo da música.
Esta banda é un dos referente do
rock dos anos 70 e marcou unha
época baseándose no son da flatua
do seu líder Ian Anderson. Nos 80
chegaron tempos piore e o grupo
decaiu, ainda que no disco eguian aprezándo e tema de boa
factura. Agora que está de moda o
"resucitar" aos grandes conxuntos
dos 70, podia ser un bon momento
para a volta ao primeiro plano da
actualidade dos J. Tul!, que se manteñen na brecha con álbume que
non gozan do fervor popular de antaño. Claro que o listón que se deixaron estaba tremendamente alto e
o que xa ninguén lles quitará é a
sua presenza con letras de ouro na
história do rock an roll.
A aportación do grupo para esta
obra son a peza instrumental "War
Sporran", que recolle en certo xeito o espírito e
son dos anos
70 coa flauta
a dominalo AB duas
todo. "Cheerio" é outra supresas do
agradábel e álbum
curta peza
veñen
musical sen
representavoz.

das por

Mentres,
"Broadsword" Jack Bruce,
é a mostra dos e o seu
Jethro dos 90, compañeiro
que non están
nada mal pero en Cream,
aos que lles Eric Clapton
falta a "faisca"
xenial
doutrora. Que a banda apareza
neste tipo de disco pode vir dado
no feíto de que Ian Anderson posua na zona das Highlands un negócio de salmón que dá traballao
a máis de 200 persoas, o que o
une á zona.+
ÓSCAR LOSADA
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do cine moderno
Desde hai unhas semana a TV-2
ven oferecendo, na. madru gada
dos Xove , un ciclo homenaxe ao
realizador francés Jean Renoir, de
quen o 15 de Setembro cumpría e
,o centenário do eu nac imento.
Apenas coñeéida hoxe a film ografía <leste cineasta, lúcido, sensual,
irónico e intelixente, comprometido políticamente e inovador en aspecto forrnai , representa un dos
pontos de arranque de todo o cinema moderno, a máis de ser, como
Rossellini ou Hitchcock, ponto de
referéncia abrigada para todas
aquelas per oas que comezaron a
traballar no cine após a segunda
metade dos anos cincuenta.
Parece que foi a visión de Le brasiers ardenr de Mosyukin , o que
decidiu a Renoir a abandonar a cerámica polo cinema; ademais, o
feito de ser filio do pintor impresionista Auguste Renoir, achegouno ao pensamento estético vangardi ta e inalou a ua andaina artí tica e a eleición. das suas próprias
forma de sen ibilidade, a ua cultura e a sua conceición do mundo.
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Jean Renoir fonnou e nunha dobre
familiaridade: a popular, tirada do
contacto co modelo do seu pai, e
a ·cto ambiente intelectual de finais
do século x1x. Velai a importáncia
posterior que na s4a carreira teria o
tema dos "amos e criados".
En 1924, data que sinala o arranque da prirneira etapa da ua produción (lédica e certamente anarquista) roda La .filie de l'eau que amosa
as suas preocupacións vangardistas
(como as do René Clair da época)
intentando harmonizar os valores
do impresionismo francés e do expresionismo alemán. Desta síntese
provén a forza de "Nana", (1926) a
. sua primeira grande contribución
ao cinema, onde está ben presente a
influéncia do Stroheim de Esposas
frívolas. Desa década dos vinte son
tamén la petite marchande d' allumettes e Tire ou.flanc.
En 1931 e con La chienne ábrese
en Renoir unha nova etapa, pres id) da polo sonoro e pola sua ·
paixóri pola palabra. Renoir é xa ·
un mestre. O uso da profundidade de campo (dez anos antes que
Welles) e os travellings laterais
darán fluidez á sua narración; ~
_ mo_bjlidade_.d.a_c..ároar_a_a~Q1upa-. _
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Os traballadores do teatro critican ao IGAEM
·e consideran inútil o exercício do 1994
Fúndase a Asociación de Autores para potenciar_ o teatro nacional
«Ü IGAEM ten que levar unha po. lítica que encha de teatros toda Galiza e de teatro a todos os teatros de
Galiza", afirman os responsábeis
da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena, "pero
adicase a xestionar as suas unidades de produción e nada máis, desouvindo sistematicamente as propostas da profisión teatral". Acusan tamén á actual direción do
IGAEM de estar desmontando o
traballo feíto nos últimos anos, "inflando os circuitos coas compañías
institucionais, e deixando ás profisionais sen posibilidades d~ producir novos espectáculos".
As críticas á política teatral da dirección actual do IGÁEM son demoledoras, considerando q~e o 94
foi un ano en blanco con graves
consecuéncias para o futuro: macrocefália (moitos altos cargos e
pocos técnicos en xestión cultural);
baixo rendemento do orzamento;

Fotograma de A grande l/us/6n (1937)

ñará o movemenro da sua criaturas.
Será a eclo ión do realismo renoircliano (antes que Carné) que o consagrará durante dez anos como cineasta único, inevitabelmente desigual, pero sen parangón no mundo
(moito de Renoir atopamos no
Bertolucci de Novecento). É verdade que ainda hai moito nel do máx ico, fantástico e bucólico da
"commedia dell'ane"; pero tamén é
cerro que agora empre~ará estes
elementos como instrumentos do
-seu método. É unha época esta na
que Renoir fustiga á burguesia e as
suas lacras e cada vez con máis
forza vai vencellándose á realídade
francesa do momento. Toni (1934),
ademai de adiantarse en dez anos
ao neorrealismo italiano (cenários
narurai , actores non profisionais)
4llllO ara un acusado "sentido de
clase" e de olidariedade cos humildes e despo uídos.

Cinema de compromiso
De La chienne a Toni ou La hete
humaine, toda do trinca, Renoir
tomara como ba e uce o reai
para anali ar un de tino de clase
(inteiramente ocia!, nunca metafí ico), ceibado de ambigüidades e
de matice equívoco . En 1934
achéga e comprometidamente á
Frente Popular e úne e ao grupo
"Outubro", onde coñece a Prévert
que colaborara con el en O crime
do eñor Lang.,No 1936 supervi a
a dirección colectiva de La vie
est a nous, dirix ida a apoiar a
campaña eleitoral do PC francés.
Entre 1936 e 1939, escrebe no
diario "Ce soir" que dirixe Aragón
e redacta o comentario francés de
Terra de España de Joris lvens realizada pdurante a guerra contra r
os fascistas en España.
Se la M arseillaise ( 193 7), realizada por subscrición popular dos
obreiros de Paris, foi unha recriación da revolución francesa e unha ilustración da ideoloxia da
unión das e~q uerdas, La grande
illusion · foi o testemuño da sua
vontade de paz e a constatación
do fondo sentido de clase que impregna as suas obras neste período
dos trinta; período que, por outra
banda, péchase con la regle du
jeu (1939), un dos títulos esenciais da história do cinema, na
opinión de moitos especialistas.

e dunha civilización que, ao tempo, trasunta tamén o quebramento
das conviccións do seu autor. O
filme que foi rexeitado polos seus
contemporáneos por "desmoralizador" e constituiu o fracaso máis
rotundo na carreira de Renoir.

acentúase o seu

xiro ideolóxico
facendo seu o
canto propriamente americano de enerxia individual
(Augas pantanosas) frente
ao sentido de
clase que aflorara maxestuoam en te nos
eu filmes da
década anterior.

No 1951 Renoir regresa á
Franza, logo
de rodar o ano
anterior O rio
na Índia. O cineasta que retorna ao
seu país é un clásico vivo, xa acougado e, en certa medida, desenganado. Desde o ponto de vista formal o seu cinema será máis· austero
e amasará un alto grau de funcionalidade -unha idea, un plano- a
máis dun quietismo na cámara mitigado pola translación do movimento ao interior do encadre. Serán os
anos de la carrosse d'or, Elena et
les hommes e French can can. En
le testament du docteur Cordelier,
oferecerá, ainda aos seus 67 anos,
unha clara mosfra da sua vitalidade.
Recriando o mito de Jekyll e Hyde,_
rodaria o filme en só 9 días, con· 8
cámaras e empregando as técnicas
da televisión: Renoir é ainda "un
eterno principiante". Durante eses
anos orientará a sua carreira cara o
teatro e a literatura xa que non atopará produtores que se arrisquen
nos seus proxectos, agás a televisión que financiará Le petite theatre de lean Renoir (1969). Retirado
no 1970 en Beverly Hills, morre
nove anos máis tarde.+

la regle du jeu formula unha reflexión sobre o final dunha epoca
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metido
políticamente e
inovadoren
aspectos ·
formais,
representa
un dos
pontos de
arranque de
todo o
cinema
moderno.

