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O SLG conseguiu demostrar a importación de leite
para comercializalo como galega

O leite francés da vaca marela
Os trens deleite envasado ria Franza e pasto no naso mercado baixo etiqueta galega, descubertos
polo Sindicato Labrego Galega, son a demostración empírica da teoria nacionalista sobre o Mercado
Comun e _a política de cuotas: a negativa a deixarnos producir para quedarse cos nasos mercados
através das redes de comercialización galegas.

O Congreso

da Família
,
propon o
retorno á
mentalidade
dos cincuenta
O Congreso Internacional
organizado pala Conselleria de Família, Muller e Xuventude provocou numerosas críticas de organiza cións feministas , políticas e
síndicais e de máis dun
cento de participantes que
o acusaron de "sectário e
integrista".
(Póx. a - 9)

O castañazorock reuniu
en Chantada
aos principais
grupos gale os
A arroutada tivo a sua festa
nesta semana en Chantada.
Vários grupos de rock consumaron a unión bravú nunha reunión e nun concerto
conxunto. Todos chegaron
a Chantada na procura de
forza para seguir tocando e
para pór en comun as filosofías das diferentes formarión s, que coinciden nas
· 3uas bases.
(Póx. 2~¡

Estrea de dous
novos filmes
galegos con
regular éxito
A melada da vida de Raul
Veiga e Dame fume de Héctor Garré foron presentadas
a pasada semana na mostra
lmaxe Galega. No interior
oferécese unha ampla reseña crítica de ambos filmes .
Nengunha das duas parece
ter desbancando do seu lugar sobranceiro ao xa clásico Sempre Xonxa de Ghana
Píñeiro.
(Páx. 28 - 29)

OTERCEIRO
HOME
Graham Greene
No estenario ruinoso da Viena destruida
pola guerra desenvólvese unha intriga
policial que oculta un caso de
corrupción. Dous amigos vense forzados
ó enfrontamento persoaL Anovela máis
popular de Graham Greene.

Análise
do Or:zamento
de 1995
Nos Presupostos de Galiza para
1995 non se detectan grandes
cámbios. O aumento global nun
7,46% contrasta co 8,8% do ano
pasado pero supera amplamente o aumento previsto nos Presupostos Xerais do Estado para
1995 (3'4%). As partidas xestionadas pola Consellaria de Educación e Ordenación Universitária e polo SERGAS lévanse o
53,84% dos gastos frente ao
51,95% do ano anterior. Perden
peso as partidas relacionadas
coa economía produtíva e cos
sectores reaís da economía. Aumentan máís os gastos correntes que .os investimentos eralentízase a asunción de novas
competéncias.
(Páx. 14 - 15)

·Crónica da defensa do Burgo
A demoli~ión da maior parte dos
pavillóns do Burgo das Nacións
provocou intensas mobilizacións
nas últimas semanas en Compostela. Para os estudantes que

viven nesta residéncia enfrontarse ao derrubo significa defender o acceso á Universidade
dos estudantes con menos recursos económicos. (Páx. 4 - 5)
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Os seus responsábeis afirman que importar leite é algo normal n0 sector

Larsa vende 'a maioria do seu leite
á firma ·andaluza Puleva
ALFONSO EIRÉ-XOAN C. GARRIDO

Larsa importa leite da Fráncia que comercializa como galego, asi o demostran os trens interceptados polo SLG.
A maioria do leite que recolle esta empresa na Galiza véndello á marca andaluza Puleva, segundo a asociación de
empresários lácteos. Os labregos galegas non poden producir. Se se pasan da produción teñen que pagar unha supertaxa. ·
A Xunta investiu máis de 2.000 millóns de pesetas en Larsa e ten duas persoas no Consello de Administración.
A sua política é incéntivar o abandono da produción.
Ali estaba o corpo do delito. O
nofário daba fe ante a preséncia dos responsábeis do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas: un tren inteiro
cargado con 156.000 litros de
leite envasado na Fráncia pero
coa marca Veg~ de Oro. Anos
de investigación para demostrar a importación masiva de
leite foráneo para a sua distribución, através das redes tradicionais de venda das empresas
galegas adequeridas polos
franceses. Unha rede comercial
utilizada para invadir os mercad os que tiña conquistado a
agro-indústria galega. A teoria
faciase práctia, a denúncia xa
tiña o seu certificado, oficial, de
garantia. Era o Sábado 26 de
Outubro.

Larsa e o seu mercado, e non - distribución do seu leite". O leite
as suas plantas de envasado,
importado agora non foi sequer
nen os produtores, utilizando
envasado na Galiza, senón que
o fixo Elvir S.A. na Franza.
esta empresa só como canle de

Segundo os sindicalistas, a
permisividade ou mesmo o fomento desta prática importadora pola administración autonó-

mica, obedece á necesidade de
"tirar os prezos a fin de provocar o abandono da actividade,
pois se se precisase leite, pola
lei da oferta e da demanda, subirían os prezos e incentivariase o aumento da produción e o
aumento de explotacións leiteiras; o que inviabilizaria a aplicación das cuotas". En todo caso, os sindicatos afirman que
as importacións deixarán en
evidéncia á administración autónoma cando nos próximos
dias se debata na Cámara unha Iniciativa Llexislativa Popular demandando a criación dun
Gru.po Lácteo Galega.

"Unha prática habitual"
Para a empresa Larsa estas importacións son "com'pletamente
legais". Mesmo asi apresúranse
a afirmar que eles é a primeira
vez que as realizan, pero que
constituian "unha prática habitual no sector". Ao mesmo tempo puxeron de manifesto que
ian realizar novas importacións
pois, posibelmente necesitarian
máis leite.

O achádego provocou un rebúmbio- no governo autonómico
que, collido a contrapé, non soubo reaccionar, tendo que agardar tres dias a lanzar o primeiro
comunicado, sen que o conselleiro de Agricultura o fixera até o
Dia de Difuntos. O impacto na
opinión pública, sobre todo entre
os labregos, foi como se, de súpeto, puidesen demostrar esa
teoria pola que viñeran loitando
durante dez anos. "Quen vai ser
capaz agora de negarnos producir mentres traen o leite de fóra?", dicia .un labrego en Sárria.
"O chiringuito xa se lles foi ao
- caralla", concluía entre incomodado e ledo. Esa era a sensación de moitos labregos máis. A
Xunta tentaba minimizar a importáncia, ainda que a maioria
xa aposte por "queimar calquer
importación mentres no-n nos
deixen producir a nós".

Tamén a Xunta insiste na legalidade das importacións, acreditando que non existe nengun
fraude pois nos cartóns figura a
inscrición CEE-F, co cal se demostra que este leite é francés ,
senda correcto o etiquetado .
Surprendentem
, bl.(lha vez
sent
<r anterior, anúnCi que
ab irá unha investigación.
Para Miguel Méndez, responsábel do sector lácteo no SLG,
é falso ql)e non haxa publicidade enganosa, pois calquera
que vexa os cartóns de leite
deduce que é leite galega ,
"pois a sua presentación basease na imaxe do mapa de Galiza, no interior do cal unha labrega, con traxe rexional, munxe unha marela do país. Ninguén vai mirar na base do cartón o que pon".

Novo cargamento
Pero o Luns 28 de Outubro era
detectado outro cargamento en
Sárria polo SLG. Desta volta
eran 25 vagóns con 553.800 litros, a produción meia anual
dunha parróquia. O SLG pediu
entón que se paralisase o cargamento e se destruise, declarando a intención de proceder
xudicialmente contra o fraude.
Segundo a secretária xeral do
SLG, Lídia Senra, "o máis grave
é que a Xunta de Galiza está
implicada no fraude pois non só
participa con 11 % no capital de
Larsa, senón que ten a duas
persoas do Consello de Administración".

O intento de facer pasar o leite
francés por leite galega demost r a segundo Miguel Méndez
"non só que o noso leite ten
prestíxio no mercado, que as
. nosas marcas teñen un nome,
senón poderian vendelo con
marca francesa, senón mesmo
que hai unha conciéncia cada
dia maior de mercar os nosos
próprios produtos".

Para a dirixente sindical, isto
confirma o advertido polo SLG
cando "foi regalada Larsa á
Unión Leiteira Normanda". Daquela o SLG afirmaba que á
empresa francesa "o único que
lle interesaba era a marca
de
f

Hai labregos que tamén se perguntan se o importado "será realmente leite, pois non entendemos, a non ser que queiran facer dumping, como aqui venden
o leite a 25 pesetas menos que
na Franza".
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Larsa quixo regular o plantel nas suas fac~orias aducindo que non habia demanda no mercado.
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• 4/05/85. Unha delegación
do sindicato Labrego Galega
(SLG) protesta en Bruxelas,.
diante dos negociadores
españois, contra das cuotas
lácteas.

• 25/01/1990. Concentración
en Lugo convocada polo SLG.
Demanda o cobro, o freo das
importacións e a construción
dun grupo lácteo galego.
• 15/03/1990.
. Concentracións nas catre
provínciais.

• 18/05/85. Manifestación
convocada pola Cooperativa
Agrária Provincial de A Coruña.
Canta co apoio do SLG.

• 1/04/1990. Tractorada.

• l l /06/85. O SLG realiza

• Do .' l l /05 ao 30/05 de
1990. Concentración por
relevos diante do Pazo de
Raxoi e da Delegación do
governo español na Coruña.

unha manifestación en
Ribadeo.

• 3/ 1 ·~ I 85. Manifestacións
convocadas pola SLG en
Lugo, Ourense e Compostela.
A protesta contra a cuota, encabezada polo SLG e milleiros de gadeiros, foi permanente e clara nestes an.os.

'Se a Xunta,
como co-xestora
de Larsa, coñecia
isto, con canto lle
taparon a boca os
franceses para
consentilo?"
(Emílio López Pérez)

Reaccións contundentes
A reacción da oposición parlamentar foi contundente e ímediata. O portavoz do PSOE para
asuntos agrários, Francisco Sineiro, calificou esta operación
de "feito gravísimo que tira por
terra totalmente os programas
de promoción da Xunta, e sobre
todo d~ixa en ridículo ao governo autónomo e as suas multimillonárias subvencións a Larsa,
tanto a incial de 750 millóns de
pesetas como a entregada a
UNL de 1.200 millóns de pesetas para facerse co control da
marca galega".
Para o voceiro parlamentar do
BNG no sector lácteo , Emílio

A. IGLESIAS

López "este acontecimento deixa a Fraga á altura de Roldán
e Mariano Rúbio , pois é unha
mostra máis de corrupción. Se
a Xunta , como co~xestora de
Larsa, coñecia isto , como ou
con canto lle taparon a boca os
franceses para consentilo?"

rixiron moitos consumidores para saber como poden detecar o
leite francés e facerlle 9 boicot,
a este leite e as marcas que o
comercializan. O SLG convocou
unha concentración para o Xoves 5 de Novembro diante do
Parlamento.

Por máis que os governos autonómicos e central restasen
importáncia ao feíto, semella
que esta nova botou para abaixo todo o sistema de concienciación que estaban a levar nos
úl-timos tempos tendentes a
aplicación de cuotas. Asi hai
que interpretar a reunión urxente convocada para o 2 de Nove m bro entre o ministro e o
Conselleiro de Agricultura,
cales, seguindo o pronunciamento da Comisión Europea,
ampáranse na libre circulación
de mercadurias dentre da UE.
A Xunta, pola sua banda, afirma que estas importacións son
imprescindíbeis porque "o consumo de leite supera a produción do estado español , e daquela é preciso traelo de fóra".

Lídia Senra afirma que "non
irnos consentir nunca máis que
nos veñan a talar das cuotas,
non teñen nengunha xustificación . A nosa consigna é a que
demos hai xa dez anos: producir, producir e producir, para podér vivir. Que non volte Pérez
Vida! de novo coas 200.000 toneladas, que iso xa o prometeu
en Febreiro". • -

ps

Os agricultores, enrabechados,
son contundentes : "pretenden
cobrarnos unha multa por producir, mentres se importa leite
porque non producimos abondo"
afirmaba un labrego de Ordes.
As chamadas non só colapsaron os locais do SLG, senón
que a este mesmo xornal se di ~

• 13 e 14/09/1990.
Diversas tractoradas durante
38 horas. Demandaban fin
das importacións e garantías
-de recollida, cobro e criación
do grupo lácteo galega.

• 1936.Asembleas e debates
promovidos polo SLG.

• Oecembro cle 1986.
Constitución da Plataforma.
Debates sobre as cuotas.

• 1991. O SLG opónse a que

Manifestación convocada pola
Plataforma na Coruña

se venda Larsa aos franceses.
Valora ·que o que tentan e
mercar as marcas e copar os
nasos mercados.

• Marzo de 1987 Tractorada

• 31/01/1991. Manifestación

• Febreiro 1987.

convocada pala Plataforma.

en Compostela.

• 19/10/91 . Manifestación en

• .Xuño de 1987.
Concentración no Obradoiro,
convocada pola Plataforma

Compostela

• 22/11/1991 . O ministro
• l 989 Crise de Larsa. O SLG

apresenta calendário aplicación
de cuotas. Reunión de Albero
con Pérez Vidal para negociar
a redución das cuotas.

convoca unha concentración
diante da Consellaria
Agricultura para reclamar o
pago do leite. O Governo
tripartito concede 750 millóns
comprometéndose a
so!lucionar o problema.

• Febreko de l 992. PP e
PSOE rechazan no
Parlamento a proposta
nacionalistaa que demandaba
unha cuota de 3.500.000
toneladas. O SLG realiza
unha campaña na que os
labregos demandan, mediante
impreso que non se lles
apliquen as cuotas até que
acaden os 100.000
quilos/persoa activa na
explotación ..

O impacto
na opinión pública,
foi como se, de
súpeto, pudesen
demostrar a teoria
pota que viñeran
loitando durante
dez anos.

• 2/04/ 1992 Folga xeral. O
non á cuota é unha das
a:
<(
reivindicacións principais.
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A inviabilidade deAstano e demais
estaleiros por falta de mercado, a
imposibilidade dunha aceiria illada como
Sidegasa, a frota obsoleta, unhas
explotacións agrárias non compe~itlvas e

outras disculpas dadas no seu dia para
desmantelar todos os nasos sectores
productivos, foron raspadas polo tempo, e
escachou o seu verniz demagóxico saindo
á luz con toda claridade os verdadeiros
motivos: facerse cos nasos mercados.
Agora afánanse en xustificar as
importacións deleite recorrendo ao libre
comércio e á Unión Europea e, como
sempr_e, acusando de anti-europeus e
contrários ao reino de1 España a todos
aqueles que levanten a voz para
cuestionar algo que a calquer persoa
normal non lle calle na cabeza.
En todo caso, o discurso do libre mercado
conleva chegar a unhas conclusións
perigosas para os próprios defensores da
importación do leite. Como se entend!3n as
cuotas nunha economía de libre mercado?
Como explicar que un proqutor francés
teña unha cuota meia de 200.000 litros
fronte.aes tan só 2.4 .000 de aqui? Onde
está a libre competéncia e a igualdade de

Agost~

de 1992. O SLG
pronúnciase contra da
supertaxa.

• Decembro de 1992. O

Ocarpo do delito
A aparición de cantos de toneladas de leite
importado supuxo para moitos galegas,
nomeadamente os labregos, unha espécie
de burla, de insulto, por canto se facia
pública unha aldraxe que, ainda coñecida
por todos, era íntima. Nun país colonizado,
cunha clase dirixente que só mira para
fóra, e uns meios de comunicación
defendendo na sua maioria intereses
alleos, as yerdades hai que ir
demostrándoas empíricamente para que
se~·an asumidas pola maioria. Foi asi como
logrou avanzar o nacionalismo galega nos
últimos tempos. Quedouse só defendendo
os distintos sectores productivos e tamén
enfrontouse á política comunitária
consensuada polo PSOE e o PP, apoiada
por IU na sua concepción e dictada desde
os asentamentos das multinacionais.

•

Ministério envía cartas
comunicando cuotas.
condicións? Se todos somos europeus,
porque a uns se lle asina máis capacidade
de producir que a outros? Por que nós non
podemos producir mentres no Terceiro
Mundo marren de fame?
Non sae millar parado o governo Fraga se
lle tacemos a el algunhas perguntas. A
prímeira poderia ser como se explica que
a Xunta investise máis de 2.000 millóns
de pesetas en Larsa para que transforme
e distribua -O leite galega e agora o
merque fóra? Por que con ese diñeiro non ·
se puxo en marcha verdadeiramente un
grupo lácteo galega? Se a Xunta non
pode facer nada para defender a
productos e productores donoso país,
para que serve a Xunta? Se este governo
non quer defender qs intereses dos seus
cidadáns, sérvenos de algo este governo?
Esta vez non hai escapatória, apareceu o
carpo do delito: dous trens deleite
francés.+

ANOSA TERRA

• XQneiro de 1993 O SLG
realiza unha campaña con
recursos contra a asignación
das cuotas.
• 1 /04/1993. Manifestación do
SLG en Compostela. "Cuotas
"nunca máis, producir sempre".
• 23/12/1993. Constitución
da Mesa pola Defensa do
Sector Lácteo contra da
Supertaxa.

• 19/01/1994. A Mesa
convoca unha concentración
en A Coruña

• 1S/02/1994. Manifestación
na Coruña contra da
Supertaxa.Quedase
convocando só o SLG. O resto
da Mesa cree nas promesas do
Conselleiro de que se van
aumentar 200.000 toneladas.+
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GALIZA EMUNDO
RESIDÉNCIAS UNIVERS_lTÁRIAS

A mobilización estudantil conseguiu que o reitorado
sentase a negociar

A batalla do Burgo

• PAULA CASTRO

Burgo das Nacións

A demolición da maior
parte dos pavillóns do
Burgo das Nacións
provocou intensas
mobilizacións nas últimas
semanas en Compostela.
Para os estudantes que
viven nesta residéncia
enfrontarse ao derrubo
significa defender o
acceso á Universidade
dos estudantes con
menos recursos
económicos. Se o
Reiterado non oferece
unha alternativa nas
mesmas condicións
económicas un grande
número de estudantes
procedentes dos sectores
económicos máis
desfavorecidos terá
vetado o acceso á
Universidade "Pública".

Actualmente, e por pouco tempo,
a única residéncia universitária
que oferece prazas a baixo custe
é o Burgo das Nacións, onde por
un cuarto individual un estudante
paga unha méia de 4.000 pesetas
ao mes. Das máis de 400 prazas
das que dispoñia esta residéncia
só quedan unhas 160, apesar de
que o Reiterado ofertou un total
de 200 que non se cobriron por
diversas causas. Sobre isto, o
Reiterado explicaba aos méios de
comunicación que as prazas quedaran desertas porque o próprio
estudantado reixeitaba as insalubres condicións das instalacións
do Burgo. l?ola sua banda, os residentes aseguraban que dende o
reiterado estábase impedindo que
se correran as listas, e que ainda
quedaba xente en espera.

O acceso á universidade, a pesar
de definirse como pública, tor un
priviléxio restrinxido aos sectores
sociais con economias máis saneadas. O sistema de bolsas artellado a nivel estatal pretende facilitar o acceso de universitarios
con escasos recursos. Só na Universidade de Santiago hai 7.139
estudantes que disfrutan dunha
bolsa, o que ven a significar, supoñendo que pertenzan a famílias
cunha méia de catro membros
computábeis, que cantan cunha
renda neta non superior aos
2.200.000 pesetas, ou o que é o
mesmo, que a renda familiar per
cápita ronda as 550.000 pesetas .
Pero hai que ter en canta que esta é a cuantia máxima permitida
para obter unha axuda, o que implica que moitos dos bolseiros
proceden de fam ílias con ingresos inferiores aos sinalados.
A maiores existen residéncias dependentes da Universidade de
Santiago que ofertan un total de
1543 prazas. Para acceder a elas
os estudantes teñen que' cumplir
unha série de requisitos económicos e académicos . Os prezos das
habitacións dependen da puntuación acadada e das características da mesma. Pero paradóxicamente o prezo dunha habitación
para un bolseiro na Residéncia
Monte da Condesa pode chegar
ás 19.500 pesetas. lsto supón
empregar prácticamente toda a
bolsa no aluguer da habitación .

Non pagar máis

n

As mobilizacións protagonizadas
polos residentes no Burgo xurdiron
como méio de presión para que o
Reiterado cubrira as prazas vacantes , e sobre todo a causa dese
desfase de prezos entre as distintas residéncias . Nengún deles está
disposto a pagar máis do que paga
na actualidade, sobre todo porque
iso imposibilitariaos para continuar
estudando, ou sequer ter comezado. A sua oposición á resolución
do Reiterado de derrubar os pavillóns mentres este non oferecera
prazas en similares condicións
económicas pechándose na Casa
da Balconada ou subidos aos tellados dos pavillóns para evitar que
comezaran as obras provocou a
intervención da policia que cargou
contra deles ocasionando numerosos danos. Unha vez máis foi a forza a que abriu a via do diálogo.

e

Aínda que o acorde acadado entre ambas partes non está asinado, neste recóllese o compromiso
de "mover as listas de agarda dos
estudantes que solicitaron os Pavillóns do Burgo", co que implícitamente estase recoñecendo a
ralentización provocada do proceso. Ademais o Reiterado comprométase a adicar no vindeiro curso
académico "cinco millóns de pesetas a subvencionar a diferéncia
de prazas entre os admitidos nos
pavillóns e as 200 prazas ofertadas inicialmente, para que os prezos destas non oscilen máis de
entre as 4 e 8 mil pesetas". Entre
as alternativas mantense á do
Monte do Gozo, e continua vixente a proposta de separar unha
porcentaxe de prazas dirixidas a
estudantes que acedaron por expedente académico ou que sexan
deportistas de élite.•
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O Burgo estivo no centro das ·_mobilizacións estudantis dos últimos vinte anos
•M.V.

O que comezou senda residéncia
de peregrinos, co nome de Burgo
das Nacións, foi empregado ao
longo da sua história para usos
diversos. Pero o máis frecuente,
nos últimos vinte anos, foi o de
residéncia de estudantes. Xesús
Seixo, hoxe dirixente da CIG, viviu nun dos seus barracóns en
1975, grácias a unha bolsa que
lle foi concedida cando realizaba
estudos na Faculdade de Ciéncías. A sua estáncia rematou moi
pronto porque aquel mesmo ano
foi detido nunha das caídas que
sofreu a organización, naquel momento clandestina, UPG.
"Xa daquela o Burgo estaba moi
deteriorado -lembra-, pero o
problema . non resultaba tan .gra-

ve como anos despois porque
era relativamente doado encontrar piso".
A finais desa década produciriase
a chamada masificación da universidade que se encontrou cunha cidade que non contaba con
infraestruturas axeitadas para recebila. Ademais o Burgo tora pechado aos estudantes, co que só
quedaban en funcionamento, como residéncia, tres ou catre coléxios maiores. "Había un deseantento de fondo -comenta Daniel
Soutullo, daquela militante do
MCG- e no curso 79-80 estoupou. Os donas dos pisos fixaban
.un prezo po'r temporada que non
estapa regulado por lei".
Aquel ano lémbrao moi ben o escritor Car.los· Rergosa: ~ue i acaba--,

ba de chegar de Madrid para dirixir a Delegación de EFE en Santiago. Precisamente Reigosa está
a preparar actualmente un libro
que rememora os acontecementos: "Habia unha gran efersvescéncia na cidade. E as mobilizacións que se produciron foron as
máis grandes e espectaculares
de Europa naqueles momentos.
Houbo actos multitudinários coa
preséncia de máis de tres mil estudantes e un ambiente desmesurado e algo anárquico".
"As nasas reivindicacións, lembra
Soutullo que era un dos portavoces das Coordenadora de Estudantes, consistian na demanda
de servizos universitários e control dos alugueres. O conflito durou. de Outubro a Marzo. Canseguimos que se re~brise o Burgo e

Despertouse de novo o conflito .
Os estudantes presentaron ante
o rector, Carlos Pajares, a petición de bolsas en canto non se
construian novas residéncias ou
pisos xestionados pala universidade como solución transitória .
Houbo unha reunión específica
do claustro para tratar o probleNo curso 86-87 as mobilizacións
ma da vivenda, oficiando Emílio
voltaron a ter o seu ponto álxido.
Pérez Touriño, vicerrector para
"Coincidiu,_ sinala Xavi~r Toba,
asuntos económicos, como nedaquela era membro de ERGA,
gociador ante os estudantes .
que o cupo de prazas do Burgo
xa estaba cuberto e que ademais . Aquel ano estaba en periodo de
constitución o novo claustro e
estaba chegando a Santiago unas reivindicacións dos estudanha enxurrada de funcionários das
tes, feítas habitualmente na rua,
institucións autonómicas. A conpuideron escoitarse tamén, por
secuéncia foi que os pisos para
primeira vez desde o franquisos estudantes subiron de prezo: a
preséncia do Burgo xa non influia
mo, nas salas do claustro. A viá baixa e, por outra parte, os fun- da do Burgo prolongouse até
hoxe que está a sofrir unha nocionários eran un cliente máis segur.o para os proprietários.'!. ' 1 • • J
va embestida.•
o comedor universitárío que estaba pechado. Tamén aprobaron a
criación dunhas bolsas de comedor e aloxamento no próprio Burgo. A universidade chegou a estar pechada unha semana, por orde do rector Suárez Núñez".
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entón podémolo aceitar como alternativa, sempre e cando se
nos aseguren bos méios de
transporte. O problema do Monte do Gozo é que se trata de unha propriedade privada que agora aporta unhas prazas, pero
que máis adiante se poderian
perder. O ideal seria que perteneceran á Universidade ou que
a Xunta o cedera á Universidade. Ademais non se trata tanto
de defender o Burgo en sí mesmo como defender que haxa
prazas económicas dabondo. Se
son de mellor calidade, excelente. De momento vivir no Burgo é
o único que a maioria de nós podémonos permitir.
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Sen o Burgo

non poderia
estudar"
Patricia López,
2º de H istória
Eu só podia vir a estudar se me
daban unha praza no Burgo. Apesar de que na miña família só entran 680.000 pta. anuais para vivir tres persoas me colocaron na
cota B, cando deberia estar na A.
Ademais tiven un problema engadido porque me denegaron a bolsa e só me deron matrícula gratuita, porque saquei un 1'9 en selectivo.
Creo que sen as prazas baratas
que hai no burgo moita xente coma min non poderia estudar na
universidade por isa hai que mobilizarse cando amezan con destruilas. O Monte do Gozo só se
pode considerar unha alternativa
a esto se manteñen os prezos e
nos poñen transporte. Pero ten
que ser público , nunca privado .
Resulta curioso que para os estudantes con poucos recursos sempre se habiliten prazas en centros
destinados aos pelegríns, xa pasou antes co Burgo e agora co
Monte do Gozo.•
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Vivimos
unha trégua" .

Xosé Mª Fernández,
3º de Políticas
Levo 6 anos no Burgo. Cando
entrei habia xente que pagaba
2.500 pesetas, pero eu non tiven
que pagar até que recibín a bolsa do MEC. Ao ano seguinte
continuei aquí pala relación prezo-calidade. Agora estámonos
mobilizando para que esta situación non cámbie. Hai que defender que todas as prazas do SRI
(Sistema de Residéncias Integral) sexan máis baratas, que
non se produzan casos nos que
a xente teña que pagar 15.000
ou 19.000 ptas. por unha praza
de Residéncia.

105

mflito.
nante
3. peti1on se
ias ou
iversi:itória.

A oferta de negociación do Reiterado é un princípio para comezar, pero meno do que ternos non o irnos aceitar. O fundamental é que se aumente o
número de prazas baratas porque ainda que somos 'conscientes de que baixar os prezos nas
residéncias de repente é imposíbel se séguen a incrementales así , dentro de pouco á xente
con poucos recursos vaille sair
máis barato estar nun piso que
nunha residéncia. •
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Defendo o
Burgo porque
non hai nada
mellor"

Pili Veiga, estudante de
3º de Pedagoxia
Defendo o Burgo porque é a única residéncia que cumple os re. quisitos mínimos, cuartos baratos e individuais. Se o Monte do
Gozo cumple , estos .,reqw·t:s·ito.s

Apesar -do princípio de acorde
que houbo co Reiterado des. confio das suas promesas. Agora hai unha trégua para negociar, pero se non se solventan
os problemas isto vai saltar outra vez. Ademais non estou de
acorde con que se- deixe unha
porcentaxe das prazas para alunas con bos expedentes académicos ou con cualidades deportivas. No Reiterado din que os
que teñen boas notas canta con
dernito a acceder a unha residéncia se queren, e penso que
se cumplen os requisitos económicos ten que ser así, pero se
non que paguen unha residéncia privadaiou un.:piso_. O mode2

lo que defendemos é para xente
con poucos recursos e que non
teña que pagar máis de 10.000
pesetas, e iso xa é bastante. A
alternativa do Monte do Gozo
está ben se cumple os requisitos que esiximos.+

aconsellaríalle a calquera que viñera aquí, pala convivéncia e a
·s ubvención. Por iso esto é un
servizo que hai que fomentar e
defender. Detrás da tentativa de
tirar os pavillóns creo que hai
moitos intereses, sobre todo de
privatizar a universidade. Ainda
que se subvencionara á xente
que vive en pisos non seria unha
solución, porque non se está a investir na própria universidade senón na iniciativa privada.

11

0 Monte do

Gozo non
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Deixaron que o
Burgo
apodrecese
para te_
r unha
excusa para
tira lo"

Monica Santos,
3º Políticas

Comecei a estudar hai tres anos,
daquela non estaba no Burgo, ia
e viña todos os dias en tren a Co- .
ruña, porque non me quedaba
máis remédio. Ao ano seguinte
entrei no Burgo, foi a única residéncia na que me deron praza, e
este é o segundo ano que estou
aquí. Considero que as-mobilizaRosa Verdugo,
cións son necesárias porque é
precíso que o Reitorado dea unha
doutorada en
- alternativa a isto, pero non me
Económicas
parece que a do Monte do Gozo
sexa a máis axeitada. Alí nabería
Este é o terceiro ano que paso
prazas dabondo e deberia ser no Burgo, ainda que non foron
viábel porque a univers1dade ten
anos consecutivos, porque eu
cartos dabondo, pero non pode
estiven dous anos en Vigo facen- . seguir senda privada, porque endo os euros de doutorado. Este
tón non se pode considerar como
ano regresei para facer a tese e
residéncia u-niversitária, co que
solicitei o Burgo Novo, sobre tose perden prazas subvencionado para asegurarme a reamisión
das. O 10% dos estudantes teñen
o ano que ven, porque teño claro
dereito a disfrutar dunha praza no
que esta residéncia ten os dias
SRI e na práctica só hai 1.500
contados. Curiosamente denegá- · dos 4.00Q que debería haber.
ronme o acceso, apesar de que - Ademais considero que resulta
teño a máxima puntuación ecoen exce_so elitista que por unha
nómica. De calquera xeito defenpraza de residéncia se cheguen a
do como todos que a Universidapagar 19.500 pta.•
de continua ofertando prazas baratas, porque todos somos conscientes das dificultades que tivemos para comezar a estudar e
que se non chegamos a obter
unha praza de residéncia non o
poderiamos ter feito. Loitamos
por unhas prazas baratas e por
que se respete o Sistema de Residencias Integrado, porque sabemos que a situación actual dos
pavillóns é precária . .Pero tamén
hai que ter claro que a esta situació_
n chegóuse pota deixadez das
distintas equipas reitorais, porque non h9ubo un mantenimento
axeitado. E unha política moi habitual dos caciques coas vivencias para pobres, comonon lles
poden subir o aluguer deixan que
apodrezan para ter unha excusa
para tirala, declarándoa en estado ruinoso, sen necesidade de
aterecer alternativas. Resulta curioso que a mediados dos 80 un11
ha persoa con 8 puntos no baremo económico. era considerada
pobre, agora incluso con 1O estás no último tramo e pagando o
máximo.

O mellor do
Burgo .é a
convivéncia"

O Monte do Gozo seria unha alternativa viábel se fóra aos mesmos prezos e nas mesmas condicións, individual. .. Ademais é
imprescindíbel que teñan uns
bons servizos de .transporte que
foran gratuitos e polo dia e pala
no~te.1 •". . •,>1
~· .::..~ ~-'.' -·11;,, 1. r,

Carolina Silva, estudante
de Filoloxia Xermánica"
'
Entrei no Burgo hai dous anos
por casualidade. Non podia buscar un piso así que solicitei unha
~ra'Za, nuQ'ha -?r.e,,.sj:déo~ia .. Hoxe

O Monte do Gozo poderia ser unha alternativa temporal mentres
non se construen máis prazas
dentro do SRI, pero non unha alternativa real, porque estaríamoslle dando cartos a unha entidade
pri-Vada, non a unha residéncia
universitária. Tamén hai que ter
en canta . que no Burgo son prazas individuais e aí quérennos
dar o camelo, porque no Monte
do Gozo, ainda que sexa unha
solución provisória, · non é en absoluto equiparábel. Alí vas ter un
cuarto compartido, e non doble,
senón triple ou duádr'uple, que
para nada é o mesmo. Aquí serán as paredes de cartón, pero
tes o teu espazo. +
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Non ten
sentido que
haxa que pagar
19.000 pta. por
unha. residéncia
universi.t ória"
Santi Comesaña,
estudante de Maxistério
Agora estou residindo no Burgo
Novo, pero antes estaba no Vello.
Hai bastante diferéncia entre o
que pago agora e o que pagaba
antes, pero tamén hai mellores
instalación. Participei nas mobilizacións porque considero que hai
que conseguir máis prazas e esixir alternativas se tiran cos pavillóns. Ademais non vale que do
Reiterado digan. que hai un acorde, porque ten que estar asinado.

