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As divisións
existentes
no PP antes
da chegada
de Fraga volven
tomar forza

Caves Fin de Siglo sacou á rua máis ~ibeiro
do que chegou. ás suas adegas

Ribeiro de matute
con eti-q uetas falsas

O ex conselleiro de lndústria Xoan Fernández afirmou nunha rolda de prensa convocada no próprio Parlamento que cree inevitábel que se apresenten duas listas
conservadoras no Ferrol. As desputas xurdidas no seo do PP na
capital departamental, son só o
exemplo máis nídio dunhas liortas sucesórias que poden retrotaer ao PP á situación de división á
que veu pór fin a chegada de
Fraga lribarne. ,
(Páx. 7)

Ainda que está en curso a investigación, xa se coñece unha conexión entre Fin
de Siglo e a falsificación das contraetiquetas da Denominación de Orixe do
Ribeiro. De confirmarse, o Consello Regulador teria que suspenderá adega
como embotelladora de Ribeiro.

Congreso
de empresários

Ramilo defende
a importación
de leite ante
a oposición de
representantes
dos gandeiros
Uberdade de mercado e a competitividade foron os eixos das
ponéncias do congreso da Confederación de Empresários de
Galiza que se ven de celebrar en
Compostela. Cando ainda está
perta o descobrimento, ante a pasividade do governo galega, da
importación de leite francés para
ser comercializado como galego
Manuel Fraga afirmaba no acto
de inauguración que "o poder político debe contribuir a correxir os
posíbeis fallos do mercado para
fortalecer o seu correcto funcionamento".
(Páx. 11)

RAFAEL DIESTE E
ASUA OBRA
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Adianto de
O cervo na torre,
Prémio Xerais,
por Darío Xohán
Cabana
Ante o fracaso
dos intentos anteriores

Romai anúncia
unha reforma
para rebaix~r
as listas
de espera
. (Páx. 12)

Congreso do PNG-PG

Rodríguez Peña:
Temos acceso a sectores aos que
non chegan outros brazos do BNG'

1

"Hai pequenos e medianos
empresários que comezan a
pensar no nacionalismo. A
própria base do PP está inquieta polo desmantelamento
produtivo", sinala Xosé Henrique Rodríguez Peña, reeleito
secretário xeral do Partido
Nacionalista Galega-Partido
Galeguista que o pasado .día
5 celebrou en Vigo o seu V
Congreso. Peña afirma tamén que o PP sostense grácias ao "secuestro informativo que pratica".
(Páx. 16 - 17)
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Os produtores temen que todo quede en nada sob pretexto de non
·
prexudicar a todo o Ribeiro ·
1

O C~nsello Regulador poderia
-impedir embotellar Ribeiro
a Caves Fin de Siglo
HORÁCIO VIXANDE - XAN CARBALLA

As críticas á política do Consello Regulador da Denominación de Orixe son a conclusión última do descobrimento
_dunha prática fraudulenta que hai anos que era denunciada polo sector produtor, cuxa irreleváncia nos
instrumentos de control fai imposíbel unha auténtica política a prol da calidade do viña.

distinguir a
contraetiqueta auténtica
da falsa. A auténtica (á direita) ten a
numeración perfeitamente centrada e
máis nítida. A marca da Fábrica de Moeda e Timbre, na falsa ten a coroéUTiáis
grande pegada ao M.

"Unha pegatina que tiñamos as
Comisións Labregas hai vinte
anos resumia todo: «Matute e
Consello o mesmo aparello».
Outra dicia: «Matútannos o naso
viña e .fannos comulgar con rodas de muiño». Mentres o instrumento de control, o Consello
Regulador da Denominación de
Orixe, non funcione democ.raticamente e non sexamos os labregos os que mandemos, vai
haber fraude", dicianos Aristóbolo Quinteiro González, un produtor e vello militante do sindi- ·
calismo agrário nacionalista.
As adegas teñen unha importáncia decisiva no Consello Regulador porque a lei outórgalles un
peso moi superior que o que teñen os produtores. A representación por maiorias tampouco facilita a participación de todas as
sensibilidades no interior do
Consello; e daquela este só ten
o apoio das adegas. No caso do
Ribeiro, Arnoia é a mais poderosa, seguida da Cooperativa do
Ribeiro, ambas pesan especialmente nun Consello Regulador
cuxa estrutura é descalificada
por moitos produtores polo seu
escaso contido democrático.
"Ademais, hai dous anos, tras as
1 }~l}J ,.'Al }.J p_