CELSO X. LÓPEZ PAZOS
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Apresentouse en Compostela a
Asociación de Autores de Teatro,
cunha directiva presidida provisoriamente por Eulóxio Ruibal e na
que toman parte, entre outros, Roberto Vida! Bolaño ou Roberto
Salgueiro.
Nunha rolda de prensa a recén nada agrupación que.ixouse da escasa atención pública á representación de autores galegas contemporáneos, "e coa supresión do Alvaro Cunqueiro semella que se
quer retirar"-todo tipo de estímuJo,
máxime cando as editoriais son
reticentes, con excepcións, a publicar teatro. Sen textos galegas
non se pode construir un teatro
nacional galega".+

SÓ O TEATRO NOS LEVA
·AO PARAÍSO
XEsus PisoN
Magno, Beda, Máximo, San Brandán... ). E de todas
elas podemos concluir que o Paraíso é o Lugar sen
Marte (sen moral). Xa vimos como o Cristianismo e o
Marxismo asentan na moral, polo tanto, nese sentido,
están condenados aos fracaso. Só o teatro, que é amoral, pode oferecer-nos ese Lugar sen Marte. Xa veremos como. Primeiro fagamos unhas comparacións
ben ilustrativas: Os paraísos anunciados por Cristo e
por Marx (ambos xudeus) localizan-se no Céu e na
Terra, respectivamente, pertencen ao futuro, son colectivos e duran para _sempre. Pola contra, o paraíso
do teatro, ou mellar o paraíso-teatro, non ten fundado~
nen método; localiza-se entre o Céu e a Terra, quer
dicer, no home; non pertence ao futuro, mais ao "xa",
é efémero e individual; en resumo, revela-se-lle ao
home eleito (espectador, non masa) como un chispazo
que non dura, mais que ten o poder de alterar o tempo, cpmo na lenda de San Ero, e de facer do home un
ser noyo, irrecoñecível para o resto da comunidade,
como lle aconteceu ao Abade da Armenteira.

Desde Esquilo, quer dicer, desde as orixes do teatro, a
·eséncia deste é molestar. Naturalmente, hai un teatro
que non molesta, mais que comprace e distrai. A sua
eséncia é non revelar nada, non alterar nada. Este falso teatro (o máis abondoso) é o que solicita audiéncia,
chisca un ollo cúmplice e receve os aplausos. Pola
contra, o verdadeiro teatro (o máis escaso) é a acción
que nos mergulla no noso interior para revelar-nos
unha verdade, é aquel que irrompe con insoléncia nos
templos da "Cultura", distribue os seus venenos en
copas cintilantes e desaparece en procura de novas vítimas. O falso· teatro é protexido e venerado. O verda~
deiro teatro é temido e odiado porque altera a nosa
sonoléncia, desatando as forzas que a Civilazación
precisou dominar para consolidar-se. Esas forzas son
a nosa "parte animal", os impulsos criadores de vida,
quer dicer, a sexualidade. A sexualidade apresenta-selle ao home civilizado (domado) como un impulso
negativo porque introduce no seu mundo de orde un
elemento anárquico: a vida. Así, o ódio ao teatro é, no
fondo, ódio á vida, auto-ódio.
O auto-ódio é consubstancial á espécie humana. O Libro da Xénese narra como os moradores do Paraíso,
nasos País orixinários, descobren o mecanismo criador da vida, e por iso son
castigados. Deste modo, a vida é nomeada desde o Princí- • • • • • • • • • • •
pio. como Mal. Nós próprios,
os seus portadores, e o teatro,
a sua expresión, somos tamén O Mal. Agora todo está
claro: A Civilización é O
Ben; e a Humanidade, O
Mal. O mundo ao revés.

e

O teatro, entón, pode volver o mundo para o direito.
As revolucións nunca existiron. Foron só unha pátina
enganosa que permitiu perpetuar o domínio da Civilización sobre o home. A última de estas, a revolución
burguesa do XIX, anunciou
un mundo novo, e só nos
• • • • • • • • • • • deixou este raquítico, esperpéntico sucedáneo que é o
mundo noso. A revolución
socialista pode mudar o
mundo, mais nunca ha instaurar o "paraíso na Terra"
que propugna, porque mes~
mo nun mundo sen clases
nen explotación, .a marte ha
seguir existindo. O próprio
Heiner Müller, dramaturgo
e marxista, afirma que, paradoxicamente, "a verdadeira traxédia do home com~za
nun mundo do socialismo,
totalm~nte aplicado, porque
a partir do momento en que
a vida se convertese nunha
causa grata, xa non haverfa
motivos para resignar-se a que tivese un fin".

'H.
a1 un_teatro que non

molesta. A sua eséncia é
non revelar nada, o_que
solicita audiéncia, chisca
un olla cúmplice e receve
os aplausos"

Apesar da confusión que yrovoca esta inversión, e que fai
moitas veces incomprensível
o mundo: apesar dos recursos
que a civiización mobiliza _(a
relixión, a arte, a ciéncia, apolítica, guerra... ) para combater
o "Mal", o home segue a anceiar a harmonía, que é o eco
do estado de causas anterior á
inversión do mundo. O mundo ao direito é o Paraíso; e·
home, o seu buscador incansável. A Civilización sabe-o, e elabora as estratéxias precisas para canalizar
eses impulsos: Desde o Cristianismó até o Marxismo
que mediante a fe e a razón, respectivamente, trazan o
camiño (a moral) pata conducir-nos ao Paraíso. Orabén, sabemos pola traáición que aos paraísos non se
chega.. Os paraísos "aparecen-se", son-lles revelados
aos eleitos. E no mundo de hoxe, Iil.orto Deus, como
proclamou Nietzsche, o único lugar propício para a revelación é a escura, relixiosa concavidade do teatro.

o

Poderiamos concluir coa senténcia de que "toda revolución é unha ilusión", ou con Borges (que, por certo,
non amava o teatro) afirmando que "os únicos.paraísos
que existen son os perdidos". Mais nengunha das duas
é cer~a. Hai unha revolución posível, e a clave está na
própria palavra "ilusión". A_verdadeira revoluciión é a
_que libera os nosos impulsos primários, ,as forzas do
paraíso que mencionávamos ao comezo. E ese chispazo fugaz, esa "ilusión" que ten o poder de transformarnos en homes novas. Iso chama-se teatro.+

Son prolixas as descricións de paraísos transmitidas
pota literatura (Dante, San Agostiño, San· Gregório
----·-

~

Nace a Asociación
de Autores

Nun _p ormenorizado informe a
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena porme-.
norizou as propostas que realizou ao IGAEM na única xuntanza de estudo comun realizada, e a
resposta escasa que este deu. Hai
que lembrar que a situación económica da Conselleria é moi precária, e reducíronse sistematicamente gastos como os de axuda a
produción e distribución, que foron de só 24 millóns, case catro

Exilio americano
A década do cuarenta e a do exHio
nos EEUU pola guerra do 39/45.
Son os anos de Esta terra é miña e O
home do Surl
Nestes anos realiza Wl cinema
pouco persoal e Compro-

veces menos que o habitual; ou
nos drcuitos teatrais.

conversión do IGAEM nunha oficina de xestión e contratación; autoabsorción dos orzamentos dos circuitos para o CDG, no ano que este
ten a máis baixa .cota de contratación actoral dos dez anos que leva
· funcionando; desaparición dos prémios ·de teatro Alvaro Cunqueiro,.
mentres se publican «moitos libros
inúteis: o libro do CDG, o dos circuitos e un inexpresivo libro branca
da cultura que non di nada>>.
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CULTURA DA MISERIA E MIS·ERIA DA .CULTURA
CIAUDIO RODRIGUEZ

Por razóns . obvias, a Gahcia tardofeudal
dos tempos modernos tivo que alimentarse
. durante séculos dunha cultura precaria,
empobrecida e colonizada, pero agora que
a súa conflictiva incorporación ao mundo
desenvolvido é unha realidade corre o ris co de ver substituída a súa cultura da miseria pola normalización da miseria da
cultura.
DA ARTE POLA PARTE
A TODO POLA PASTA