O Monte do Gozo non é unha alternativa se non oferecen prazas
en condicións de SRI. Se teñen
que investir máis que o fagan.
Creo que os 95 millóns que se
destinan para investir nas residéncias son unha esmola dentro de
todo o presuposto universitário.
Moita xente non poderá vir estudar se se eliminan estas prazas.
Non se pode permitir que por vivir
nunha residéncia universitária teñas que pagar 19.000 pta. Creo
que se podes pagar esa cantidade con tes porque ocupar unha
ptaza en residencia que ,se entenGle 19orno •Unha · bolsa adicional. +
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DIAS
XOSÉ LOIS

• Polémica na
eleición de xerente
do Consello da
Xuventvde
As dimisións de Rubén Rivas de
Acción Católica, Francisco
Manrique de Galiza Nova e
Susana Mayo dos Comités
Abertos de Faculdade foron o
detonante da polémica sobre o
proceso de selección para o
posto de xerente do Consello da
Xuventude.

•Critican a política
de SerY-izos
Sociais da Xunta

Rubén.Rivas acusou ao
secretário xéral de Galiza Nova,
Bieito Lobeira de "procurar
beneficiar a un dos candidatos
presentados" cunha "conducta
instigadora" . Neste sentido,
Galiza Nova apresentou no
xuzgado unha querela por
inxúrias contra o representante
de Acción Católica porque,
segundo afirmou Lobeira, o
proceso no que se elexiu a
Roberto Vilameá como xerente ·
foi en todo momento
''transparente e democrático; as
acusacións non son sérias xa
que non se poden aportar
probas sobre as irregularidades
que se acusan". Engade o
secretário de Galiza Nova que
se tenta "desprestixiar o
nacionalismo e emprégase o
meu nome sen que eu tan
sequer esteña na Permanente
do CXG".

A Rede Galega de loita contra a
pobreza e a exclusión social
(REGAL), xunto con outras seis
organizacións, fixeron pública a
súa crítica á política de servicios
sociais da Xunta que calificaron
de ineficaz, escasa e partidista.
Sinalan nun comunicado que a
Lei de Servicios Sociais ainda
non se desenvolveu, o Plan
Galego é inexistente, a Lei de
Medidas Básicas para a
Inserción Social está á espera
de reforma, o Mapa da Pobreza
non se fixo público e que as
subvencións son cada vez máis
escasas e siguen un reparto no
que se favorece a determinadas
organizacións.;

PSV custaralle
· •A Xunta defende •A
65.000
millóns a
o tren en
UGT
Asturias

Emilio Garcia Gallego, director
xeral de Obras Públicas, e Xoán
Carlos Villarino Tejada, .director
xeral de Transportes acudiron o
Mércores ao Foro para o impulso
da rede ferroviaria no cuadrante
da península, que celebrou a
reunión en Xixón. Ademáis de
representantes de comunidades
afectadas polos recortes ·
ferroviarios, estivo presente o
director xeral de Infraestructuras
do Transporte Ferroviario do
MOPTMA, Antonio Monfort
Recart. Os asistentes reclaman o
equilibrio de infraestructuras en
todo o Estado, inxeccións
presupostarias e a garantía
dunha liña de alta velocidade
León-Monforte, dos enlaces con
Portugal a través do Eixo •
Atlántico e o eixo transversal
Galicia-Cataluña polo val do
Ebro.
O dia 5 de Novembro está
convocada na Coruña unha nova
manifestación da Mesa pela
Defensa dos Camiños de Ferro.+

Ante a dimisión da
representante no CXG, Susana
Mayo, o Consello Nacional dos
CAF sinalou que respondia a
unha "decisión estrictamente
persoal" e fixo público o seu
acorde co proceso de selección
ao tempo que afirmou a vontade
de "continuar a traballar polo
CXG e polo programa que levou
á actual equipa á Permanente
do Consello". •

-subvencións do Estado e das
comunidades autónomas. UGT
recibiu este ano, neste tipo de
axudas, 4.400 millóns .•

• Hormaechea
dimite pero fixa
ao seu sucesor

O xuiz de Delitos Monetários,
Miguel Moreiras fixou unha
fianza de 65.000 millóns de
pesetas aes catro ex-directivos
da cooperativa PSV e a UGT,
como responsábel subsidiário.
Juan Hormaechea confirmou
- Para o sindicato, facer fronte a • nesta semana que dimitía como
esta cantidade é impensábel xa
presidente de Cantabria tras a
que os seus inmóbeis están
senténcia que o condea a seis
hipotecados e, para alguns
anos de prisión por
cooperativistas, supón o bloqueo
malversación de fondos
da construcción de vivencias,
públicos. Na data na que
que semellaba ir para diante co
abandone o governo cántabro,
préstamo de ICO e o aval do
sen precisar, o seu sucesor
Governo. Mália isto, moitos, que
estará designado. O PSOE, con
xa o daban todo por perdido,
dezaseis parlaméntarios e o
están satisfeitos co auto do xuiz.
PP, con nove, dispútanse os
pactos con Hormaechea para
A situación é-difícil·para o
impoñer os seus respectivos
sindicato, xa que ten unh.a
candidatos. Mália que o PP
débeda de 10.000 millóns de
asegura non ter pactado con
pesetas polo caso PSV-IGS.
Hormaechea, este afirmou
Non poden ser embargados
nalgún medio de comunicación
polo xuiz nen os edificios
que o pacto eta real e que o
cedidos polo Estado en
suc.esor pertencia á Unióa para
usufructo, nen as cuotas dos
o Progreso de Cantábria, o
afiliados pero sí poden ser as
partido que el fundou. •

•Xomadas
intemacionais
do CIEMEN
O CIEMEN, (Centro de Estudo
das Minorías Nacionais), ven de
organizar unhas xornadas
adicadas á contribución das
nacións sen Estado á
constitución europea. Unha das
intervencións máis significativas
foi a de o bretón lann Choucq, un
dos redactores da Declaración
Universal dos Dereitos dos
Pobos que falou da necesidade
dun marco xurídico que protexa
os dereitos colectivos dos pavos
minoritários. Galiza estivo
representada nunha
conferéncia pala profesora da
Universidade da Coruña e
deputada do BNG , Pilar Garcia
Negro. •

• Eleicións sindicais en Citroen 'e Astano

No departamento de técnicos, CCOO obtivo
155 votos e.dous detegados: UGT, 116 votos
e dous delégados; CIG, con 44 votos e un
delegado e Alternativa lndependente, 42 vo- .
tos e un ~delegado
~
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A denúncia fai referéncia a que este
enfermo permanece dia e noite suxeito por correas, mesmo cando circula polo centro. Debido ao dramatismo deste caso, os traballadores
realizaron xestións para o seu traslado diante de organismos e institucións oficiais, estatais e autonómicas , pasándose a responsabilidade
dunhas a outras. O persoal solicita o
traslado a un centro, onde se lle garanta toda a asisténcia necesária
para o seu desenvolvemento persoal e esixen responsabilidades para
as instítucións que retrasan a saida
deste menor do Rebullón.+

• Caixavigo e Banco
Simeón apresentan
balances positivos
Os resultados económicos da xestión do terceiro trimestre de Caixavigo e Banco Simeón foron apresentados con satisfacción polos responsábeis de ambas e duas entidades.
Caixavigo alcanzou a cifra de
510.143 millóns de pesetas e percébese un incremento anual de
15'23%. O resultado global antes
dos impostas, no mes de Setembro
é de 3.348 millóns fronte aos 2.888
do pasado ano.
Pola sua parte , o Banco Simeón
anunciou un benefício neto de 8S2
millóns de pesetas no terceiro tri mestre, que supón unha mellara do
6'5% respeito ao mesmo periodo de
1993. O volume de recursos xestionados pola entidade ascendeu a
98.500 millóns e os gastos de explotación descenderon nun 6%. +

O Partido Nacionalista Galega-Partido Galeguista celebrará o Sábado 5
de Novembro o seu V Congreso en
Vigo, baixo o slogan de ",O BNG, alternativa para Galiza". E asi a primeira organización íntegrada na
frente nacionalista que celebra o seu
congreso desde as últimas convocatórias eleitorais e desde a inetegra·
ción de UG.

En Astano, no colexio de especialistas e non
cualificados, os resultados foron: CCOO, 494
votos e seis delegados; UGT, 382 votos e
cinco delegados; Alternativa lndependente
(ex-afiliados da CIG) , con 237 votos e tres
delegados; USO, 130 votos con dous delegados e CIG, 83 votos e un delegado.

.!

Oitentaseis traballadores do Hospital
Psiquiátrico denúncian a situación de
abandono institucional que padece
un doente internado do centro. O paciente, menor, leva ingresado no centro dende Abril do pasado ano con
trastornos que provocan conductas
que abrigan a un permanente coidado. Os traballadores aseguran que o
hospital non dispón de recursos técnicos nen humáns específicos para o
tratamento específico do paciente
que, ademáis, senda menor, está rodeado de enfermos adultos.

•V Congreso do
PNG-PG

Duas das empresas máis importantes instaladas no país, Citroen e Astano, celebraron
eleicións sindicais a pasada semana. Na factoría de automóbeis de Vigo, o Sindicato lndependente de Traballadores de Citroen revalidou a maioria conseguindo 18 delegados
dos 33 en xogo con 3.569 votos; UGT conseguiu seis delegados e 1051 votos; CIG obtivo
cinco delegados e 1.004 votos e CCOO, tres
delegados e 596 votos. CCOO e UGT apresentaron unha candidatura conxunta para o
departamento de técnicos e conseguiron un
delegado.

=!i

•Os traballadores
do Rebullón
denúncian o
abandono sofrido
por un paciente

•••
J'

Se cando o PNG-PG entrou no BNG
alguns dos seus militantes non
apostaban por esta fórmula temerosos de perder a sua identidade, agora, segundo Rodríguez Peña, "estes
temores xa desapareceron, estando
todos de acorde que non hai outra
alternativa na Galiza que o BNG".
Desde esta óptica o PNG-PG supedita toda a sua estratéxia global a do
BNG, poñendo na sua ponéncia "o
acento social própri~". +
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ALIZA E M NDO
RECURSOS MINEIROS

A Xunta quer vender como ~escobrimento próprio a posíbel explotación

Hai cincuenta anos que se coñece a existéncia
de.hidrocarburos nas costas galegas
•X.C.

O investimento de case
1.000 millóns de pesetas
da Xunta, para participar
nas exploracións de
hidrocarburos en augas
galega-portuguesas, é
apresentado polos
voceiros guvernamentais
como un proxecto de
futuro, porque as
posibilidades de achádego
explotábel é dun 25%.
Seria o colofón petroleiro
do governo Fraga, que
mentres deixa escapar o
ouro branca do leite.

fondo dos mares e nos lagos da
Era Secundária. Estes depósitos
resultan despois cobertos por
sedimentos de rochas impermeáveis e están unidos ou próximos aos xacementos de petróleo por esta identidade na orixe.

De súpeto os titulares dos xornais
énchense de titulares, "Fraga
busca petróleo". Un pequeno viaxe ás hemerotecas e á bibliografia especializada ubican os estudos sobre a presenza de petróleo
nas costas galegas xa no ano 45.
Os estudos sismolóxicos, que sinalaban tamén daquela os xacimentos do Mar do Norde, o Golfo
de Guiné ou as costas da lndonésia eran precisos ao respeito.

Ao gas natural, que é coñecido
desde tempos remotos, non se
lle tirou aplicación prática senón
despois da 11 Guerra Mundial e
como substitutivo do gas cidade, que se obtiña por destilación
do carbón de hulla.
Os principais xacementos de gas
natural do mundo son os de Gr6ningen , nos Países Baixos, con
máis de 2.000 billóns de metros
cúbicos. O 60 % da enerxía consumida nestes países ten orixe
no gas. A continuación está o de
Hassi Rommel, na Alxéria, con
case 1.200 billóns, seguido do de
Lacq, neste mesmo país, con
200 billóns e en vias de esgotamento. Outras explotación importantes están no mar do Norte
(Frigg e Ekofish), entre a Escoza
e Noruega, e acumulan case 500
millóns de metros cúbicos.

No ano 1984 os traballos realizados pola plataforma Benroach
nun ponto situado a 30 quilómetros ao Oste da praia da Lanzada xa daban canta dun xacimento de gas, que requeria naquela
altura un investimento de 2.000
millóns de pesetas que os dous
governos non quixeron realizar.
Anteriormente, en 1975 e 1979,
os barcos norte-americanos Kay
BB e Karen Bravo fixeron tamén
diversas calas , levantando mapas xeo-tectónicos desde Cabo
Corubedo á Garda.
As perspectivas do ano 84 non
se fixeron realidade pola situa~
ción de mercado dos hidrocarburos e porque as decisións a
este respeito trascenden con
moito á autonomia.

Perspectivas para o gas
De certo o que está garantida é
a posibilidade de explotación do
gas. As compañias suecas Largus Exploration, Salenia e Oilexplo solicitaron e conseguiron en
1984 licéncias para os denominados polígonos Vigo-A e Vigo-

A tecnoloxia de extracción avanza cada ano, pero o coñecimento do xacimento galego ten xa 50 anos. Na foto, portada de
1989 onde xa se anunciaba a explotación do gas por empresas suecas.

B de 99.568 e 94.815 hectáreas
respeitivamente. No caso de dar
con hidrocarburos un 30 por
cento debia cederllo á Repsol.
O paradoxo é que en todos estes
anos, apesar de que o gas estaba
aqui, a rede de gasificación galega ainda está en cueiros e en
nengun momento se contemplou,
apesar de reiteradas adeverténcias ao respeito, a posibilidade de
nutrirse de xacimentos próprios.
A neglixéncia negociadora sempre acompañou estes intentos,
por canto se trataba de r.epartir
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governos galego e español, para a posta en marcha dun plan
de gasificación, ou sexa de
enerxia barata, própria, que non
xustiticaria nengunha caste de
desindustrialización.

Da familia do petróleo
O problema básico, máis que
estritamente técnico -ainda
que ao aumentar a profundidade de perforación dispáranse os
custes- é de índole política e
de estratéxia industrial.
A perspectiva de xacimentos
susceptíbeis de explotar non fo- ·
ron nunca un acicate, para ós

O gas natural, que desde os
anos 70 procuran as empresas
especializadas na costa sur da
Galiza, é un hidrocarburo que
coma o petróleo contén simultaneamente carbono e hidróxeno.
O gas formouse a partir de de.pósitos de matéria orgánica no

.,osibilidade
de contaminación
Ainda que non se deron a coñe ~
cer estudos de nengun tipo sobre o impacto posíbel das extraccións, en termos de contaminación, a experiéncia máis
próxima é do Mar do Norte. Alguns cálculos dos paises que
explotan este petróleo falan de
que se producen entre 4 e 5.000
pequenos vertidos anuais. A
meirande parte deles débense a
erras no funcionamenté> das estruturas de explotación na beiramar, pero tamén a roturas de
bocas de perfuración, incéndios
ou naufráxios nas plataformas.+
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Várias organizacións denunciaron irregulari€fades no Congreso da Família

Acusan á Consellaria da Familia de fomentar o
• CARME-VIDAL

O Congreso
Internacional organizado
pola Conselleria de
Família, Mullere
Xuventude provocou
numerosas críticas de
organizacións feministas,
políticas e sindicais e de
máis dun cento de
participantes que o
acusaron de "sectário e
integrista".
A maioria dos relatórios apresentados no congreso referíronse só
ao conceito de família católico,
ancorado na unión matrimonial
eclesiástica, tal e como se expresou en diversas ocasións. Alén
desta escolla, a Conselleria repartiu entre os participantes o libro do abade Rafael Taboada
Vázquez no que se expresaba
abertamente a "indisolubilidade"
do matrimónio e a conveniéncia
de que a muller se dedique só a
ser a coidadora da família.
Nas xornadas que se denenvolvero n os dias 26, 27 e 28 a
afluéncia no programa de relatores relacionados de xeito directo
coa igrexa cregos, profesores de
dereito canónico, representantes
de organizacións católicas ... mostraba a auséncia de pluralidade denunciada tamén por máis
dun centenar de participantes no
congreso.
.
.
A existéncia dun único discurso
uniuse ao estricto control á hora
de participar nos debates. Nomeadamente na interveción da conselleira da Família, Manuela López Besteiro, extremáronse as
medidas fiscalizadoras _para a en-

trada na sala e as perguntas estaban preparadas nas tres primeiras filas. A apresentación do
Plan Integral da Família que suporá un investimento de 20.000
millóns de pesetas até o ano
1997 pasou asi sen que ninguén
lle poidera pedir explicacións á
sua mentora.
A falta dLin debate sobre a realidade galega foi O efecto dun comité científico formado na sua
imensa maioria por homes estranxeiros que artellaron un programa no que non se tivo en coríta a situación na Galiza.
Encarna Otero e Pilar Ga:rcia
Negro do BNG decidiron, "prevendo o monolitismo ideolóxico
do congreso", apresentar voluntariamente comunicacións que
tentaron ser silenciadas desde a
organización. Segundo Encarna
Otero "non se chamou ás persoas e organizacións interesadas
no tema e, en troques, abrigaron aos técnicos de servizos sociais a r:natricularse e convidaron gratuitamente a asociacións
de amas de casa da corda da
Conselleria".

Labregas contra a
discriminación
As primeiras protestas no marco
do congreso viñeron da man da
Secretaria da Muller do Sindicato
.Labrego Galego-Comisióris Labregas que o segundo día despregaron unha pancarta no Auditório co lema Consel/eira non discrimines ás !abregas. Corenta
mulleres do SLG-CCLL movilizábanse contra a política discriminatória da conselleria que lle ven
de . denegar axudas para a organización de conferéncias sobre
temas como saude, planificación
familiar ou servizos sociais.
A Secretaria da Muller denunciaba a "marxinación como labregas

ANXO IGLESIAS

O clero conservador tivo un importante papel no Congreso.

e a discriminación ideolóxica" ao
tempo que sinalaba que "unha
Conselleria que manexa máis de
sete mil millóns de pesetas non
pode argumentar a falta de presuposto para subvencionar tan
modesta actividade". Maite Ferreiro, do SLG-CCLL apontaba
que "se fixo o acto no congreso
porque consideramos que isto foi
un despilfarro de cartas públicos
para apoiar o integrismo· da Conselleria mentras que se discrimina abertamente ás mulleres labregas".
Visto o que estaba a acontecer

no congreso, nove organizacións
asinaron un manifesto no que se
denunciaba que a Conselleria organizara "con cartas do erário
público un lugar e un espazo para expresión d9 fundamentalismo
católico". Ante a inesperada aparición de protestas incrementouse o ·tuncionamento dos servizos
de seguridade que teimaron en
impedir o reparto de panfletos
entre os participantes.

mentaba que "durante todo o
congreso se defendeu a existéncia dunha soia família apoiada
polos relatores e moitos dos participantes especialmente escollidos para aplaudir as intervencións ". Nanina foi requerida en
varias ocasións ao distribuir o
panfleto para abandonar o Auditório, segundo dician "por non estar matriculada".
Para Victória Collazo do centro
de estudos Alecrín , "os ponentes
eran do conservadurismo máis
recalcitrante que se podía atapar
e asi a mensaxe xeral foi que a

Malestar nos participantes
A voceira da Asociación Galega
da Muller, Nanina Santos, co-

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

V

11Empregáronse
CartOS públiCOS
para d e f en d er
teses partidistas,
retrógradas e
sectárias"

"A Conselleria organizou con cartos do
erario ·público un lugar e un espazo para
expresión do fundamentalismo católico.
Os ponentes foron escollidos con lupa e a
poder ser non galegos, .deixando o mínimo espazo ao debate e mesmo restrinxindoo, segundo viron que había posicións
«non concordantes» coas intencións da
Conselleria.
«Obrigouse» a traballadores de servizos
sociais a acudir, convidouse (sen pagar
matrícula) acentos de persoas «enchufadas», fecharon as portas á hora de intervir a Conselleira ·para que non entrara
ninguén.
Os. organizadores rnpartiron un libro de
autoria do abade Rafael Taboada Vázquez Familia y Hogar onde se defende a
família máis tradicional, as relacións e papeis home-muller estabelecidos na máis
tradicional das famílias, asignando por
suposto á muller o rol de coidadora: espo-

sa e nai facedora do traballo doméstico.+
(AsOCIACION GALEGA DA MUllER, AiECRIN,
AsEMBLEIA DA MuuER DE GALIZA NovA,
GRUPOS DE MUllERES DA UNIVERSIDADE, CoORDENADORA FEMINISTA DoNicEu, SECRETAIUAS DA MUUER DA CIG, CCOO E SLG)

V

11Denunciamos a
pouca liberdade de
opinión"

"Manifestamos o noso máis· enérxico desacórdo en todo o referente á organización, ponéncias e contidos do Congreso
Internacional da Família.
Deuse ünha visión sesgada, subxectiva e
partidista da família, carecendo dunha visión pluralista e democrática.
Rexeitamos que nun estado aconfesional
como é o Estado Español se faga apoloxi a do «integrismo católico» utilizando
fondos públicos dos contribuintes, carecendo dunha visión científico-técnica.
Tratouse de restituir novamente á muller
ao. seu papel máis tradicional de ama de
casa e nai de família numerosa, perpetuadora dos valores machistas. Denunciamos asimesmo a falta de oportunidades
para expresar libremente outras opinións

dos congresistas .

pensarnos de maneira diferente".+

Os ~onceit?S sobr e sexualidade e reproducion estan amp1iamente superados, xa
que a mesma OMS recoñece a sexualidade na sua dimensión biolóxica, psicolóxica e social, separada por fin da sua taceta reproductora .•

CAsINADo PoR MAis nE cEN TÉcNicos/ As
EN TRAI3ALLO SOCIAL QUE ASISTIRON AO

coNGREso)

V'·

11

Seguimos sen ter .
democrácia"

"A realidade é que a Conselleira denegounos a axuda unicamente por razóns ideolóxicas: unha porque non admite que as
mulleres estamos discriminadas por ser
mulleres e polo tanto non es~á disposta a
financiar nada que poida servir para que
as labregas nos organicemos e deamos o
debate social para reclamar o nosos dereito á igualdade e,. a outra, por pertenecer ao único Sindicato que defende a produción agrária como única garantia de
que podamos seguir senda labregas.
(... ) Seguimos sen ter democrácia na Galiza, porque a democrácia está en poder
participar, na non discriminación no reparto dos fondos públicos e en permitir o
aceso aos meio"s de comunicación a quen
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E un panorama
que nos leva
cuarenta anos
atrás"
11

"Hai que denunciar publicamente a cobertura institucional da Xunta para un foro
entregado e acaparado por elementos
ideolóxico-confesionais da máis ráncia
dereita integrista, fundamentalista, sectária e anti-dereitos das mulleres.
O Comité Científico está integrado por sete persoas: delas, cinco estranxeiras. Do
total dos sete, só unha muller, mais non
galega.
Galiza, máis unha vez, está ausente, pero
paga un congreso para desfile de figuras
e ideoloxias extra-galegas.
Non houbo debate, nen contraste de opinións nen democrácia inteira. Homilias e
.recital de panfletos fundamentalistas e
esencialistas, nun panorama que nos retrotrae a cuarenta anos atrás".
(BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)

L - --------------------~--------------------------------~-------------------------------------------------------------------------~--
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fundamentalismo católico" e a discriminación

r-----------------------------------------------------------------------------, r--------------------------------------------------,
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O libro da familia
O libro do abade Rafael Taboada
"Hogar y Familia" repartido pala
Conselleria, entre todos os

"Nazaret é a mellar referáncia e
o modelo máis atractivo para a
formación da família cristiana,
igrexa doméstica e comunidade
de amor, rodeada de siléncio,
laboriosidade, paz, retiro e soedade, traballo e oración". (p.14)

"A casa de Nazaret, onde Xesús,
Maria e Xosé formaron a sagrada família, é a mellar e amáis fe- ·
liz, porque alí se vivia de acordo
coas leis de Deus". (p.20)

"En meio da pobreza, traballo e
siléncio, reinaba a alegria e felicidade, porque vivian en paz, por
riba de ambicións e egoismos,
conformes coa sua situación ,
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congresistas, convertiuse na verdadeira
guia espiritual dos organizadores. Velaí
alguns dos seus contidos.

fieis aos princípios de dignidade,
temor de Deus, observáncia da
Lei e amor ao próximo" (p.21)

"T emos que revalorizar o conceito cristián e relixioso do sacramento do matrimónio como
proxecto de vida e fonte de grácia e comunión familiar" (p.27)

:) &:·,
"O Papa Xoán XXIII dixo repetidas veces que Deus bendice
xenerosamente as potas das fam ílias numerosas, unha bendición divina" (p.43)

4
"Legalizar a todos os efectos a
vida en comun, ·fóra das normas
legais e canónicas, consideran-

do a todos os tillos nacidos cos
mesmos dereitos e lexitimidade
social, é unha forma de desprestixiar a família e o matrimónio, favorecendo as unións ilícitas, concubinárias e adúlteras" (p.44)

"Cando desaparece a ama da
sua casa todo se trastorna, perde ledícia, e o desorde apodérase do ambiente famíliar. Ela pon
sentimento, delicadeza, coidado
e inspira confianza e gozosa
convivéncia" (p.95)

O tradicionalismo marcou
a liña argumental dos ponentes

Un antídoto contra o vício
"A liberación sexual provocou
un incremento dos transtornos
psíquicos"
(Aquilino Polaino-Lorente, Catedrático de Psicopatoloxia de
Madrid e membro do Comité
Científico).

"Vaise camiño dunha sociedade de família frente a unha sociedade de indivíduos".
(Carmen Fernández Alvear,
Presidenta da Confederación
Católica de Pais)

:)m1

O malestar foise incrementando
entre os participantes que asis-

tian ao congreso sen invitación
da Conselleria. O último dia máis
de cen técnicos en Traballo Social pedian responsabilidades á
organización por ter incumprido
os obxectivos e dar unha "visión
sesgada, subxectiva e partidista
da família". A organización mostrouse incómoda co feíto de que
foran os próprios participantes a
título individual os que se sumaran ás numerosas acusacións
que xa tiña recibido o congreso.
Unha das asinantes do comunicado que sinalaba a "apoloxia do
intecrismo católico" feíta neses
dias comentaba con irania, "es-

tau separada, e segundo escoitei
case non me rezo vivir".
A defensa do papel tradicional da
muller relegada ao ámbito doméstico foi a tónica xeral no congreso. Pola contra, a deputada
do BNG Pilar García Negro apresentou unha comunicación na
que se pedia a ruptura dese modelo de família xa que "non hai
«salvación,, posíbel para as mulleres no ámbito e no recinto da
família como célula social que
chegou até os nasos dias, coa
distribución disimétrica de roles e
funcións". +

NA FRANZA DESCENDE O NÚMERO DE CASAMENTOS
MÁLIA A PRESIÓN DOS PARTIDOS CONSERVADORES
ANDRÉ LANGANEY

tres). Simplesmente, non teñen ganas de que o EsDesde 1986 até 1994, a proporción·dos adultos de 20
tado, a leí, a "xustiza" e os numerosos parásitos que
a 49 anos que viven casados ten decrecido, pasando
viven a conta de todo iso se entremetan nas suas rede dous tércios á metade. Por debaixo da idade de
lacións privadas e na sua maneira de facer fillos, tan30 anos, a proporción de xóvenes que viven en pareto máis canto estas non teñen nada de escandaloso.
lla non deixa d decrecer, mesmo se moitos deles
Esta atitude libertária dos país, das parellas, e en
declaran manter relacións amorosas estábeis. Desas
particular dos mozos, vai evidenteparellas de menos de 30 anos, a
mente a contrafio dos políticos da
maioria non están casadas, e moitas non casarán nunca se continua
__________ _
direita e outros defensores dos
"valores", das relixións e da orde
a tendéncia actual. lsto é o contrámoral, que han de admitir que no
rio do que acontecia nos anos 70,
foron votados palas suas ideas recando se acostu maba a fa lar de
trógradas, senón contra a incom"coabitación xuvenil" para designar
peténcia e a traizón dos seus adun modo de vida que nesa época
versários. A ''familia lexítima", semduraba apenas unha média de
pre defendida polos ladróns da exdous anos. Os nacimentos fara do
trema direita, polos beatos, por unmatrimónio pasaron de,menos de
has leis arcaicas e por unha plétoun 1O por cento en 1978 a un 22
ra de asociacións subvencionadas
por cento en 1986, ultrapasando o
polos ministérios co diñeiro dos imtércio do total desde 1992. Segunpostas, está a agonizar apesar das
do un recente inquérito do Instituto
avantaxes que ainda disfrutan os seus membros en
Nacional de Estudos Demográficos, todas estas tennumerosos domínios xurídicos, profisionais ou finandéncias están a acelerarse nestes últimos anos.
ceiros, en comparación con aqueles que escollen a
liberdade. Xa é hora de que os lexisladores se poñan
LEIS E COSTUMES ARCAICOS
á altura dos seus eleitores e se decaten de que a riecesária protección dos cidadáns-nenos non pasa paNada permite afirmar que as parellas non casadas
la conservaCión forzosa das leis arcaicas· que controou "non coabitantes" sexan menos solidárias, ou me-lan o matrimónio e a família. •
nos felices, ou que coiden piar os seus tillos que as
1arella::. casadas coabitantes, as cais, por outro lado,
CHARllE-HEBDO
;e divórcian cada vez máis (máis de unha por cada

'Na.d a permite
afirmar que as
parellas non
casadas sexan
menos solidárias'.

E cando me retiro agora, e ao
longo de toda a miña reflexión,
á família entendo este término
na sua aceptción máis usual e,
até moi recentemente, xamais
posta en dúbida. É dicer á famí-·
lía que nace e se sustenta no
matrimónio, entendido este como unión heterosexual e xeneralmente monógama.
Un Código da família, tanto no
campo do civil, como no ámbito
preciso do relixioso católico , é
unha necesidade apremiante .

1

A família volcada cara o consu mismo non pode ser transmisora de auténticos valores nen de
un xenU in o humanismo, nen
moito menos dos que consti tuen a eséncia mesma do
Evanxelio liberador de Xesús".
(José Maria Diaz Moreno, Conferenciante de clausura. Sacerdote e profesor de Dereito Canónico na Universidade Pontifícia de Comillas)

"A muller da sua casa ten que
ser esposa e nai, administradora
e cociñeira, doncela e señora,
educadora e enfermeira, culta e
traballadora, arranxar a casa e
facer relacións públicas" (p.96)

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

crise ven de que a muller se incorporara ao traballo ou que a liberación sexual produce transtornos psíquicos ". Da mesma opinión era Tensi Alvarez , da Secretaria da Muller de CCOO, que califica o congreso de "vergoñento,
porque é un escándalo que os
cartas públicos, fálase de trinta
millóns de pesetas, se empreguen para atacar á liberdade das
mulleres con afirmacións como
que é mellar que quedemos na
casa''.

outra causa que unha Ponéncia-resumo do moito e bo que
se dixo aquí nestes días.

"A relación amorosa non é senón un «canxe de soidades»
cando se reduce a relación erótica por responder a un mero
intercámbio de intereses.

Manuela Besteiro.

"A família é algo máis que un
modo concreto e coxuntural de
organización social; é, en si
mesma, unha sociedade natural, unha estrutura primária entroncada con elementos constitutivos, na orde biolóxica e conductual, das persoas.
Este é o -critério, o da sua bondade intrínseca e a sua eficácia
social, e non o da construcción
teórica ou ideolóxica.

Xesús puxo toda a sua vida á
soa carta de fundar unidade, a
máis alta e xenerosa, co Pai e
cos homes, amigos e enemigos. O Cristianismo é o intento
renovado de realizar este xénero de unidade. Por isa . respeta
e fomenta a vida de família ,
que é O fito primeiFO primario
da marcha do home cara os
modos de unidade que estruturan a sua vida e a colman de
sentido».
(Alfonso López Quintás, Profesor da Complutense de Madrid)

e

"O aborto, para un xurista, re. Convén subliñar que o Plan
presenta como a inaplicación
(Plan Integral de Apoio á Famíanticipada do capítulo que os
lia) integra todas aquelas acCódigos Civís dedican aos ficións que van dirixidas tanto á
llos, en poténcia, porque nace!')
família globalmente consideramartas. Ou como se para eles,
da como á infáncia e ós menose sustrairan ou se romperan,
res, o desenvolvemento integral
os textos legais, a unhas consdos cales inciden decisivamentitucións daqueles princíp.i os
te na dinámica familiar. Non se
inclúen aqui, por ser obxecto · xurídicos ·para a xeneralidade
dos seres, o dereito ávida.
dun Plan especial, as medidas
específicas adicadas á promoA Carta do Papa Xoan Paulo 11
ción e protección da muller''.
ás famílias, contén elementos
(Manuela López Besteiro, Conmetaempíricos e éticos, así coselleira de Familia)
mo outros de carácter teolóxico
e social, que axudan a vislumbrar algunhas ideas sobre a
personalidade xurídica familiar
"Non me asiste outro título para
que -a xuizo do profesor Garcia
apresentarme ante vostedes
Cantero- «poden ofrecerse coque o ter dedicado máis de trinmo unha tendéncia ou orientata anos ao ensino do dereito
ción práctica, e tamén como
matrimonial canónico.
construcción moral»".
(Jesús López Medel, RexistraEntendo que m8' acomodo ao
que se me pedia e que non era
dor da Propiedad e)

~--------------------------------------- -----------J
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RECONVERSl.ÓN NA PESCA

O dia ·catro, botarase erJ Vigo o Río Mau

Comeza a renovación da frota do mc:lr céltico
buscar barcos de menos
consumo e menos averias".

• SEVERINO XESTOSO

Terá lugar nuns
estaleiros de Bauzas
e estará rodeada -a
xulgar polos fax de
comunicación interna
enviados ao respeitode toda a pompa e
fasto posíbeis. Pero,
deixando a un ladq
toda a propaganda
' que o acto levará
aparellado, é sen
dúbida un
acontecimento
importante que
deberá repetirse non
só con barcos desta
modalidade de pesca,
senón con outros
moitos adicados ás ·
máis variadas artes,
que non por ter
menos peso ante
determinados
organismos, son
menos importantes
para a pesca.