eleicións, houbo un pacto entre
os adegueiros e o sindicato Xóvenes Agricultores, que está dentro da CEOE, e a maiores o presidente foi eleito a dedo por parte
da Consellaria de Agricultura",
protestaba Xosé Luis Fernández
Célis, de Unións Agrárias, que
controlara a dirección do Consello nun mandado anterior, no que
outro militante dese . sindicato,
Luis M ília, hoxe senádor do
PSOE, tora designado presidente
do Consello, ·cando Francisco Sineiro era, no governo tripartito,
Conselleiro de Agric~ltura.

3.000. Pois ben, levamos tres
anos nos que hai merma no viña polo clima e as embotelladoras sempre ·teñen existéncias".

Irregularidades
de sempre
"Sempre houbo problemas -di
Fernández Célis-, non hai que
esquecer que as contraetiquetas fanse na Fábrica da Moeda
e Timbre porque xa houbera falsificacións. Hai trampas porque
hai intereses económicos e políticos e estes están moi vencellados. Desde hai anos hai unha
situación de contínuo abandono
de cultivos, e se houbo en tempos 5.000 hectáreas en produción, hoxe hai entre 2.500 e

"A xente bromea e pede viño
sen falsificar", dicia Francisco
Alonso , proprietário do bar O
Morto de Ribadávia e pequeno
"Hai anos que denunciamos práticolleiteiro que
cas fraudulentas .
vende toda a sua
Mesmo estamos ·a
dicer que a uva foprodución
no
produción
bar. "Apenas peránea que se emprega para facer
den outro viño
redu,. cese,
que o da casa .
Ribeiro ven de Valdepeñas e da
ero as
De todos xeitos ,
esta notícia proMancha. No fundo
é o mesmo caso
embotelladoras voca un forte impacto no Ribeiro
que o do leite frannunha fican
e fai dano a tocés envasado co.
,
·
,,
dos. Mesmo o
mo leite galega",
sen ex1stenc1as tratamento infordicia Xosé Mauel
mativo dado non
Puga, do Sindicato
me parece o
Labrego Galega.
máis axeitado,
iso de dicer falsiO Consello" Reguficación de viña .no Ribeiro, sen
lador ten o ponto de vista aposto
máis, é moi confuso".
ao dos sindicalistas e produtores
de uva. "O noso control dase en
. todos os momentos do proceso
Competéncia desleal
de elaboración do viño. Sempre
e fraude ao consumidor
ten que haber un inspector preAntónio Lorenzo subliñou o dano
sente. Despois, contabilizamos o
número de quilos de uva que
xeral que pode facer ao Ribeiro
chegan ás adegas. Por cada mieste feito, pero o resto das parllón de kilos prodúcense 700.000
tes temen máis que n9n sexa
· litros e en función diso damos as
perseguido o delito, que incluiría
etiquetas, non hai trampa posío de falsificación de documentos
bel", explicaba o presjdef!te do . público~. "Noí] me ~~tra~aria que ,
\ }.;l, ~¿.;:.,
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Con sello.

António Lorenzo, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe do Ribeiro, asegura que non hai outro fraude posíbel que a falsificación.

quixeran calar o fraude sob pretexto de non danar máis ao Ribeiro, pero cómpre dar a coñecer
todo o que sucedeu en realidade", dinos Aristóbolo Quinteiro.