En efecto, a cultura galega, pola súa peculiar historia, á penas se viu dominada nunca polo elitismo da arte pola arte e foron
poucos os autores que realmente sacrificaron a súa vida ou obra ao lema de "todo
pola aíte". Non obstante, os posibles perxuízos desta actitude elitista foron substituídos, con frecuencia, polos da demagoxia
política e, ultimamente, polos da demagoxia mercantil.
Dende logo, no contexto galega, o principio
da arte pola arte tendeu a someterse sempre
ao da arte pola parte, aínda que o lema de
"Todo pala patria" acabou sendo moitas veces "Todo polo partido" ou mesmo pola ·
"partícula", ou sexa, polo mínimo anaco .de
patria que pode encamar nunha única persoa. Pero a incorporación á modemidade
capitalista, a chegada da autonomía e o conseguin.te proceso de (sub)normalización cultural de Galicia trouxo consigo outro principio -o da arte pola pasta- e outro lema
máis acorde coa asunción cínica ou hipócrita da inevitabi1idade do capitalismo: "Todo
pala pasta".
Así, extraendo das culturas supostamente
normalizadas os seus elementos máis lucrativos a nivel individual, trabállase para
os certames, para os medios de comunicación de masas e para un público non inte-

resado na cultura, pero con potencial adquisitivo, prefabricándose unha producción
sometida aos membros
dos xurados, frivolizada para ser noticia e
trivializada para o consumo alienado. Naturalmente, a consecuencia está senda unha desertización cultural que
a ninguén satisfai e que
xa está senda revisada
en todo o mundo, pero
que no noso contexto
pode producir aínda
efectos irreparables ,
porque, como tantas
outras causas, chega
aquí cando xa fracasou
alá.

1

FER

público o consuma como noticia ou mesmo
véndase na abriga de
mercar o produto ou de
participar na súa ritual
presentación litúrxica.
Pero, iso si, a obra resultante non é lida ·case
nunca polo público,
poucas veces polos
promotores e mesmo
hai casos en que tampouco a leu o autor que
a asina.

••••••••••••••••••••
'Consolidado o
tráfico de
influencias culturais
a corrupción
maniféstase a través
da presión e a
intriga á hora de
conceder ou
denegar honores,
premios e
distincións,
presunto
recoñecemento público ou
atención editorial".

Por exemplo, ler é unha
actividade cada vez
máis simbólica nunha
Galicia superficializada
cos sucedáneos, feíto
particularmente grave
se tem'os en canta que
neste país non chegou .a
normalizarse nunca a
lectura en galego. Así,
o mundo editorial prefire vender a que se lea;
o colectivo escritor, ser
premiado a ser lido; o
público lector, ver ou
escoitar ao autor nos
mass media en lugar de
lelo. Así, un libro cumpre coa lei· da oferta e a
demanda se provoca .
que o editor cofnsiga
subvención ou venta fácil, que o autor leve
un premio ou saia nos _mass media e que o

CORRUPCIÓ
E INTRIGA

Orabén, o abraiante do
caso é a cantidade de
corrupción e intriga
que se requeriu e require para chegar a isto. Así, consolidado o
tráfico de influencias
culturais, instaurada a
práctica do pelotazo
humanístico e asumida
a moral do trunfo lucrativo a todo custo, a
corrupción maniféstase
a través da presión e a
intriga á hora de conceder ou denegar supostos honores , premios e distincións ,
cando non do presunto
recoñecemento público
ou da subsidiada atención editorial.

Ben é certo que a estas
alturas do capitalismo
non podernos esperar
que nin sequera os que se pronuncian -ou
pronunciaban- contra unha sociedade

fundamentada na competencia individual e
non na cooperación solidaria deixen de enfrentarse por galardóns concedidos polos
políticos capitalistas ou pala patronal empresarial para beneficio propio, pero, polo
menos, si que competisen limpamente.
Non obstante, a corrupción e a intriga son
as pingas coas que rebordan o vaso da súa
entrega ás prácticas competitiva , da súa
lexitimación da capacidade enxuiciadora
dun xurado que invariablemente critican
cando perden, do melloramento da imaxe
dos políticos contra os que hipocritamente
din estar e da rendabilidade comercial do
banqueiro ou viñateiro inversor do que cínicamente murmuran.
Todo fenómeno cultural, me rno o rnáis rigorosamente auténtico e valioso, vese sempre involucrado ·na feira das vaidades e nas
intrigas do mundiño de falsidade que inevitablemente o arrodea, pero o grave é que este afecte negativamente ao eu de envolvimento e publicación. Sabemo que empre
houbo, na cultura e fóra da cultura, corrupción e intriga, pero tamén sabemos que podemos combatila, e mesmo dun xeito ben
<loado: coa non colaboración.
Outra causa é que así se vaian ac abar as
rexoubas de tertulia, o pracer que provoca
o suposto poder e autoridade de que se
sinten investidos os mái incompetentes ·
rnembro de xurado cando xulgan e sentencian, a permanente venalidade do arribismo adulador ou a ávida e incontinen te
pedichonería de que non ere na
úa s
obras e precisa da influencia ex terna e
allea -premio avaliador, prólogo apoloxético, publicidade encomiás tica, iconografía prestixiadora- para sacala a flote,
pero polo menos poderernos demos trar
que tras padecer secularmente a cultura da
miseria é posible arestora non caer na miseria da cultura.+
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Achegamento antropolóxico á tecnoloxia tradicional
no cabodano de Xaquin Lorenzo "Xocas"
Millo, batáns e embarcacións, temas abordados no Simpósio de Ourense
• MANUEL VILAR

Coincidindo co quinto
aniversário do
pasamento do etnógrafo
ourensán Xaquin
Loure!'lzo Fernández,
coñecido como Xocas,
ven de celebrarse en
Ourense un simpósio
de Antropoloxia coa
intención de animar os
estudos sobre a
tecnoloxia tradicional,
de sacalos do
esquecimento e da
marxinación a que se
ven submetidos polo
saber máis prestixioso
que é a Antropoloxia.

Xaquin Lorenzo, Xocas, fixo unha obra fundamental para achegamos á racionaX. CARBALL.A
licade galega.

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

· Xerardo Pereiro gaña
o préITlio Vicente Risco
Cun traballo sobre antropoloxia,
língua e cultura
Xerardo Pereiro Pérez ven de
gañar a primeira edici n do Prém io Vicent Ri o, que ne ta
ua gunda andaina, conv cad p lo concello de a tro Calde la · e a Fundación Sotelo
Blanco, cháma e de Antropoloxia e Ciéncia Sociai .

e e narradore hoxe no seu
contexto social quer dicer, quen
é a per oa que contaos contos e
que fai na ua vida. Logo trata
de ver e e conto no e pazo no
que on relatado para enxergar
a interrelación entre o mundo
imaxinário e o mundo rural, sen •
esquecer a variantes dialectai : ·
própria da zona. Nesta obra o
autor foxe empre da análises
própria da p icanáli e e centrándose, mái ben, nas diferente valoracións e conceitos do
e pazo.

Baixo o lema de "Antropoloxia
Iíngua e cu ltura", Xerardo Pereiro, licenciado en Xeografia e
Hi tória, fai un chamamento á
real id ad e ocia! das xentes da
terra de Pala e amo a como
van cambiando o eus enfoque e valore imbólico e acoplándose á nova realidade, asi
como a linguaxe que empregan
cando narras esas experiéricias.

A maioria dos informantes pasan dos cincuenta anos, pero
moitos contos foron narrados
polos avós diante dos seus netos
e, despois, o autor faillos repetir
a estes para ver as variantes que
os máis novos van introducindo,
variantes que, moitas veces, implican novos valores.

A base deste traballo está nun
amplo e teimudo labor etnográfico de recollida de dados: contos e ditos de tradición popular.
Máis de trescentos contos recolleu Xerardo Pereiro nas terras
de Palas de Rei, ainda que para
facer este traballo empregou só
uns douscentos.

Aparte da importáncia puramente etnográfica que de recollida de material ten este traballo, o autor quixo aportar unha
ferramenta de traballo áxil e didáctico para os máis novos, para
os mozos que andan polos institutos de secundária e saiban de
que falan os seus avó e, sobretodo, saiban escoitalos. Por iso
emprega unha linguaxe sinxela
e lonxe de balefras terminoloxias rimbombantes.•

Despois de facer unha pequena
introdución ao que é mito e o
que é lenda ou conto, tr~ta de
clasificar o material recollido
oralmente para, despois, pararse
a analisar os valores que encerran eses relatos vistos desde o
papel que desenvolven ou teñen

...................................................................•
'

O programa do Simpósio, organizado pota Ponéncia de Antropoloxia
do Consello da Cultura Galega, estaba ben pensado. Por unha banda
íase falar de temas que xa tratara o
Xocas xunto a outros referentes á
chamada cultura material ou tecnoloxia tradicional, afectados polo
cámbio cultural que estamos a padecer; por outra tratouse de contextualizar eses estudos no seu tempo á
luz das ciéncias antropolóxicas. E
no meio estaban os reprsentantes da
etnografía doutras comunidades,
como Euskadi ou Portugal, que tanto teñen a ver coa nasa, ben por razóns de afinidades culturais ou políticas. Mais afina! algunhas auséncias da última hora desluciron unha
miga o Simpósio. Cabe destacar entre etas a do representante portugués
ou a do valenciá Joan F. Mira. Como acorre sempre nestes casos, podemos perguntamos por que se convidou a algun foráneo que só viñeron a dicer que a palmeira diante
das casas implica certo señorío.