O futuro desta pescaría é
máis ou merios prometedor, xa que a famosa lista
dos 3-00 do Tratado de
Adesión foise reducindo,
de tal forma que hoxe quedan 220 ou 230 barcos que
van poder estar pescando
todo o ano, en princípio,
sen problemas.
Outra batalla a librar é a
apresentación do peixe
cara a comercialización.
Reinaldo Iglesias comenta
que "está a constar un esforzo que as tripulacións
cámbien de mentalidade
tamén e traten de ir preparando o peixe de acordo a
como o mercado vai exixindo. Quer dicer, antes o peixe traíase a granel , agora
hai que clasificalo abordo,
preparalo, metelo en caixas. Sen embargo os tripulantes galegos son fenomenais, pois xa están realizando este traballo ben".

"É un día importante, efecVetusto arrastreiro do Grand Sole.
tivamente vaise botar o primeiro buque da frota dos
300, é dicer, dos barcos que
renovar para poder competir co
pescan no Grand Sole. En total
resto da frota comunitária".
serán 19 barcos que se van faQuen así se expresa é o Xerencer nesta tanda. O proxecto
te-Adxu nto da Cooperativa de
consiste en renovar a frota que
armadores de Vigo, Reinaldo
pesca nas augas c9munitárias . Iglesias, quen comenta que paque está moi vella. E unha fr9ta
rece ser que a Comunidade Au~
obsoleta que é imprescindíbel
tónoma ten o proxecto de ir re-

novando até o ano 2000 os cento e pico de buques deste tipo
existentes.
"Os armadores -prosegue- son .
conscientes de que se queren
seguir pescando teñen que renovar os buques, deben mello-

Ante o próximo Consello de Ministros de Pe?ca europeus

Empresários ibéricos con intereses nos
caladoiros dQ área N.A.F.O. critican á U.E.
O día 26 de Outubro reuníronse
en Vigo os representantes das
entidades Associa9áo dos Armadores Das Pescas lndustriais (ADAPIJ, Asociación Nacional de Armadores de Buques
Congeladores de Pesquerías
Varias (ANAVAR) e "Asociflcíón
Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca
de Merluza" (ANAMER), todas
elas con intereses nas zonas
pesqueiras do Atlántico Noroeste e en nome dunha frota que
cifran en 88 buques e 2. 700 tripulantes elaboraron un comunicado conxunto de sete pontos,
no que informan da grave situación que atravesan os buques
que traballan m~.quelas augas.
"As perdas de posibilidades de
pesca durante os últimos anos
foron tan elevadas que as suas
capturas víronse reducidas nun
70 por cento durante os últimos seis anos", di no primeiro
dos seus apartados o citado informe, que logo de botarlle as
culpas ás autoridades canadianas pola sua estratéxia para
erradicar a pesca de frotas estranxeiras por tora das.200 millas, arremete frontalmente
contra a Comunidade Europea
no seu ponto terceiro, onde se
di: "Constata a falta de reac-
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ción suficiente cara a postura
canadiana por parte da Unión
Europea, xa que a política en
relación co Canadá, ven dando
un xiro radical nos .últimos cinco anos, abandonando a defensa dos intereses pesqueiros
da frota comunitária por outros
de carácter político, na que os
froitos non poden ser percebidos polos armadores e pescadores dos países comunitários
con intereses pesqueiros históricos na area de N·.A.F.O.".

Os·acordes van
suporun
descalabro das
frotas 1uso e
española que
faenan na área da
NAFO con
repercusións no
resto das
indústrias
complementares. ·
- ·- -- - - -··- .• ----· - - - ~ -~ . --

Na lista de agrávios que segue
a esta cita, chama a atención a
que di: "feble defensa dos intereses pesqueiros ante a Organización NAFO, onde nos últi.mos seis anos a Delegación
comunitária viu pasar seis Xefes de Delegación diferentes,
dando mostras dunha falta de
continuidade na política comunitária en relación á área".
Despois de considerar "de
suma gravidade" os acordes da
Reunión anual da NAFO (xa comentados nestas páxinas), tan
un chamamento ás institucións
políticas de Bruxelas, Portugal e
Estado español, para "solicitar a
urxente atención sobre esta importante problemática", xa que
"noutro caso, van supor un descalabro das frotas lusa e español a que faenan na área de
NAFO, con repercusións moi
graves no resto das indústrias
complementar e subsipiárias".
De,spois doutras consideracións, o comunicado remata
pedindo "a celebración urxente
dunha reunión, ao máis alto nível, de Govemo e das administracións de ambos os dous países, na que podan decidirse as
accións conxuntas ante a
Unión Europea e NAFO".•

Os noves barcos levan
máis adiantos; fábrica de
xelo a bordo, neveira refrixerada, escotillas amplas ,
ANXO IGLESIAS
caixas de plástico xa paletizadas para o peixe, grua
abordo que permita unha rápida
rarse as condiclóns de traballo
descarga, etc.
da tripulación, tamén levan moitos tripulantes que hai que reduEste progreso leva consigo
cir en número, mellorar as ade"unha tripulación máis reducida,
gas e tamén os sistemas de haporque cos mariñeiros que tebitabil idade para ós traballadornos agora non se pode facer
res traballaren máis cómodos e
frente aos custos salaríais".•
seguros. Ademais haberá que

Tres meses de inactividade polo cámbio
de redes non lles garante continuar faenando

23 barcos e 300 mariñeiros
da Guarda ante un futuro
incerto
•S.X.

"Aqui hai cristos a todos os momentos, porque a xente non ere
na Administración. Os mariñeiros queren ir traballar e non poden, son case 300 homes. Inda
agora chegou unha orde de que
teñen que ir facer o recoñecimento a Marrocos, .cando teñen
os barcos aquí. Como van, sen
xente?
Alguns fixérono en Marzo e agora voltan outra vez, hai unha lista de 15 ou 20. Xa che digo que
hai uns cristos terríbeis. A xente
está incomodísima, só din que a
culpa é do noso Governo que
non os defende. Eles non entenden da Unión Europea nen moito menos, e se o entenden non
queren saber nada dela".
Quen asi se expresa, entre preocupado e alporizado, n.a mañá
do Venres 21, é Bertin Rodríguez, Patrón Maior da Contraria
Santa Tegra da Guarda.
O porvir para estes pescadores
apreséntase frustrante. Poderian ir ao palangre, pero son
barcos de tipo pequeno e ven
·que o palangre non lles é viábel
xa q~e terian que facer reformas
e

•

nos barcos . .Eles queren seguir
pescando coas redes, pero o
cámbio ás novas signífícarialles
uns tres meses sen faenar, xa
que o material ten que vir de
Corea e do Xapón, e ese prazo
é o tempo que calculan os efeitos navais que toda a vida surtiron a estes pesqueiros.
"Se non for por isto -continua o
Patrón Maior- a cousa seria
algo diferente, xa que as axudas
chegan aos catro millóns e medio e con eses cartos podense
cambiar as redes completas,
non só os panos, senón tamén
cordas, trallas, chumbos, etc.
Pero asi metámonos xa no ano
95, e o 15 de Marzo ternos un
paro biolóxico, e o primeiro de
Maio ten que estar finalizado o
acordo novo".
Mentrs estes mariñeiros subsisten con 70.000 pesetas mensuais, o dia 26 celebrouse en
Madrid unha reunión cos representantes das Contrarias, para exporlle 'á Administración, o que
eles desexan no novo acorde
con Marrocos. Polo menos, din,
que coñezan ben claro o que se
pensa no sector. Maio esta aí e
o novo acordo pode traer desagradábles consecuéncias. •
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pRESIÓN IMPOSITIVA NO AGRO

Pésie a ter sido suprimida polo Consello de·Ministros

As Deputacións poñen ao .cobro a cuota e·m presarial
res e remarques. Tan pronto foi
detectado e denunciado palas
organizacións agrárias o recibo
foi retirado do cobro. Tamén lle
foi enviado aos labregos o recibó dalgunhas Cámaras de .Cómercio, que despois de denunciado, foi igualmente retirado
alegando que tora un erro burocrático.

• X.C. GARRIDO

Despois de terse
aprobado por duas veces
no Consello de Ministros a
supresión da Cuota
Empresarial da
Seguridade Social
Agrária, os servizos de
recadación das
Deputacións Provinciais
volve novamente a pór
estes recibos ao cobro,
inserindo anúncios
publicitários na prensa e
colocando bandos
chamando ao pago.

A impresión que producen estes
feitos é que o organismo recadador é autónomo e independente do poder político. Cando
se denunciou a posta ao cobro
dos impostas dos tractores , todos os políticos, desde o alcalde
ao Presidente -da Deputación
dician descoñecer isto , e que
con eles non tiñan responsabilidade nengunha no tema. Pero o
certo é que de non haber unha
repercusión pública negativa para a imaxe destes, tales inovacións impositivas para os labregos irian adiante, e mentres se
denúncia ou non, o recadado
recadado está e, agás reclamación, non se devolve.

A desídia da Administración para executar o acorde do Governo permítelle a estes organismos recoller sumas importantes
de diñeiro das que non se coñece o destino final. As cuotas, por
outra parte , non dan dereito
nengun ou beneficio a quen as
paga, ainda que deixan boas
comisións aos recadadores.

Recadación de impostos
inexistentes
O afán por recadar non só
abranxe a este imposto suprimi-

Homenaxe en Láncara ao señor Xulián, un dos resistentes ao pago da cuota.

do, senón que ademais no presente ano, os organismos provinciais de recadación foron pro-

tagonistas, ben por inventar novos impostes, ben por cobrar alguns que non corresponden. Asi

X. T~JERO/EL PROGRESO

por exemplo, pasouse ao cobro
un imposto municipal de veículos .no que· se incluiu a9s tracto-

O SLG, organización significada
pola sua loita contra a Cuota,
considera que o imposto está
morto, e por tanto suprimido; limitándose só a recordarlle aes
labregos que non a paguen.+

- MANIPULACIÓN XENÉTICA

O visto bon da UE significaria o aumento artificial da produción

O Sindicato Labrego rexeita o uso da hormona do leite
•A.. ESTÉVEZ

A autorización do uso da
hormona do leite BST
preocupa a gadeiros,
ecoloxistas e
consumidores de toda
Europa. O Consello de
Ministros da Unión
Europea discute a
introdución no mercado
europeu do BST mentres
a Coordenadora de
Organizacións Agrárias,
onde está integrado o
Sindicato Labrego
Galega, prepara
diferentes accións para a
proibición total e definitiva
da hormona. O próprio
SLG ven de preparar un
informe onde explica as
causas do rexeitamento á
manipulación hormonal.
A hormona coñecida coa sigla
BST, que é producida polo gado
de xeito natural, regula '? desen-

Recomendacións para·
non introducir a rBST

rolo muscular nos animais novas e nas vacas adultas e a produción de leite. A manipulación
efectuada pala enxeñaria xenética nunhas ·bactérias non producidas polo gado produce un
carpo estraño no seu próprio organismo: a chamada hormona
rBST. Quer dicer, o que era un
corpo natural deixa de selo mediante a manipulación por bactérias.
A finalidade da administración da
rBST ao gado é a de aumentar a
produción leiteira de cada vaca.
O Sindicato Labrego explica que
o seu uso bota por terra as demandas dos consumidores de
produtos lácteos naturais e sans.
Tamén· están comprobados os
prexuízos para a saúde do gado:
as vacas sofren transtornos me- tabólicos, problemas de fertilidade e reprodución e alteracións no
sistema inmunolóxico coa posibilidade de contraer máis infec- O uso do rBST require un seguimento intensivo do gado.
cións. En resumo, o SLG ere que
ríos. Segundo o SLG, produciríaa Utilización desta hormona susó favoreceria ás grandes explopón un empioramento na calidatacións leiteiras intensivas, xa
se unha forte concentración da
que a Ytilización da rBST comindústria leiteira coa conseguinte
de do leite.
caída de prezos e a ruina das
porta unha observación contínua
pequenas explotacións.
No plano económico, o seu uso
do gado por parte de veteriná-

Faga un pequeno anúncio

1

nun grande semanáño

11

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

1

Telf. (981) 66 62 28 M
Fax (981) 66 17 75

O posíbel uso da hormona na
Europa levou a diversos colectivos · galegos a apoiar ao Sindicato Labrego Galega nas suas
mobilizacións a nível europeu.
Entre eles, están BNG, CIG,
Adega, Asociación Galega de
Apicultura, Asociación Galega
de Cooperativas Agrárias e Movimento Rural Cristián. O SLG é
tallante ao afirmar que a introdución no mercado europeu da
rBST prexudicaria aos intereses
dos gadeiros e só 'beneficiaria
aos fabricantes.+

r----------------------,
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O Consello Europeu de Ministros
de Agricultura estendeu a moratória para a utilización do rBST até
o 31 de Decembro deste ano; O
pasado Maio, o gruP,o de asesores sobre Aspectos Eticos da Biotecnoloxia da Comisión da Unión
Europea recomendou non utilizar
a rBST no mercado europeu. A
hormona xa se comercializa nos
Estados Unidos e hai várias empresas farmaceúticas dispostas a
introducir a Somatotropina Bovina
Recombinante (rBST) na Europa.

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

A NOSA TERRAVerá que non é tan pequeno
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QRDENACIÓN FORESTAL

Fundada no 92; promovida pala Sociedade Galega de História Nat~ral

A Braña, unfla cooperativa para reforestar

.
con especies autoctonas
;

;

'
ciación do património natural, e
todo o relacionado coa forestación das nasas terras. Unha óptica que prima no seu conxunto:
traballar para viver, pero contribuindo a formar unha conciéncia social na que a relación hom e-natu reza recobre o valor
que ancestralmente fivera.

te do traballo que esta cooperativa
ten na sua órbita, que a máis da
silvicultura (forestación, viveiros,
recuperación do património e meio
ambiente ... ), canta tamén co_n
duas secci.óns complementares:
carpintaria 9 construción.

• CARME CARBALLO/OURENSE

O castiñeiro forma parte
das espécies autóctonas
que a Cooperativa "A
Braña" ten na estrada de
San Pedro de Rocas, en
Ourense, e que ven senda
das máis solicitadas para
as plantacións. Unha
espécie que, a xuízo de
Marcos Freán, membro da
mesma, "poderia xerar
máis riqueza non só en
Ourense senón tamén na
Galiza, se houber máis
éonciéncia social no tema,
e se as institucións
políticas tivesen unha
política contundente e séria
nas formulacións que se ·
tan no terreo económico".

educados no respeito e amor á
natureza. Pasa, por exemplo,
que hai moitos espazos naturais
na Galiza, e concretamente en
Ourense, que están pedindo a
berros seren protexidos, como
as ribeiras dos ríos que teñen riqueza arborada. No Arnoia, en
Sande, "hai un cañón impresionante, que está desprotexido e
parece que nen lles importa.
Haberia, institucionalmente, que
protexer as masas boscosas
con certa entidade, que en Ou rense son moitas e no resto do
país tamén ."

Oito persoas traballan arreo na
Braña, cooperativa· criada no
ano 92 tendo como promotora á
Non esquecen os cooperativisSociedade. Galega de História
tas de A Braña que, a máis de
Natural, e sumando as forzas e
todo, a recuperación e replantaa decisión dos que foran alunas
ción das espécies autóctonas
da Escala Taller A Braña, que
galegas poderian xerar unha imata aquela data funcionaba, é
portante. riqueza, por formaren
da que botaron man para pór en
parte do sector primário "e que
marcha os seus coñecimentos.
é o único no que a Galiza pode
"A Braña" canta con 1o hectárePouco máis de 8,5 millóns de
competir, porque os seus recur- . as de terreo de viveiros máis
pesetas como capital inicial foi o
sos naturais témolos".
o utras tres non aptas para el .
cimento que, de imediato, poria
Para os promotores a demanda
en movimento o mecanismo de
Mentalidade errada
que hai en Ourense non é ainda
solicitude de subvencións e axudabondo, pero son optimistas
das tanto da UE como das ad- · Para Marcos Freán, o problema
"toda vez que os cidadáns tenministracións central e autonó non está só nos organismos e
den á volta ao campo, e xa se
miéa-e do próprio INEM.
institucións. Un político cando
ten en conta a ornamentación
natural, os espazos verdes e a
por exemplo se retire aos incénDous obxectivos concentrados
recuperación dos b.osques". dios forestais, busca os culpámoveron aos seus fundacores:
beis fora do próprio tecido soobter un pos to ·de traballo, e
Reclaman tamén o papel das
cial, e iso é un erro, porque os
contribuir á conservación meioinstitucións, tanto no embeleciculpábeis somos nós mesmos,
ambjental, o fomento e potenque non sabemos nen estamos
mento dos núcleos de povoa-

A recuperación d¡:ls espécies autóctonas como o castiñeiro, o carballo tanto galega como o americano, a nogueira e o piñeiro nas
distintas clases, son unha boa par-

ción, como na contribución a
elevar a conciéncia social; "cidades como Ourense, non hai maneira de que as planifiquen como é debido. Dáselles por construir ou reformar parques como
San Lázaro, meténdolle lousas e
suprimindo o que por natureza
deberia ter: pedra e terra. Logo
non teñen en canta tampouco a
incorporación das árbores ávida
das ruas, e cometen erros incríbeis, como colocar árbores en
determinadas ruas que logo, ao
medraren, entran nas casas. Tamén é certo que a xente non colabora, e mesmo en ruas céntricas cando colocan, por exemplo
os camélios da rua Bedoia e
Santo Domingo , ad ícanse a
arrincalos e destrozar o traballo".
A Cooperativa A Braña, que ven
participando selectivamente en
feiras como lberflora en Valencia,
está asociada a Naudet (Franza) ,
cun importantísimo viveiro de 100
hectáreas ubicado nas Landas ,
no centro-su! da Franza, o que dá
un respaldo aos cooperativistas
da Braña, e ábrelles importantes
perspectivas de futu ro. •

UNIVERSIDADE

Os estudantes seguirán mobilizándose para reclamar a mellara das instalacións

Concello, cor1sellaria e reitorado eluden responsabilidades
na precária situación do campus de Pontevedra
ca non hai un xinásio adecuado
para facer as prácticas.

• CARME VIDAL

Un mes despois de
comezar o curso os
problemas no Campus
Universitário de Pontevedra
están a ocasionar
numerosas protestas por
parte de alumnos e
profesores que reclaman
infraestructuras adecuadas.
Da caréncia de
·
equipamentos para as .
titulacións xa impl~ntadas
non se responsabiliza nen a
Conselleria nen o Concello
nen a Universidade:

Apesares da precária situación ,
ainda non se adxudicou o proxecto para a realización do novo
edificio de Forestais previsto no
campus da Xunqueira, que, segundo asegurou o rector , non
podará estar rematado no curso
que ven como se tiña previsto.
Manuel Xesús Fontán , representante dos CAEF de Forestais
sinala que van seguir as mobilizacións até que "a conselleria
asuma as responsabilidades e
dé respostas porque a situación
do Campus de Pontevedra está
dentro da problemática global
do ensino". As reclamacións dos
estudantes pasan por conseguir
a construcción do novo edifício
nun prazo razonábel.

O xoves máis de cincocentos
estudantes concentráronse no
edificio da Escala Üniversitária
de Maxistério para reclamar ao
rector da Universidade de Vigo,
Xosé António Rodríguez Vázquez, solucións á precária situación do campus.
A mobilización mantívose durante máis de catre horas, e só
se disolveu cando Rodríguez
Vázquez se reuniu cos representantes dos alumnos. O rector
eludiu en todo.momento responsabilidades na que recoñeceu
como unha "situación problemática e urxente que afecta a todos os centros".

O reitor da Universidade de Vigo, Rodríguez Vázquez, nen respondeu ás demandas dos estudantes.

só asegurou a posibilidade de , pontevedrés e urxia a "dotación
"parches" ante críticas como a
presupostária ás titulacións e as
falta de instalacións deportivas
instalacións necesárias". Os naou o deterioro do edifício de Macionalistas denunciaron tamén a·
xisterio no que chove nas aulas.
"ineptitude do governo local de
O rector engadiu que as titulaPóntevedra, incapaz ·de reivindicións prometidas pola Xunta pacar con contundéncia a defensa
ra Pontevedra -Filoloxia· Galega
do Campus Universitário e á
e Fisioterápia- non se implantairresponsabilidade da Xunta".
rán "mentres non se doten ás
que xa están en funcionamento".
Sen instalacións

{°

A perguntas dos estudantes, Rodríguez Vázquez sirn~lou que se
, sentía "traicionado" e responsabilizou do abandono do campus
pontevedrés ao recorte presu' po~tário da ·)(unté:\ ao.t~rnpo que
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definitivas

O deputado do BNG", Guillermo
Váiquez, na interpelación que
apresentou no Parlamento denunciaba o abandono do campus
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A cinco anos da criación do campus, as titulacións existentes ain·da non teñen unha ubicación de-:
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MIGUEL RIOPA

Pola sua banda, os alumnos de
Belas Artes negáronse a comezar o curso na nova sede do rehabilitado Cuartel de San Fernando -na que se investiron
2.000 millóns de pesetas- por
non contar co material necesário. A nova titulación de Publicidade está a ocupar as deterioradas instalacións do antigo Fogar
Provincial nas que até o curso
anterior estaba Belas Artes sen
ter aínda proxectado un edifício
para a sua instalación definitiva.

finitiva. Forestais comparte desde
hai catro cursos o edifício con
Maxistério que, á sua vez, viu incrementadas as suas especialidades sen as reformas que necesita esta vella construcción. Os
alumnos quéixanse da falta de
espácio e material que leva a que
As reivindicacións do Campus de
moitas das clases teñan que ser
Pontevedra seguen sen encontrar
impartidas en Lourizán e condieco nas institucións. O alcalde da
ciona os horários e as datas dos
cidade, Xavier Cobián culpa á
exames. Alén disto, na escala de
Conselleria de Educación e ao
Maxistério as eivas da construcrectorado mentras o rector resción son cada vez maiores e,
ponsabiliza á conselleria, ao conmesmo despois de se instaurar a
especialidade. de Educación Ffsl- . • ce.llp e fJ degutación provincial.~
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Todapersoa
ten o seu estilo individual
de escribir,
e Sheaffer ten unha peza
de escritura diferente
para cada un deses estilos
únicos ... .
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Q reparto dos presuposto para 1995 m·ostra que o governo galega ten escasa fe

A Xunta non confia en Galiza
Este comportamento é comun a
todas as CCAA, con excepción
das Comunidades Forais dotadas de maior autonomía financeira que só recorren a empréstimos ou créditos bancários para
financiar o 0,5 dos pasivos. Coma sempre, a problemática da
débeda non está na súa cuantía
senón no uso que se lle dá e na
posterior rentabilidade económica e social.

•MANUELCAO

O aumento global do
orzamento nun 7,46%
contrasta ca 8,8% do ano
pasado pero supera
amplamente o aumento
previsto nos Presupostos
Xerais do Estado para
1995 (3'4%). As partidas
xestionadas pala
Consellaria de Educación
e Ordenación Universitária
e polo SERGAS lévanse o
53,84% dos gastos frente
ao 51,95% do ano
anterior. Perden peso as
partidas relacionadas coa
economia produtiva e· cos
sectores reais da
economia. Aumentan máis
os gastos correntes que
os investimentos e
ralentí-zase a asunción de
novas competéncias por
desinterese ou cámbio de
preferéncias e prioridades
dos membros do partido
governante,
probabelmente, axexantes
e excitados pala
posibilidade de acceder
pronto a
responsabilidades de
governo na Moncloa.
O Estatuto de Autonomia de Galiza asigna ao Governo galego
(artigo 53.1) a responsabilidade
de elaborar e aplicar os Presupostos da CA correspondendo ao
Parlamento o s~u exame, emenda, aprobación e control: "O presuposto será único e incluirá a
totalidade dos gastos e ingresos
da CA galega e dos organismos,
institucións e empresas dela dependentes".
~n eféito, a Lei de Presupostos
é, normalmente, a primeira lei
que se aproba cada ano por tratarse da previsión ~as actuacións
económicas dos organismos dependentes da Administración ga1ega. A situación de cómoda
maioria parlamentar e a auséncia
de eventos eleitorais que perturben o calendário· permite cumprir
os trámites clásicos en tempo e
forma. Os presupostos para 1995
apresentáronse no Parlamento
de Galiza o 19 de Outubro logo
de ser elaborados pola Consellari a de Economia e Facenda e
aprobados polo Consello da Xunta na sua sesión do dia 14 de.
Outubro de 1994.

--- --

que detenta o Governo galega
nos dous anos derivada da negativa a asumir novas competéncias e responsabilidades tanto-en matéria ·de ingresos como
de gastos.

Diminuen
os ingresos próprios

Pola via dos ingresos, o 73,68%
procede das transferéncias correntes, o 9,06% das transferéncias de capital e o 7,95% da emiA insisténcia do líder do Executi- . sión de débeda pública, constituindo todo isa o 90,69% dos invo galega en adicar esforzos en
deseñar un modelo de AdminisgFesos da C.A. de Galiza unha
tración para o Esproporción sup.etado español no
rior á do ano anseu conxunto, seterior en máis de
guindo a estratéun ponto porceninsisténcia
xia · de asalto ao
tual. O peso -dos
do líder do
poder central deingresos próprios
señ ad a polo PP
diminue en máis
Executivo galega de un punto indide Génova, coloca nun segundo
cativo
dunha
en adicar
plano a defensa
acentuación de
estarzas en
dos intereses de
dependéncia dos
recursos recabaGaliza e a recia- . desen-ar un
mación de comdos doutras administracións ou de
peténci~s impresmodelo ·de
cindíbeis para lexeracións futuras
var adiante un
via de endebedaAdministración
programa de gomento.
para o Estado
verno para Galiza
digno de tal neespañol no seu- Anosdesconfianza
me. Porque ainda
próprios recurque a proposta
sos
é máis
conxun~o, coloca que anon
de Administraasunción do
ción Unica podeprograma anti-aunun segundo
ser desde o pontonomista do PP
plano a defensa de Madrid, concreto de vista .administrativo racional
na negativa
dos intereses de tado
e sensata nen
ao novo modelo
sequer fai alusión
de corresponsabiGal iza
á problemática e
lidade fiscal alineforma de solución
ándose con Castidos problemas
11 a- León e Extrapolíticos derivados da considemadura, que son os feudos históriración de Galiza como comunicos do centralismo máis autoritário
dade histórica.
e intolerante. .

A

En relación coa estrutura ecoO total dos ingresos aúmenta
nómica dos gastos, as operanun 7'46%, froito, curiosamente,
cións correntes representan o
das presións de modificacións de
74,29% do total frente ao
financiación da sanidade exerci73,62% do ano anterior. Pola
das. por Catalunya (30.000 micontra, as operacións de capital
. llóns adicionais), da previsión de
non financeiras representan o
incremento dos salários dos fun22,82%, en tanto que ano antecionários e dos fundos procedenrior eran do 23,8% sendo os intes da UE (46.208 millóns dos
vestimentos reais os máis castique 4.000 proveñen do fundo de
gad os, ao aucoesión). Por parmentar só un
tidas obsérvase
2,3%.
un maior aumento
dos ingresos de
desconfianza
Os gastos relacapital, de taJ forcionad
os coa
nos
próprios
ma que os ingrexestión da débesos correntes surecursos non é
d a (intereses e
po ñ en o 81,9%
amortizacións)
frente ao 83,06%
máis que a
aumentan nun
no ano 94.
19,11 e no
asunción do
24,36%, seguido
programa
das compras de
Incremento
bens e servizos
perigoso
anti-autonómista cun 12,6%.
da débeda

A

do PP de Madrid.

No referente á débeda pública, aumenta un 17,19%
sobre o presupostado para o ano anterior. O endebedamento das CCAA aumentou
en xeral espectacularmente a
partir de 1989, mais con diferéncias notórias . Galiza situábase
en Setembro do 93 lixeiramente
por baixo da média estatal na relación endebedamento total/ingresos totais das CCAA (33%
frente a 33,7%), instrumentándose o 87,8% en empréstimos e
créditos bancários para sortear a
necesária autorización para a
emisión de débeda pública.

A diminución relativa dos investimentos é significativa e preocupante se ternos en canta que a
participación do gasto autonómico ronda o 20% do PIB na
Gal iza.

Unha comparación homoxénea
do PIB rexional e o presuposto
de gastos dP. cada CA para
1993 daba á Xunta de Galiza un
peso relativo superior ao da
maioria das CCAA no seu território, polo que a influéncia na
economia galega e a responsabilidade pota situación da mesma é tamén superior. Só Andalucía e Navarra tiñan unha participación maior pero Galiza, co
18,3%, superaba a Catalunya
(12,27%), País Basco (16,98%)
e Valéncia (12,23%).

lndústria e Agricultura
baixan

Negativa a asumir
novas competéncias
Pasaremos a continuación a detallar as grandes cifras para o
95 que engloba os Presupostos
da Administración Xeral da Xunta e os dos 7 organismos autónomos. qomp?rarenios este ano
e o ante.nor polo alto grau ?e ~o-

-~

.~

Das Comunidades históricas,
Galiza é a máis endebedada en
termos relativos ca perigo de esbarar unha dinámica latinoamericana de financiarse para pagar
intereses e amortizacións sen
atender ao princípio básico de
que a débeda a longo prazo debe destinarse a financiar gastos
de investimento.
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No referente aos gastos por seccións convén resaltar que os organismos autónomos aumentan nun
13,92%, en tanto que a Administración Xeral só medra no 4'61 %,
representando o 67,62% d_os gastosºtotais fr~nte ao 69,45% para 0
ano 1994. E especialmente significativa a diminución presupostária
en lndústria e Comércio (. 10,38%),. Agricultura, Gadaria e
, ,
,,, ,,
,
l{G'il!DJJI , ·:·'. · ~antes - (-5,2~º/o), Polític~ Territo, tirl.ó.'1lltéO~~ :, -;,; ,-, ; ,· ·, ,.;:: , nal, Obras Publicas e V1venda (-
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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nos .rec~rsos produtivos próprios

iun a
::>ción
dotainceiréstipara
. Co:a da
1antia
e na
1ómi-

icas,
ta en
e es,meri>agar
~ sen
;o de
o deElstos

Os aumentos do 63, 1% en Pesca,
Marisqueo e Acuicultura derivan
dos fundos adicionais comunitários para pesca (o Instrumento de
Orientación da Pesca (IFOP) recebe 7.223 millóns de Pta.). Polo demais, Educación e Ordenación
Universitária aumenta algo máis
que a média, ademais de Família,
Muller e Xuventude e o incremento xa citado dos g.astos que acarreta a débeda pública.
Nos organismos autónomos destaca, sobretodo, o 14,37% de aumento do SERGAS organismo
que gasta 92,3 pesetas de cada
100 dos organismos autónomos.
O Instituto Galega da Vivenda e

Solo aumenta algo máis que a
média e, no referente aos demais
organismos, pode destacarse a
inoperancia da Xunta para consti,
tuir unha policía autónoma digna
de tal nome tendo en canta, ademais, a abundáncia e disponibilidade de policías galegos xa formados que desempeñan as suas
funcións lonxe do naso território.
O custo das competéncias en Interior só dependería dunha negociación intelixente e razoábel. De non
ser asi a Académia Galega de Seguridade semella un organismo ridículo e inecesário. •
MANUEL CAo é profesor
da faculdade de Económicas de Santiago

Presuposto consolidado de ingresos da C.A. de Galiza
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1995

1994

%Var. 95/94

Operacións correntes

647.323

610.936

5,95

1) Impostas directos
11) Impostas indirectos
111) Taxas e outros ingresos

11.881
25.358
25.341
582.263
2.480

9.995
24.215
32.941
540.113
3.672

18,87
4,72
-23,07
7,80
-32,46

IV) Transferéncias correntes
V) Ingresos patrimoniais
Op. de capital non financ.