O Consello
Regulador -é
controlado palas
adegas,
precisamente onde
máis fraude pode
haber

"Aqui tamén hai competéncia
desleal frente ás bodegas honradas. A prática de Fin de Siglo é
desonesta por dobre razón. Dunha banda, porque recebe axudas
públicas e, por outra, porque defrauda falsificando viña. A axuda
da Administración non vai, en último termo, aos labregos, senón
que estes rematan cobrando menos, o que significa o empobrecimento da zona", explica o integrante de Unións Agrárias.
"A única resposta posíbel é ter
un programa agrário. Non se
poden anegar os meios de comunicación con propaganda sobre a calidade dos produtos galegas e despois non defender a
calidade real dos mesmos. Estamos diante do típico pelotazo
entre os representantes do Consello e algunhas bodegas como
Arnoia. A imaxe do Ribeiro depende case en exclusivo dun has marcas que, amparadas no
prestíxio conquerido por unha
publicidade pagada pola Administración, tratan de dar ao traste cos valores de sempre, para
adquirir a uva máis barata e defraudar ao consumidor", explicou Aristóbolo Quinteiro. +

A diferéncia está en descobrilo
política agrária que marxina os nasos sectores
A Xunta subvenciona a Larsa con 2.000 millóns de
productivos, mentres se prémian clientelarmente aos .
pesetas para benefi.ciar os recursos lácteos autóctonos
industriais, con ligazóns ao próprio PP, e se incentiva
pero esta empresa está a importar leite francés
o abandono da produción.
competindo direitamente coas nasas producións.
Tamén investiu máis de 1.000 millóns de pesetas en
La Patena, denominación·anterior das Caves Fin de
Se no primeiro caso a Xunta se ampara na legalidade
Siglo, para garantir a merca da uva aos agricultores ao - para amasarse a favor das importacións lácteas
mentres penaliza aos gandeiros e os forza ao
précio acordado, pero esta empresa non só non
abandono da produción, no segundo mostra a sua
cumpriu o pacto, senón que baixo a denominación de
inqapacidade para garantir a defensa dos viticultores
Ribeiro, está a comercializa,r viño traido da Mancha.
autóctonos. Desde hai anos se ben denunciando non
só a importación de viña e uva foránea, senón tamén o
Son, en duas semanas, dous claros exemplos da
papel cómplice do Consello Regulador do Ribeiro,
política agrária da Administración autonómica. A
copado polos matuteiros e controlado políticamente
diferéncia só está nunha legalidade imposta aos
polo PP. Desde San Gaetano, na vez de propiciar que
intereses galegas no eido lácteo. Asi, a Xunta
fose un verdadeiro garante de calidade, o que se fixo
defende como conforme á legalidade vixente a
foi acentuar o control político partidário con manobras
importación de ·1eite, mentres se ve na abriga de
túrbias, ás que non foron alleos alguns dos agora
perseguir a venda de viña foráneo baixo
presuntamente
implicados no fraude.
denominación galega. Pero ambos evidéncian unha
.'
.

Toda esta política está adubiada cunha propaganda de
consumo interno, como a de Galícia Calidade, na que se
teñen dilapidado máis de 2.000 millóns de pesetas e que,
na realidade funciona só como neboeiro que entolda unha
realidade de inoperáncia; pero tamén dunha aposta de
política agrária na que os productores son ollados como
suxeitos subsidiados nunha reserva autóctona cuxos
mercados serán abstecidos desde o centro de Europa.
Aqueles que no Partido Popular teñen claros intereses
nos sectores productivos galegas, e mesmo están
arraigados no país anímicamente, debían de darse
canta dunha vez das consecuéncias da política
xenocida que están a apoiar e optar por defender os
próprios intereses futuros, ·esquecendo dádivas e
prebendas actuais que, todo o máis, ao final,
conduc1raos a unha xubilación na que contempl~rán a
uns tillos sen futuro.•
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As

Cons~llarias

non se poñen de acorde entre si

Galicia Calidade aspira
a converterse en empresa .pública
O investimento publicitário
da campaña de Galicia
Calidade é un dos de
maís releváncia dos
efectuados pala Xunta.
Anúncios de TV e Prensa
fóra e dentro de Galiza,
culminan neste ano co
patrocínio do itinerário
europeu do Deportivo da
Coruña. En lndústria
queren convertir a marca'
nun· distintivo que aporte
exclusividade pero non hai
acordo con outros
departamentos.