Racionalidade galega
Foron os ponentes galegos os que
realmente animaron e mantiveron
alto o listón etnográfico da xuntanza. Xosé Manuel González Reboredo foi o encarregado de situar a
obra do Xocas. Para este autor, se
partimos das premisas e modelos tirados mimeticamente da dominante
antropoloxia anglo-saxona, o Xocas malamente. poderia ser chamado antropólogo e ocupararia un lugar sen relativa importáncia dentro
do panorama antropolóxico. Mais
se consideramos os estudos sobre o
folclore e sobre a c_ultura material
como un saber necesário e imprescindíbel para entender a nosa cultura e o noso xeito de ser e razoar,
daquela a obra do Xocas si pode receber o calificativo de antropolóxica, e a sua importáncia é vital para
achegarnos á racionalidade galega.
O.profesor VázquezVarela falou do
millo miúdo, un cereal con importáncia na Galiza desde o século VII,
cun papel importante no castrexo,
pero que coa chegada do millo americano foi desaparecendo da nosa
paisaxe. Hoxe, aparentemente, só se
cultiva nunha .aldea da Terra de
Barcala xa que require pouco traballo e dá bons e rápidos resultados
(seméntase polo san Roque e recó-

llese polo san Miguel), polo que o
seu froito emprégase para alimentar
ao gado, ainda que tamén se pode
empregar para facer papas ou pan.
O estudo de Vázquez Vareta non só
trata de recuperar un cultivo xa case
desaparecido e da cultural que ao
seu arredor se foi xerando, senón de
animar a que se recupere e a que se
fagao os tratamentos precisos para
mellorar as sementes. Segundo este
profesor, había a crenza de que o
demo non entraba na casa dos que
sementaban millo miúdo l1as agras
próximas. Unha mostra do moito
folclore que x.iraba en co <leste cereal pode ser esta cantiga recollida nas
forras de Barcala:
Heiche de dar queridiño
heiche de dar o que teño
papas de millo miúdo
feitas no pote pequeno.

Xocas tanto
participaba
nunha
excavación
como recollia
folclore ou facia
maquetas
de casas ...
Xosé María Lema Suárez falou dos
batáns, esas indústrias artesanais
rudimentárias pero precisas para o
labor de rematado dos tecidos de
la, cando estes se facian nas casas
labregas con fio fiado na roca. O
autor soneirán buscou un exemplo
na sua terra para ilustrar o seu tema
e falou dos "Batáns do Mosquetin", pero de Baio e no rio Gmade.
Uns batáns que estiveron en funcionamento até o ano 1966, en que
deixaron de facelo porque a concesión da áuga do ria pasou a unha
piscifatoria viciña. Pero despois de
falamos de como funcionaban estes batáns e da sua história, pasando polo Quixote, este autor fixo un
repa,so polo pasado máis recente no
que se tratou de recuperar esta vella indústria artesanal ou de tratar
de que o rio non levase nas suas
enchentas estes edificios en ruinas.
Asi , no 1985, e estando Raquel

Casal á frente da Dirección Xeral
do Património Artístico da Xunta,
colocóuselle o teito e restaurouse
un dos batáns. Despois o abandono e a maleza foise facendo dona
da situación, até que en Decembro
do 1991, sobo lema "Salvemos os
batáns", várias-asociacións soneirás puxéronse a limpar a maleza
coa intención de que a Xunta levase a cabo un proxecto do arquitecto Pedro de Llano de levantar
un pequeno museu etnográfico in
situ, pero pasou o tempo e chegou
o Xacobeo e comeu os cartos, e a
maleza voltou a tapar os batáns e
o proxecto de restauración.
Outra comunicación destacada foi a
de Francisco Calo Lourido. O profesor do son falou do mundo mariñeiro, de complexidade <leste para os
que non proceden del, como era o
caso de Xocas e que, sen embargo,
escrebera un interesante artigo sobre
as domas, aproveitando que estaba a
excavar no castro de Baroña. Para
Calo Lourido non hai mariñeiros por
afeizón senón por necesidade, era
mariñeiro aquel que non tiña terras
para cultivar. Neste desprazamento
dos sen terra cara a costa tamén teñen moito a ver os mosteiros que
querian controlar a pesca, alimento
imprescindíbel na coaresma.
Tamén o nórdico Steffan Mürling
falou das embarcacións, de como
se facían e se transmitía a técnica
e o saber, centrándose nun caso de
Caldebarcos con similitudes bálticas. Pero a nota curiosa e alegre
púxoa a sua muller, nada na illa
de Ons, quen participou na ponéncia do seu marido cantando unha
·copla recollida na illa e unha copla do carnaval de Caldebarcos referente ·a un naufráxio.
Outros poñentes, como Fidalgo
Santamariña e Clódio González,
falaron de oficios e construcións
xa desaparecidas no mundo rural.
E emotiva foi a lembranza que do
Xocas fixo o seu amigo e "irmán"
maior António Fraguas, quen lembrou, entre outras, que a obra <leste
etnógrafo tivo que ser feita á marxe
da universidade, xa que neta non tiña cabida. Xocas era un home cun
amor profundo por este país, que
tanto participaba nunha excavación
como recollia folclore ao pé do castro, facia maquetas de casas ou pescudaba na tipoloxia dos carros.+
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O trinque

Convocatórias
Prémio de poesia
de Ourense
O concello de Ourense convoca o XV
certame de poesia Cidade de Ourense
dotado cun único prémio de 250.000
pta:e a publicación do libro. Os traballos que han de ter un mínimo de 800
versos, apresentaranse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo en
follas tamaño fólio. A entrega ten que
ser antes do 30 de Decembro de 1994
na Concellaria de Cultura de Ourense
(os concursantes portugueses poden
facer a entrega na Cámara Municipal
de Vila Real). As obras han de vir baixo o lema Para· o XV prémio de poesia
Cidade de Ourense, e acompañadas
dunha plica cos dados persoais.

Concurso fotográfico
A Casa da Xuventude de Chantada
estabelece cinco prémios de~ fotografía
que van de 25 .000 pta. a 10.000 pta.,
dous reservados á mellor fotografía da
Ribeira Sacra e a autores chantadinos.
As fotos, de tema libre e entre 2 e 4
por autor, han ser orixinais e inéditas
(admítese tanto branco e negro como
cor) dun tamaño mínimo de 18x24 cm .
Para participar hai que remesar o material do 1 ao 17 de Novembro de
1994, baixo lema e plica a: Outono
Fotográfico. Casa da Xuventude. Rosalia de Castro, 1. 27500 Chantada.
Lugo. Maior información no (982) 44
1614.

Safari fotográfico
O vindeiro 23 de Outubro, domingo, o
colectivo de criación. audiovisual Ollo
de Vidro da A.C. Alexandre Bóveda,
organiza unha viaxe que terá por rota
Estaca de Vares e Ortega!. O prezo inclue viaxe e monitores. Será de 500
pesetas para sócios e 700 para non sócios. Información en Emilia Pardo Bazán 25-2u ou no teléfono 24 43 55 (de
17a21 horas).