80.148

70.912

13,02

VI) Alleamento de lnv. reais
VII) Transferéncias de capital

8.456
71.660

6.084
64.828

38,98
10,54

Op. Financ. de capital

62.820

53.606

17,18

VII) Activos Financeiros
IX) Pasivos Financeiros

18
62.802

18
53.588

17,19

790.291

735.454

7,46

TOTAL INGRESOS

Presuposto consolidado de gastos da C.A. de Galiza
Estrutura económica (en millóns de pta.)
Operacións correntes

587.173

541 .443

8,40

1) Gastos de Persoal
11) Compra Bens e Serv.
111) Gastos Financeiros
IV) Transf. correntes
V) Amortizacións

267.955
86.680
33.146
199.393

251.364
76.766
27.827
184.447
1.039

6,60
12,91
19, 11
8, 10

Operación capital

180.413

175.042

3,06

VI) lnvestimentos reais
VII) Transf. de capital

116.234
64.179

113.616
61.426

2,30
4,48

Operacións financeiras

22.705

18.969

19,69

VIII) Activos· Financeiros
IX) Pasivos Financeiros

2.603
20.102

2.805
16.164

-7,20
24,36

790.291

735.454

7,46

TOTAL GASTOS

Presuposto consolidado de gastos da C.A. de Galiza
Clasificación por seccións e org. autónomos (en millóns de pta.)

ara o
gnifi;tária

o (ria e
rritoda (-

./

O CALO, OS SIMIOS
E A EUTANÁSIA
CEISO ÁLVAREZ CACCAMO

Capítulos

terria na
msa¡nes.nda)artii, co
Jnya

secorga1 nun
íinis61%,
gas-

./

Estrutura económica (En millóns de pta.)

o da

~8%)

AO FIO DO I VOLUME DO MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO

1

Parlamento
1.689
Consello de Cantas
560
Consello da Cultura
185
Pres. e Admón Pública
24.886
Economía e Facenda
16.984
P. Territ. O.P. e Vivenda
48.475
Educación e Ord. Univ.
189.268
lndústria e Comércio
16.265
Agríe. Gad. e Montes
38.617
Cultura
9.462
Sanidade e Serv. Soc.
29.722
Pesca, Marisqueo e Acuic.
14.700
Xust. lnt. e Rel. Laborais
5.122
Família, Mullere Xuvent.
17.981
Transf. ás Comunidades Locais 68.294
Débeda Pública
51.198
Gastos div. Consellarias
955

1.667
547
168
25.714
16.385
51.999
175.601
18.150
40.762
11.206
28.900
9.013
4.693
16.414
66.476
42.364
735

TOTAL ADMON. XERAL

1,32
2,38
10, 12
3,22
3,65
-6,78
7,78
-10,38
-5,26
-15,56
2,84
63,10
9,14
9,55
2,73
20,85
29,93

534.363

510.794

4,61

EGAP
ICE
SERGAS
AGS
SGP Igual. Home/Muller
IGVS
IGAEM

408
519
236.232
146
466
17.500
657

369
442
206.539
87
344
16.230
649

10,57
17,42
14,37
67,82
35,46
7,82
1,23

TOTALORG.AUTONOMOS

255.298

224.660

13,92

790.291

735.454

7,46

TOTAL GASTOS

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

Caminho polo meu bairro semi-urbano, nem carne
nem peixe, agora cemitério de concreto que tora
bosque de alcalitos e antes, quando os pavos ainda conversavam, deveu ser mesta fraga, e escoito
as .miñas costas a dous cativos falarem com normal espontaneidade no -que ainda se reconhece
como galega: singelamente, sem mais volta de fol ha, nesse portugués nosso que espanhois de todas cores nos querem extirpar. Viro a cabega e
observo a rapaz e rapariga: .sáo ciganos, ou mohinantes, esfarrapados da língua. Volvo caminhar e,
com mágoa, compreendo: o portugués da Galiza
sobrevive sustido por dous extremos, como a sociedade capitalista feroz se mantém na mais aguda contradi<;áo da miséria do ghetto e a luxenta dilapidac;áo do Village de Manhattan. Aqui os extremos sáo, por urna parte, o neo-galega de casta
dos nossos locutores públicos (patética farsa que
as vezes me faz, literalmente, enrubescer), e por
outra esse caló rotundo e remoto que invoca sempre a palavra "ainda": ainda se tala, si, ainda hai
tribos fósseis que fazem lume com pauzinhos.

cultura jovem rasta-fari de Jamaica". E aí afirman
algo profundo sobre "os numerosos dialectos da ,
língua inglesa no mundo". Ou seja: apesarda fragmentac;áo dialectal do ingles no mundo, pode-se
considerar urna só língua. Mas, precisamente devido a fragmenta<;áo dialectal do portugués n_o
mundo, há-de considerar-se duas línguas (a dividir
justinho polo Minho), ou, quando se precisar, sete.

Escoito na rádio que Fraga lribarne vem de inau_gurar um livro. O tal é o volume 1 do Mapa Sociolingüístico de Ga/icia, ingente projecto financiado
pola Xunta ·e desenvolvido polo Seminário de Sociolingü ística da Academia Galega. Gravo a ínter-·
ven<;ao do nosso presidente intemporal no acto de
apresentac;áo da obra. Com ajuda do meu decodL7
ficador Fraga-Linguagem Humana enxergo as
suas palavras: Fala de "aumento do bilingüismo·
em detrimento do monolingüismo em galega", o
que em termos sociolingüísticos verdadeiros se
chama apavorante ass1mila<;áo. Fala de "aumento
da competencia esc11ita em
galego", o que se entende,

Mas a maquinaria funciona, e afortunadamente
cada vez nos assemelhamos menos a esses australopitecos de taparrabos rechilantes que mastigam constantes bacalhaus enquanto léem os solenes sonetos de Florbela Espanca, que nos dáo
medo porque nós náo os poderíamos escrever. A
maquinaria funciona porque em cada semi-urbano
do meu bairro que acode a sardinhada em espanhol do ano agacha-se um Doutor Jekyll e um Míster Hyde da língua, quer dizer: urna pessoa maravilhosamente espontanea que tala portugués e
portante pode chegar a ser universal, junto com
um iluso mentecapto que,
em satisfazer a libido motorí sti ca do filho ou em
mudar para o Espanhol
quando o escoita um urbanita, ere ingenuamente
que algum dia chegará
longe, mais longe da Gudinha, além do nosso cárcere de tojos e uralite,' do
nosso histórico ghetto caló, do nosso enorme carrussel de feira que arrecende a pulpo galleguiño.

no nosso contexto, como
formalizagao do uso da língua escrita. Fala, em tom
neutro, dum panorama onde as duas línguas progridem na sua natural simbiose darwinista. Fala, enfim,
dum processo normal de
"tira e afrouxa" que acabará onde deus e os santos
patronos e patróes de Espanha queiram.
Olho e escoito a Fraga lribarne na televisáo durante
o debate do senado espan. hol sobre o regime das autonomías. Náo entando nada. Nunca saberei se falava galega ou castelhano.

-

-

-

-

-

-

A compara<;áo primeira e estas insinuagóes últimas durante o programa sáo insidiosas, mas nao
sáo fruto da ignorancia evidente. Os taladores públicos contemplam o mundo, o planeta inteiro das
línguas e da linguagem, com dous olhos diferentes: o olho grande e universal para as línguas verdadeiras (ingles e espanhol), e o olho .pequeno e
cego -vamos, tipo orificicr- para a nossa língua,
que em verdade só serve para que uns indivíduos
pitorescos do Sul da raía venham comprar presunto, frango e acepipes nos fins de semana enquanto a nossa burguesía peleira maltritura o ingles de
Cambridge com sotaque de feira.

'Os faladores públicos
contemplam o mundo
com dous olhos diferentes:
o olho universal
para as línguas verdadeiras
(ingles e espanhol),
e o olho pequeno e cego
para a nossa
língua"

Sou masoquista: ponho
outra volta a rádio em galega, outra tarde qualquer.
Oferecem um programa sobre a história da língua
inglesa e o seu estado actual. Falam do espargimento do ingles polo mundo e da sua conseguinte
fragmentac;áo. Ousam comparar a situa<;áo dialectal do ingles com a "língua" galega; por exemplo:
"Assim como o galega de Lugo é distinto do das
. Rías Baixas, o mesminho se passa entre o .ingles
dos vethos pastores escoceses e o ingles da sub-

Assim funciona a maquinaria da eutanásia. Ou,
melhor dita, a máquina da
deliberada agonía da língua, da língua portuguesa
na Galiza. Assim funciona
o grande túrmix institucional produtor dos necessários analfabetos: a final,
saberáo escrever correctamente o acento grave
do trances, saberáo berrar correctamente o ce cedilhªdo do Barc;a, mas jamais devem entender (jamais querem entender, porque lhes lembra o seu
passado arbóreo) o primitivo til nasal do corac;áo,
do páo, da nagáo e da Razáo. •
C ELSO ÁLVAR EZ C ACCAMb

é profesor da Universidade da Coruña
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É o presidente da Asociación de Emigrantes Marroquinos(AEMA)

Riduan Asouik
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"Nós somos rifeños, non marroquines, e ternos a nosa própria língua"
• G. LUCA DE TENA

"O poder da monarquia
e o rexime absolutista
fai a vida imposíbel á
xente para que emigre.
A guerra aberta contra
o povo rifeño é vella",
di Riduan Asouik. O
cúmio de Casablanca,
celebrado a pasada fin
de semana, permitiu ao
rei Hassan diminuir a
atención sobre os seus
problemas internos, e
facerse cunha imaxe
internacional de
moderación. Na
mesma semana a
aparición dalgüns
casos de cólera
provocou un
intercámbio de
acusacións sobre unha
soterrada guerra
comercial. Felipe
González reúne se "con
Hassan, tendo Ceuta e
Melilla e a emigración
marroquina na axenda
oculta.
Franco só puido dominalos no Rif
coa axuda do exército francés. O
Rif era un pavo sen armas e sen
capacidade económica pero bailou durante anos a dous exércitos
coloniais. Despois daquel xenoddio, os Amazzig cruzan o Estreito
de Xibraltar para fuxiren dunhas
condicións de vida insoportábeis .
Pero nesta beira do mar seguen a
loita contra a pobreza e os prexuícios que as veces permean as
organizacións de esquerda as
que acoden para buscar axuda.
Riduan Asouik é presidente da
Asociación de Emigrantes Marroquínos na España (AEMA) que
desde hai oito anos traballa a prol
das condicións de vida e de traballo dos seus compatriotas. Invitado pala CIG visitou Galiza e
mantivo esta conversa na nasa
redacción.

mas e material anti-distúrbios a
sistemas de televisión. Como
acubillou a monarquía nesa parte
do que hoxe chamamos Marrocos, senón a traveso do colonialismo?. De non ser polos franceses e polo colonialismo español
non existirian hoxe. Son poderes
que callaron neste século. Nós e
os nasos antergos sofremos moito do sistema feudal , da alianza
entre relixión e poder feudal, que
coñecemos como Majzzim.

E como ve o futuro?
A situación do Rif desde a revolución dixida por Ab-del-Krim nos
anos vinte non se pode limitar á
marxinación da língua Amazzig.
o poder da monarquia e o rexime
absolutista fai a vida imposíbel á
xente para que emigre. O Rif foi
semple conflitivo e o poder considera que é mello·r non industrializalo. Emporiso non instalan fábricas nen desenvolven o turismo. A
guerra aberta contra o povo rife- .
ño é vella. Cómprenos a solidariedade doutros pe.vos. Cal é o futuro dos- habitantes da zona? Seguir emigrando ou resistir até morrer na cadea, como no caso daqueles estudantes acusados de
se meter en política ou tránsito de
droga. Todo o mundo sabe que o
contrabando ilegal de· droga está nas mans do xenerais do exército
de Marrocos. A violéncia que se
respira nesta sociedade é enorme. Queremos lanzar unha campaña para que se comprenda que
a situación desta zona chamada
Rif ten un problema tan explosivo
coma o de Palestina. A situación
económica crítica da economía
de Marrocos é moito máis grave
no Rif.
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colonialismo
español non deixou
nada. O francés
levantou escalas e
alguns ~ompatriotas
chegaron -a
enxeñeiros'.

Cal é a situación hoxe no Rif?
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Desde Agadir ao Rif síntese a
marxinación e a discriminación
por parte do governo de Marrocos
e do español. Se os governos implicados non asumen a traxédia,
pode pasar algo máis que o que
está a pasar na Alxéria. Non pasa
un ano sen que emigren centenas
de milleiros de persoas, apesar
das barreiras que están a poñer
nas duas beiras do Estreito. O
pobo rifeño é o mái~ emigrante
no Norte da Africa. Non pode durar moito a ditadura marroquian
ainda que conte co apoio de todo
Occidente, que lle dá desde ar-

quE
A distáncia con España é só de
14 quilómetros, que quedou do
contacto histórico e da relacion
colonial?
O colonialismo español non deixou nada. O francés levantou es- ~
colas e alguns compatriotas che- ffi
garon a enxeñeiros. De certo 1 o ~
nível de estudos na colónia fran- o
cesa era máis alto durante o colo- <~
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nialismo que despois. E a. decadéncia continua: eu 'deixei o meu
país nunha situación crítica, o
ano 86. Pero agora dinme que a
droga está en todas parte e a deli ncuéncia impera á luz do dia.
Hai pouco comentábame unha
compañeira que hai seis anos
ainda se podía sair á rua. O fracaso escolar é universal. Se algún rifeño chega á universidade,
o Governo marroquina fíchao como se fose un tipo perigoso. Hai
medo. Pero esta situación caótica
non preocupa.

Continuamos a loita de
Ab-del-Krim
O xentilício bereber ainda se
estuda nas escolas do Estado
a pesar de que non o asume o
povo asi designado.
Chámanos por mal nome bereberes. Bereber é unha verba colonial semellante a bárbaro. O historiadores da cultura bereber non
dan documentado es1e vocablo.
O que si existe é a cultura Amazzig que o colonizador despreciou.
Continuamos a loita de Ab-delKrim contra o colonialismo e a
opresión da monarquía actual e
anterga. Ab-del-Krim chegou a
erguer a bandeira da República
do Rif, entre 1925 e 26. Acabaron
coa revolución, a República e o
povo e trataron de borrar unha
história rica como a nasa. Rifeños somos a maioria dos que andamos polos Pa'isos Cataláns,
Madrid e Andalucía. A nasa emigración á Península comezou
precisamente cando afogaran o
proxecto da República do Rif.
Amazzig quer dicer home libre.

Cal é a relación entre a Asociación de Emigrantes Marroquinas e o povo Amazzig?
Os integrantes da Asociación de
Emigrantes Marroquinos no Estado español procedemos en maioria do Rif. As dificuldades que
aquí estamos a pasar obrígannos
a definir o que somos. A nasa loita é defender a nasa identidade
en calquera lugar. A étnia Amaz-

zig abranxe todos os pavos do
Norte de Africa desde os Tuareg
no Sul de Alxéria, deica os Rifeños entre Ceuta e Melilla. É un
dos pavos máis censurados nos
meios de comunicación de todo o
mundo. Ninguén quer saber de
nós. Loitamos porque remate o
bloqueo do povo cubano, pero
tamén existe embargo indirecto
contra nós. O noso papel é dar a
coñecer ese pavo. Aquí fálase do
marroquina, do musulmán, do
árabe, do bereber. Quen ven
senda rifef10 para nós? Alguén
que está situado dentro da cultura Amazzig. Estamos orgullosos
de defender o árabe do pavo,
dos poetas que participan da
criatividade do povo en todo o
mundo chamado árabe, desde
Palestina á nasa terra. Os rifeños
ternos participado na loita dos
palestinos e dos vietnamitas, por
exemplo.

'Todo o mundo sabe
que o contrabando
de droga está nas
mans dos xenerais
marroquinas. A
violéncia nesta
sociedade é
enorme'.

Conservar a língua
Como se orgaizan políticamente dentro de Marrocos?
A Constitución marroquina non
permite a existéncia de organizacións políticas, pero si culturais.
Desde a Agadir deica o Rif están
a producirse comunicados conxuntos, reivindicacións concretas
como o direito ás línguas Amazz ig ou o Tarifit ou Shilha. O
Amazzig é como· o latín para os
paises do Mediterráneo: serve de
tronco comun a outras línguas. O
povo ten que saber que o seu
idioma non é algo do pasado. Na
parte do Norte até Tetuán e Larache hai áreas inteiras da povoación. que perderon o seu idioma.
Algo parecido ao que pasa na
Galiza co galega.

Non-val un arcebispo
calquera

A situación dos rifeños no Estado español tampouco é boa.
Que pasa despois do caso das
chabolas de Madrid?
Un Policía Nacional perguntoume
se eu poderia talar así coa policía en Marrocos. Polo visto entendia que era a miña abriga
agachar a cabeza como hai que
facer diante da policía de Marrocos. Se cadra, trátase dunha pergu nta inxénua, de alguén que
descoñece a história de rebeldía
do naso país. Tendo en canta
que Marrocos (con España) está
no grupo de Trevi pode ser que
desde Rabat lle pasen inform ación a Madrid de como tratar a
un rifeño coa represión e non cos
direitos. A Lei de Extranxeria
aplícase segundo a caso . Para
un latinoamericano teñen unha
norma, para un negro otra e para
un rifeño distinta. Cal é a que
nos toca a nós? Cando o penso
vólvenme gañas de chorar. Nas
chabolas de Madrid vin a un mi:
niño de tres meses sen teito e a
comunidade de Madrid e- os do
Concello pasándose a pelota dun
a outro. Falan de paises que violan os direitos humanos, pero
que é isto de preparar tendas de
campaña militares e meter á forza á xente ne las?+

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

Manolo Regal Ledo, no número 443 do IRIMIA, escrebe sobre a
sustitución do arcebispo de Compostela, «non é igual ter un
arcebispo que crea a fondo en Deus e na xente ca ter un arcebispo
frío e distante de Deus e da xente. Non é igual ter un arcebispo
enJregado ós intereses dos pobres ca ter un bispo entregado ós
intereses dos ricos( ... ) Non é igual ter un arcebispo amante da
cultura de Galicia ca ter un arcebispo que mir~ con sospeita todo o·
relacionado coa nasa identidade galega. (... ) E difícil que os
crentes nor'mais poidamos influir algo na eleición dos nasos bispos .
E isto non é andar co espírito de Cristo. Na lgrexa hai visións e
intereses que non sempre responde ó que Xesus quería. Na lgrexa
hai moito afán por controlar desde arriba a elección de bispos. Con
todo, tamén é certo que alí onde hai unhas comunidades cristiás
preocupadas, activas e constantes, pódense facer causas ·
importantes que fan cambiar as previsións. Non vale resignarse,
cómpre loitar».

Aníbal Cavaco Silva.

RUI OCHOA/EXPRESSO

Debate político deteriorado

1

''Os sindicatos estatais contratan ·
a emigrantes significados para anular
o seu labor''
Como ve a posición dos partidos de esquerda con relación aos inmigrantes marroquinos? Acaso non figuran
en terceiro lugar de atención, despois do paro interno e doutros aspectos do
programa?
A realidade é que a primeira
preocupación das organizacións
de esquerda é que teñen tres
millóns e meio de parados e están a buscar quen gaña. No
canto de apoiar ás organización
emigrantes para plantarlle cara
á Administración na defensa dos
seus direitos, están coa Lei de
Extranxeria, que non ten nada
que ver con direitos humanos.
Primeiro porque está nas mans
de Interior e non de Xustiza~ segundo, porque a· sua aplicación
é arbitrária. Se o funcionário ten
algo de humanidade, trátate se
cadra con respeito; pero se é un
fascista pode mandarte esa
mesma noite de volta ao teu país. Despois porque con esa lei a
patronal explota ao inmigrante
até non poder máis. Algunhas
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pé de Madrid, en Villalba, alguns 1
organizacións de esquerda chegan mesmo a facer unha política
traballadores do Rif foron ao sindicato para pedir que os defenparalela á Administración porque procuran frear o crecemendese da explotación e os sindito das organizacións de inmicalistas respostáronlle.que aquigrantes. Non só marxinándote,
lo non era para eles senón para
os españois.
senón contratando ás persoas
significadas para anular o seu
labor. A laboriosa formación de
De que sindicato se trata?
inmigrantes con cualificación poDe Comisiones Obreras. O sinlítica pode rematar nun despadicato renúncia a tratar con
cho de UGT ou Comisiones
eses representantes que conObreras. Doutra parte , UGT e
culcan o seu ideário ..e non que- t
CC.00. teñen a Postura de
ren afrontar o problema. Non se
modificar a Lei de Extranxeria
trata dun caso isolado ; isto papero só o regulamento. O que
sou tamén en Pozuelo e en Va- .
tan é comprar os cadros da nalénoia. Desque estabelecemos
sa organización oferecéndolle
pastos de traballo dentro dos ' hai oito anos a Asociación de
Emigrantes Marroquinas, non
próprios sindicatos.
ternos axuda de nengunha caste, nen dos sindicatos nen da
Non deixa de ser un posto de
Administración. Moitos traballatraballo desde o que se poden
dores entregan unha parte do 1
trascender opinións contra a
seu saláíio para que siga fun- 11Lei de Estranxeiria.
cionando esta representación 11
colectiva, que non ten nen un 1
Os inmigrantes do Rif son labre1
local. A causa económica non é 1
gos aos que lles custa aprender
único motivo para emigrar. As 11
Castellano e non poden coller
razóns políticas e econó.micas 11
aos catro ou cinco que rompen
1
van xuntas. +
esa barreira para silencialos. Ao
l
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O semanário ExPRESso recolle no número de fins de Outubro, o
deterioro galloupante do debate político en Potugal, «O conflito
institucional fez baixar o nível da linguagem. Soares e Cavaco já
nao disfargam ódios antigos. Na gíria de Belém, o primeiro-ministro
é simplesmente "o gajo." e em S. Bento trata-se ao Presidente pelo
"tipo" que "está dar as últimas"'. Cavaco designa Soares como
"urna entidade da nossa Praga" e, sem lhe citar o nome, refere-se
despreciativamente a "alguém" com "poderes para convocar o
Conselho de Estado". Parece o final do drama de Garrett quando
as personagens do Freí Luís de Sousa desatam a perguntar o
óbvio: Romeiro, quem és tu, Romeiro?». O debate lembra os níveis
acadados no último ano por estes lares, mesmo, como di Carlos
Magno no Expresso, nas comparacións tiradas de contexto, «Nao
será políticamente obsceno explicar os maleficios da
regionalizagao em Portugal com os conflitos tribais no terceiro
Mundo, guerra civil em Angola ou a divisao étnica na exJugoslávia?. O insulto ao Público de Peter Handke é urna pega a
rever. Urgentemente. Se possível antes das próximas campanhas
eleitorais».

a

Un terceiro mundo dentro do
pnmeiro
Justo de la Cueva, sociólogo, declara no EGIN do 29 de Outubro
pasado, que «estamos ante a meirande crise económica mundial
do sistema capitalista de toda a história». De la Cueva acrescenta
«O feíto de que o modo de produción capitalista se teña planetizado
impide explotar novas terras e novas persoas, como se fixo no
século XIX para superar a crise, o. que provocou que o sistema
agudizara a explotación aos traballadmes dos paises ricos até o
ponto de que os estados capitalistas comezan a fabricar o seu
terceiro mundo nos paises ricos ». Abondando nos desequilíbrios
internos xerados palas políticas 'de axuste do Banco Mundial e o
FMr, De la Cuvea lembra como exemplo que"ª OMS constatou
que o 37 por cento dos nenas chilenos son tecnicar,nente idiotas,
debido á falta de alimentación abando provocada polos plans de
axuste impostas por estes organismos, basados na caida das prestacións sociais». +

P.OLÍTICA.DEPORHVA

A Federación Catalana de Rugbi poderia ser a prinieira en competir internacionalmente

Unha selección catalana independente
seleccións nacionais: inglesa,
galesa, escocesa e irlandesa.
Estas enfróntanse internacionalmente, mesmo entre si. No caso
de Irlanda compiten co mesmo
himno e bandeira duas seleccións, a da República de Irlanda
e a de Irlanda do Norte.

• PUCHElllO

A Federación Catalana de
Rugbi poderia ser a
primeira en conseguir
preséncia própria nas
competicións
internacionais,
participando no
Campionato do Mundo
Junior. Seria a primeira
vez que unha selección
c~talana competise
oficialmente contra outras
seíeccións, incluso a
española.
Albert Ferrese, Presidente da Federación lñternacional de Rugbi
Amateur (FIRA), mostrouse disposto a aceitar á Federación Catalana deste deporte como membro de pleno .dereito. A resposta
do occitano foi. clara e contundente: "a FIRA daralle toda a sua
axuda e recoñecerá á Federación Catalana. Hai posibilidades
de que participe xa no Campionato do Mundo Junior a celebrar
no 1995 na Romanía". Pero Farrese ainda foi máis alá, chegando a afirmar que "hai que traballar para que Catalunya teña o
recoñecimento que se merece.
Demandarei personalmente do
congreso oa FIRA para que poda
competir internacionalmente".
A resposta dos dirixentes españois non se fixo agardar. O Se-

Os cataláns tamén poñen como exemplo que a Federación
Catalana de Rugbi existiu xa
antes da española, e até o 36
ambas equipas competiron separadamente. A FCR forma
parte do grupo de 14 federacións que antes dos Xogos
Olímpicos de Barcelona lle deron suporte á criación do Comité Olímpico Catalán, que demandaba unha preséncia própria nas olimpiadas.

Encontro entre as seleccións de Euskadi e Catalunya.

cretário de Estado para o Deporte, Cortes Elvira, afirmou que unha federación catalana independerite choca direitamente contra
a Constitución, polo que é "totalmente imposíbel. Xa noutras
ocasións o intentaron e finalmente prevaleceu o bó critério".
A demanda da Federación Catalana de Rugbi topa tamén coa
Lei do Deporte que impide que

AR)(IU J EL TEMPS

duas seleccións do mesmo Estado compitan nunha proba internacional. Pero o presidente
da FCR, Ferrán Domínguez
pensa que os condicionantes legais non son un problema, "porque as leis non as fIXemos nós.
Se é como din, que os lexisladores o amañen. Apresentamos
unha revindicación lícita". Pota
sua banda Farrese asegurou
que non é o seu problema "se

na federación española se sinten ofendidos e tampouco vou
entrar no problema político que
se poda derivar".

O caso británico
Cando se trata de procurar o recoñecimento das seleccións nacion ais á marxe da española,
sempre se pon o exemplo do
caso británico donde hai catro

O presidente do COC, lgnasi
Doñate, afirma que esta demanda é completamente lexftima e
non ten nengt,inha vinculación
política. Enrie Piquet, presidente
da Unió de Federacións Esportives de Catalunya considera, pola sua banda, que "é lóxico que
o rugbi catalán se equipare ao
de Gales ou Escócia. Este deporte é amateur o que facilita
unha independéncia que neutros deportes máis profesionalizados, seria máis complicada".
Pero no Principat están a pensar en que esta selección podia
ser a dos Pai"sos Cataláns, integrándose nela tamén xogadores
de Catalunya Nord, unha zona
na que o rugbi é un dos deportes con máis afeizón.+

ELEICIÓNS BASCAS

MUDA A DINÁMICA POLÍTICA EN EUSKADI
OS RESULTADOS FORZAN NOVAS ESTRATÉXIAS NO CAMPO NACIONALISTA
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As eleicións autonómicas de 1994 van
representar a aparición dunha nova dinámica política en Euskadi. Desperdiciada
a maioria nacionalista no parlamento vascongado, os apoios ao governo de Madrid por parte do PNV, o agromar de novas estados na Europa, a caída do valado de Berlín, a nova dinámica de reconfiguración europea ... os partidos nacionalistas de Euskadi teñen que recompoñer
· o seu camiño para os próximos anos.

so a un entendimento maior co PNV, peA idea das bases do PNV e do sector nacionalista, presidido por Arzallus, é rero deixaria sen nexo de unión, case o
único, entre os dous sectores partidários.
compoñer unha ampla maioria nacionaGaraikoetxea apresentouse a candidato
lista chegando a acórdos con EA, de moa lendakari para que non estalase unha
mento pontuais e, mesmo, con sectores
crise no partido, pois a candidata Jasone
proclives a HB pois saben que teñen en
lrragorri foi repudiada polo bando de lntparte a mesma base eleitoral. Sectores
jelkides afirman que unha solución ao
xaurraga. Por se fose pouco, o ex lendaproblema dos presos poderia dar lugar a . kari converteuse na maior arma eleitoral
unha recomposición meirande no campo
do partido.
nacionalista.
A decantación da correlación interna de
O DILEMA DE EA
forzas pode levar a EA a chegar a un pacto co PNV, que, ao longo, poderia signifiDespois das eleicións europeas, Karlos
car a reunificación, ou a un entendimento
Garaikoetxea apresentou a sua dimicon HB, constituíndose unha frente abertsión como secretário
zale fronte ao PNV.
xeral, algo que está

O PNV víu nos comícios do 23 de Outubro como quedaba desbaratada a sua estratéxia, tanto a longo como a curto prazo.
Dunha banda, non foi quen de liquidar políticamente a EA, por outro, de desbaratar
eleitoralmente a HB. A sua vía de integración de Euskadi ·en Europa sen que se
disposto a realizar no - - - - ollase que se ia separando de España,
próximo congreso a
celebrar a fins de
cos je/kides como únicos interlocutores,
quedou anporada pota preséncia doutras · ano, ao non serlle
duas forzas nacionalistas e polo aumento
aceitada daquela.
dos partidos españois. A consolidación
Pero no partido conacional tamén sofreu un sério revés ca
m ezaron a puxar
rexurdimento do foralismo alavés.
duas liñas políticas
claramente diferenPor se fose pouco, a burguesía de Negu~
ciadas. Unha chamari, co Banco Bilbao-Vizcaya á cabeza,
da a pragmática, redecidiron apostar polo PP en Madid en
presentada por milidetrimento do aliado peneuvista, o
tantes de Araba e
PSOE. Ao mesmo tempo os poderes
Guipuzkoa, capitaneeconómicos vascos tentan acadar cada
ada por lgnasi Oliveri
día máis peso no PNV levando ao partido
e a Vizkaina, máis raa unhas posicións rexionalistas que só
dical, representada por Sabin lntxaurraArzallus está evitando en parte, mesmo
ga.
loitando contra un Opus que se está a infiltrar xa na dirección.
A dimisión de Garaikoetxea podia dar pa-

O primeiro paso que pretende dar HB é
unificar a formación, deixando que perda protagonismo KAS e a mesma ETA
na liña política. Tratan, segundo fontes
abertzales, de voltar ás orixes da coalición como "unidade popular". Para iso
xa conseguiron que todos os fundadores de HB, dellen o seu apoio á coalición nos últimos comícios. Tentan tamén recuperar a xente como Txomin Ziluaga e o seu grupo decapitado da dirección de Hasi por ETA e a outros dirixentes que quedaron no camiño nestes
últimos anos.

Por último, HB ''talando con voz própria
e única", tentará centrar a sua acción
política "no cotián, no imediato", en palabras de Kepa Landa. Esta maior atenHB,
MAIOR
ACCION
- - - - ción os problemas de base levaría a unNO COTIDIANO
ha maior coordenación cos movimentos
veciñais e. sindicais, asi como cos moviEsta é a pretensión
mentos pola paz que estarian a "resituar
de HB: Un entendia sua mirada no conflito". Dos pasos
mento con EA, diffcil
imediatos para chegar a un acordo de
mentres ETA non decesament0-das armas en Euskalerria
clare unha trégua,
ninguén quer talar. Desde HB considéque posibilitase unha
rase "unha resposta positiva" que Arnova corr.elación de
forzas dentro do nadanza non quixese contestar a este tecionalismo. Esta sinma. Desde as beiras do PNV vese con
tonía entre as cúpu- . bos olios a recomposición da dirección
las teria que reforzarde ETA, considerando que as últimas
se nas bases, chudetencións en Fráncia non afectaron á
chando tamén milicúpula "de maneira deliberada". A falla
de atentados na campaña eleitoral seria
tantes jelkides o que obrigar.ia ao PNV a
mudar de política, propiciando asi un enunha decisión novidosa da nova directendimento semellante ao do Sinn Fein
ción que estaria disposta a primar o proca SDLP en Irlanda do Norte.
tagonismo político de HB.•

'A recomposición

na direción
dá ETA pode abrir
novas vias políticas
en Euskadi"
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Q DEBATE NORTE-SUL
Traballadores portugueses da ?onstrución foron agredidos por neonazis
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Medra a violéncia na Alemaña contra imigrantes
doutros países da C.E.
.
• BEGOÑA MOA/ ALEMAÑA

Siléncio informativo,
pasividade social, pero os
atentados contra
inmigrantes seguen a
producirse. Traballadores
doutros países da CE
están a verse afectados.
Buscanse testemuñas. O Martes 11 de Outubro, na sección
de reloxaria duns grandes armacéns en Erlangen, foi ferido de
consideración por un detective
do negócio un dos estudantes
estranxeiros baixo o meu coidado. Busco testemuña do incidente que que queiran comunicarse comigo no teléfono ... "
Mentras non produzan martes,
os ataques. contra os estranxeiros son cada vez menos notícia
nos méios de comunicación alemáns. Tal parece que a onda de
violéncia racista rebaixou moito
a sua forza ou case despafeceu. Quen queira seguir a información sobre estes feitos ten
que pescudar moi ben , nos recantos menos visíbeis dos xornais, (non pretende xa entrar na
TV os nas rádios) ou ben, como
no caso das liñas do início, o interesado en clarexar os feitos
ten que pagar un anúncio para
buscar testemuña.

Para satisfacción da má conciéncia alemá, os neonazis Republikaner non conseguiron representación parlamentar nas
eleicións. Podemos descansar
tranquilos, pensaron moitos. Realmente? O própria día 16, mentres todo o país seguía diante da
tele os primeiros resultados das
eleicións, en Saxónia un grupo
de neonazis armados atacou
nunha obra en construción os
barracóns onde dormian os traballadores portugueses : Non
houbo mortos, só feridos e portante o feíto non tivo praticamente valor informativo, nen sequer
estatístico, pero foi a primeira
vez en moito tempo que as vítimas da violéncia racista procedían dun país da Comunidade
Europea. Quer dicer, pertencian
a esa clase de estranxeiros privilexiados que por teren un pasa-.

porte europeu non precisan permiso de traballo, nen pasar por
exemplo un examen médico como requisito para acadar a residéncia en Alemaña. Doutro lado ·
están os solicitantes de asilo ou
os emigrantes procedentes de
países non pertencentes ao clube europeo. Se diante da lei os
primeiros tañen alguns direitos
máis, a violéncia neonazi parece
querer igualalos a todos.

Os estranxeiros en Alemaña
son, sen dúbida, un dos grupos
de perdedores nas últimas eleicións. O aumento da influéncia
da CSU dentro da coalición de
governo provocou xa que o FDP
retirase das negociación tripartitas CDU-CSU-FDP a sua tímida
proposta para unha nova leí de
imigración e a posibilidade da
dupla nacionalidade para os estranxeiros nacidos no país.

O ministro Presidente de Baviera
{CSU), onde o seu partido governa con ampla maioria considera
a exclusión dos partidos políticos
de extrema direita dos parlamentos rexionais e federal como un
trunfo da democrácia. A satisfacción de Edmund Stoiber pode
ser dobre, xa que a CSU recolleu
os votos que neutras eleicións levaran os Republikaner.