O distintivo Galicia Calidade non se usa en
produtos, só é unha campaña publlcitárla.
A anicada etiquetaxe dos cartons Vega de Oro
só permltia coftecer que o leite era francés a un
especialista.
vivido nestes anos a respeito do
lndústria e
etiquetado foi, precisamente, en
Comérclo
contra de distinguir unha produnon reclama
que a
ción galega. O caso de Erica
etiquetaxe
Mel , un produto galega de alta
sexa máis
calidade, como a meirande parclara
ANDRÉS PANARO

e relativamente barato argallar esUn investimento continuado de
te organismo, que mesmo podecentos de millóns durante vários
anos, pode rematar convertido . ria unificar, en colaboración cos
consellos que expiden denominanunha simples repañota de carcións de orixe, "pero hai conselletos, sen incidéncia real sobre o
consumo e a economia dos pro- . rías que non están para labor".
ductos
galegas.
Galicia
Coexisténcia
. ca/idade, a marca dos anúncios
de "Holandés? Non, galega", asde distintivos
pira segundo fontes da Conselleria da lndústria a se converter
O conflito xurdido no Ribeiro, onen empresa pública que aporte
de se precisou da axuda da Fáco seu distintivo un plus de lexibrica Nacional de Moeda e Timtimidade aos productos galegos.
bre para evitar falsificacións, indica a importáncia.de contarmos
A cervexa Estrella de Galicia tecon un organismo que aporte
riase dirixido á Xunta interesada
unha información contrastada ao
por empregar este marchamo
consumidor, que quer saber se
nos seus produ~tos, pero atoestá a mercar un producto de
pou con que a iniciativa non paorixe completamente galega.
saba de ser un gancho publicitário que non oferece nengunha
A dia de hoxe nengunha marca
garantia engadida.
pode utilizar o distintivo sen autorización da Xunta, que por outra
Portavoces da Conselleria de lnbanda tampouco o concede pordústria entenden que seria doado
que non ten nengunha estrutura

que garante orixe, composición
ou, precisamente, calidades. Os
acordes básicos deberian tomarse entre as Consellerias de lndústri a e Comércio, Agricultura e
Pesca.
As denominacións de calidade
como no viño, a tenreira ou a artesania, brilan pala sua total auséncia en sectores estratéxicos
como a pesca, e recentemente
púidose comprobar no conflito
do bonito, onde afinal recurriuse
a un carimbo que houbo que argallar a última hora.

poden ser as claves da indecisión da Xunta. Que pasaría se o
leite Vega de Oro levase o distintivo Ga/icia Calidade? A Xunta,
que non dá a nengunha produción galega carácter estratéxico,
prefire gastar en pirotécnia denantes que en compromiso.

No que atinxe a Agricultura, o
seu estarzo promocional dos
productos galegas redúcese a
un orzamento de 387 millóns de
pesetas, desglosados en asisténcia a feiras (70 millóns), organización de exposicións, catas e xornadas informativas (65
millóns), campañas de promoPara Lídia Senra, secretária do
ción en centros comerciais (60
Sindicato Labrego Galega, "o
problema radica en que estas • millóns) e programas de control
de calidade (40 millóns).
son campañas de simples propaganda, pero detrás non hai unha
estratéxia de dese·nvolvimento
O absurdo
productivo". A necesidade de evido etiquetado
tar conflitos que poñan en evidéncia unha política contraditória
O único conflito de importáncia

te dos meles artesanos, levaba
as suas etiquetas en galega, un
uso que daba distinción engadida ao alimento.