Prémio
Modesto Figueiredo
O Pedrón de Ouro convoca o Prémio Modesto Figueiredo de narrativa
breve, aberto a todos os autores de
calquer nacionalidade con unha ou
máis ·obras inéditas e non apresentadas a nengun outro certame no mesmo tempo. A extensión dos traballos
virá entre un mínimo de 5 e 30 follas
DIN A4, mecanografadas a dobre espazo só por unha cai:a. Para participar hai que reme$ar catro exemplares
á Fundación do Patronato do Pedrón
de Ouro: Apartado de correos 1.046.
15780 Santiago. Prémio Modesto Figueirido. O envio ten. que ir acompañado por unha plica cos dados perso-

ais que se identifique coa obra a
meio do título e un lema. A_d mítense
obras até o 15 de Novembro de
1994 para acceder ao prém io de

Encontro Mundial de
Solidariedade con Cuba

A nación cubana a trav.és das organizacións sociais que a representan baixo o
1
pta.
reclamo do movimento internacional
de solidaridade, convoca a todos os
Prémio de investigación
que manifestan a sua oposición ao bloantropolóxica .
queo ao Encontro Mundial de SolidariO concello de Verin organiza a oitava
dade .con Cuba na cidade de La Habaedición do prémio de investigación anna do 21 ao 25 de Novembro de 1994. ,
tropolóxica, arqueolóxica ou histórica
A pesar de que o bloqueo, xenocida e
Xesus Taboada Chivite, dotado con
ilegal, é repudiado por parlamentos na500.000 pta. Os traballos non han de
cionais e internacionais, por organizarespetar nengun límite de extensión e
cións da máis diversa orientación ideoterán que cinxirse ao ámbeto de Gal iza
lóxica e por nomeadas personalidades
e Portugal. Os traballos poden enviarpolíticas, culturais e relixiosas de todo
se baixo plica, antes do 31 de Outuo mundo, a Administración norteamebro, ao Concello de Verin: Praza do
ricana sostén o seu cerco ao redor do
Concello, l. 32600 Verin.
povo cubano. Unha chea de asociacións convocan o Encontro: Instituto
Cubano de Amizade cos Povos, Fede~
Obradoiro
ración de Mulleres Gubanas, Central
de encadernación
de Traballadores de Cuba, Unión de
A cooperativa de educación meioamXovens Comunistas, Asociación Nabiental CEM, organiza o seu terceiro
cional de Pequenos Agricultores, CoCurso de encadernación artística. O
mités de Defensa da Revolución, Fedecurso dura 7 meses (de Novembro a
ración Estudiantil Universitária, Unión
Maio) con aulas de duas horas nos
Nacional de Escritores e Artistas de
Martes ·e Xoves. A inscrición fica ·
Cuba, Federación de Estudantes do Enaberta até fin de Outubro. Para máis
sino·Méio, Asociación de Combaten tes
información dirixirse á CEM: Laracha,
da Revolución, Casa das Américas,
JO (As Conchiñas). A Coruña. (981)
Movimento Cubano pola Paz e a Sobe26 56 40.
ranía dos Povos, Consello Ecuménico
de Cuba, Centro Memorial Martin LutPrémio fotográfico
her King, e as unións nacionais de periodistas, xuristas, economistas e arquiManzaneda
tectos e enxeñeiros da construcción.
A segunda edición do prémio de fotoHai unha proposta de prezos para os
grafía Manzaneda, convocado pola
'asistentes que incluen aloxamento en _
asociación de amigos de Cabeza de
habitación dobres (6 noites e 7 días),
Manzaneda Xenciana, ven dotado cun
almorzo e cea, transporte entre o aeroprimeiro prémio de 30.000 pta. e catro
porto e La Habana (sempre que coinciaccesits de 10.000 pta. Poden concoda coas datas do evento, dias 19 e 20
rrer todas as persoas interesadas cun
· de Novembro para a chegada e 25 e 26
número ilimitado de fotografias a cor
para a saida). Os prezos van a 250 Do(20x25 cm.) da Serra da Queixa. O
lares no Villa Panamericana, 300 no
prazo de entrega, baixo ·plÍca e lema,
Hotel Panamericano, 31 O no Hotel Prefica aberto até o 10 de Decembro de
sidente e 380 no Copacabana. Cómpre
1994, na asociación Xenciana. Estafacer chegar as reservas, listados e lución de Manzaneda. Trives.
gares de aloxamento amais de datas e
números de voos de chegada e saida,
XVIII Fitei
con 30 dias de antecipación (20-25 de
A XVIII edición· do Festival InternaOutubro) ao Instituto Cubano de amicional de Teatro de Expessao Ibérizade cos Povos: Calle 17, 301 entre B
ca vai acontecer na Cidade de Porto do
e l. Vedado. Cidade de La Habana. Cu3 ao 14 de Xuño de 1995. Aconteci- ba. Teléfonos do departamento de Eumento cultural ímpar na sua área xeo,ropa: (07-53-7) 32 08 17 e 32 54 05
gráfica e lingüística, o Fitei vai apre(cinco horas menos en La Habana).
sentar as producións máis significativas na cena teatral seleccionadas entre
propostas de máis de catro decenas de
Coro infantil
países. Todas as compañias e grupos
Á Camerata Ad Libitum (Pontearede teatro poden apresentar a sua candias) artella un coro infantil Camerata
datura a participante solicitando ficha
Peque, aberto a todos os nenos e nenas
de inscrición aos ServÍ\:OS Centrais do
interesados de 5 a 11 anos. Os ensaios
Fitei: Ruado Paraísd, 217-2º. S/5.
terán lugar os Luns e Xoves de 18,30 a
4000 Porto. Portugal. Ou polos teléfo19,30 h. no local da camerata: Calvo
nos (07-351-2) 208 24 32 e 208 72 70,
Sotelo, 3-entrechán. 36860 Ponteareou ainda polo fax 200 42 75.
_as. (981) 64 01 60 ou 66 14 97.+
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Música

Cinema ,

Anúncios de balde
• Busco persoas galego-falantes do
Bierzo para formar un grupo reivindicativo da nosa língua fronte ás administracións públicas da comarca. Xabier.
Bolivar 4-6, ]!! C. 37004 Salamanca.
• Campaña de solidariedade con
Cuba, de recollida de material didáctico e de papeleria. Recóllense
bolígrafos, Jápises, fólios, pinturas,
carpetas, pegamento, gomas de borrar,
libros (en bo estado), etc ... Merca os
bonos de axuda a 20 peso . Información e colaboración nos locais da Asociación de Amizade Ca/ego-Cubana
Francisco Villamil: Rua do Vitar, 291!! B. 15702 Compostela.
• A Assembleia da Mocidade Independentista publica a sua revista Can· ha! com variada infonna\:om. Pedidos
mandando 2 selos de 50 pta. e 1 selo
de 29 pta. a AMI. Apartado de correos ·
4264. 15080 A Corunha. Para solicitar
informa~om sobre o colectivo dirixirse ao mesmo endere\:º·
• Precísase persoa que saiba debuxar. Trátase dun proxecto de libro con
ilustracións. Antoniu Garrido Correas.
Ancha, 28. 10450 Jarandilla de la Vera. (Cáceres/Cazri). Estremadura.
(927) 56 03 50/56 03 69.
• Gostaria de inter-cambiar correspondéncia. Chámome Mayra Maydem
Bounicacaudy, teño 31 anos e gosto da
música, ballet, espeleoloxia, numismática e museus. O meu enderezo é: Blanca
212, apto 6, consultório 39. _Entre Vega e
Torres. Cerro. l 0500 La Habana. Cuba
• Portugues, 30 anos, solteiro, deseja
receber correspondencia de amiga
galega, 20-30 anos, solteira, que também goste de viajar. Para urna grande
amizade! Francisco Santos. Pegoe
Gare. P-2985 Pegoes. Portugal.
• Mércase invernadoiro de 50 metros cadrados. Preferentemente en Vigo. Perguntar por António número
(986) 29 17 22.
• Alúgase chalet perto de Betanzos,
a 3 km. (981) 79 70 60.

Orquestra Nacional
Rusa

Xavier
Abraldes

O Venres 28 .no Auditório da Galiza
(Santiago). Interpretarán obra de Prokófiev, baixo a dirección de Mijaii
Pletnev e con Rosa Torres ao piano.

Guitarra clásica. O
Sábado 22 na casa do
concello da Baña e o
Xoves 27 na Casa da
Gal iza en Madrid.

• Fíchanse bibliotecas particulares.
Base de dados á medida do usuário.
Utilízase ordenador portátil próprio. O
resultado final entregarase en disco
e/ou impreso en papel. Chamar ao
(986) 43 36 23 e perguntar por Pablo.

Orquestra
Arión

• Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo
de nenos e nenas, entre 9 e 12 anos, interesados pola Natureza e a conservación

Sinfónica de Praga
O Mércores 26 no Teatro Principal de
Ourense.

Música de cámara, o
Sábado 22 no local da
asociación cultural
Anllóns (Ponteceso) .

Orquestra Rachmaninov
O Martes 25 dentro do ciclo Concertos
didácticos para xóvenes do Auditório
de Galiza (Santiago).

Vancouvers

A frauta máxica
O Sábado 22 ás 8,30 do serán no Pazo
de Congresos da Coruña, interpretada
polos solistas e coros do Teatro Lírico de Europa e a Salzburger Kammer Oper.

Katia Ricciarelli
Xunto coa Orquestra de Cordas da
Scala de Milán. O Mércores 26 no
centro cultural Caixavigo.