Medra a insolidariedade
As declaracións na alta política
son reflexo do que sucede na sociedade. Se hai dous anos os
atentados contra estranxeiros
provocan unha reacción social
através de manifestacións, cadenas humanas de solidariedade,
etc., hoxe ese tipo de incidentes
pertence xa á normalidade. J=s-

r---------------------------------------------------------------------------,
Quince mortos entre os deportados
Quince estranxeiros submetidos a proceso de deportación
morreron nos catro últimos
anos , segundo ven de recoñecer o governo alemán ante
unha pergunta do grupo parl~
mentario do POS {post-comunistas). O governo indica, sen
embargo , que .t odas as mor-

tes se deben a casos de suicídio, non á acción de grupos
racistas.
Este ano producíronse, segundo
fontes oficiais, seis intentos de
suicídico, todos eles frustrados.
Hai poucos dias un nixeriano

morreu nun avión da Lufthansa
no aeroporto de Frankfut, cando a policía o levaba á forza de
regreso ao seu país. Ao parecer inxectáronlle unha substáncia tranquilizante e existen den úncias de que o transportaban cun bozo pasto e pudo
morrer abafado.+

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

tranxeiros insultados, atacados,
feridos en bares, tranvias, no camiño a casa, á vista do público...
Non hai reacción nengunha.
O clima social mudou . O racismo e o ódio aos estranxeiros en
todas as suas variantes violen- ·
tas acada hoxe, como fenómeno social, un grau de toleráncia
cada ve~ máis alto e perigoso.
Un dos escasos xornais que
mantén unha constante información e denúncia sobre a violéncia
racista no dia a dia é o independente Frankfurter Rundschau do
que reproduciómos un pé;lrágrafo
do editorial que dedicoLJ ao tema
o Luns 24 de Outubro.
"A sociedade xa non reacciona,
fara da excepción dalguns pequenos grupos, cuxo compromiso non ten, porén, moitó efeito.
Quen queira pór como contraexemplo o reforzamento da vixiláncia policial no Metro de Berlin, ten que recordar que foi preciso para iso que un ghanés fose lanzado dun tren en marcha
diante dos ollas dos outros viaxe iros que, seguramente por
medo, non fixeron nada por ·impedilo. Posibelmente alguns dos
pa.saxeiros-espectadores viviron
ca mesma "inocéncia" outros
feítos parecidos e encóntranos
normais. Son xa inumerábeis. +

./

E O IMPERIALISMO UN CONCEITO PASADO DE MODA?
A PROPÓSITO DA CAMPAÑA D0 .0,7
MANuEL VEIGA
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Na história da humanidade as accións caritativas sempre foron unha prática habitual dos poderosos. Entre eles, unha minoría non deixou nunca de opoñerse a algo que consideraba apoio á vagáncia,
desde as críticas aos emperadores romanos que baixaban o prezo do trigo para
que poidesen comer os pobres (panem e
circenses), até os reganianos que nos Estados Unidos criticaban a existéncia de
tarxetas que permitian aos desamparados
facer unha compra básica nos supermercados. Se a existéncia de ricos e pobres
forma parte dun proceso de seleción natural, nengun sentido tiña tratar de entorpecelo; a caridade mesmo facia menos
emprendedores aos que xa o eran pouco.
Neste sentido , a campaña que postula a
entrega do 0 ,7% do orzamento dos Estados ricos ao Terceiro Mundo debe ser
encadrada nese sector da clase patentada partidário histórico da caridade. O desequilíbrio entre Norte e Sur, posta especialmente de manitesto coa crise da débeda dos anos oitenta e pola desaparición de veo ideolóxico do conflito LesteOeste, forza de novo aos poderosos a
abrir o debate da caridade.
· Pero nunca foron este tipo de axudas práticas inocentes. O Domund e as misións
exerceron sempre o papel de avanzada
colonizadora, enmascarada de boas intencións, pero introducindo, ao fin, o sistema de valores e a dependéncia que beneficiaria, na seguinte fase ao poderoso.
Hoxendia, a axuda do 0 ,7 agacha, segundo Vicen9 Fisas, pacifista e colaborador de Médicos sen fronteiras, "programas de exportación que só benefician ao
país donante". t;r;i concreto ~ ~C?n .e_s!~ tii;><;>
- •

-

'·

1.1

..

A organización humanitária inglesa OXFAM asegura que "por cada dolar que os
paises ricos envían a Africa, Africa devolve ddus aos J?aises ricos".
Outro xeito de expoliar ao Sul é pagar
cada vez menos potas matérias primas
que producen. Un exemplo: se en 1970,
para obter cen unidades de produtos manufacturados do Norte comprian 100 unidades de algodon do Sul, na actualidade
para obter os mesmos produtos fabricados no Norte necesitanse 140 unidades
de algodón. E quen marca os prezos?
Pois fundamentalmente o GATI, acorde
comercial dominado polos !=stados Unidos, Europa Ocidental e o Xapón. Quince
multinacionais controlan ademais o 60%
do comércio mundial. Estes quince grupos teñen na sua man o 85% da produción de algodón, outro tanto do trigo, café
e cacao, o 70% do caucho e o 60% do
sucre.

Acampada en Vigo polo 0,7.

de axudas o Estado español cónstruiu
várias cárceres de alta seguridade no Perú e neutros paises latinoamericanos. A
nivel mundial a Axuda Oficial ao Desenrolo foi parar a un grupo de 12 paises
que, casualmente, g_astaron unha cantidade similar en mercar armamento.. "Primeiro -di Fisas- enviamos as armas e
avivamos os conflitos, e como servizo
posventa, despois enviamos axuda ao
desenrolo e, se é preciso, as nasas
equipas humanitárias".
Ante semellante tipo de práticas a res,Rcwa rryáis, ql~~a fqi a ~?- 1 QUa1t~m.alteca , e

ANXO IGLESIAS

prém'io Nobel da paz, Rigoberta Menchú:
"Non queremos que nos axuden, simplesmente quítennos a man do pescozo".
"Endebedar un país do Sul foi sempre un
bon negócio ·para os paises do Norte", indicaba nun comunicado a Coordenadora
dé Organizacións Non Guvernamentais
para o Desenrolo. "Cos préstamos dos
bancos do.Norte, os paises do Sul mercaron tecnoloxia, manufacturas e armas aos
paises do Norte. Os cartas voltan pois ao
país de orixe, pero a débeda dos pobres
continua ... E ademaís terán que pagar os
intereses", sinala o mesmo comunicado.

Os mercados onde se fixan os prezos están en Londres ou Nova Iorque e os
avións militares norteamericanos fotografían constantemente todo o planeta para
averiguar a marcha das colleitas e adiantarse na colocación dos prezos.
Non é extraño polo tanto que diversas organizacións internacionais -comecen a
criticar a expansión do comércio internacional que serve para beneficiar a unha
parte e arruinar á outra. Empeza a talarse, en expresión de Samir Amín, dunha
certa "desconexión", polo menos entanto
non se corrixa a correlación de forzas.
Non conviña acaso voltar a f,alar de imperialismo ou é que as muUinacionais da información non o van permitir?•

Vivimos no mellor .
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Resposta a .
Lois Castrillo

GONZALO

O presente Jexto pretende respostar ás declaracións feítas por
Lois Castrillo en A Nosa Terra a
respeito do
problema do
lixo no Concello de Vigo.

Por que ninguén ·

Leite? Non. Barcos?
Non. Cuota do viño?
Non. A Xunta
protestou polo
desmantela mento
da Garda Civil.

Miss Galicia, recén
eleita, declara "a
xente nova non é
parva. Ternos clara
por exemplo a
defensa do gal ego".

Nótanse alguns
cámbios posJtlvos
na TVG. A que
segue batendo
records de
desprezo á
profisionalidade e
de servilismo
!)artidista é a Rádio
Galega. Xa podia
Xosé Luís Blanco
facer un intento po-r
deixar bon sabor ·de
boca ~gora que lle
queda pouco.
Poderíanselle
perdoar alguns dos
·suplícios.que ten
merecidos no
Purgatório.

Manjares muy
nuestros, titula un
folleto de produtos á
venda no Corte
Inglés: Jamón
ibérico de bellota de
Guijuelo, de
Cortegaria, de
Extremadura, de
Córdoba, de
Montánchez, de
Sória ... Lombo de
Salamanca, de
León ... De todas
partes, quitado __

Nunha cousa
ten toda a ra- valora ofeito de
zón o conce- os viciños
lleiro do BNG
en Vigo: "O do levaren xa máis
PP é a guerra de 60
suxa" e "o certo é que a manifestaclóns,
meio da Xun- nun exemplo
ta, de Sogama, do Parla- incríbel de
mento ou do vertebración e
Pleno do Concello o PP ten constáncia?
meios suficientes para
facer o que di
Manolo Pérez
(non coristruir a empacadora en
Teis)". E evidente que o PP é o
ponto de partida da construción
desta Planta de Transferéncia, e
que por suposto existe esa pinza en Vigo consistente en absterse ou oporse no ámbito municipal a unha instalación que ven
imposta desde o aparello autonómico, en aras dunha rentabilidade política de cara ás próximas eleicións municipais.
Orabén, señor Castrillo, isto non
o exculpa a vostede nen ao partido ao que representa da responsabilidade de estar a facilitar
á Xunta de Galicia a posta en
marcha do seu irracional e contaminante Plano de Xestión dos
Resíduos Sólidos Urbanos, e
ademais cuns benefícios engadidos moi claros: en primeiro lugar o PP está a facer activamente patícipes ás forzas políticas da opos1ción do seu Plano
de Resíduos, co que nun futuro
vai resultar realmente difícil, se
se quer manter unha certa coeréncia política, oporse a este a
nível nacional. E en segundo lugar, e se cadra máis importante,
de instalarse a empacadora en
Guixar as demais instalacións
deste tipo (necesárias en toda
Galiza para o plano da Xunta),
instalaríanse xa sen problema
nengun por dous motivos básicos: en primeiro termo, é moi difícil que en nengun outro lugar
se atope unha resisténcia tan
organizada como a que están a
manteros viciños de Teis polo
que, se estes perden a loita, o
exemplo vai resultar decisivo, e,
en segundo lugar, o instalar un' ha planta destas características
no ·corazón dunha grande cidade vai supor que novas plantas
poderán ser emprazadas en case que calquer sitio, e é que lugares máis aberrantes que Teis,
de 35.000 habitantes, poucos se
lles poden acorrer aos nosos
políticos. A instalación da Planta
en Teis, ten ao meu entender,
unha compoñente clara.

5t:i QUE HAi

UN 1RPROiLL01 ,)

P!-RO NON GE.i QV~
PORrA ~E.r<A'',,.

dio de 500 están o ambulatório,
gardarias, mercado de abastos ... ? Boto en -falta nos meios
de comunicación e nas suas declaracións algunha mención ao
ditame da Comisión Galega de
Meio Ambiente na que- se califica á planta de "molesta, insalubre e nociva", co que segundo a
lexislación vixente non pode ser
instalada a menos de 2.000 metros das vivencias máis próximas. E, señor Castrillo, que ten
que dicer da amañada visita a
Oviedo que a corporación muni.:
cipal preparou a representantes.
dos viciños de T eis para ver a
empacadora que serve de modelo á de Guixar?, unha visita
ao máis puro estilo Fraga, e onde todo brillaba e relucia e non
habia cheiros nen suxedades?
Lembreime instantaneamente
da visita o ano pasado dos viciños de Cúrtis e Cuiña a Baviera
a descobrir o fermosa que é unha incineradora. Claro que igual,

señor Castrillo, vostede non viu
o vídeo que unha semana máis
tarde fixo a Comisión de Afectados d_e Teis nunha visita ~urpre
sa á planta de Oviedo. E unha
mágoa porque non ten desperdício.
A xente de Teis está realmente
decidida a parar a planta, consciente do detrimento que esta
suporá na sua calidade de vida.
Por que ninguén valora o feito
de que os viciños levan xa máis
de 60 manifestacións , nun
exemplo incríbel de vertebración
e constáncia?, ou o feíto de se
.recadaren, porta por porta 7 millóns e médio de pesetas pa~a
pagar un estudo de impacto ambiental alternativo, avogados,
cartaces, ... ? Sabe vostede o
que supón isto nun bairro obreiro coma Teis? E talando do EIA
alternativo, ese que vostede
adoita a dicer publicamente que
o BNG non recebeu, deberia

ORIXINAIS
XoAN PIÑEmo

Os responsábeis da nova programación televisiva revisaban o
monte de ideas orixinais que ateigaban tres andeis completos.
-Que tal esta série de entrevistas de unha hora en profundidade?, serian conversas con coñecidos persoeiros e teriamos
para dous anos de programación polo menos.
-Non parece moi orixinal -desconfiou un.
-Di con quen quer facer o programa piloto? -perguntou outro.
-Co presidente Fraga.
-Interesante -aprezaron a coro os reunidos-. E quen o re·
comenda?

--0 responsábel pasoulle unha carta ao outro responsábel e
Pero vexamos cal é a situación
logo ao de máis alá. Todos coincidiron no oportuno da idea.
en Teis. Eu vivo ali, e coñezo
como viciño a situación. Hai de-Hai aqui unha nota a ter en canta -dixo un dos programamasiadas causas que se din e
dores-: Dado o orixinal da idea, rógase que tratemos con abque non se din sobre a situación
soluta discreción todo o contido do proxecto, non vaia ser que
en Teis. En primeiro lugar, señor Castrillo, como se pode dicalquera poda copialo.
cer que "a estación de transferéncia non prexudica porque es-E os reunidos volveron asentir e, con moüo tino, foron tomantá en zona ferroviária, non resido boa nota do proxecto orixinal. Conviña levarse ben co futu dencial", cando hai edifícios de
ro entrevistador. Cando alguén pode aportar ideas asi de orixi6 a 9 alturas a 61 metros dos tenais, nunca se sabe despois onde pode chegar. +
rreos, a 300 m~tros. está o mei. rande coléxio do bairro e nun rá- , ¡¡;¡;¡;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡;¡;¡;;;;¡;;;;;;¡¡;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;¡¡;;¡;¡;;;;¡¡;;;;¡;;;;¡¡¡¡;;;¡;;¡;¡¡;;;;¡;;;¡¡;;;¡¡;;¡;;;;¡¡¡;;;;.

vostede botarlle unha ollada. Eu
podo asegurar que o BNG foi o
primeiro en recebelo en reunión
con membros da Comisión de
Afectados. Cal é o seu obxectivo ao facer isto'? Ao meu entender é ben claro: apresentar aos
viciños de Teis como simples
marionetas do PP, xa que ese
estudo non teria sido apresentado por carecer de fundamento,
pasando a aparecer como un
mero recurso dialéctico, declaracións infundadas que só benefícian ao PP. Explícame: os
viciños din: ternos un estudo de
impacto ambiental que rexeita a
planta; pero néganse a facilitalo,
logo este debe de carecer de
calquer peso; é un novo instrumento en contra do BNG. Resultado: as bases do BNG non
contan cunha evidéncia decisiva
do carácter insalubre da planta
e da inxustiza cometida cos viciños de Teis, o cal benefícia a
Castrillo que está comprometido
na sua instalación.
Este é un elemento decisivo que
se está a tentar introducir ca fin
de polarizar o conflito en termos
politicos e que non resposta á
realidade: a xente de Guixar está a oporse frontalmente aos
partidos da equipa de governo
servindo á estratéxia do PP, que
fica intocado . Sen embargo, a
consigna entre os viciños foi clara desde o primeiro momento:
mentres durase a loita as afinidades políticas deixaríanse de
lado. A sede do PP foi enchida
de lixo como o foron as dos demais partidos e entre os viciños
de Teis hai un coñecimento tácito da estratéxia "de pinza" do
PP denunciada por Castrillo.
Quizá vostede , señor Concelleiro, supón cuotas de ignoráncia
nas xentes de T eis que non resp o sta n á realidade. Haber ia
moitas máis causas que dicer,
por ex~mplo a respeito dos, en
termos económicos, aberrantes
contratos con Sogama para a
xestión da Planta, pero estenderíame demasiado.
Vaiamos agora á formulación
global: non se poden facer xogos malabares coas palabras e
declarar que se "se tratase doutra instalación do Plano da Xunta estariamos en contra". Un político responsábel, señor Castrillo, sabe que non se poden considerar as accións de forma illada e que cando se valora calquer elemento hai que ter en
conta as suas consecuéncias a
todos os efeitos. Pretender que
se pode estar en contra do Plano da Xunta e a favor da empacadora é como pretender que se
pode estar a favor das autovías
e en contra do transporte privado e da nosa dependéncia enerxética do petróleo. A realidade
nestes intres é que a construción desta empacadora suporá
a inauguración do Plano de Incineración da Xunta e ainda por
riba, coas vantaxes engadidas
que citaba ao princípio deste
texto. Asimesmo é unha falácia
aventurar que se poderá logo
sair do plano de resíduos como
di Castrillo, porque; vai estar o
BNG en posición de facelo en
tres ou catro anos?, e que significa até que podamos desenrolar un plano comarcal alternativo?, cando, señor Castrillo?
Outras manifestacións de Castrillo: "paramos unha incineradora". Claro, paramos unha na que
se torneaba parte do lixo de Vigo e axudamos a montar outra
na que se vai queimar a basura
de toda a Galiza. "Estase a lo~ - ,gr a L que . se. ,P.Qñ a n .en p r ática
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agora a recollida selectiva de resíduos (onde?) e a reciclaxe de
vid ro". Claro, a reciclaxe de vid ro promóvea o propio Guiña
porque é ben sabido que o vidro
non é alá moi combustíbel e
ademais é un bon disfarce verde
para a incineración . Home, que
tan parvos non somos.
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Señor Castrillo, non se pode permitir que lles minta aos seus militantes, que lle minta á cidadania en xeral e que arrastre vosted e consigo a credibilidade do
único partido político que está en
condicións de dar unha alternativa ao Plano de Incineración da
Xunta. Quera deixar claro que
non se trata dun ataque ao BNG,
senón que EG e PSOE saen
igualmente malparados neste
asunto, pero repito, o BNG era
até este momento o único que
poderia respostar á ofensiva da
)(unta. Tampouco é so criticábel
a actuación dos grupos políticos
no conflito, Biotopo ven de solicitar ao grupo Erva que explique
rápida e publicamente a sua presenza na comisión de seguimento da empacadora (que supón
dar por sentada a construción da
planta), e de denunciar a pasividade do movimento ecoloxista
galega e en particular a sua coorde nadora (Ageng), que ten
exercido un siléncio totalmente
inadmisíbel. •
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A Asociación Galega de Pais e Nais separados felicitou en carta
aberta á ministra de Asuntos Sociais, Cristina Alberdi, pala campaña posta en marcha polo seu departamento,' para que os homes se conciéncien de que a faena doméstica tamén vai con
eles e callan, o que lles corresponde, nas suas mans.
Paréceme ben. Eu tamén fe licito ao departamento que diríxe a
ministra e á ministra mesma. É al_go que as 0rganizacións feministas vefíen pedíndo de vello e a hora era de que lle fixesen·
. caso ás altas instáncias da Administración. Felicitémonos e démonos mutuamente conta dos progresos dos varóns cos que
convivemos en destreza e habilidades d0mésticas. comprobando a sua rapidez na aprendizaxe e en intelixéncia.
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Son pai de vários tillos residentes no Burgo, porque a Universidade non medá opción a outras
alternativas, e
coas "inquietudes" do asina nte, síntoma ofendido. Diríalleque

NANINA SANTOS

)S

lo

por Xosé António Pérez, a quen
quixera respostar moi brevemente e sen ánimo de entrar na
polémica.

PROFETAS

Campaña contra
o Burgo
No nº do 27 de Outubro de
1994, de A Nosa Terra aparece
un artigo asinado por Xosé López "Gori" verbo da problemática dos pavillóns do "Burgo das
Nacións". Non vou entrar na sua
análise porque o subscrebo ca-

-

Surpresa en traca que Pilar Garcia Negro non receb@se tamén a
felicitación de tal asociación --ou outras- cando apresentou
no Parlamento Galego unha Proposición non de Leí para compartir as tarefas domésticas entre homes e mulleres e que a Cámara galega, endemal, rexeitou no seu diado xa ido 1992.
É por cousas así palas que se di que nínguén é profeta na sua

terra?+

se que na sua totalidade. Somente dicerlle que estou totalmente de acordo coa crítica que
lle fai ao "plumilla" Xosé António
Pérez, pola sua coluna publicada en El Correo Gallego titulada
"Realidad contra Demagogia''.
Ten toda a razón do mundo ao
afirmar Xosé López "que a resposta a este señor deberia ser
no xulgado de garda".
Para apoiar o argumento de
"Gori", adxunto acompaña unha
carta remitida ao Director de El
Correo Gallegoun dia' despois
da publicación das "inquietudes"
de Xosé António Pérez.
Da mesma maneira quixera que
servise como proba para demostrar os interes~s que defen-

ALDEA

de El Correo Gallego, como o citado "periodista", por chamarlle
algo. Como ainda estou á espera de que esa carta se publique,
e cojdo que terei que esperar
moito tempo, desexaria que A
Nosa Terra se fixese eco· da
mesma para deixar patente a liña de censura de El Correo Gallego, xa que logo supoño que
este semanário r:etomará o tema
dos pavillóns, despois do cariz
que tomaron os acontecimentos
nesta última semana.
Sr. Director de El Correo Gallego-O Correo Galego

No xornal que vostede dirixe, o
dia 22 de Outubro, publicouse
un comentário titulado "Realidad contra demagogia", asinado

Afirma no seu
artigo que o
Burgo é "uno
·de los puntos
negros
de
venta de sustancias es tufa ciente M
s a n t i a g o ., .

~i~~ñb~nq~:~

investigue a
fun,do oasunto e
quenonteña
como única
fonte de
información ao
Reitorado.

ríodista, terá
probas para
facer tal afirmación e óutras máis que se
permite o luxo de lanzar. Do
contrário seria moi grave para·
unha persoa que ostenta un
Prémio de Periodismo. Se levantase a cabeza Ortega y
Gasset! Por curiosidade mirei o
posto que desempeñaba na pirámide laboral da Editorial Compostela, S.A. e comprobei, con
certo asombro, que é redactor
xefe de Investigación. A modo
de suxeréncia, diríalle que investigue a fundo o asunto e que
non teña como única fonte de
información ao Reiterado. Daríase canta 9e que a realidade é
moi diferente de como a relata.
Investigue a razón pola que están vacíos, quedando estudantes na rua. Investigue o porqué
e quen é o responsábel de que
se deixase chegar a ese estado
de insalubridade. Investigue onde se atopan os acordes asinados entre o vice-reitor anterior e
os estudantes.
Algunha destas suxeréncias ta-

Galiza. Po"r certo
que a empresa
cárnica Frigolouro
do Porriño manda
xamóns para
Guijuelo e. eles
sácanlle o
benefício.

o

supermercado
do Corte Inglés
aterece tamén
produtos co selo
Vacuno Europeo de
Calidade e anúncian,
cun símbolo en
forma de trebo, o
Vacuno Irlandés de
Calidade:
"Auténticas carnes
de xato, que pola
sua crianza san e
natural pos uen o
sabor e a calidade
das mellares
carnes".

É un mozo
insubmiso. Un
exemplo de
radicalidade e
audácia. Ten un
traballo onde cobra
70.000 pesetas ao

¡-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
cobram por táo excelso labor.
5. Mas, como prefiro que estas linve do "tema":
os dados do "inquérito" sejam falSobre os
a. o incompromisso político das inshas se publiquem , porei de lado
sos; porém, o processo "inquisitaANT e os politicamente galeguizaJá que foram perguntados, o "ex
titui9óes do Reino com as línguas
dor" é falseante no sen so de as insdores (F. Rodriguez e mesmo Mar- · presidente" e o "ex conselleiro" puque náo sáo anacional, seja essa a
silencios
titu i<;óes espanhola promoverem o
garida Ledo) e atendo aos "notáderam ter recordado o seu ponto de
"galega", a basca ou catalá (e va"conhecimento real" da situac;áo sovista político de presidente e de
veis" institucionais espanhóis:
lenciana, ao seu ver);
ciolingüística da Galiza só quando
administrativos lhes
conselheiro. Realmente só fizeram
consta que os resultados sáo
b. o plano de normaliza<;áo linguíspelo "galego normativo", até (como
tica realmente existente que atinge
a. Que a gente do ILG e da RAG
adversos á "galeguidade" e, dese outros
Barreiro e algum outro) impedirem
positivamente ao "espanhol" e nenáo questione a sua tarefa, entusiassarte, háo de os apresentar como
qae aquele seu governo tripartito
gativamente ao galego (há plano
ticamente colaboradora da desgalebom esteio do desanimo geral dos
silencios
desfizesse o enguedelho albor-filguizac;áo, é o esperável. Se lembrade normaliza<;áo: ou é que o casteljá desanimados notáveis (qie, por
Desta vez escrevo-lhes com carragem e zangado pela acumula<;ao
de sandices (políticas!) com que
um semanario náo adscrito a nenhuma organizac;áo politica transige
até lhas reproduzir a urna moreia
de notáveis .. Vale exprimir opi nióes, mesmo políticas, acerca do
processo político de elimin<;áo da
Comunidade (cultural) galegófona;
mas nao vale um semanario galega
dar mais voz aos eliminadores que
aos eliminados . lsso é amostra,
mais urna, de jogaf a perder.

1-
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Aliás, o facto de um inquérito oficial
tao pseudo ser táo comentado, até .
merecer mais informa<;áo que aproduzida pelas instancias galeguizadoras náo governamentais, torna-se também num paradoxal sitoma da "vitalidade" galegógrafa que
invade os quatro cantos da Galiza.
Considere-se que esse "inquérito"
sobre a "realidade sociolinguística
galega'', falseador, é dado a conhecer, pelo de agora, nos números
642 e 643 do Semanário. Por isso
ninguém se estranhe de que, como
é moda, eu próprio ouse comentálo, \embora com pretensáo diversa:

desanimados, náo sei que notáveis
pretenden ser... )
Dantes, para "introduzir" a sua língua nacional, o castelhano, nada
"inquisitaram"; apenas a empregaram , massivamente, nas institui<;óes, mormente a militar, e a
partir de 1900 (mais ou menos)
desde a escola. Náo vale a pena se
retrotrair mais nem procurar explica<;óes nos "panfletos" e noutras li. teraturas franquistas e após franquistas, como as reproduzidas no
núm. 643.

hano náo é cada vez mais normal?);
c. a desconexáo da Galegofonia
(dos seus "xefes" em particular)
com as outras
áreas da Comunidade Linguística (lusofonia) e co- No questionário
nexáo cada
vez mais inten- de ANT,saoo
sa e menos 'Director do
falseada com
a Comunidade Instituto da
hispanófona.

o

Língua', o

2. o facto "inquisitorial", porém, de4.
resto sáo 'escritor, Real
veria abrir os olhos a esses notáendrómenas
veis "presuntos: o "inquérito" e o - em que o "re- Academia', O
"mapa" fazem-se politicamente de
latório" do pró- ,
•
acordo com o projeto politico-nacioprio semanário escntor ex
nal espanhol. O resto, como a cienincide. A mais conselleirO de
"encromenosa"
cia e as artes psico[ogistas, apenas
é essa teima Cultura'...
se utiliza.para explicar e verficar tal
projeto. E assim como háo de enpor implicar ás
instituic;óes estender-se os "comentários divinos"
dos colaboradores institucionais
panholas num
(da Espanha) ao triste evento; no
processo que,
"de entrada" (ou seja, á partida),
questionário de ANT, sáo o "Direcconstitucionalmente nem podem,
.tordo Instituto da Lingua", o "escrinem querem, nem devem efetivar.
tor, Real Academia", o "escritor, ex
conselleiro de Cultura", o "ex presiOutra cousa é a retórica legalizante ... ; outra cousa é que os políticos
dente da Xunta de Galiza" e a "Coordenadora docente de galego.".
partidaristas náo nacionalmente espanhois (uff!) tenham de evidenciar
3. Só F. Rodríguez e Mil. X. Queiessa só retórica sobre as línguas
zán apontam para os aspetos-,fha"autonómicas"...

mos que o tema a debater é o uso
de galego náo apenas oral, mas subretudo escrito e escrito-oral, assim
como a socializac;áo institucionalizada (escola, mass-media), náo cabe
preterir o fac!o da "forma", ou da
"normativa". E esse o instrumento
idiomático a utilizar normalmente.
Examinem-se os académicos e advertiráo que eles sáo os que forneceram o princípio e fundamento
desnormalizacor da galeguidade
porquanto sáo eles os que definiram ex cathedra que podia ser galego qualquer cousa que se parecesse a9 castelhano e que nenhuma
maneira cabe considerar galego o
que tem aspecto de portugués.
lsso, que, como denúncia, já dissera Luis V. Aracil á gente de aquela
AS-PG lá por' volta de 1978, justamente é o que os académicos estáo
a praticar decisamente desde esses
mesmos anos como achado científico. A "xunta" só se limita a fazer o
que -os seus sábios lhe dizem..
b. Que a gente da cultura e do ensino declare os seus amores (bem
pagados...) pelo idioma da Comunidade Autónoma também náo deve
estranhar. A sua func;áo e justamente delcarar que estáo namorados da
língua e da literatura galegas; prova
fiel desse amor é que escrevem ... e

g1Jeirano ("apeiro'', mais bem) de
"oficializar'' a ortografia duma língua
espanhola, quando isso (oficializar
urna ortografia) náo é juridicamente
correto no Reino de Espanha.
Por outro lado, esperar que do ensino espanhol venha algo bom para
a galegofonia é desmesu.rar as
cousas. Eu diria, sem muito exagero, que ainda há galegófonos apesar do ensino espanhol, como também há castelhanófonos na Galiza,
hoje, apesar do ensino, dado que .o
Reino e a Uniáo Europeia parecem
só procurar que os galegos can;am
de toda e qualquer competéncia linguística (assim seráo "melhores"
emigrantes .. ?).
6. Acabo coma observac;áo de Maria Xosé Queizán: "o problema é
dos xefes, non do povo ." E apliquem-na os que pretenderem ser
nalguma medida chefes ou desenvolver algum jeito de chefia:
a. Esta "política", que é a institucional espanhola, náo conduz mais
que á desfeita.
b. Procure-se outra política, á partida,
nao institucional espanhola. (... ) •

1. Digo que ese. "inquérito" e o "Mapa sócio-lingüístico", propiciado peANTONIO Gn. llERNANDEZ
la RAG e subsidiado pelo Reino de
(AssOCIA<;ÁO DE AMIZADE
Espanha, é falseante. Náo digo que
GAUZA-PORTUGAL)
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: mes. Ven de mercar
· ~ un televisor que
custa cen mil. E non
seria máis
importante facer
unha campaña de
insubmisbs á
1

televisión?
Comentário
matemático de Paco
Fernández Buey, na
revista Hika: "O
número de veces
que se fixo recento
dos erras do
comunismo é moito
maior xa que o
próprio número de
erras'~.

Antes un tomáballle
cariño á roupa. O
xersei co que se
preparou a
oposición, o abrigo
que levaba todas
aquetas tardes
candoia
acompañalo-a ao
autobus e facia un
trio que rachaba as
pedras. A xente
coñecia o teu estilo
pala roupa que te
acom'pañaba ano
tras ano. Agora a
roupa dura unha
temporada, até as
·seguinte rebaixas.
As prendas son
coma un Kleenex.
Xa non levan un
pedazo dos nasos
sentimentos.
Simplesmente irnos
como ratas seguindo
ao engaiolador
flautista do mercado.

••••••••••••••

co agravante de estar utilizanmén llas traladaria a Alberto Aldo u-n xornal. +
dán, ainda que aclara, moi ben,
que iso xa ocorrera hai anos e
agora "da gusto.ver las residenUNPAI
(A ESTRADA)
cias para estudiantes allí construidas". Di Xosé António que "... habria que. preguntarle a esa
veintena las razones .. ", pero
bueno!, non llo perguntou? Erro .
maiúsculo nun periodista. Pois
pergúntelle, porque ... ao mellar,
e por casualidade, esa é arazón
da oposición ·estudiantil. Investigue se está prevista a rJ'.lesma
medida; faga todo iso e moito
máis, pero a fundo, como xa o
fixera noutro tema, ou é que lle
En relación ás recentes novas
faltan "peóns" como tiña en Vilareferentes a un médico que
garcia?, ou é que se agachan
exerceu coma xinecólogo sen
outros intereses?
se/o, no Hospital da Costa de
Burela, e ás declaracións posteAinda que poderia respostarriores da Dirección Provincial do
lle ao seu escrito, liña por li-. Servicio Galega ·de Saúde
ña, simplesmente vou dicerlle
(SERGAS) en Lugo, os memque é vostede o que está fabros da Coordenadora de Faculcendo unha "defensa sospeitativos Internos Residentes de
tosa" e pouco digna dun peGaliza (COFIRGA), coma esperiodista e, como remate, dicialistas en formación, querecerlle tamén que o único que
mos facer saber que:
está facendo "demagóxia" é
vostede, Xosé António Pérez,
1.- Do mesmo xeito que só é

Sobre o médico
que exerceu de
xinecólogo sen
·sel o

médico quen En todos os
está en posesión do título de hospitais do
Licenciado de SER~AS,e
Medicina e Ciruxia, só é mé- noutros
dico especialis- centros
ta que ob,teu o
título corres- sanitários,
pondente outor- están
g ad o polo Ministério de Edu- contratados
cación e Cién- médicos xerais
cia, tras acreditar ter recebido para
a formación desenvolveren
axeitada nas
condicións que funcións de
marca a Lei.
especialistas.
2.- Ainda que
das declaracións da Dirección Provincial
do SERGAS poderíase deducir
que nos atopamos dun caso illado, nada máis lonxe da realidade, xa que en todos os hospitais
do SERGAS, e neutros centros
sanitários, están contratados
médicos xerais para desenvof-

ver tuncións de especialistas,
prática que continua a ser levada a cabo na actualidade.

3.-Se, no seu intre, o SERGAS
viuse abrigado a contratar médicos xerais por non haber especialistas titulados disponíbeis, é
evidente que a situación cambiou, xa que existen a/estora
{JSpecialistas en situación de desemprego que poderian ocupar
de forma axeitada estas postos,
contando para iso cunha formació.n especifica e completa.
4. Por todo o dito eremos que, en
troques de tentar agachar esta situación ao prazas pasen a ser
ocupadas de contado por especialistas, como contribución á mellara da asisténcia sanitária na nosa comunidade, pois é un direito
dos doentes receber a atención
médica de especialistas e non de
xeneralistas, nos casos nos que a
sua enfermidade o requira. +
CoüRDENADORA DE
FACULTATIVOS lNrERNOS
REslDENfES DA GALIZA ( COFIRGA)

Criar unha oferta continuada
e coerente de poesía,
ir ao encontro de novos leitores, ·
atinxir unha nova sensiblilidade:
eis onoso proxecto
Na actualidade son 80
os subscritores que apoian
a colección.
Épreciso chegannos canto antes
a un número máximo de
100 persoas e amigos
que colaboren na nosa
acción poética.

e
A
iru

sic
SOi

rm

xo.