Banda de gaitas
Xarabal
Unha das mellores bandas da Galiza.
O Domingo 23, ás 12,30 h. en Valadares (Vigo). Tamén actua Sábado
22 a partir das 18,30 h . en Cabra)
(Vigo), xunto coa Banda de Gaitas

O Sábado 22 ás 12 da
noite na Iguana de
Vigo.

Solidaridade con Cuba
A Asociación de Amizade Galego-

Duo Vlashi

O Teatro Arriaga de Bilbo artella a
montaxe da Traviata, o Xoves 20 no
auditório de Galiza. Conta no reparto
con Luis Lima e Tiziana Fabricini. +

Música de cámara. O Sábado 22, ás 8
do serán na casa da cultura do concello
de Ribeira.

Danza

Sinfónica de Galiza

Itinerr~mces

Relación nais-fillas

O Xoves 20 no Pazo de Congresos da
Coruña e o 21 no Auditório de Galiza
_en Santiago. Interpretará obra de
Schumann e Bmckner dirixida por
Víctor Pablo.

Apresentación estatal do espectáculo
de danza Le Temps Attned son Heure de Irinerran ces (Marsella). Do 26
ao 28 ás 9,30 da noite na sala Galán de
Santiago.+

A secretaria da muller do Sindicato
Labrego Galego propón unha série de
conferéncias na Casa da cult-ura de
Melide todos os Venres ás 9 da noite
até o 4 de Novembro. O Venres 21 fa-

de Candeán e as Pandereteiras de
Cabra! .

A Traviata

do meio ambiente. Publicamos unha revista, O Merlo, da que acaba de sair o
número 5. Gostarianos coñecer
rapaces/as aos que tamén lles preocupe a
Ecoloxia e que, sobretodo, nos madaran
cousas para publicar na revista (debuxos,
notas, artigos, experiéncias ... ). Se alguén
desexa receber algun exemplar, reme ar
75 pta. en elos ao enderezo que segue:
Bruño Fraga Bugallo. Rua das Bolboretas, 2. Montrove-Santa Cruz. 15173
Oleiros (A Coruña). (981) 63 70 83.
• Particular vende Opel Corsa. Fabricado en Alemaña . Bon e tado. Revisión recén pa ada. (9 2) 33 17 08 .
Chamar a partir das 8 da noite.
• Vivenda amoblada. Nova, con calefacción e lavadora. Ben situada. Prezo
discutíbel. (986) 20 16 08. Beade-Vigo.
• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N 8,5xl4,5 cm .) PVP 25
pta. c/u (pedido mínimo 4 unidades).
Enviar importe total(+ 29 pta. para gastos de envio) en elos de correio 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 Deportes
Jobo, PauJino Freire, 11-baixo. Vila de
Bouzas. 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 vi enda amoblada para estudante , fácil acce o á
univer idade. Con calefacci n. (986)
20 16 08 .
• Os Comités Aberto de Facultade
de Lugo imo organizar en N vembro
e Decembro a I Xnmadas sobre o nacionalismo galega: pasado. presente e
fuwro. Ademais da charla -colóquios
faremos unha exposición con foto •
cartazes, pegatinas, libro , actas, etc.
Todos aqueles que queirades ceder
material para a mostra podedes envialo xunlo cos vosos dados a: CAF
Lugo. Escola Politécnica Superior de
Lugo. A venida de Madrid, 81. 27002
Lugo. Máis información no (982) 21
28 45, ou perguntando por Xavier no
teléfono (986) 48 75 78. •

Actividades
Cuhana Francisco Villamil do Baixo
Miño colabora na caJ'1paña de defensa dos direitos da nación cubana cunha exposición de carteis e fotografias
sobre Ernesto Che Guevara (do Venres 21 ao Domingo 23 de 17,30 a
20,30 h. no céntro cultural da Garda).
A mesma asociación artella unha
charla colóquio o Venres 21, ás 19,30
h. no centro cultural da Garda, con
Luis Felipe Vázquez, consul de Cuba
na Galiza.

Katia Ricciarelli no Centro Cultural "García Barbón".

Gerard Depardieu.
Compre apurarse a
velo, porque non é
norte-americano e
durará pouco nas
pantallas.•

Germinal. Filme coral
que ten as loitas
obreiras de prirp.eiros
de século como
protagonistas.
Interpretado por

)arase de Relacións nais-jillas e con. jlictos xeracionais, o Venres 28 tratará
sobre Os direitos da muller.

Xornadas de iniciación
á cultura galega
Todos os Sábados, a partir do 22, de
17,30 a 18,30 h. na agrupación cultura'!
O Facho (Federeico Tápia, 12. A Coruña), darán comezo unha série de
charlas sobre temas diversos relacionados con Galiza. Desd~ visións históricas sobre a orixe da língua até reflexión s sobre o estado actual da nosa
cultura. As conferéncias virán na compaña de leituras de textos, recomendacións de libros, vídeos, audicións mu sicais e tertúlias. A convocatória é totalmente gratuita e ainda que vai dirixida aos xovens está aberta a calquer
persoa de maior idade. +

axenda
.Exposicións
travolta sobre o tempo
cos seus petroglifos cromáticos.

A galería Sargadelos de Santiago (Rua
Nova, 16) expón até o 5 de Novembro
unha escolma sobre obra gráfica de
Amoni Tapies, pertencente ao periodo
1969-94. Aberta de 10,3 0 a 14 e de
16,30 a 2 1 horas. Igualmente de Tapies é a exposición de obra gráfica da
Casa da Parra.

Rochas do
tempo
Fotografias de Caruncho co título Rochas do
tempo, na aula de cultura
Caixa Galicia en Santiago. Até o 28 de Outubro,
de 19 a 22 h. de Luns a
Venres.

Blanco Cauto
Pintura, até o 27 de Outubro na sala do
Banco Bilbao Vizcaia no Ferro!. Abre
de Luns a Venre de 7 a 9 da noite.

Briones

Pintores alemáns

Coa alma enteira
Mostra colectiva de artistas plásticos
comprendida na campaña de solidariedade co povo cubano. Póde e visitar
na ede central da Confederación Jnter indica! Galega: Gregório Espino,
47. Vigo. (9 6) 41 15 55.

Maria F rnández Rañó
Pinturas ao óleo, até o 31 de Outubro
na sala de anc Caixavigo. Horário: laborábei de 7 a 10 da noite e festivos
de 12a 14 h.

Fotobi nal
Apartir do Vcnre 28 abre a exta edición da Fotobienal de Vigo na .C asa
das Artes de Vigo e no centro cultural
Caixavigo. Conta coas mo tras: Real
como unha foto expo ición central na
que diferente autore exploran as pos ibilidade creativa de non aceptar a
fotografía como reproducción obxectia da re lidade : arquivo dos Irmán
arábia, Fotografía clá ica galega,
Bol eiro da VI Fotobienal: Mar Calda , Raúl Vázquez, Jorge Len e Xosé
Abad: Colección do IV AM e Vigo isión con mái de 300 fotos de 30 autores, alguns deles: Ron O'Donell,
Anxo lgle ia , Susan Mei elas, Joe
Stemfeld, Koldo Chamorro, Sue Packer, Carole Conde-Karl Beveridge. Joan Fontcuberta e John Kippin entre
outro .

Orca jo

Até o 22 de Outubro na Casa das Anes
de Vigo póde e vi itar amo tra História dun proceso. obras escollidas 196194 do pincor Orcajo. Abre de 11 a 14 e

Xoan Carlos Briones
colga os seus óleos no
cafe bar Rua Nova de
Santiago. Pecha o 29 de

Blanco e Couto no BBV do Ferrol.
Páxinas coordenadas por

Outubro.

IAGO LUCA

Alfararia
de 17 a 21,30 h. os dias laborábeis, Sábados só de mañá e Domingos de tarde.

30 ano no 2.000

Manuel Sobral expón até o 23 de Outubro no ateneo Santa Cecília de Marin a sua obra de alfararia creativa e
tradicional.

Até o 31 de Decembro de 12 a 14 h., no
Auditório de Galiza (Santiago) pódese
ver amostra 30 anos izo 2.000. Artistas
galegas para un cámbio de milénio.