IU(t]lll DDJDJ
D lUlll(t]ll
ESPIRAL MAIOR POESIA
naceu no ano 1991
.co obxectivo de contribuir
á nonnalización editorial
de textos poéticos
no,noso país.

(

bl~

Cr.
bo1

act

da
pro

MEMBROS SUBSCRITORES DE ESPIRAL MAIOR POESIA
1.
3.
5.
.7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31 .
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65,
67.
69.
71 .
73.
75.
77.
79.

Miguel Anxo Fernán Vello
Manuel Maria F. Teixeiro
Henrtque Rabunhal Corgo
Perfecto A. Estévez
Xavier Rodríguez Baixeras
Fundación Paideia
Marta Dacosta Alonso
Biblioteca Municipal da Corui'ia
Manuel Rajo López
Francisca Mato Landeira
Asociación Cultural O Facha
Xosé María Dobarro Paz
Xosé Estévez Rodríguez
Hilarlo González Fernández
Manuel R. Pereira Va/cárcel
Biblioteca Pública de Narón
E/vira Souto Presedo
Xosé Lois García
Lois Diéguez
Bernardino Grai'ia Villar
Xosé Manuel Vélez Latorre
Rafa Vilhar
Ana Romaní
Eduardo Álvarez González
Xesús Torres Regueiro
Xacinto Prego Iglesias
Pilar Pallarés
Alberto Suárez Figueiras
Restaurante Tolíi Vicente
Xose Carlos López Bernárdez
Biblioteca do Facho
Ana Vázquez Estévez
Xosé Manuel López Gómez
Pilar Martínez Martínez
Helena González Fernández
Xosé Manuel Otero Castro
Domingo Miguel Tabuyo Romero
Marra Ti/ve Costas
Xosé Vázquez Pintor
Xosé Antón Gómez Fernández

2.
4.
6.
8.
1O.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38 .
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.

Carlos Díaz Martínez
Xosé María Álvarez Cáccamo
Xulio López Valcárcel
Emilio Xosé lnsua López
Luciano Rodríguez Gómez
María Asunción Fernández
Marica Campo Rodríguez
Carlos Barros Regueira
María Rosario Martínez
Laura González Garcés
Consuelo García Devesa
Manuel Xosé Neira López
Miguel Ríos Torre
Francisco Souto Barre/ro
Xosé Lu ís Axeitos
Isaac Pérez Blanco
María Xesús Pato Díaz
Víctor Vaqueiro Foxo
Miro Vi/lar González
Isaac Alonso Estraviz
Ramiro Fonte Crespo
Marga Romero Lorenzo .
Bllioteca Municipal de Oleiros
Nemesio Barxa Álvarez
Museo de Pontevedra
Fida/ Vida/ Pérez
María Xosé Queizán
Miguel Mato Fondo
Antonio Vázquez Tierra
Xosé Manuel Cairo Ante/o
Antonio Dominguez Rey
José Eduardo López Pereira
Andrés Salgueiro Armada
Ana Ti/ve Cóstas
Fundación P. Barrié de la Maza
Centro Bias Espín
Luís Rei Núi'iez
María do Carme Covelo Cartel/e
Antón Fernández Malde ·
Bernardo García Nóvoa

30 TíTULOS PUBLICADOS
1.2.3.•
4.5.·
6.·
7.8.·
9. -

Metáfora da metáfora
O Jume branco
Fendas
Himno verde
Ausencias pretéritas
Poemas da luz e da loucura
Memorial de brancura
Tempo de ria
Bandeiras neboentas
10.- Última fuxida a Harar
11.· A Primavera de Venus
12. · Floriram eravos vermelhos
t 3.- Cem~erio das gaivotas
t4.- Antoloxfa poética
t5.· Val de Lemos

MarfaXosé Queizán
Xosé Maria Atvarez Cáccamo
Antonio Oomlnguez Rey
Bemardino Graña
Miro Vil/ar
Henrique Rabunhal
Miguel Anxo Fernán-Ve//o
Xohana Torres
Reimundo Patino
Antón Avilés de Taramam;os
Manuel María
Xosé LDis Garcla
Rafael Lema
Manuel María
Colección de poeslagatega

16.- Despertar das amantes
17.· 77 Haikus
18.- Obra poética
19.- Vida nova
20.- Círculo de luz existo
21.· O navio da maléria
22.· As últimas ruinas
23.- Flor de tan mal xardln
24.· Poesía recadada
25.- Heloísa
26.- Das últimas mareas
27.- Eidos da mirada
28.- A alba e o Clllpúsculo
29.· Acasa na brétema
30.· Poemas da doada certeza

Maria Xosé Queizán
Consuelo García Devesa
Salvador Garcla-Bodano
Dante Alighiere
Xosé Lois Garcla
Antón/o Ramos Rosa
Martín Veiga
/solda Santiago
Xosé Neira Vi/as
Maria Xesús Pato
AnaRomanl
Antonio Domlnguez Rey
Xosé Maria Costa
Luís Reí Núñez
Uxlo Novoneyra
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As portadas de
ESPIRAL MAIOR POESÍA
levan criacións plásticas,
entre outros, de Berta Caccamo,
Manuel Ruibal, Pedro Muíño,
María Ruído, Reimundo Patiño,
Alfonso Costa, Felipe Criado,
Perfecto Estévez. María de Felipe,
Joao Antas, Daniel Beiras, Laxeiro,
Fidel Vidal, Xosé Vizoso, Virxilio,
Michel Sanzianu e Carlos Crego.
Ofrecemos libros contra-reembolso,
numerados polo editor e asinados
en orixinal polos autores,
cun 20 %de desconto e
sen gastos de envío.
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Se desexa infonnarse e
subscreberse a
ESPIRAL MAIOR POESÍA;
diríxase a:
EDICIONS ESPIRAL MAIOR
Rúa A. Martínez Salazar, 3
15011 ACoruña - Galiza
Teléfono l981) 27 83 99
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arroutada tivo a sua festa
nesta semana en Chantada.
Vários grupos de rock
consumaron a unión ·bravu
nunha reunión e nun concerto
conxunto. Todos chegaron a
Chantada na procura de forza
para seguir tocando e para pór
en comun as filosofias das
diferentes formacións, que
coinciden nas suas bases.
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Os grupos de rock galega queren ir contra o mundo
Os músicos bravus debateron en Chantada proxectos conxuntos
A total independéncia da calquer
institución e a conceición da música como un xeito de divertirse
son dous pontos nos que coincid.iron Os Diplomáticos, Papaqueixos, Bochechinhas, Impresentables, Tabernícolas, Heredeiros da
Crus, Yellow Pixoliñas, Skornabois e O caimán do rio Tea, que
acudiron a Chantada tras a chamada do grupo dali Rastreros, para
protagonizar a Il edición do Castañazo Rock.

sicos que viñan da Coruña, de Vim ianzo ou de Monforte para o l
Simposium de Rock Bravo. Para
moitos, era a primeira vez que ian
dar un concerto con grupos que
cantaban en galego. A ilusión de
que, na orixe do que eles chaman
arroufada, hai moitas ~xperién
cias comuns. "A maioria dos grupos sempre buscan os seus referentes fóra do país polas influéncias que receben. Non poden ser
criticados por iso pero hai unha
manchea de referentes na Galiza",
comentaba un dos asistentes.

'Xa e tamo aquí contra o mundo", ian dicendo ao chegar o mú-

A maioria dos cornpoñentes de
Os Diplomáticos, Heredeiros da

• ARANTXA ESTÉVEZ

Crus, Bochechinhas ou Rastreros
estudan ou traballan. Mália isto,
cada vez teñen maior adicación á
música. AJguns como Diplomáticos e H eredeiros xa saben o que
son as relacións con discográficas. Na reunión, que se celebrou
o Luns, un d.ia antes do concerto,
os grupos conversaban sobre este
tema.
·
"Nós gravamos un par de temas
en castellano para probar cunha
casa discográfica", comentaba un
dos mernbros de Yellow pixoliñas.
"As compañias amosaron un interese polos grupos galegos hai uns
anos pero logo empezaron a desfa-

cerse deles. O que lles importa é
vender. Xa ves, Dro gravoulle o
primeiro disco a Diplomáticos ,
pero co segundo xa tiveron que
buscarse a vida eles", <licia Cele, a
voz dos Skornabois.

outros da Galiza. Segundo Souto,
Rivas recolle a máxia dos paisanos e da terra. Para o escritor, os
grupos -qu~ se reunian en Chantada eran un expoñente de liberdade
criativa, de forza imparábel. .

Proxectos para o rock
gal ego

Moitos dos grupos que ali se reuniron non se coñecian entre eles.
O simpósio e o concerto do dia
posterior serviron para unha troula
que os fixo amigos e para planificar proxectos cornuns. Destes
dous dias, poderia sair un vídeo,
xa que a TVD ia gravar o concerto, un fanzine e un disco oompilatório, que era o que proporcionaba
maior ilusión a todos os rapaces.+

1

O xomalista Manuel Rivas tamén
estivo neste encontro, convidado
polos músicos. Xurxo Souto, líder
de Os Diplomáticos, é un grande
admirador de Rivas e, ademais,
ere que na sua literatura hai elementos comuns coa fi1osofia do
grupo musical da Coruña e con

•·•·•······················•··••···············•···•·•······························•·••·•··••··•···•··•·•···•···············•·················•·······················•···•·•
espontaneidade é a marca de
tiña que haber referéncias
, gru p ali r unid a eguraban
distinción da arroutada pangalaica,
t r m it
n
mun. C incidian en
compartidas. Para todos, a liña
comezada
polos
Diplomáticos
é
da que esta é a radiografía dalguns
qu para u
mu i al tiv
e fixese ouvir,
subscrita plenamente. A
dos seus protagonistas.
.

Os Diplomáticos
de Monte Alto
Guni, Rómulo, Mangüi, Viascón
e Xurxo Souto on os membro
do grupo da Coruña. Son o
emblema do rock bravú, termo
orixinal que se deriva do
insatisfactório rock bravo.
Comezaron a tocar no seu bairro
no ano 1990. O cantante, Xurxo,
ere que esta é a era das guitarras
eléctricas e que a sua música
recolle o que di e fai a xente nas
ruas. Teñen dous discos
grabados e unha grande
admiración polo grupo vasco
Negu Gorriak e por Mano
·
Negra.

Rastreros
Para o grupo de Chantada, o
mellor que se pode facer nunha
vila é poñerse a tocar:
"Empezamos a facer música por
aborrimento. Nunha vila non hai
alternativas ademais de estar

.

O rock galiego _dos
metido nun bar", comenta Richi,
o batería. Ademais del, pertencen
ao grupo Eléctrico (cantante),
Killo (guitarra) e Xul1o (baixo).
Déronse a coñecer en 1989 nun
concerto organizado por Radio
Piratona, en Vigo. Teñen grabada
unha maqueta, un single
chamado Perigo: animais ceibes,
onde incluen unha gaita, e a
música da carátula do programa
de TVG, "Clipmanía".

Os Papaqueixos
Este grupo da Coruña está
formado por Paco, Manolo, Fran,
Xan Perillán e Antón e
introducen a gaita nas suas
cancións. "A nosa é música
castrapa, heteroxénea e selvaxe.
É un lio de conceitos, unha
mistura dos diferentes tipos de
cantigas medievais". explica o

guitarra, Paco. Todos os
membros coinciden á hora de
sinalar a sua influéncia musical
decisiva: Richard Clayderrnan .

Skornabois
Comezaron hai sete anos a
"zoupar nas latas que atopaban"
en Lourenzá, na mariña de Lugo.
Mané, guitarra, Patu, baixista,
Villano, bateria e Cele, voz, son
os compoñentes deste grupo que
ten a sua iJedra de toque no
nacionalismo. O ano pasado,
deron os seus prirneiros
concertos.

Yellow Pixoliñas
Son de Monforte e teñen dous
discos: Galician people speak
galego e La.con lover, este último
producido por Alberto Torrado,

90 . ·

de Os Resentidos, e coa
colaboración de Antón Reixa.
Tico, Jito, Tom, Xavier, Franki e
Pierrez resumen a sua filosofia de
grupo en "anarquia total".

Os impresentables
"Os de Vimianso damos co soco
na asera". Este di to
desconcertante é o seu lema.
· AJexandre, Benxa, Xoán e Carlos
comezaron a tocar a finais do 89
e a sua primeira canción foi "A
empanadilla". Tentan que tras a
ironía das suas letras, a xente
atope a mensaxe agachada.
"Pacemos. letras encobertas e o
noso é rock infíctico, xa que hai
influéncias de todo tipo de
música'", explica Benxa.
Subscrébense sen dúbidas ao
rock bravu como movimento que
ten as suas raíces na Galiza.

Os Bochechinhas
Mangüi e Viascón, de Os
Diplomáticos fonnan este grupo
xunto con Cisco, Carlos e Rubén.
Xente de Vigo e da Coruña
dándolle ao rap galego-portugués.
Non hai guitarra neste grupo, o que
dá boa conta dos enfoques radk:ais
en canto á música. O esencial, o
sentido do humor.

O caimán do rio
Tea
Miki Dinamita, Xosé Touciño,
Rafa e Mon gañaron en 1991 o II
Certame da Canción Galega de
Ponteareas e, neste ano, quedaron
de terceirós. "As nosas cancións
reflicten .situacións desesperadas.
Por outra parte, querernos que o
rock galego se equipare, por
exemplo, aoque foi o rock
radical basco", di Rafa. Agora
mesmo. están gravando un tema
para o espazo televisivo da TVG,
"Xabarín Club".+
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DIAS
Polisón , A ·dona e o cabaleiro e .
Incluso no meu corazón neva a
neve de Shinano.+

• Biolóxicas
en galego!
O colectivo Corrente da
Faculdade de Bioloxia de
Santiago ven de poñer en marcha
a campaña "Biolóxicas, en
galego!" coa que quer "avanzar as
posicións da nosa língua nacional
en aulas, laboratórios, ·
departamentos e dependéncias .
adn;linistrativas co horizonte
dunha Faculdade en galego".
A campaña componse, entre
outras causas, de cartazes e
murais, tratamento do tema na
Xunta de Faculdade e nas aulas e
reparto dun vocabulário de
Ciencias Naturais en galego. Alén
disto, Corrente está a enviar
cartas aos profesores
solicitándolles que impartan as
suas clases engalego habida canta
que "as cifras de persoas que fan
os seus exames en galega
dispárase cando o/a profesor/a
emprega a nosa língua na aula".+

•Congreso
internacional
sobre línguas
A Associarom Galega da Língua

organiza un congreso
internacional co tema de As
línguas e os direitos lingüísticos.
Os direitos lingüísticos como
direitos humanos, que se celebrará
os·dias 10, 11 e 12 de Novembro
no instituto Xelmírez I de
Santiago. Os coordenadores dos
actos son a profesora da
Universi"dade de Vigo, Maria do
Carmo Henríquez Salido e Xavier
Vilhar Trilho, da Universidade de
·
Santiago.

• b Sábado
vanse fallar o
Xerais e o Merlin

A AGAL aponta unha série de

obxecti_vos a conseguer neste
congreso como a análise das
línguas europeas en situación
semellante á galega. Tamén hai
unha intención de intercambiar
experiéncias con membros de
comunidades onde exista
conflito lingüístico e profundizar
no caso da Galiza como exemplo
de violación de libertade no uso
da fala.
Entre outros, participan neste
encontro Iñaki Agirre, da
Universidade do País Basco;
Roland Breton, da Universidade
de París; Yvo ID Peters, do
Instituto Internacional de Direitos
Lingüísticos de Bruxelas; Pilar
Garcia Negro, da Universidade da
Coruña e Carlos Martín Vide, da
Universidade de Tarragona.+

• Morreu
o matemático
Enrique Vidal
Abascal
O dia 31 de Outubro finou en
Santiago Enrique Vidal Abascal,
promotor da que é, actualmente, a
Facultade de Matemáticas da
Universidade de Santiago e
primeiro decano da mesma en
1978. Inda que naceu en Oviedo,
Vidal Abascal exerceu a docéncia

e a investigación científica na
- Galiza. Catedrátrico de Xeometria
Diferencial, a sua investigación
xirou en ao redor desta matéria, da
que foi un dos maiores estudiosos
en todo o Estado.
Escribiu varios libros sobre
Xeornetria Diferencial e Integral e
cálculo de órbitas de estrelas
dobles asi como ducias de artigos
en revistas extranxeiras
especializadas. Promoveu a
creación da Academia Galega das
Ciéncias da que tamén foi o seu
primeiro presidente.+

Edicións Xerais organiza unha
semana de actividades en Ferrol
que rematará coa entrega dos
prémios Xerais de novela e Merlin
de literatura infanúl. Algun dos
actos desta semana cultural son a
exposición 15 anos con Xerais:
unha crónica do libro do galego
e, cunha intención pedagóxica, o
programa de diapositivas Cómo se
fai un libro.
Por outra parte, xa están elexidos
os finalistas que optarán os dous
prémios Xerais, que se
concederán o vindeiro dia 5. Para
o prémio de novela, optan as
obras apresentadas baixo os lemas
Asasinato en lasnaia Poliana ,
Cervo na torre, Matar o tempo e
Recóndita Harmonia. Os lemas
seleccionados para o Merlín son
Faladoiro n<9 pombo, Amizade,
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• Outono
fotográfico
en Ouren e
O Mércore comeza o Outono
Fotográfico organizado pola Ca a
da Xuventude de Ouren e. O
programa abrangue mái de
cincuenta expo ición e diferente
actividade que chegarán a unha
vinte vila de Galiza e Portugal
como A Rua, Allariz, Celanova,
Oleiro , Chantada, Monforte,
Cha ves ou Li boa.+

•O galeguista
Cesáreo Saco
finou en Monforte
Cesáreo Saco López, un do
fundadores do Partido Socialista
Galega, morreu o Venres en
Monforte. O que tamén fora
creador da Escola Aberta, entrou
en contacro co galeguismo na
década dos anos 30. A sua
relación con Otero Pedrayo,
Vicente Ri co e Alvaro Cunqueiro
fueron que se adentrara de cheo
na cultura e política galegas.
Exerceu a docéncia e foi
concelleiro en Monforte. •

A crise da Sala Galán amósa a insensibilidade institucional
·T odos os sectores do teatro galega, a favor desta sala alternativa
• LUPE GÓMEZ/COMPOSTELA

..,

O pasado 24 de
Outubro
apresentáronse na sala
Galán de Santiago
membros do Xulgado
.do Penal coa orde dun
embargo de carácter
executivo. Esta acción
ven motivada pola
demanda dun dos
credores da sala,que
reclama o pago dunha
letra por importe de
1.700.000 pesetas. A
débeda total da sala
ascende a 10 millóns de
pesetas .
A Sala Galán non recebe nengunha subvención económica desde a
sua apertura en Abril de 1993. Os

seus promotores receberon unicamente unha axuda para financiar
uns cursos pedagóxicos por parte
do Concello de Santiago. A compañía Matarife Teatro mantivo a
salá cos seus ingresos próprios.
"Foi un esforzo e unha autoexplotación·dos membros da compañia"
afirma Ana Vallés, responsábel da
programación da sala.
A demanda foi recorrida, co que
se conseguiu aprazar o embargo.
Ante o risco de ser clausurada, os
directivos da sala Galán fixeron
un chamamento a todos os profisionais do mundo teatral galego.
Formouse unha equipa de traballo
con representantes de todos os
sectores: sindicatos de espectáculo, asociacións de compañias, attares independentes, a sala Nasa e
a própria sala Galán.
A reinvindicación de que a Sala
Galán ten que seguir funcionando é a "ponta do iceberg" que seria a situación de precariedade da
profisión teatral na Galiza. A comisión formada, que reclama unha clara resposta institucional,

recebeu como resposta a unha
entrevista co IGAEM -Instituto
Galego de Artes e Imaxes-, que
seria boa a organización dunha
gala benéfica a favor da pervivéncia da sala. Esta medida é
considerada pola devandita comisión como "simplista" e "reducionista". A compañia Matarile Teatro decidiu adiantar un millón de pesetas, da subvención
recebida para o seu próprio espectáculo, para afrontar a d_e manda de embargo.

Carácter alternativo
Xan Cejudo, actor e director, con· sidera fundamental que as portas
da Sala Qalán non se pechen, porque "a Galán aporta unha visión
da arte herdeira das vangardas. Dá
aco11ida a espectáculos de danza,
música e teatro que investigan e
ensaian nas suturas das diversas
artes. É importante ademais por
estar nunha cidade universitária
que como tal debe ser un foco de
cultura".
As numerosas mostras de apoio

por fax á Sala Galán desde a Galiza e outras partes do Estado españo·] forman un improvisado
mural nunha das paredes do café
e fan fincapé no carácter "alternatiyo" da sala. Entre os papeis
está a cópia dunha carta que se
dirixe ao conselleiro de Cultura,
Vázquez Portomeñe, con estas
palabras: "Nun país onde a cultura chega a un ponto de oficialización que toma todo en arquetípico, salas como a Galán son vitais
para calquer proxecto pluricultural e libre". Outra nota, da compañia Teatro de Ningures, di que
"Alguns deses millóns dilapidados en capas de chapapote cultural deben servir agora para axudar a manter acesa a vosa fogueira. Tanta ilusión e traballo non
poden cair en saco roto".

a

Grupos e profisionais como
Compañia de Maria, Carlos
Blanco e outros, actuan esta semana na sala Galán en sinal de
solkl.ariedade. A entrada a cada
función custa só 100 pesetas, na
procura de que a xente se una paraque non se siléncie este recun-

[

cho cultural de Santiago. O arti ta Xoán Brión de taca que 'a ala Galán é o lugar do início de
criación, mái que de criación totalmente concluída e final. Pode
que nun primeiro momento chegue só ás persoas que están máis
perto pero através delas chega ao
resto da sociedade".
A tarde do pasado día 28 no café
Galán, conversan entre eles o actor Xan Cejudo, Ana Va11és e un
xoven actor chamado Marco Aurélio. Un di que "non podemos
consentir que a Galán peche porque se dirixe a unha minoría cada
vez máis ampla". Outro cavila en
voz alta: "por que todo ten que ser
para a maioria, se vivimos nunha
democrácia?". O máis novo deles
di11es que "a rentabilidade non ten
sentido na cultura" referíndose á
Galán como a unha sala "pouco
rendábel'.'. Xan Cejudo responde
que "se falamos de arte ternos que
falar doutro tipo de renfabilidade".
E engade: "que sería do expresionismo ou de Joyce se porque non
entraban nas cantes tradicionais se
obviasen?"+
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Diálogos
co Sur
Cartas de Pascoaes

e Cebreiro
Baixo o título "Cartas de Pascoaes e Cebreiro (epistolário galac:Jo-portugués)" a editora lisboeta
Atrio publicou comezando este
ano, na sua colección "o lugar da
pirámide", un interesante libriño
("urna pagela") que só agora comeza a verse nalgunhas librarías
do noso país. Interesante para
portugueses amantes da obra de
Teixeira de Pascoaes que, non
e quecendo orixes comun , saben que "a língua portugue a deriva do galego e há portos que
nao e olvidan e serao sempre o
ponto de partida", en palabras de
Montezuma de Carvalho, autor
dunha 'Carta final' incluída nesta edición. É intere ante para galego con cientes de e tronco comun, para o que o Miño non separa.
Andamos faltos na Galiza de memórias e corre pondéncias. É preci o ir dando a coñecer, na medida do po íbel, as cartas das persoas que mantiveron ace a a chama
da cultura e a língua do país, dos
que foron baluarte na defensa da
no a identidade, dos que -caso de
Cebreiro- mantiveron diálogo coa
cultura irmá. Lembraba bai pouco
nestas páxinas Xosé Lois Garcia
o numeroso grupo de escritores e
arti tas galega que se cartearan
con Pascoaes, por citar só un dos
per onaxes da cultura portuguesa
que mantiveron contacto coa Galiza. De todos eles ben coñecidos
a maioria o que mái corre pondéncia ti vo co poeta de Amarante
foi o arti ta coruñé Álvaro Cebreiro.
A nove carta de Pa coaes foran
publicadas na biografía obre Cebreiro que viu a luz nas Edició do
Castro, van alá dez ano , da auto-

ria de Mariano Tudela. Pola sua
parte a profesora Pilar Vázquez
Cuesta publicou e anotou no Boletín Galego de Literatura (nº 4, Novembro 1990) dezaoito cartas do
Cebreiro que se custodiaban en
Gatao, na casa do poeta. A correspondéncia Teixeira-Cebreiro era
coñecida xa, mais por separado.
Foi iniciativa dos amigos portugueses Montezuma e Amaral,
amigos que foran do Tel.xeira e
amigos que son da Galiza, o publicar conxuntamente esta relación epistolar. Tarefa na que se
ocupou o xoven profesor e poeta
António Candido Franco, bon coñ ecedor
e
analista da
obra do amarantinho, e
para a que esc re beu a intr o d u ció n Andamos
"Teixeira de
Pascoaes e faltos de
Álvaro Ce- memórias e
breiro (ou o corresponDiálogo entre
déncias. É
a Galiza e
Portugal)". preciso ir

dando a
Certamente o coñecer as
diálogo entre
cartas das
a Galiza e
Portugal, cou- persoas que.
tado en moi- mantiveron
tos períodos acesa a
históricos, endexa m ais foi chama da
fluído. Conto- cultura e a
do, é un diá- língua do
logo que non país
pára no que
s9stiveron
Teixeira e
Cebreiro, se
ben podemos
consideralo
representativo
dun tempo e dunhas angueiras.
Teixeira foi para os galegas cultos
e conscientes do seu tempo a referéncia máxima da literatura, da alma e do e pírito portugués. Cebreiro na sua mocidade leda e
confiada foi -ademais de humorista, caricaturista e deseñador de

avangarda- un voluntário embaixador de Portugal na Galiza. Frecuentou a compañia e amizade de
republ'icanos portugueses exiliados tanto na Coruña coma na sua
estadía francesa, caricaturizou a
vários (Machado, Aquilino Ribeiro, Cunha Leal, Joao Peralta ... ),
mantivo correspondéncia cos poetas Lopes Vieira -tamén publicada na revista Agália- e Pa90 d' Arcos e co ex presidente Machado,
requiriu e·xestionou colaboracións
nun intertroque literário e artístico
necesário.
Quixo a fortuna que o Candido
Franco atopar, ao preparar esta
edición, seis cartas máis de Cebreiro existentes no espólio Pascoaes doque se garda cópia na
Biblioteca Nacional de Lisboa.
Polo que, afmal, veñen ser vintecatro as cartas de Cebreiro ao poeta de Amarante. Todas elas datadas entre 1921, cando o atrevido artista ten apenas dezasete
anos e o poeta é xa unha figura
consagrada, en 1931. Prézase Cebreiro de ser "humilde admirador" e "devoto" do "Ilustre mestre" e "Grande e querido lrmao".
Mais Teixeira non deixa de tratar
como un igual ao mociño: "Querido Irmao e grande Artista" dille
o poeta desde Amarante, "que
também é Galiza", ansioso por
ver o "seu meu" último retrato
prometido polo coruñés.
Teixeira e Cebreiro non chegaron
a coñecerse persoalmente, mais
souberon o suficiente o un do outro para captar, un en retrato literário e outro en retratos caricaturizados, as suas almas nalgunha
medida semellantes. Por que se
paralisou a correspondéncia entre
os dous amigos en 1931? É difícil sabelo, mais está claro, pola
sua biografía, que o Cebreiro mái
activo e bulidor foi o da década
dos vinte, ficando logo -a causa
da enfermidade e as consecuéncias do franquismo- nun segundo
plano.+
XESUS TORRES REGUEIRO

Duas liñas
misturadas
O mariscal
A traición ao Mariscal Pedro Pardo de Cela serve a Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte para criar
un texto dramático no que a lenda
dá o contraponto á história oficial.
A Frouseira convértese en espácio
de resisténcia e núcleo da revolta
contr.a os invasores que chegaban
de Cas ela. Non era asi difícil que
o Mariscal pasase a ser un heroe
nacional, amparado na sua insubomábel defensa de Galiza· fronte
aos Reis de Castela . e a xerarquia
eclesiástica.
As Irmandades da
Fala sabían que era
preciso recoller esta personaxe como
símbolo redencionista que podía ter
sido quen de carn..:
biar o destino da
nación. "Cabanillas e Villar Ponte
están certos, e polo
tanto acreditan tamé_n na base real e histórica da lenda popular, de que, de triunfar Pardo de Cela «hoxe quizais nos ollariamos ceibes da -escravitude abafante que nos magoa»" lembra o
profesor Francisco Rodríguez quen
define ao Mariscal como un "anticastelán obxectivo".
A radical mensaxe da obra teatral,
por veces desgarrada e case sempre subversiva, posue unha forza
expresiva capaz de convertir ao
símbolo histórico en procI.ama. O
texto ideado por Cabanillas e Vinar Ponte conmove cun dramatismo que denúncia a traición ao povo e celebra a dignidade irreverente do Mariscal, condeado ao
fin a morrer nunha trama na que
os saberes do poder se tecen para
desartellar a sua subversión.

Navidades

Se vostede desexa recibir gratuitamente o Periódico de Novidades XERAIS envíenos este
boletín cos seus datos ó enderezo seguinte:

25.

Un símbolo difuminado
Agora, da man do Centro Dramático Galego, a obra recorre os escenários galegas dirixida por Marcelino de Santiago, Kukas, e representada por meio de marionetas.
Dous son os obxectivos de Manuel
Guede (director do CDG) á hora de
escoller o texto para a representación, por unha banda sinala a necesidade de retomar O Mariscal,
"símbolo de resisténcia, condeado a
permanecer nos duros anaqueis das
bibliotecas e esmorecer na indiferéncia escénica" e por outra tenta,
"dar lexitirtlidade e cobertura institucional a unha forma de expresión
dramática tan relevante e necesária
como a do teatro
de actor". As duas
intencións semeBan ser atinadas.
Cómpre festexar a
representación da

lenda tráxica en
verso de Cabanillas e Villar Ponte
e cómpre tamén
celebrar calquer
esforzo revitalizador do teatro de
monicreques, tantas veces relegado
das axudas institucionais e mesmo da sua valoración
artísticas. As duas liñas emprendidas polo CDG son un acerto, o problema xurde ao mesturalas.
A posta en escea da obra non responde á expectación de ver representada a traxédia dos personaxes
tirados da história e a lenda. O
dramatismo esváese e chama, nomeadamenté nas esceas que son
clave do desenvolvemento da trama, en moitas ocasións polo teatro
de actor. O Mariscal e os seus
fieis acurralados pola traición, Elvira arrepentida ao se sentir burlada polo seu namorado ou dona Sabela desolada ao decatarse de que
o indulto non vai chegar a tempo,
son momentos nos que o espectador gostaria da expresividade e
emotividade dos actores que as
marione~s non logran transmitir.
No entanto, é de subliñar o excelente traballo de Kukas na dirección e
o deseño dos monicreques especialmente pensados para a obra. Kukas
esmerouse en conseguir unha articulación e un. complexo sistema de
manipulación por actores en escea
que permite unha grande mobilidade dos monicreques.
O director defende a eleición da
obra que o CDG lle encarregou,
"quen diga que o texto de Cabanillas non se pode representar con
marionetas está a minorizar a cultura e a tradición galegas" sinala
ao tempo que destaca a necesidade de potenciar o teatro de monicreques "desvalorizado moitas veces" e no que quer chegar a repre_sentar Aflauta.máxica.

.,
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A extrema sinxeleza da escenografía fai perder a simboloxia do ambiente recriado na obra do mesmo
xeito que o son grabado eslue alonxa a instantaneidade da representación. A trama directa de O Mariscal demanda que o público sinta o
extremo dramatismo da obra, sen
fisuras e coa forza da lenda e a história que recrian Cabanillas e Villar Ponte. O CDG debia sabela e
tíñase que comprometer coa obra
de xeito tan decidido como se debía implicar no teatro de marionetas. Pero por separado.+
MARIA LAXE
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conta d8 libros
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A vitalidade do cine latinoamericano

e~

Unha m~rea de boas películas está a ro1?1per co <litado de Hollywood
CELSO X. LÓPEZ·PAZQS

Un lugar. en el mundo de Adolfo
Aristarain, Tango Feroz de Marcelo Piñeyro, El lado oscuro del
corazón de Eliseo Subiela., La última siembra de Manuel Pereira,
Tire Die e Un señor con unas alas
muy grandes de Fernando Birri,
La inútil muerte de mi socio Mano lo de Lisandro Duque, Como
agua para chocolate de Alfonso
Arau, La Frontera de Ricardo Larraín, El viaje de Femando Solanas, Fresa y Chocolate de Gutiérrez Alea, Caídos del cielo de
Francisco Lombardi, e Cronos de
Guillermo del Toro, entre outras
moitas falan da vitalidade actual
do cinema latinoamericano da década dos noventa. Non importa a
nacionalidade dos filmes citados,
o significativo .é que todos eles (os
chegados as nosas carteleiras e os
ainda ausentes) teñen acadado unha acollida extraordinária tanto de
critica como de público e amosado, ao tempo, a solidez e fortaleza
criadora dos seus autores, alguns
deles cunha longa traxectória e
consolidado prestíxio de anos anteriores (Birri, Solanas, Alea,
Lombardi, Aristarain).

É este un cinema de ideas e mensaxes, de construción formal correcta e funcional, cuns traballos
de actores sempre extraordinários
(Luppi, Perogurría), de espírito

h

coral, onde, en non poucas ocasións, queda integrado o universo
do fantástico e do realismo máxicó (Como agua para chocolate)
co discurso sobre a loita, nunca
esvaecida, da conquista da utopia
revolucionária (Un lugar en el
mundo) e onde, finalmente, non se
agacha a premeditada confrontación dialéctica entre a problemática individual e a social e colectiva
(Fresa y chocolate).

que algo está pasando. Certamente
estamos a falar de cinema con letras grandes, non de indústria
que segue estando en mans do
apatello industrial hollywoodiano
(apesar da sua escaseza de ideas,
apesar da recuperación mercenária
de éxitos eur9peus, apesar da búsqueda desesperada na inspiración dos vellos
xéneros).
É un

É un cinema este, xa que logo, vivo e criador, cheo de frescura e
ideas, descobridor de alternativas e
de forte crítica social e política (ás
veces non moi explícita) que ainda
que desprezado publicitariamente
polos grandes meios (agás a balón
pasado) e sempre orfo dos presupostos supermillonários de que
dispoñen outros filmes para o seu
lanzamento (sobretodo nos laboratórios empresariais dos USA) está
conquerindo unha solvéncia e
prestíxio incuestionábeis.

Neste sentido,
Lisandro Du- ideas e
·que insistía hai mensaxes,
pouco en recor- de
dar que co di- construcñeiro que os
americanos ción formal
gastan nos títu- correcta e
los de crédito funcional,
dos seus filmes, cu ns
poderíase rodar unha pelí- traballos
cula en Latino- .de actores
américa. Des- sempre
tas limitacións extraordiorzamen tárias
derivase o feíto nários.
de que moítas
destas películas
teñan sido realizadas en réxime de coproducción ·
entre distintos países sulamericanos. Con países europeus (Franza.,
España) ou concebidas como pro-

As constantes Teposicións o ano
pasado de Como agua para chocolate, os records de taquilla acadados na Arxentina por Tango Feroz por riba do lixo do Parque xurásico e a masiva acollida de público que tivo Un lugar en el mundo hai duas tempadas e Fresa y
chocolate o ano pasado, avisan

cinema de

xectos mixtos con canles de televisión. É un cinema, en "suma que se
ben non está articulado como corrente, ten como obxectivo non
proclamado o de loitar contra a ditadura estética dos USA e contra a
outra tamén. Porén estes esforzos,
non saen da nada. Os vellos nomes
de Glauber Rocha _e os soldados
do cinema novo brasileiro, de
Puenzo e Olivera, de Raúl de la
Torre e David Jose Kohn, de Manuel Antín e Leonardo Favio, de
Sergio Renan e Rodolfo Kuhn, de
Torre-Nilsson e José Santiso entre
os arxentinos , de Miguel Littin,
Helvio Soto e Patricio Guzmán entre os chilenos, de Felipe Cazals,
Arturo Ripstein, Mauricio Wallerstein, Paul Leduc ou Jaime
Hermosillo entre os mexicanos, de
Jorge Sanjinés entre os bolivianos,
de Roman Chalbaud entre os venezolanos, de Humberto Solas, Gutiérrez Alea, Alfredo Guevara,
García Espinosa, Octavio Gómez
ou Santiago Álvarez entre os cubanos, (apesar das diferéncias de estilo, de propostas estéticas e de
discursos políticos) están sempre,
máis ou menos presentes, neste cinema que agora aflora• con poderío: como tamén o están escolas e
correntes europeas que van desde
a nouvelle vague, ao neorrealismo,
do free cinema inglés a Luis Bu- ñuel.t

Os ex-votos de Tino
Martínez
CGAI, Xunta e Universidade veñen de
editar un rraballo de décadas, único no
eu xénero pola sua continuidade, do
fotógrafo Tino Martfnez. Ex-votos e tá
editado sobérbiamente, e ten unha
introdución de Antón Baamonde que
fa la da "vontade de preservar unha
verdade, comunal e histórica, mediante
un procedemento adecuado. Se Tino
Martínez e constitúe en ladrón de
momentos privados é para aportar algo
ao edifício do recordo". •
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Guia da raiña
das serra
Xurxo de Vivero publicou en Xerai
unha completísima guia, feíta con
vocación literáría. co título Un ano no
Aneares, na que me tura eficazmente o
coñecimento científico e ecolóxico. O
libro, profu amente ilu Lrado, non perde
o seu carácter de guia oferecendo unha
chea de rotas e peno de 50 mapas con
información obre aloxamento e
comida.+
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raen Caracol Televisión.
discurso, a película de Cabrera
cinema de alternativas e de per- :
A reconquista
unha fita vizosa que pretende resonalidade própria que tentaraNun país onde nos últimos catro
alizar un fresco sobre a vida urchar coa colonización ideolóxianos só se teñen realizado tres
e estética do cinema dos
bana que obriga aos seus persoda utopia
longametraxes, ninguén pode esnaxes a enfrentarse coa lei para
USA e adláteres, para formular
é

~

A estratéxia do

caracol
• A estratéxia do caracol é unha
: -película colombiana de Sergio
_: . Cabrera. Nado en MedeIJin en
: f950, Cabrera é un cineasta de
: · formación moi pouco convencional. Aos dez anos transladouse á
China coa sua familia e fixo cursos superiores na Universidade
de Pequin. Marchou despois a
Londres onde, entre 1972 e 1975,
estudou cinema. Formado como
fotógrafo en seis longametraxes,
ten intervido en máis de seiscentas curtametraxes para televisión,
onde ainda continua a sua carrei-

trañarse de que Cabrera necesitase catro para rematar o seu filme, apresentado na Seminci do
ano pasado e premiado en numerosos festivais en todo o mundo.
É esta unha película que non ven,
como as suas irmás latinoamericanas, precedida de nengun
apoio de lanzamento. Porén, non
importa: o cada vez májs extendido boca a boca e os seus-valores intrínsecos van, sen dúbida,
encher o vacío a que a condena a
táctica mercenária das mu1tinacionais da exibición.
Feita con poneos cartos pero con
rigor, tanto no campo da forma
(interpretación, guión, arquitectura narrativa) como no terreo do

defender a sua dignidade.
Pro-vista dunha máis que evidente tendéncia anarquista (agarimosamente reflectida no filme
coa presenza do vello éenetista
.español republicano exiliado) e
misturada con moi claros elementos surreais e fantásticos (o
personaxe do fra9e leva a pegada buñuelesca) A estratéxia do
caracol pretende finalmente
destruir o mito das solucións
políticas xerais, para facer fincapé nas iniciativas que xurden
como froito da criatividade dos
indivíduos. Deixando á rriarxe a
viabilidade política de tal mensaxe, o certo é que a proposta
de Cabrera insúese nun tipo de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .-. • • . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
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abertamente outros vieiros onde
endexamais vai estar ausente. a
conquista da utopia (transladar
unha casa ou ceibarse da domi-.
nación imperialista, tanto ten).
A defensa premeditada de tal
obxectivo queda explícita na
frase que pecha o filme: ainda
queda moito por facer.
Esta conexión coa realidade cotiá
lémbraa con forza dramática Cabrera ao final cando, sobreimpresionado en negro, aparece o nome dunha xomalista colombiana
que no ex~rcício da sua profisión
foi asasinada por bandas paramilitares. A ela, que nunca podera
ollala, vai adicada A estratéxia
do caracol.+
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Uxia Casal é a autora de Un ano de
fábula en catro estacións, editado por
Sotelo Blanco na sua colección Infantil
e Xuvenil, con ilustracións de Ana
Costas. É a história de Machiño, un
gato branca con duas manchas negras
nos ol1os que de ser o mimado da casa
ten que convivir cun cadelo de malos
modos chamado Pailán. Está indicado
para maiores de 8 anos.•
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• XAN CARBALLA
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· Real como unha foto é o
motivo central da sexta
edición da Fotobienal,
consolidada en todas as suas
secións de Vigovisións,
Bolseiros e Fotografia
histórica. O triple obxectivo
dos organizadores (Centro
de Estudos Fotográficos),
aumentouse desta volta coa
, inclusión da mostra da
Colección Fotográfica do
IVAM de Valencia. A
exposición concéntrase no
espazo único da Casa das
Artes e a História de Vigo e
está aberta até fins de
Novembro.
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Real como unhafoto amosa :
obra de seis autores que :
exploran, de de diferentes "
conceicións
estéticas, as
posibilidades
ji>

SUSAN MEISELAS: VIGOVISIÓNS.

REAL COMO UNHA FOTO
A .Fotobienal cunip.re dez anos

criat~vas

derivadas de
non aceitar a
fotografia
como
reprodución
obxectiva da
realidade.
Dese xeito
xente como
Tomy
Ceballos
pre cinde da
cámara Ruth
ThomeThomsen
vále e dunha
imple caixa
de cartón e
N ancy B urson e Aziz +
Cucher u arán o ordenador.
O cúmio de te conceito de
ficción chega da man de
Schmid/Fricke, que arman
unha colección de obras
me tras da hi tória da
fotografía coas imaxes de
afeizoados anónimos.
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Vigovisións incrementou :
desta volta a nómina de
autores con traballos de
Susan Meiselas, Koldo
Chamorro, Anxo Iglesias,
Joel Sternfeld, Carole Conde
e Kar~ Beveridge, Joan
Fontcuberta e John Kippin.
Na sección de Bolsas,
convocatória bianual da
Fotobienal, vense as obras de
Mar R. Caldas, Xosé Abad,
Raul Vázquez e Xurxo Lens.
. No capítulo de Fotografia
Histórica, o tumo é para o
Arquivo dos Irmáns Sarabia.
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IMAXE GALEGA/ 94
completamente con el. A interpretación de Ernesto Chao é excelente,
cunha grande contención, que eu lle
pedin, para afrontar
a personaxe.

Xa que toca as interpretacións. O
seu
admirado
Mankiewicz facia
falar moito ás
suas personaxes
pero sempre eran
de "carne e óso",
mentres que os da
Metade da vida parece que están interpretando a seres literários nas
suas relacións...

Maria

B~uzas,

Raul Veiga e Isabel Vallejo, protagonistas e director de A metade da vida.

Raul Veiga
'Agardaba unha reacciqn negativa da crítica
porque é unha película moi próxima a nós'
• ÓSCAR LOSADA

A gra nde pelexa da fita é o
guión , profusamente literário,
que non deixa ao espectador
"entrar" na película. Está satisf eito con el ou mudaria algo?

O realizador Raul Veiga apresentou dentro da mostra
Imaxe Galega a sua primeira longametraxe, "A metade da
vida", un arriscado exercício de cine intimista que ven de
ser estreado comercialnlente na Coruña e Santiago, e
daqui a pouco poderá ser visto nas outras capitais do país.

./

Non o vexo asi. Para miné un mérito este guión e só secundariamente
pode ser un defecto. Paréceme que
a película ten a enorme ousadia de
moverse por terreos inabituais. O
diálogo paréceme un dos estilos nos
que se pode realizar. Para min literario é "O lado escuro do corazón".
Literário é un filme en que a palabra
non entre en relación coa imaxe.
Creo que neste filme o que se ve e o
que se fala están en permanente tensión, a palabra e a imaxe nunca re-

dundan. Hoxe en dia, en boa lóxica
con todo o que aprendin como director rodándoa modificaría partes
do guión. Pero non mudaría de estilo porque penso que posue moitos
valores positivos. A película mellora se a ves unha segunda vez. Se fago outra, será do estilo desta e os
diálogos irán polo mesmo vieiro. A
min non me gosta o diálogo descoidado. Mankiewicz, denantes de morrer, <licia que o cinema que se facia
nos 70 e 80 non coidaba para nada

as palabras. Que película estatal ten
estes diálogos? Talvez tan só as de
Gonzalo Suárez.

Non ere que a personaxe de Carlos Bao rompe o ritmo do filme?
Bao é un literato oral, incapaz de levar á escrita os seus pensamentos. É
un home autodestrutivo, que cultiva
a botella. A personaxe comporta
unha carga tal de tenrura que as mulleres de trinta anos "quédanse"

frívola, de Maria Díaz, e a imaxe
dese c·ó mico no teatriño, con esa
língua que ten dificuldades para
sobreviver.

As interpretacións
'Os mecanismos
.
teñen momentos

de
identificación
· do espectador
coas
personaxes
non funcionan
comoé
costume nas
fitas que
vemos
normalmente"

Gostaríame que vise a película outra
vez. As reaccións
<liante dun filme
_que nos é tan achegado poden ser enganosas e entendo a
sua reacción xa que
é algo que pode pasar. A min iso non me sucede, ainda que está claro que a película non
xoga a ser totalmente realista. Non
é costumista, está levada cara os
mistérios da vida cotiá, que me semella moi misteriosa. Interésame a
personaxe de Carlos Bao e a sua incapacidade de expresarse, que é a
incapacidade do próprio país. No
meu filme os mecanismos de identificación do espectador coas personaxes non funcionan como é costume nas fitas que vemos normalmente. Iso fai que-o espectador non
teña a complicidade da emoción tóxica que me semella manipuladora.
Iso é moi arriscado, porque estás
xogando sempre nos límites.

Esa visión da GaJiza queda difuminada entre a história dos protagonistas ...
Coido que non. Hai uns días chegoume un fax dun tipo francés que
non ten nada a ver connosco, no
que me <licia que o filme parecíalle
unha reflexión, através da relación
de tres parellas, sobre as circunstáncias de criación nas línguas minoritarias. É algo significativo, non
definitivo. Galiza está ao fondo,
distanciada, e ese mundo está perfeitamente marcado ao longo da
metraxe. Vese na casa, un chisco

interesantes pero
son bastante monocordes.

A interpretación
de Ernesto non é
nada linear, está
chea de matices.
Eu busco unha interpretación interior, sen estridéncias. Fixemos un
traballo enorme
coas voces , a secuéncia de Maria
Bouza e Evari to
Calvo no intre da
ua de pedida ten
un grande traballo
actoral. Houbo comas na qu e e tivemo até 45 minutos, pola procura do matiz axeitado. Quizá o que
lle pasou é que non entrou en nengun momento na película por i o
viu todo de de o "fundo da pi ta".

Ernesto está á altura dun home coma Fernando Valverde. Evaristo
está moi por riba dos galán do cinema español. Estamo mellor
que a méclia do cinema que se fa i
no estado. Maria Bouzas ten un ha
ollada excelente, sabe empregala
moi ben e e tá magnifi ca facendo
unha personaxe que pode resultar
antip ática. Esperaba por parte da
crítica unha reacción negativa, abendo que non houbo m ás intencións, porque é un.ha película rnoi
próxim a a nós. Estam os acostumados a rendemos ante auténtica
mamonadas e esta película é superior á média do cinema español,
sen dúbida nengunha. Estes actores coa sua primeira películ a re i ten as comparac ións con xente
que leva moito tempo ac tuando.

Era consciente do enorme risco
de construir unha história deste
xeito?
Botámoslle moito valor. Estou moi
contento de faceto, de atreverme a
realizar algo tan arriscado. O guión
está cheo de trampas mortais. •
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·Sobredose verbal
A metade da vida
No programa de· man de "A rnetade da vida'', entre outras reflexións
sobre as pretensións do filme e da
prática cinematográfica dos seus
autores, dísenos que se "pretendeu
coidar a hist6ria, construir uns
personaxes ben deseñados e uns
diálogos á altura", e tamén que
"facemos un cinema que quer resgatar o valor do personaxe e do
diálogo cinematográficos" : Sen
embargo a posta en prática destas
premisas sobre a p·antalla depara
uns diálogos que queren se dunha
"altura" tan desproporcionada que
se precipitan dela con estrépito, e
nesa caída arrastan á história toda
e a unhas personaxes perdidas, ao
igual que os espectadores, nunha
sobredose verbal que desbarata os
propósitos citados.
"A metade da vida" formula várias
histórias cruzadas entre unhas personaxes que poderíamos adscreber
a unha certa intelligentsia galega.
Entre elas, dous amigos músicos

que comparte o amor da mesma
muller, un escritor amargurado e
sumido nun proceso autodestrutivo, sua sobriña, coa ·que mantén
unha ambígua relación, e a madura
amiga de todos eles, que congrega
nas suas paties e reunións sociais a
esta e outra fauna intelectual.
) O trio amoroso entre H. Eire, Amalia e a sua pare11a Pedro, tácita e
muda testemuña das relacións entre
os anteriores, poderla a priori depara un material argumental atractivo.
Pero despois de explicada a situación necesitamos saber rnáis das
personaxes, coñecer matices da sua
complicada relación e da sua personalidade, pero non exclusivamente
polas explicacións verbais que eles
nos dan. Non só polo que din de si
mesmos ou dos dernais, senón que
a fita pediría que algo <liso, cando
menos, se desprendese do que fan,
do que non fan ou do que calan. Pero neste filme ninguén cala nen por
un intre: os diálogos, coidados si,

pero en rnoitos momentos rebuscados, procurando a fraxe enxeñosa
ou profunda, non deixan intervalos
de acougo dramático. Todos os intres, todas as frases, preténdense intensas, e iso acaba producindo que
os subliñados dramáticos que a história ~e (por exemplo, a ruptura
de Eire con Arnália) acaben esluídos, e o espectador ben cedo perda
contacto cos personaxes e o seu devir. A película a pouco de andada
convértese para o que a ve nun discurso hermético, nun mang~do de
imaxes e diálogos sen substáncia
cinematográfica.

O guión, lido, non carece de intres
de brillantez e calidade literária,
ainda que tamén ande sobrado de
retórica autocompracente e pedante por momentos. Pasando á pantalla, adema1s de converter ás personaxes en prisioneiras dos diálogos en troques de ser estes reflexo
das suas accións e relacións, esa
brillantez queda anulada ainda nas
ocasións nas que semellan ir producirse: unha frase enxeñosa é decore afogada pola seguinte, sen
que o espectador teña tempo físico
de asirnilala e disfrutala no seu caso. Na cena da comida en casa de
M~ria Dias, as saídas de acedo hu-

mor dalgun comensal son respostadas pola risa .dos demais, como
enlatada, sen deixar ao espectador
opción á reflexión ou ao sorriso.
Na apresentación do filme fixo referéncia o seu autor aos diálogos
"inesquecíbeis" do cine clásico.
Pero estes non estaban dipostos en
avalancha (que nolos faria precisamente esquecíbeis por amoreamento) nen as fitas "de amor" ou
os Westerns supuñan unha concatenación sen respiro de cenas
amorosas ou de acción.
Tan afogante é aqui esta falta de intres de relaxo, que cando saen un
par de secundários querendo sacar
ao protagonista de copas, e din un
par de frases distendidas, o público
alenta por uns segundos. Pero é para atoparse de contado cunha cena
incomprensíbel na sua planificación e desenrolo (o incidente-?tomando as copas). Porque, amén
da resacosa verborrea que preside
toda a fita, hai secuéncias desaproveitadas ou mal explicadas (o ambiente lurnpen e pretendidamente
tenebrista do bar só ·está logrado na
cena do baile das cegas e personaxes coma o de Carlos Bao, o escritor devorado polo .seu "servizo" ao

país, que expresa a ua frustración
en eternos, ampulosos e case onanistas monólogos. O espectador
acaba esperando, en van, que tire
dunha vez os seus escritos ao mar e
vaia el detrás, consumando a sua
autodestrución pola vfa rápida.
Se xa a desconexión polo espectador coa história e as personaxes resultaba insalvábel, a fita remata deixando a impresión de non completar os cabos argumentais que fora
tendendo. Tamén deixa a impresión
dunha ocasión estragada para o noso cinema. Ao seu autor compre recoñecerlle o valor de ter levado
adiante un proxecto no que tivo que
crer firmemente, pero que ser revela
totalmente fallido. E o aspecto visual da película é digno, así corno
aporta, á beira doutras máis acartonadas, a pre~enza fresca de Evaristo
Calvo e Maria Bouzas, dous actores
que, apesar de verense perdidos, como o espectador, nese pantanoso recitado de diálogos, demostran levarse en coa cámara. Esperarémolos,
ao igual que á equipa autora e impulsora de "A metade da vida", en
próximas e máis afortunadas aprotacións ao cinema galego. +
GONZALO VILAS
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E vai facer o que ela diga e vaina
seguir onde sexa. O outro dia lía eu
un artigo sobre un home que ensinaba na Universidade do Sul de
_ California que <licia que o que el
via nos guionistas europeus en xeral é que trabucaban mistério con
suspense. Dicia que era porque está estendida a idea de que o que se
entende non é artístico. Penso que
no estado español moitas veces o
que se fai é que, -en troques de realizar unha película
de suspense, faise
de mistério, pasan
moifas cousas incomprensíbeis e cinco minutos antes do
remaie hai unha secuéncia explicativa
que conta o que pasou. Para min isto é
errorieo. O verdadeiro suspense, como
dicia Hitchcock, é
cando o público coñece algo e as personaxes non. Por iso
tento darlle ao público unba mformación que as personaxes non teñen.

Héctor Carré

Traballo
profisional

'Paréceme pouco r~speitoso
facer cine por afeizón
• OSCAR LOSADA

Se tivese rnaior orzamento, e dado que os filmes policíacos leñen
acostumado ao espectador a cenas de accións espectaculares,
mudaria moito a conceición do
seu filme?
A história está reescrita para adaptar e á necesidades orzarnentais.
Na derradeira e crita xa abía os
cartos que tiña e tiven que meter
a tesoura p({ra alixeirar certas
cenas. Na inicial queriamos rodar
o incéndio real dunha casa e non
recorrer a e a ecuéncia médio
onírica que tivemo que empregar,
porque do outro xeito cu taria
moiro carta , que non tiñamo e
catro dia mái de rodaxe. Con
maior orzamento o filme ería un
chi co mái e pectacular.

A casa do protagonistas semella bastante irreal, como que ali
non habita ninguén. Tivo problemas coa dirección artística?
Na película non habia exactamente

un director artístico. Tíñarnos un
decorador, un ambientador e unha
persoa que levaba o vestuário. Polo ·
tanto esta responsabilidade era rnáis
miña que doutra xente. Buscábase
que o piso non se parecese aos que
aco turnamos coñecer e que resaltase que ali non vivia unha persoa
calquer. O protagonista (Dengue)
non é unha persoa normal e a rapaza que vive con el tampouco. As
personaxes son unha miga exax.erada , un pouco neo-expresionistas,
acadas de quício, e non queren ser
realistas. Son roles algo caricaturizado , desenrolos de arquetipos.
Dame lume non é unha história totalmente realista. Iso pode levar a
certa confusión, po to que as persa-

amosou algo, é que
as facturas técnicas son moi dignas e que o país está capacitado
para realizar cinema. ·

naxes non son de todo reais, pero o
seu tratamento si que o é. Un home
normal non se namoraria dese xeito
dunha rapaza, ainda que tampouco
é normal un borne virxe aos trinta
anos e que faga apoloxia da castidade. O que pasa é que ela tamén
sabe "entrarlle" moi ben. Hai decisións de risco no filme, pois que estamos á beira do ridículo. O ponto
de vista narrativo vai sobre a continua ironia do que estamos a ver. Iso
vese sobretodo nas personaxes dos
policias, que se eren maravillosos e
son uns paifocos.

'Por eso Dengue non desconfia e
crese absolutamente todo, cegado ademais polo amor ...

Damelume
gura do habitual "tough guy" da
série máis ou menos negra. O habitual mozo duro é aqui un paspán,
un alma virxe e idealista que se verá arrastado á acción por unha trama na que se ve involucrado por
causa do seu acaudalado e corrupto
pai e un policía chantaxista.
Sobre a figura de Dengue, o feble e
inxénuo protagonista, xira a história, e da máis ou menos sólida e
convincente construcción <lesa person~xe depende boa p_Nte da eficácia do filme. E a un non acabou de
atraerlle o suficiente a figura <leste
mozo interpretado por Camilo Rodríguez. É difícil collerlle a graza
que se dúbida a personaxe reclama
para que as suas peripécias cheguen a enganchar. Non é un apam-

Está claro que os galegos non ternos
nengunha chata xenética como para
non sabermos facer cinema. Eu levo
moitos anos traballando e estudando. Principiei cedo facendo fotografia e teño unha traxectória no mundo do cinema. Con 24 anos encadrando este aspecto non me resulta
complicado. Tamén estudei arquitectura, que me serviu para coller
conceitos sobre como comprender
mentalmente a visión espacial. Fixen en moitas películas de axudante
de dirección e sei corno organizar o
traballo dun filme. Asi, a prirneira
vez que chegas a rodar en 35 milímetros estás n:iáis preparado para
non perder o tempo en cousas banais. O que tamén sucede é que a
primeira vez que pos a cámara, cando teñen que casar os planos case
sempre hai problemas para montalos. Teño lido moitísimo sobre a
praxe do cinema e ainda que aqui
eses libros están un pouco desprestixiados a verdade é que lles tiras
moitas cousas interesantes. Teño
visto filmes fotograma a fotograma
para ver, sobretodo, como se monta
dendo en conta as licéncias que o
ton de comédia concede.

Escasa chispa
Esta primeira longametraxe de
Héctor Carré semella case un desenvolvimento, nas suas claves estéticas e temáticas, daquela coidada curtametraxe "A sorte cámbia"
que apresentara o realizador coruñés hai un par de anos. Movéndose
polo território do thriller, combinado cun ton de comédia, cun acabado pulcro e un aproveitamento para
o look do cinema negro de cenários
urbanos coma o peirao ou a estación do tren da Coruña naquela, ou
unha destartelada nave industrial
das afortas nestas. E uns protagonistas envoltos nun enredo de pais
e policías corruptos, drogas e amores equívoco$ "Dame lume", definido polo seu director e guionista
coma un "thriller simpático", tenta
revisar dunha maneira curiosa a fi-

'Hai decisións
de risco no
filme, pois
que estamos á
beira do
ridículo. O
ponto de vista
narrativo vai
sobre a
contínua
irania" ·

lmaxe Galega, se

"Paréceme pouco respeituoso que haxa xente que
se dedique ao cinema como afeizón" di o Director
de Dame fume. A película foi definida por Héctor
Carré como un "thriller simpático" cando principiaba
a rodaxe do filme no verán do 93. Agora que xa
conseguiu distribución para todo o estado, con Ivex
Films, fálanos sobre a sua opera prima.

panado que oculte unhas dotes surprendentes ao estilo do investigador do 'tMistério da cripta... " de
Mendoza, nen a sua evolución no
desenvolvimento da história muda
en exceso a sua personalidade (só
na cena na que "pasa á acción" e
desarma a chapuceira trampa policial albiscamos un "espabilamento" de Dengue, sen continuidade).
Asi esta figura do mozo case "fronterizo" con algun tipo de eiva mental, non fai moi críbel .a paixonal
história con Candela, a profisional
que rematará enganchándose .do
mozo despois de embaucalo, ainda

un filme de acción, cousa que en
España se fai normalmente bastante
mal. É unha cuestión de estudar,
non de inventar, porque tampouco
tes tempo. O traballo cinematográfico é complexo, tense que aglutinar
a moita xente e unilos nunha dirección comun. Paréceme moi pouco
respeituoso que certa xente se adique a facer cinema por afeizón, como actividade complementar, e coido que iso é xogar co futuro do cinema galego, porque a xente pode
pensar que o cinema do noso país é
só iso. Agora, en
Catalunya fanse titas que non ven
nen os -cataláns,
talvez porque anteriormente ofereceuse unha produción de baixa calidade.

A trama resulta ademais un tanto
linear, asi corno as personaxes: o
sinistro policía corrompido e o seu
torpe subalterno, proporcionan
certa graza nalgun intre, mais noutros o policía Zuazo aparece como
i¿.n !'mao" de nulos matices. A história do pai do rapaz amante de
Candela, a chantaxe de Zuazo, e a
intervención da nai son en xeral
previsíbeis, solucións argumentais
como collidas polos pelos.
A fita gaña dinamismo en toda a
parte final desenvolvida nunha antiga fábrica, e non está mal que resulte máis atractiva xusto cara o
final. O epílogo é tamén esperábel
e non nos dá sacada da indiferéncia xeral. O filme deambula polo
ton de comédia pero sen entrar nel
decididamente, e cando contempla
en plan "sério" figuras como a do
magnate-mao pai-currupto, faino

Pensa que a curtam et r axe é a
aprendizaxe necesária antes de
entrar na longametraxe?

Paréceme que non
é unha boa idea
principiar directamente cunha película Longa. Orson
Welles fíxoo, mais non todos somos xénios. Coido que o que hai
que tentar é buscarse a mellor cantidade de probabilidades de non
coi:neter erros. Resúltame abraiante que xente corno Julio Medem
ou Juanma Bajo tnloa, sen ter traballado moito nisto, fagan uns filmes cunba coeréncia cinematográfica moi grande e que non teñan
nengun dia de febleza. Eu levaba
catorce longametraxes cando fixen
Dame fume e cando rematei estaba
moi canso. Se non o tivese todo
moi claro non sei se poderia ter
mantido a unidade da história.
Cando principiamos a rodaxe levábamos tres semanas de ensaios cos
actores e todo estaba planificado.

Que se necesita para que vostede se manteña facendo longametraxes?
Se a película vai medianamente
ben, ímola. amortizar e non perderemos cartos, o que é importante
para seguir pensando o noso futuro profisional. Eu quereria traballar cunha empresa que teña cactos
e con ramificacións na indústria
que permitan ter unhas vías de comercializacjón máis claras.+

cunha simpleza bastante chirriante. Se as personax.~ non son paródicas, un non entende moi b,en esa
estilización (presente tamén nos
nomes) que fai. qu.e non saibamos
moi ben de onde sai a xente de
"Dame lurne": a que negócios su- ;
xos se aida o pai de Dengue (ademais da información da secuéncia
inicial duo incéndio provocado),
se Zuazo e os seus secuaces separecen máis a policías ou a "Pepe
Gotera e Oti1io"... Ese difuso referente real dificulta tamén a identificación coas personaxes, ademais
da certa sosaria dalgun deles antes
comentada.
Cunhas interpretacións en xeral
correctas, unha factura limpa e un
coidado visual e mesmo musical
salientábeis, a fita de Carré é coerente co que quer ser, pero a este
"Dame lume" compríalle máis
chispa e máis espesura para non
resultar tan insípida.+
G. VILAS
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O trinque

Convocatórias
Prémio Curuxa
do humor
O Museo do Humor de Fene promove
o oitavo concurso Prémio Curuxa do
hunwr, ao que poden acceder todos os
interesados con obras inéditas gráficas,
fotográficas ou literárias. No concurso
literário pode usarse prosa ou verso
cunha extensión mínima de 2 fólios e
máxima de 6, mecanografados a dobre
espazo e só por unha cara (hai que
apresentar 6 cópias máis o orixinal). Na
vertente gráfica está permitida calquer
técnica e os orixinais han vir en cartolina con dimensións mínimas de 21 x30
cm. No apartado fotográfico tamén permiten calquer técnica pero os orixinais
terán que vir nun tamaño mínimo de
l 8x24 cm. Para participar hai que remesar as obras baixo lema e cun sobre
cos dados persoais e unha breve currí- ·
cula, antes das l 4 h. do 22 de Decembro ao: Museu do Humor. Premio Curuxa. Fonte do Campo, 20-22. 15500
Fene (A Coruña). Haberá un único prémio por cada vertente de 100.000 pta.

Prémio humor
na escola
Promovido poló Museo do Humor de
Fene. Poden participar todas as persoas
memores de 18 anos con traballos humorísticos, gráficos ou literários sobre
calquer tema (só se pode apresentar un
traballo por vertente). Para o apartado literário as obras han de ser orixinais, tanto en prosa como en verso, e cunha extensión mínima dun fólio e máxima de 3
(hai que entregar o orixinal e duas cópias). Para a vertente gráfica a técnica é
libre e os orixinais han de andar entre
20x20 e 50x70 cm. feitos en cartolina.
Para participar hai que remesar as obras
acompañadas dos dados do autor, antes
das 14 h. do 25 de Novembro ao: Museu
do Humor. Humor na escola. Fonte do
Campo, 20-22. 15500 Fene. Os.premios
repártense en tres para cada unha das
vertentes: 12 de 20.000 pta., 2º de 15.000
pta., e 32 de 10.000 pta.

Xestión e
produdón cénica

A Asociación de Compañias de Teatro de Galiza dacordo co Ministerio de
Cultura vai celebrar do 8 de Novembro

ao 16 de Decembro en Santiago, un curso de xesrión e produción cénica. O curso é gratuíto, conta con 20 prazas e realizarase en horário de 9 a 13 h. no enderezo: Concheiros, 22-3 9 (Santiago). O
programa comprende: introducción sobre conceitos e metodoloxia cénica;
produto cénico; empresa cénica: con.cepto de empresa, obxectivos, meios
económicos, materiais e persoais; pro.ceso, preprodución; produción e análi~e
dun proceso; orzamento; e exposición,
promoción, renda e socioloxia dos públicos. O encargado de impartir o curso
é Manuel Aguilar. Maior información
na Asociación de Compañías Profesionais de Teatro: Femando III O Santo,
12. 15706 Santiago. (981) 59 22 54.

Curso de fotografia
O colectivo Olio de V1dro da Agrupación Cultural Alexandfe Bóveda organiza. un curso de técnicas básicas da fotografía. O temário inclue: manexo da
cámara, flash, películas, filtros, revelado en branco e negro positivado de
ampliación. Será impartido por monitores do colectivo do 7 de Novembro
ao 2 de Decembro (Luns e Yemes de
20,30 a 22 h.) no Centro de Actividades Culturais Galegas (Emília Pardo
Bazán, 225-2º. 15005 A Coruña). A
matrícula, ordinária 10.000 pta., sócios
8.000 pta:, fica aberta nas librarías de
Santiago: Couceiro, Nós, Lume, e no
Centro de Actividades (laborábeis de
17 a 21 h.). O·único material necesário
para participar no curso é unha cámara
fotográfica Téflex, xa que o resto do
material ven incluido na matrícula.
Maior información no (981) 24 43 55.

e

Safáris Fotográficos
Organizados polo colectivo de criación
audiovisual Olio de Vidro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, teñen como obxectivo conxugar explicacións das técnicas básicas de biofotografia co coñecemento dos lugares de
interese ecolóxico do país, e conta coa
asisténcia de monitores de fotografía e
natureza asi como con documentación
rel.ativa ás actividades. O prezo, que
inclue viaxe e monitores é de 500 pta.
para sócios da A.C. Alexandre Bóveda
e de 700 pta. para non ·socios. O vindeiro safári a realizaré O Olimpo celta
(Monte do Pindo, Fervenza do Xallas),

o Domingo 20 de Novembro. Wormación e inscricións na Asociación: Emília Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono: (981). 24 43 55, de 17 a 21 h.