Piro gravados

Gonzalo Arauxo

Para Joseph Beuys
na Coruña

Pintura na galeria Sargadelos de Vigo
até o 29 de Outubro. No acto de apreentación do libro Estirpe de Xosé L.
Ferrín, Xavier Rodríguez Baixeras dixo a propósito do seu criador plástico
' quero gabar como se merece a fermosa edición, na que Gonzalo Arauxo expre a tamén a sua tensión particular,
cromática en princípio, no q'ue atinxe a
opo ición total entre a cores extremas. ab oluta , e entre i tas e o vermello de sa ngu e da estirpe, tal como se
aprecia no título; despois, entre o carácter simbólico da cultura galega arcáica, en trazos expresionistas, sóbrio , e o xa próprios dunha abstracción xeométrica... ".

Propoñendo
un neocubismo

Até o 15 de Novembro na cervexaria El
Ermitaño (A. Ojeda., 13. Teis-Vigo).

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. En
Xaneiro do 86 morria Joseph Beuys e a
meados do mesmo ano a galería de Munich Bemd Klüsser, artellaba unha mostra sobre a sua obra e o modelo estético
dos 80. A ConseUaria de Cultura expón
agora pane da mostra de Munich.

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

Albina Ferreirós

Mostra de pintura de Mauel Molezún,
até o 29 de Outubro na galeria Obelisco da Coruña.

Até o 17 Outubro na Sala de Arte Caixavigo.

Mantecón
Na galeria Abel Lepina (Vigo) até o
27 de Outubro. O pintor reflexiona ou-

O fotógrafo Tino Martínez expón a
sua série Ex-votos, no Pazo de Fonseca (Santiago).•

polo Centro Dramático Galego do 27
ao 31 de Outubro no centro cultural
Caixavigo.

A locas aventuras do
barón Munchausen

Ex-votos

Teatro
Annu horribili
Até o 4 de N vcmbro, de Mércores a
ábado s 10.30 da noitc na NASA de
antiag , grupo hévere repre enta
a opereta A111111s hnrrihili (Pfcola

Opera Portáhile).

Raíña. d p dra
P ta en cena de Ollomoltranvia. Venrc 21 en Ribcira e ábado 22 en Narón.

O Mari cal
De Ramón

abanilla , interpretada
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Tapies

Máis de 15 obras de vários pintores
alemáns. Até o 6 de Novembro no Café Airas Nunes de Santiago.
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Macbeth
De William Shakespeare, interpretada
por Teatro do Noroeste, do 19 ao 23
no teatro Principal de Ourense, e do
25 ao 27 no Principal de Santiago.

Xacobe e o seu amo
Por Sarabela Teatro, o Sábado 22 en
Moaña e o Xoves 27 en Monforte.

Polo Teatro Negro de Praga, o Xove 20 no centro cultural Caixavigo.

Compañia de Maria
Pon en cena o cabaret .Fisterra-Broadway o Xoves 20 en Monforte, e
interpreta a obra Squash de Ernesto
Caballero. baixo a dirección de Quico Cadaval, o Venres 21 e Sábado
22, á 9,30 da noite na ala Galán de
Compostela.+

D escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.
¿olicita a qmtidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.
Envia ·o importe total en selos de correos
P.V. P. 200 PTA UNIDADE

De Jean-Paul Sartre, As troianas, no Centro Cultural de Belem.
A.P. FERREIRA
vos de Angola.A i!lfluéncia oriental
Ex osicións
na ceramica portuguesa do século
XVII no Museu do Azulejo (07-351-1Rio de Janeiro capital d'alem mar
814 77 47). Primeira exposi~áo do
no Museu de Rafael Bordlo Pinheiro.
surrealismo ou náo, até o 29 de OutuCando a corte portuguesa deixou Lisbro na galeria Sao Mamede (07-351-1boa fuxindo ás tropas napoleónicas, a
397 32 55). Reune documentos de ancapital transferiuse para o Brasil.
teriores exposicións, curiosidades váAcuarelas, litografías e pinturas, forrias e algunhas obras de António Paulo
man unha panorámica que mostra o
Tomaz, ·Femando José Francisco, AnRi o no início do século XIX. Nova
tónio Quadros, D' Assump~ao , Eurico,
Jorque 1994 na Módulo. Tres norteGon\:alo Duarte, Jorge Vieira, Paula
americanas que destacan no cadro da
Rego, Carlos Calvet, Mário Botas e
politización da intervención artística,
máis dos próprios Cesariny e Cruzeiro
con particular incidéncia da sexualidaSeixas. Orto séculos de . Missiona~áo
de desde un ponto dé vista feminino:
Portuguesa, até Decembro no MostéKaren Kiliminik, Sue Williams e Nam
rio de Sao Vicente de Fora (07-351-1Goldin. Klavdij Sluban no Institut
888 56 52). Divulga as máis significaFranco-Portugais. Fotografías feítas en
tivas testemuñas materiais das misións
Lisboa por un francés de orixe esloveportuguesas. Cerca de seiscentos obna membro da axéncia Rapho. Álvaro
xectos utilizados ou producidos en zoLapa e Joáo António Mota no Centro
nas de expansión portuguesa: obras de
de Arte Moderna. Retrospectiva de
arte, obxectos etnográficos, manuscriÁlvaro Lapa e a instalación interactiva
tos, catecismos e vocabulários en lín Brincadeiras elásticas de Joao António
guas indíxenas. O visitante poderá conMota. Do sublime, até o 7 de Novemsultar unha base de dados con imaxes
bro no Museu do Chiado e Museu de
relativa ao· património conseguido en
Ane Antiga (07-351-1-396 41 51). Cozonas de influéncia portuguesa.
lectiva con obra de Miguel Branco,
Rosa Carvalho, Markus Ambach e Rui
Teatro
Chafes. Arquitectura /nPossível, até
o 16 de Decembro no Centro Cultural
Primeira
página ·a partir de Charles
Belém (07-351-1-3010 96 06). Con
MacArthur
e Ben Hecht no Cinearte.
obra de António Belém Lima Carlos
As troianas de Jean-Paul Sartre, no
Baptista, Gra\:a Campolargo, Carlos
Centro cultural Belém (07-351-1-301
Santelmo, Ricardo Santelmo e Albino
96 06). Espectáculo vencedor no concosta Teixeira. Despois de amanhá,
curso O teairo na década do Clube
até o 18 de decembro no Centro CultuPortugués de Artes e Ideias . Dirixido
ral Belém (07-351-1-3010 96 06). Unpor Eisa Valentim e Maria Duarte, inha mostra sobre o panorama contempoterpretado por Adriano Luz, Eisa Varáneo das artes plásticas, privilexando
lentim, Maria Duarte, Maria D' Aires e
aos artistas portugueses, pero cunha esPaulo Pinto, entre outros. O valentao
colma de nomeados artistas estranxei<lo mundo ocidental de J. M. Synge,
ros. Comprende pintura, escultura, fono Teatro da Malaposca. Recente tratografía e arte pública entroutros soballo de Rui Mendes no que interveportes. Fado: vozes e sombras, até fiñen José Airosa, José Eduardo, Marnal do ano no Museu Nacional de Etgarita Miranda, Ana Nave e Rosário
nologia (07-351-1-301 52 64). Unha
Gonzága, entre outros. Rimbaud-Une
inédita visión do fado, que fai un trataSaison en Enfer, no Teatro Ibérico
mento científico do tema ameio dunha
(07-351-1-868 25 31 ), con texto de
relación apaixoada co motivo. A mosPaulo Venturelli, un espectáculo a sotra é re posabilidade de Joaquim País
lo, onde .o actor Onivaldo Dutra inter. de Brito, Benjamín Nereira, Vítor Banpreta Nicholas Arthur Rimbaud. O esdeira e António Belém. Lisboa subtranho caso da tia do melro de Fer;
terranea, até 31 de Decembro no Munando Gomes no Comuna. t
seu de Arqueologia (07-351-1-36 00
00). Escultura angolana, até o 16 de
Outubro no Museu de Etnología. Un
. monográfico sobre a escultura do po-

Información xeral
dos actos de Li shoa/94 no tell".
(07·351-1) 346 06 50/41.

-C inema
Programación do CGAI .
O Centro Galego de Artes da lmaxe
(Durán Loriga, 1O. A Coruña) continua co ciclo adicado ao director Wim
Wenders cos filmes Falso movimento
(Xoves 20) e No curso do tempo (Xoves 27). Tamén no CGAI pero dentro
do ciclo Producción galega, con entrada de balde, proxectan Vampiros de
Arturo Calvo, o Mércores 20. Completan o programa Por que Bodhi-Darma marchou ao Oriente? de YongKyun Bae (Venres 21 ), e a escolma de
curtos Grandes mestres da anima-

ción: Tex Avery (Sábado 22 e Martes
25). Os pases son ás 20, l 5 h., agás "os
Sábados que son ás 18,30 h., na sala
de proxeccións do CGAI. Entrada 150
pta., 100 pta. co Carné Xove. Maior
información no (981) 20 34 99.

Cronos
O Mércores 26 ás 8,30 do serán, no
auditório do concello de Vigo, o cineclu~ Lumiere pasa o filme Cronos
(México 1992) de Guillermo del Toro.
Entrada 300 pta. Maior información
no (986) 22 09 10.•

,-
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TRES EN RAIA

As miñas conversas

1

nunha central nuclear
•ÁUREA SANCHEZ

A

s centraís nucleares en España
tiveron 180 paradas por problemas técnicos nos últimos catre anos sen
vítimas oficiais.
Tranquilizador titular que me sacode a
memória e me devolve ao pensmento
aquela visita de duas estudantes en práticas, que eramos Paca e mais eu, á central de Zorita, en Guadalajara.
Paca, que agora debe andar por unha rádio ou televisión de Canárias, escolleume
para acompañala a un sítío que daquela
non me pareceu próprio para duas
aprendices de xornalistas ·agresivas. lso
foi o que pensei nada máis entrar no recinto un dia moi cedo . Eu tiña unha desbordante curiosidade que dificílmente
controlei. A miña curiosidade levábame a facer múltiples perguntas,
molestas todas elas , para aquela
equipa de enxeñeiros que nos
mostraron todo e, mesmo, nos invitaron a xantar no comedor privado da Dirección.

ron procedían dun elemento subversivo:
cando entramos no caberte onde está o
reactor e vin con letras imponentes a palabra pronunciareina amado, recreándome nela coma se acabase de ver unha
aparición Westinghouse. O que parecia
dirixir aquela excursión nuclear miroume
coma se acabase de se decatar ou reafirmarse de que eu pertencía a algun grupo
anti base militares.

Como ela tiña máis pachorra ca min, tomei a dianteira abaneándolles as conciéncias con comentários próprios dunha
persoa de aldea, pero que eles sospeíta-

-Aí o tes -dixo outro da equipa-, porque ternos a total seguridade de que o lugar é de confianza. Só hai perigo se se
dá o caso dun accidente, pero como hai
tanto control, o accidente ten moi poucas
posibilidades.

-Fíxate -retomou outro o fio- ten
máis radioactivídade calquer rocha
dt,1n monte ou do mar que este
chan que pisamos. Non desconfieí
de que fose certo, pero ainda hoxe
non me fio das nucleares.
Agora sabemos que a central José Cabrera de Zorita está pechada. Leva meses en reparacións.
Ainda non acabaron de amañar
as máis de 200 fendas que abriron nos últimos anos. A equipa de
técnicos .segue coa mesma letanía da segurídade, o progreso e a
perfeizión dunha fábrica que eu
chamo endiañada.

Eu non pretendía en concreto convencelos senón disfarzar a miña timidez con abondoas perguntas e
descarregar sobre alguén a responsabilidade daquel invento.

Os controles radioactivos que montaron
,na porta e toda aquela parafernália de relacións públicas eran unha posta en cena
para duas xornalistas de Madrid interesadas nos temas atómicos.

-E por que viven en casas construídas
para ós da central expresamente, neste
recinto? Continuei eu.

Explicounos un deles que, "por suposto
tecnoloxía estranxeíra, americana, e menos mal que España tivo acceso a ela,
-Todo está contrnlado -repetia un terceídada a autarquia na que viveu durante
tantos anos despoís da guerra", dixo con • ro daquela equipa de expertos en átomos.
aíre de experto índíscutíbel.
-Chequeos médicos? , pergunteí , coa
segurídade de que me diría "por díés, teAtacou aos ecoloxistas de que eran uns
románticos, uns indocumentados e asegurnos médico de empresa".
rou que o proceso ten un custo. Referíase
-Si, claro, cando queíra o traballador
ás centraís nucleares coma a de Zorita.
-respondeu coa boca pequena.
Pero tomando precaucíóns non
haí por que submeterse a máís
probas que neutro traballo.

Nen co prato diante parei a miña
disiparadora inquisitora. Pero cada
vez as respostas eran máis pausadas, menos alporizadas; o que me
fixo entender, ca tempo, que eles
tamén estaban nunha posición incómoda e cumprian un trámite
máis desbaratado as nasas pretensións de convencelos a eles de
que aquela fábrica era un périgo
que se podia evitar con outro tipo
de matéria prima para producir
enerxia eléctrica.

Paca mantiña o tipo cun lene sorriso ou cara de circunstáncias cando o tema lle -parecía complicado; pero; en resumidas, o debate parecíalle substancioso .

-lso é asi todos os dias, -aseguroume
un dos enxeñeíros.

-Un custo en vidas humanas, en saúde
pública, saúde laboral, -espeteille eu.

Moito control radioactivo e moita
protección especial cando hai alguén de visita. Os chequeos médicos nunca relacionan o malestar
do paciente coa radiación da central; pero van morrendo prematuramente, e o caso é que nínguén está libre se hai un escape.

-Non, non muller, -virou el na dirección
de quen as enerxias coma a auga e o
vento , o sol, son limitadas e seguiu con
que non darían abando para o consumo
dun país desenvolvido.
-

Algo así lle insinueí durante a visita a
aqueles cerebros da teconoloxía e repetírenme unha e outra vez: "hai más perigo na cociña da sua casa que nesta
central".

Xa pastos no debate rebatinlle coa angústia de tomar medidas ao aire daquela
meneira en todos os cornellos da central ,
mesmo parecia que un grupo de traballadores se volveran tolos.

Mentres saiamos palas portas, rodeadas
de traballadores en buzo tomando medidas ao aire pensei: se este é o prezo do
progreso, eu quédome co tizón de carballo bravo na miña lareira. +

Cabo_~_e_r_d_e___,
• BEGOÑA CAAMAÑO

E

n Mindelo, a segunda cidade en
povoación de Cabo Verde e o
principal porto comercial e pesqueiro do
país, os nenes xogan descalzos nas
ruase os adultos sorrin. Mentres en Madrid, no Cúmio do FMI e do Banco Mundial, se discute o seu futuro, eles celebran unha lixeira choiva; todo un regalo
nun país seriamente afectado pala desertización.
O território de Cabo Verde está composto por un arquipélago sito fronte ás costas do Senegal e de Mauritánia . Até
1975 foi colónia portuguesa e hoxendia é
unha república independente, ainda na
procura dunha identidade nacional. A
maioria da povoación, formada por mestizos e negros, foi arrincada do Senegal,
Camerun e Guinea, polos portugueses
para colonizar as illas. Hoxe o país soporta un dos problemas migratórios máis
sérios de Africa: a metade da sua povoación, que apenas chega aos 350.000 habitantes, reside fóra. Unha parte vive
precisamente na Galiza, na Mariña luguesa, adicada á captura do bonito apos
de ter traballado na Alúmina.
As mulleres adoitan a ter o seu primeiro
filio entre os 14 e os 16 anos, pero o índice de natalidade non é moi grande: os
cativos son postas ao coidado dos seus
abos ou familiares , conforme nacen, en
canto nais e pais emigran a Portugal,
Holanda ou os Estados Unidos.
A pesca, o millo e un escaso turismo, nomeadamente francés e holandés na procura de ondas para prácticar o windsurf.
dan de comer aos que se quedan. O cu ltivo da cana de sucre e os poucos cartas
que envian os emigrantes son case as
únicas fontes de ingresos do país. Contado, para a meirande parte dos caboverdianos, a Conferéncia do Cairo e as reunións en Madrid do FMI e do Banco Mundial representan acontecementos lonxanos e abstractos. Ignoran que é nestes
foros onde se fixa o prezo do seu azucar,
onde se delinean as áreas que favorecerá o turismo dos paises ricos e onde se
sentan as bases para a elaboración das
leis de extranxeiria que lago aplicarán cada un dos Estados ocidentais.
Para Cabo Verde, o FMI é como o vento
do deserto Mauritano: invisibel e debastador. •

VoLVER AOHEGO

UN ALIMENTO'DE

CAMPIONATO
EB.ICA lVIEL
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago
Telf. e Fax: 981 - 58 95 34
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D

ez mil empregados do Banesto
arrastrarán durante anos os
créditos de Mário Conde para mercar
accións. Este amplo grupo de cidadáns
timados deberá "devolver" 34.398 millóns. Alguns teñen créditos de cinco millóns e o seu salário bruto anual é de catro millóns. Din que o banco non está a
esíxir o pago pontoal dos intereses, nen
esixe maiores garantias que as próprias
accións. Pero pagar hai que pagar.