Cartaces publicitários

Cafe de catro a catro
1.- Os cartaces deben ser inéditos e ter
unhas medidas mínimas de 60x40 cm.
O tema exclusivo e único a tratar terá
como motivo o próprio café de C.atro a
Catro. 2.- Os orixinais presentados enviaranse ao Café de Catro a Catro, Rua
Girona 16, 36211 de Vigo, antes do 30
de Novembro de 1994. 3.- Os textos ou
pés, se houber, estarán escritos en língua galega.. 4.- Nrn; orixinais non figurará o nome do autor, mais si un lema
no revés do traballo. Acompañando ao
orixinal .aportarase un sobre fechado,
dentro do que irá o nome, enderezo e
número de teléfono do autor. No seu exterior, o mesmo lema que figura no traballo concorrente. O sobre correspondente ao traballo premiado será aberto
publicamente a fin de proclamar o gañador. 5_.- Os orixinais dos traballos presentados, que así considere o xuri, expoñeranse no Café de Catro a Catro durante un período de tempo que se fará
publico. 6.- Os orixinais premiados asi
como os direitos sobre os mesmos pasarán a ser propriedade do Café de Catro
a Catro. 7.- O ditame do xuri, inapelábel, será feíto público no curso dun acto
que terá lugar no Café de Catro a
Catro. 8.- O prémio, que poderá ser declardao deserto, terá unha dotación de
150.000 pta. 9.- A participación neste
prémio presupón a acepración das presentes bases por parte dos aspirantes.

Prémio fotográfico
Manzaneda
A segunda edición do prémio de fotografi a Manzaneda, convocado pola
asociación de amigos de Cabeza de
Manzaneda Xenciana, ven dotado cun·
primeiro prémio de 30.000 pta. e catro
accesits de 10.000 pta. Poden concorrer todas_as persoas i_n teresadas cun
número ilimitado de fotografias a cor
(20x25 cm.) da Serra da Queixa. O
prazo de entrega, baixo plica e lema,
fica aberto até o 1O de Decembro de
1994, na asociación Xenciana. Estación de Manzaneda. Trives. •

Música
The
Chieftains
en Lisboa
ena
Coruña.

tondon Philarmonic
Orchestra
Interpretará obra de Schubert e Beethoven, o Xoves 3 de Novembro no auditório de Galiza (Santiago).

The Chieftains
Surprendente conxunto de música céltica da Irlanda. O Venres 4 de Novembro ás 10 da noite no Coliseu do Porto,
o ·sábado 5 á mesma hora no Pavilhao
Carlos Lopes de Lisboa, e o Domingo
6 no Pazo de Congresos da Coruña nun
. concerto que abrirán Matto Congrio.

Noitarega
O Sábado 5 de Novembro ás 10,30 da
noite na Cervexaria Internacional de
Miño, celébrase un concerto folk a
cargo do grupo Noitarega.

Xornadas de jazz
A partir do Xoves 3 no Playa Club da
Coruña. Os primeiros concertos:
Kenny Barron Trio para o Xoves 3
de Novembro, e John Suman Quartet o Martes 8. Entrada 1.300 pta.

realismo a un tempo.
Ademais é divertido e
rexenerador das
utopias. Aviso: non
chocan coches nen
hai asasinos
paranoicos. +

Anúncios de balde
• Libro de poemas, O devalo do mar
(Compostela 1994), de Rafa Villar.
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os gastos
de envio contra reembolso). Os primeiros pedidos van receber, ademais e de
balde, o primeiro libro do autor, Liques
da memoria (1993). Enderezo: Rafa
Villar. Calzada do Carme de abaixo 1O,
2º C. 15705 Santiago. (98 1) 57 61 34.
• Clases particulares de inglés por licenciada con experiéncia. Todos o níveis. Ronda de Don Bosco 28, 111 Telf.
43 43 18 Vigo.
• Cursos de idioma ruso, xadrez e
danzas do mundo. Asociación Máximo
Gorki. Máis información no telf. (986)
22 44 57, de 5 da tarde a 9 da noite.
• A Associac;om da Língua Artábria
tem a venda bandeiras galegas feítas
em teia -tamanho l l 5x85- a 1.500 pta.,
e em feltro -de 15xl0- a 400 pta., junto
com outro material recolhido num catálogo que podes solicitarnos ao apartado dos correios 570 do Ferrol.
• Aulas de tradución de inglés, francés, bretón, galés e chinés. Profesores
licenciados en filoloxia con ampla experiéncia. Nativos da Bretaña e da
Grande Bretaña. Isabel e Nea!. Casas
Reais 4-2º. Santiago. (981) 57 61 03 .
• Mercaría o libro Estética da muiñeira de E. Montes, edición de La Región de Ourense, Xaneiro de 1923, co
retrato do autor na capa realizada por
Femández Mazas. Perguntar por Bieito no (982) 24 69 01.
• Busco alguén que restaure (a ser
posíbel de balde ou a prezo reducido)
un livro manuscrito do século XVII e
unha máquina de escrever antiga marca Underwood. Perguntar por Manuel
no (981) 69 56 82.
·• Propriedade no rural de Chantada
(Lugo). Centenária, casa de pedra,
iapartamento, hórreo, palleira, forno,
auga de pozo, finca (arredor de 4.000
metros cadrados), frutais, etc. Véndese
ou trócase por piso en calquer capital
ou outra propriedade similar. Parcialmente restaurada, ideal para turismo
rural. (981) 1 l 8 38.

Sampling
O Xoves 3 de Novembro, ás 12 da noite e ás 2 da mañá no Malecón de Vigo.
Entrada 1.500 pta. A especialidade do
grupo vocal cubano Sampling son os
arranxos orquestrais da música tradicional cubana, a salsa moderna e o
jazz. Cantan amais, música sulafricana, brasileira e tamén merengue. Imitan perfectamente coas suas voces todos os sons dunha orquestra: congas,
trombóns, trompetas, caixas de ritmos,
etc. En 1991, Peter Gabriel proponlles·
gravar tres temas nos seus estudos Real World, un deles Congo Yambumba
incluído na recopilación Luaka Bop de
David Byrne Diabo ao Interno. Estiveron de xira por Europa xunto con
Bobby McFerrin no verán de 1992.

A estratéxia do
caracol. Filme
colombiano
reco.1)1.endábel pola
sua feitura,
imaxínación e

o

• Se queres receber o catálogo 94/95
de libros en español da editorial basca Txalaparta, escrebe a: Manoel Bello Salvado. lgrexa, 1O. 15685 Xanceda-Mesia . A Coruña.
• Busco persoas galego-falantes do
Bierzo para formar un grupo reivindicativo da nosa língua fronte ás admini tracións públicas da comarca. Xabier.
Bolivar 4-6, 1QC. 37004 Salamanca.
• Campaña de solidaridade con uba,
de recollida de material didáctico e de
papeleria. Recóllen e bolígrafos, Jápises, fólio , pinturas, carpet.as, pegamento, gomas de borrar, libros (en bo e lado), etc ... Merca os bonos de axuda a 20
pesos. Información e colaboración no ·
locais da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Vil/ami/: Rua do
Vilar, 29-lQB. 15702 Compostela.
• A Assembleia da Mocidade Independentista publica a sua revista Canha! 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 ende~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 correspbndéncia. Chárnome Mayra Maydem
Bounicacaudy, teño 31 anos ego to da
música, ballet. espeleoloxia, nurrúsmática e rnuseus. O meu enderezo é: Blanca
212, apto 6, consultório 39. Entre Vega e
Torre~. Cerro. 10500 La Habana. Cuba.
• Portugues, 30 anos, solteiro, deseja
receber correspondencia de amiga
galega, 20-30 ano , olteira, que também go te de viajar. Para urna grande
amizade! Francisco Santo . Pegoe
Gare. P-2985 Peg0es. Portugal.
• Mércase invernadoiro de 50 metros cadrados. Preferentemente en Vigo . Perguntar por António número
(986) 29 17 22 .•

Actividades
Respect
Actuan o 5 de Novembro no Planta
Baixa de Vigo.

Arturo Sandoval e
Danzón
Concerto de jazz, o Martes 8 no centro
cultural Caixavigo.

Os Motores
En directo o Xoves 10 de Novembro
no pub Garufa da Coruña.

Los Enemigos
Apresentan os seus dous últimos discos os días 11 e 12 de Novembro ás 11
da noite no bar Planta Baixa de Vigo,
e o dia 13 á mesma hora na sala Luna
de Ourense.

More Experience
O conxunto inspirado en temas de
Hendrix, actua o dia 1O no Playa Club
da Coruña.

Orquestra Sinfónica
da Galiza
DirixiJa por Osmo Vanska e con Leó-

nidas Kavakos ao violin, o Xoves 3 no
Pazo de Congresos Auditório da Coruña e o Venres 4 no centro cultural Caixavigo. O programa comprende pezas
de Sibelius.

Orquestra de Valéncia
O Venres 4 no Pazo de Congresos Auditório da Coruña. Dirixe Manuel Galduf con Mario Moreal ao piano.

Aida
A ópera de Verdi interpretada polo
Teatro Nacional da Opera de Moldávia. O Xoves 10 no centro cultural
Caixavigo.

Grupo de metales
Santa Cecília
O programa de música clásica dos Circuítos culturais da Consellaria de Cultura anúncia o concerto do Grupo de
Metales Santa Cecília para o Venres 4
en Arteixo.
·

Cuarteto de corda Eber
O Venres 4 en Pontedeume. Actuación
comprendida no programa Circuítos
culturais.•

Semana do mel
A Asociación Galega de Apicultura
organiza a Semana do mel de Galiza
até o 6 de Novembro no Pazo de Bendaña (Praza do Toral. Santiago). A semana oferece degustacións ao público
os dias 5 e 6, e celebra o campionato
de xadrez Me! de Galiza, amais de incluir as xornadas Luso-Galaicas de
apicultura con mesas redondas e visitas a centros de envasado de mel na
comarca de Arzua.

Semana literária
Edicións Xerais organiza unha semana
literária no Ferro! até o 5 de Novembro
co gallo do fallo dos prémios Xerais de
novela e Merlin de literatura infantil.
Os actos celébranse, todos con entrada
libre agás os do Sábado 5, ás 19,30 h.
no centro cultural do Ferro!. O que queda das xomadas: mesa redonda A ilustración infantil galega coa participación de Xan López Domínguez, Xaquín Marín, Miguelanxo Prado e Siro López (o Xoves 3); e a mesa redonda Cara onde vai a novela galega?
(Venres 4) con Xavier Alcalá, Dario
Xoán Cabana, Xosé Cid Cabido e
Xosé Fernández Ferreiro. A xomada

do Sábado 5 resérva e ao concerto do
Duo Vlashi ás 8,30 do serán, e a cea de
entrega dos prémios ás 9,30 da noite.

A muller na história
de Galiza
O Venres 4 de Novembro, ás 9 da noite na Casa da cultura de Melide, a Secretaria da Muller do Sindicato Labrego Galego oferece unha charla con entrada libre sobre O papel da muller na
história de Galiza.

Xornadas de iniciación
á cultura galega
Todos os Sábados de 17,30 a 18,30 h.
na agrupación cultural O Facho (Federico Tápia, 12. A Coruña), ten Jugar unha charla sobre temas relacionados con Galiza. Desde visións históricas sobre a orixe da língua até reflexións sobre o estado actual da nosa
cultura. As conferéncias virán na
compaña de leituras de textos, recomendacións de libros, vídeos, audicións musicais e tertúlias. A convocatória é totalmente gratuita e aoque vai
dirixida aos xóvenes está aberta a calquer persoa de maior idade. •

axenda
Exposicións
Xan López

Aberta a sexta edición da Fotobienal de
Vigo na Casa das Artes e no centro cultural Caixavigo. Conta coas mostras: ·
Real como unha foto exposición central na que diferentes autores. exploran
as posibilidades creativas de non aceitar
a fotografía como reprodución obxectiva da realidade; arquivo dos Irmáns
Sarábia, Fotografia clásica galega,
Bols~iros da VI Fotobienal e Vigovisións con máis de 300 fotos de 30 autores, alguns deles: Ron O 'Donell, Anxo
Iglesias, Susan Meiselas, Joe Stemfeld,
Koldo Chamorro, Sue Packer, Carole
Conde e Karl Beveridge.

Ilusfracións na galería Citánía de Santiago. Até o 18 de Novembro.

Arquitectura
O Coléxio OfidaJ · de Arquitectos da
Coruña, expón até o 11 de Novembro

A Coruña: arquilectura pura e dura.

Silverio Rivas

Esculturas 11a Gallería ~arelo H.azán da
Coruña, até o 1.5 die No·11embJFo.

Antonio Picón

Bx:p6n, as suas fürografias alé 'º 16 de
Novembro no Pep·a a Loba de Santiago.

ManRay

Antonio Murado
Pinturas na galería Volter de Ourense.
Pecha o 19 de Novembro.

30 anos no 2. 000
Mo tra colectiva 30 anos no 2000. Ar1isras galegos para un cámbio de milénio, a partir do 5 de Novembro no Auditório da Galíza (Santiago).

Casa da Galíza
en Madrid
A Casa da Galiza en Madrid colga
duas mostras a partir do 2 de Novembro. Fotografías de Veiga Roel do periodo 1954-1964 e pinturas de Maria
Victoria de la Fuente. As duas abertas
até o 25 de Novembro de 10 a 14 e de
16 a 20 h. Festivos de 10 a 14 h.

Donatienne Theytaz

31

--

Lisboa/94

Foto bienal

O Kiosko Alfonso da Coruña inagura
o Venres 11 de Novembro unha mostra adicada á obra de Man Ray. Comprende fotografias de 1922 realizadas
coa técnica da sua invención raiograma, amais de pinturas, debuxos, esculturas e outros obxectos que o situan
nas correntes artísticas da vanguarpa
de primeiro de século.
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Tapiies
Donatienne Theytaz en Cai~avigo
Páxinos coordenados por

IAGO LUCA

A gal·e ria Sargadeios de Sant]ag.o
(Rila Nova 16) expón até o 5 de Novembro unha escolma sobre obra gráfica de Antoní Tapies, pertencente ao
periodo 1969-94. Abetla de 10,30 a
14 e de 16,30 a 21 horas. Da obra gráfica de Tapies é tamén a exposición
da Casa da Parra.

Curro Ulzurrum
Esculturas en pedra na galería Trinta de
Compostela. Pecha o 27 de Novembro.

Pintores alemáns

Cultura bretona

Máis de 15 obras de vários pintores
alemáns. Até o 6 de Novembro no Café Airas Nunes de Santiago.

Estampas bretonas na mostra Unha
viaxe pola cultura bretona do pub Joam Airas de Santiago.

Coa alffia enteira

Xulio Correa
Foto-instalacións, até o 25 de Novembro na galeria Barcelos de Vigo.

Mostra colectiva de artistas plásticos
comprendida na campaña de solidariedade co povo cubano. Pódese visitar
na sede centraí da Confederación Intersindical Galega: Gregório Espino,
47. Vigo. (986) 41 15 55.

Anxo Iglesias
A partir do 1 de Novembro na Casa da
Xuventude de Chantada e dentro da
programación do Outono Fotográfico,
pódese visitar unba escolma de 20
obras sobre Galiza do fotógrafo Anxo
Iglesias. Aberta ao público de 5 do serán a 10 da noite.

O Jazz

Expón debuxos e óleos na Nueva Sala
de Exposiciones Caixavigo. Até o 15
de Novembro, de 19 a 22 h. Festivos
del2al4h,

Colectiva de pintores coruñeses ca
jazz corno tema comun. Até o 13 de
Decembro no Moka Pub da Coruña.

Xo é Garrido

]. Grangel

Expón as sua cerámicas até o 6 de
Novembro no Ateneo Santa Cecília de
Marin (Caracol, 36 baixo).

Escultura en madeira Do 2 ao 15 de
Novembro, de 19 a 22 h. (festivos de
12 a 14 h.) na Sala de Arte Caixavigo.

30 anos no 2000
Até o 31 de Decembro de 12 a Í4 h., no
Auditório de Galiza (Santiago) pódese
ver amostra 30 anos no 2000. Artistas
galegos para un cámbio de milénl.o.

Ex osicións

~º

Marceno Morandini obra dun dos máis
importantes pintores do século no Palácio de Galveias (07~351-1-797 36 .62).
Arquitectura /nPossível, até o 16 de
Decembro no Centro Cultural Belém
(07-351-1-301 96 06). Con obra de António Belém Lima Carlos Baptista,
Gras;a Campolargo, Carlos Santelmo,
Ricardo Santelmo e Albino costa Teixeira. Antero Quental. Vida e obra, conmemorativa do primeiro centenário da
morte de Antera Quental (07-351-1-793
64 59). Saliio de Outono até Xaneiro na
Galería 601 (07-351 -1-793 94 35), con
obra de vários artistas: Ana Duarte de
Al!meida, Manuela Jardim, Henrique Faria,. Maria Luísa Moniz Pereira, Gras;a
Moniz Pereira, e Luísa Caetano, entroutros. Arte oontem.poranea portuguesa
e húngara aité o lO de Novembro na Sociedade Nacional de Belas Artes (07351 -1-52 10 46), participan os artistas
portugueses António Olaio, Fátima Pinto, Filipe Rego, Jorge V aranda, Paula
Rueila, Pedro Casqueiro e Ruth Rosengarten; e os húngaros Agnes Deli, Gábor
Gheres, Gyula Juluis, Gyula Varnai,
József Baksal, Mária Chilf e Mariann
Irnre. Do sublime, até o 7 de Novembro
no Museu do Chiado e Museu de Arte
Antiga (07-351-1-396 41 51). Colectiva
con obra de Miguel Branco, Rosa Carvalho, Markus Ambach e Rui Chafes.
Despois de amanhá, até o 18 de decembro no Centro Cultural Belém (07-351 1-3010 96 06). Unha mostia sobre opanorama contemporáneo das artes plásticas, privilexando aos artistas portugueses, pero cu..Tlha escolma de nomeados
artistas esttanxeiros. Comprende pintura,
escultura, fotografía e arte pública entroutros soportes. Fado: vozes e sombras, até final do .ano no Museu Nacional de Etnología (07-351-1-301 52 64).
Unha inédita visión do fado, que fai un
tratamento científico do tema ameio
dunha relación apaixoada co motivo. A
mostra é resposabilidade de Joaquirn

Pais de Bri•'.l, 'Benjamín Nereira, Vítor
Bandeira e António Belém. Lisboa subterranea, até 31 de Decembro no Museu de Arqueología (07-351-1-36 00
00). R,io de Janeiro capital d ' alem
mar no Museu de Rafael Bordallo Pinheiro (07-351-1-757 47 64). Cando a
corte portuguesa deixou Lisboa fuxindo
ás tropas napoleónicas, a capital transfe- ·
riuse. para o Brasil. Acuarelas, litografías
e pinturas, forman unha panorámica que
mostra o Rio no início do s. XIX. Oito
séculos de Missionac;áo Portuguesa,
até Decembro no Mostério de Sao Vicente deFora (07-351-1-888 56 52). Divulga as máis significativas testemuñas
materiais das ¡nisións portuguesas. Cerca de seiscentos obxectos utilizados ou
producidos en zonas de expansión portuguesa: obras de arte, obxectos etnográficos, manuscritos, catecismos e vocabulários en línguas indíxenas. O visitante
poderá consultar unha base de dados con
imaxes relativas ao património conseguido en zonas de influéncia portuguesa.

.....

Teatro
As troianas adapatación de Jean Paul
Sarte do texto de Eurípides, no Centro
cultural Belém (07-351-1-301 96 06).
Espectáculo vencedor no concurso O teatro na ,década do Clube Portugues de
Artes e Ideias. Dirixido por Eisa Valentirn e Maria Duarte, interpretado por
Adriano Luz, Eisa Valentim, Maria
Duarte, Maria D' Aires e Paulo Pinto,
entre outros. Europa náo! Portugal
nunca!!, espectáculo a solo de Mário
Viegas, n~ Teatro Municipal de Sao
Luiz (07-351 -1-347 12 79). No mesmo
teatro pódese ver A grande mágia! de
Eduardo De Filippo, interpretada por
Mário Viegas. O estranho caso da tia
do melro de Femando Gomes no Comuna (07-351-1-727 18 18).+
Int11rmacuí11 ' e ral
'
clo-, acto' clr Li'ilma 9.¡ no tclf.

107-J.31-I 1J-U1 06 .30 -'1.

Pirogravados
Até o 15 de Novembro na cervexaria El
Ermitaño (A Oj~ 13. Teis-Vigo).

Para Joseph Beuys
na Coruña
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.+

Teatro
Squashpola
"Compañia
de Maria'',
de Ernesto
Caballero e
coa dirección
deQuico
Cadaval.

Cinema
Cineuropa/ 94
O Concello de Santiago arteUa unha
érie de proxección até o 30 de Novcmbro no Teatro Principal de Santiago, con 5 pa ·e diário (16; 18,15:
20,30; 22,30: 0,30 h.), por i ta arde:
o Xove. 3 pr ectan O papeis de A pern de J rdi Cadena, Tumba aberta
de Danny Boyle, Bad Lieutenant de
Abel F rrara, Ladybird, Ladybird
de Ken Loach e Viver até a fin de
Gregg Araki. V nre 4: A vida nun
fio de Edgard Neville, Vi ver até a fin,
O detective e a morte de Gonzalo
Suárcz. Bad liutenant, e Ladybird. O
Sábado 5 : O detective e a morte, That

night de Graig Botín, Tumba aberta,
Amateur de Ha! Hartley, e A incribel verdade de Hal Hartley. O Domingo 6: A incribel verdade,
Amateur, A árbore, o alcalde e a media teca de Eric Rohmer, Viver de
Zhang Yimou, e O detective e a
morte. Luns 7: That nighl, A vida mm
fío, Bandit Queen de Shekhar Kapur,
Exótica de Atom Egoyan, e A árbore
o alcalde e a mediateca. Martes 8: O
mestre de marionetas de Hou Hsiaou Hsien, A verdadeira história de
Hamlet de Gabriel Axel, Otelo de
Or on Welles, Caro diário de Nanni
Moretti, e Exótica. Mércores 9: Re-

cordos que matan de Larry Ferguson, Bandit Queen, That night, Isa
cousa chamada amor de Peter Bogdanovich e Otelo. Xoves 10: A vercia-

deira história de Hamlet, O mestre de ·
títeres, Viver, Xustiza poética de
John Singleton e Bandit Queen.

Tempo de ciganos
Iugoslávia 1988. Dirixida por Emir
Kusturica. Pásana en versión orixinal
subtitulada en castellano, o Mércores 9
ás 8,30 do serán no auditório do concello de Vigo. Organiza o pase o Cine
clube Lumiere. Entrada 300 pta. Maior
información no (986) 22 09 1O. •

Commedia ·
De Ollomoltranvia Commedia . Un
xoguete para Goldoni, o Xoves 10 en
Monforte.

Macbeth
Por Teatro do Noroeste, o Xoves 3 en
Monforte. A mesma compañia encenifica As bodas de Fígaro o Venres 4
en Carballo, Sábado 5 na Pontenova e
Domingo 6 en Xove.

Macbett

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

De Ionesco interpretado por Produccións Teatrais do Sur, o Sábado 4 en
Ribeira e o Sábado 12 en Moaña.

Doberman
Teatro do Morcego representa Doberman de Antón Reixa, o Domingo 6 en
Cambados e o Xoves 10 nas Pontes.

Xacobe e o seu amo
Por Sarabela Teatro o Venres 4 no
Porriño, Sábado 5 en Narón, e Xoves
10 no Barco.

Máquina Total
De Chévere, pódese ver o Sábado 5
en Oleiros.

Teatro para cativos
Nesta semana pódense ver várias representacións de teatro infantil. Na
Coruña, o grupo Teater Taptoe de
Bélxica pon en cena Cielo o Sábado
5 no teatro Calvo Sotelo. En Vigo
Kalandraka oferece a sua montaxe

Narnia, até o 5 de Novembro en sesións das 6 da tarde no auditório do
Concello (información no 986-48 09
77 e 86 55 17). Tamén en Vigo a
compañia Títeres e Gualtrapas representa O Zincento por vários institutos: Xoves 3 no Instituto do Calvário, Luns 7, -ás 7 do serán, no Alvaro
Cunqueiro (Coia 4), e o Venres 11 ás
12 do meiodia no Instituto de BeadeCastrelos.

Directamente 'Paco II

.-

....

A segunda entrega do espectáculo de
humor de Carlos Blanco o Venres 4
en Vilanova.

Squash
A obra da Compañia de Maria o Xoves 3 nas Pontes.

Má:xia gor narices
Do mago
Moaña.

uis Boyano, o Sábado 5 en

O Mariscal
O Centro Dramático Galego baixo a
dirección de Marcelino de Santiago
"Kukas", interpreta O Mariscal de Ramón Cabanillas, do 4 ao 6 de Novembro
na Casa da cultura de Cervo, e do 1O ao
11 no Auditório Municipal de Narón.

Annus horribilis
Até o 4 de Novembro, de Mércoi-es a
Sábado ás 10,30 da noite na NASA de
Santiago, o grupo Chévere representa
a opereta Annus horribilis (Pícola

Opera Portábile).

t
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Receberá unha homenaxe da CIG en Sada no aniversário do seu nacimento

TRES EN RAIA

Suárez Picallo,
a referéncia obreira do galeguismo

Xustiza

8 XAN CARBALLA

s camiños da xustiza, como os
do Señor bíblico, son inescrutábeis, dita sexa con todo o respeito, por aquilo de que todo o que un diga
pode volverse en contra. Miren , por
exemplo, as espectaculares actuacións
do xuíz Moreiras: por unha banda, pasa
por alto as andanzas financeiras de Javier de la Rosa, acreditado enterrador de
empresas a maior glória e benefício de
fugaces e secretas contas persoais, que
saltan de paraíso fiscal en paraíso fiscal
até atapar descanso eterno en Sufza, e
por outra banda. arremete contra os responsábeis doutra fenomenal estafa -a
da cooperativa PSV- pero de tal xeito
que impón unha fianza, a máis alta da
história, que vai prexudicar fundamental
mente a aqueles aos que pretende beneficiar, porque imobilizará os fundos nece ·
sários para salvar o que se poda das
promocións de vivencias.

O

R

amán Suárez Picallo,
deputado galeguista na
República, membro do Conse!lo
de Galiza,· figura de grande
importáncia para analisar as
relacións da emigración con
Galiza, vai ser homenaxeado pola
CIG o dia 4 de Novembro na sua
terra natal de Sada, cando se
cumpren os ·100 anos do seu
nacimento e a trinta da sua marte
no exílio latinoamericano.
Conta Gonzalo 'Allegue no seu libro
«Diante dun xuiz ausente», o encontro
que irmanou de por vi.da a Blanco Amor e
a Suárez Picallo e descrebe a este último, "Suárez Picallo procedia do sindicalismo arxentino e con e! atopa EBA a forma de sair do galeguismo vagaroso e
versallesco de alalá e tamboril. Suárez
Picallo, antigo marmitón e vendedor ambulante de alfajores, coñecia moi ben as
miserias do conventillo, aos obreiros puteados palas leis abusivas, aos traballadores do porto dós que fara secretario
rendador, a vida dura dos qµe vexetaban .
no seu chabola de barriada".
A biografia de Ramón Suárez Picallo é
unha doble viaxe de ida e volta entre Galiza e América. Emigrado con vinte anos
a Buenos Aires, axif.la se incorpora á vida
sindical e política, agrupado na Federación Obreira Marítima Arxentina, coa que
viaxe en 1926 como representante· á
Conferéncia Internacional do Traballo en
Xenebra. Desde un princípip convértese
nun asíduo do xornalismo militante e é
através de Céltíga, a publicación da Federación de Sociedades Galegas, como
se inícia o seu achegamento á realidade
· política.g.alega.
No 1930 constitue unha filial da ORGA de
Antón Vilar Ponte en Buenos Aires, e no
1931 é enviado a Galiza con Alonso Ríos
para representar aos emigrantes galegas,
verdeiros valedores do republicanismo en
América. Eleito deputado pola ORGA,
abandon9 esta organización para ingresar
no Partido Galeguista a fins de 1931. Desde ese momento Picallo é o referente de
esquerdas fundamental do galeguismo.
Apoiado nunha oratória de enorme bri-
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Alonso Rios e Suárez Picallo nun xantar en Buenos Aires no 1947. Ambos e dous formaban parte do
Consello de Galiza e foron enviados á Galiza para representar aos emigrantes na Cortes repubHcanas.

llantez, forxada no sindicalismo, nun seu
discurso parlamentário das primeiras
Cortes republicanas afirmou: "na Galiza,
señores deputados, se hai unha loita perfeitamente delimitada (... ) non é unha loita entre explotado e explotador; é unha
loita de todos os traballadores da Galiza,
ou da sua maioria, contra o Estado".
Non están editados os discursos parlamentários de Picallo, abondosos sobre temas que afectaban a Galiza. Porque aindc. que nas eleicións do 1933 quedou fóra
do pé¡].rlamento, volveu ser eleito nas de
Febreiro de 1936, sendo como fóra un dos
valedores principais de que o galeguismo
se apresentase coa Frente Popular. No ínterin que non tivo acta de deputado, Suárez Pical!o, coa axuda fundamental de Anxel Casal e Maria Miramontes, completou
os seus estudos de Direito.

Un guieiro para os mozos
Luís Seoane ten retratado con todo agarimo a Picallo no seu programa Galicía
Emigrante, "Os masas sabiamos o que
significaban para Galiza ista xente de
máis idade, e, no-caso de Picallo, atopábamos nel o guieiro capaz de xunguir
aos intereses políticos de Galiza unha inquietude social que nos interesaba parellamente. Picallo non recudia ao pasado
para atapar os fundamentos da persoalidade de Galiza, para el o problema galega non tiña necesidade de encetarse na
história. O seu único apoio firme era a
actualidade galega, e o seu problema

máis urxente o da revindicación económica e social do seu povo".
Continuaba Seoane definindo a cusase
mítica facilidade oratória do Picallo, "a
sua linguaxe ten sido a mellar comprendida dos labregos, obreiros e mariñeiros
galegas nos actos que se organizaban e
nos que participaban as máis ilustres persoalidades galegas. (... ) Nacido nun fogar de labregos e pescadores o porvir de
Galiza non tiña para el senso se non atacase os males sociais que apodrecen ,
xunto con probíemas culturais e políticos
que plantea a sua diferénciai•.
O golpe do 1936 colle a Suárez Picallo en
Madrid, onde está facendo entrega do Estatuto recén plebiscitado, o que o salva
dunha marte segura a mans de falanxistas
e militares. Exiliado en Chile e Buenos Aires, Suárez Picallo formou parte do Consello de Galiza con Castelao e os outros
deputados galegas nacionalistas e ademais de participar nunha manchea de actos da emigración faise cargo da cátedra
de Cultura Galega do Centro Lucense.
A homenaxe que lle tributa en Sada a
central sindical nacionalista, tamén
apoiada pola Fundación Castelao, contribue a recuperar unha figura central que
xa nos anos 30 uniu a reivindicación
obreira· co nacionalismo. O venres dia 4
ás 12,30 na casa natal de Veloi descubrirase unha placa, e están previstas a cele_bración e próximas datas de várias
charlas divulgativas.•

Quizá sexa por razóns estéticas. Non ca ·
be dúbida de~ que o labirinto de enxeñaria financeira despregado polo presur o
estafador catalán está a moita distánr_1a
da chapuza megalóma que quixo desenvo lver Carlos Soto desde o tinglr.do
TGS-PSV, e non digamos nos resulta dos: De la Rosa consegu1u enganar ao.s
mesmísimos emíres dos petrodólares e
por cantidades que marean aos que vivimos dun soldo, mentrs que Soto non pa
sou de aproveitarse duns miles de 1raoalladores con necesidade vivencia e por
cantidades sensibelmente inferiores.
No fondo , Moreiras non fixo máis qLJ~
aterse ao critério social imperante de
admirar máis aos que máis gañan ~,~éi
a costa do que sexa. Como aquel ... efe
de redacción que aconsellaba que a realidade non estropease unha boa h1stó
ria, quizá algun xuíz prefire que o prosaíco codigo penal non frustre un ha bri
llarite carreira de aventureiro financeiro.
Ironías aparte, algunhas actuacións xudiciais parecen andar polas nubes, por
enriba da realidade , producindo chocantes resultados, como a condena imposta
ao alcalde de Oleiros por ter recuperado
para a comunidade un ben públ ico ,
usu rpado por un particular. Non t iña
competéncias, é certo, pero os que tiñan
non parecían moi dispostos a restabel e
cer a legalidade Oigo eu se non sena]
máis lóxico que o xuíz condenáse ás autoridades neglixentes. Con todo o res
peito naturalmente.•

VoLVER AO REGO
s empresas reducen gastos e o
primeiro recorte faise nos gastos
en publicidade. Diso resíntense
os periódicos que ademais ven como
sube o prezo do papel. Consecuéncia:
os meios, a cada, dependen máis das
axudas e publicidade das institucións. E
as institucións, sobretodo a Xunta -que
para iso está presidida por alguén que
foi ministro da información nunha ditadura- cobra unha boa peaxe por anunciarse. Controla aos xornais e aos xornalistas, dá prémios a qÚen o "merece"
e centraliza a información de xeito que o
Gabinete de Comunicación da Xunta é
xa a maior axéncia de prensa do país:
manda os comunicados oficiais redactados, titulados e mesmo ceas fotografías.
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Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.
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