Procurando ampararse en legalismos sobre a Lei de Etiquetaxe, Erica Mel tivo que demandar
a solidariedade das organizacións lingüísticas, para impedir
un atropelo que finalmente non
foi adiarite . A etiquetaxe, que
debe estar contrastada, non serviu recentemente para distinguir
un leite galega dun francés,
cando manifestamente se intentaba apreseotar o producto como cerne do país: o debuxo do
cartón era unha labrega muxindo unha vaca sobre o fondo dun
mapa de Galiza. Tres letras inintelixíbeis (CEE-F) no meio de
códigos de control , era todo o
que indicaba para saber a orixe
do contido e estaba poste no lugar menos visto do cartón . Desta volta non houbo nengun expediente.+
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AGRO ECOMERCIALIZACIÓN
PP e PSOE rexeitan unha moción nacionalista contra a compravenda das cuotas

Agricultura reduce en 3.000 _millóns de pesetas·
os investimentos nun ano crítico pcira o campo
• CARME VIDAL

público quen ten q_ue intervir".

O deputado do BNG,
Emílio López Pérez,
criticou no Parlamento a
decisión do conselleiro
Pérez Vidal de non
constituir un grupo lácteo
galega e si nalou a
necesidade de criar "unha
empresa mixta, con
capital da Xunta" na que
o que máis interesa é que
haxa "control e
responsabilidade do
governo galega diante
dun problema de mercado
que ten trascendéncia
internacional. Se eu fose
empresário galego pediria
intervención da
Administración pública
para defender o meu
mercado".

Compra-venda de cuotas
Emílio López apresentou no pleno do Parlamento unha proposición non de lei pola qu'e se instaba á Conselleria de Agricultura a realizar unha campaña de
información .sobre a "frauduléncia da compravenda de cuotas
lácteas ' entre particulares" que
foi rexeitada cos votos en contra
dos grupos popular e socialista.
Segundo López "a compravenda de cuotas é ilegal e estase
levando a cabo co amparo da
administración a1,,.1tonómica e
central. Con este sistema os
productores alemáns, franceses
ou belgas poderian chegar a
mercar a nasa cuota".

~
~

Pola contra, para o deputado
·socialista Francisco Sineiro "a
movilidade de transferéncia de
cuotas é un mecanismo importante no avance e na mellara
das explotacións".

<{

o...

-lB En canto ás cuotas, Sineiro maAnte a afirmación de Pérez Vida! de que xa existe un grupo
lácteo galego o deputado do
BNG respondeu que "axudar a
unha empresa nun momento
determinado non é ter unha estratéxia galega. O conselleiro
está intentando convertir as
subvencións que se lle entregan
a Leyma nunha tapadeira do
que en realidade ten que facer:
controlar o sector en canto ao
mercado".

O deputado do BNG Emilio López conversou cos concentrados en Santiago en protesta pola importación de leite francés.

Emílio López responsabilizou da
importación fraudulenta de leite
ao governo galego que, cun
11 % de participación en LARSA
"non pode dicer que non ten información sobre o que está a
pasar e é lamentábel como quedan tan tranquilos ao ver como
se perde o mercado do noso

.sector lácteo que ocupa a máis
do 12% da povoación activa en
Galiza".
En canto á redución nos presupostos para 1995 da Conselleria
de máis de tres mil millóns de
pesetas na partida de investimentos, explicada por Pérez Vi-

dal como necesária para conter
o déficit público, o deputado nacionalista advertiu que "cando
un país ten pouca soberanía,
cando ten recursos pero non capacidade de poñelos en movimento e o sector privado non é
quen de crear un mínimo de movimento económico, é o sector

~ nifestouse a prol da sua amplia<: ción mentras que Emílio lópez
sinalou que "nen o BNG nen os
labregos admiten que se lles poñan cuotas ao leite, a política de
cuotas é unha cuestión ideolóxica xa que científica e socialmente é impresentábel" e engadiu que o governo Fraga está a
traficar "ca leite, co que se está
a perder o mercado, os labregos, a indústria, as ganas de
traballar e un sector de futuro".•

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
Indignación entre os produtores e protestas das pequenas indústrias

O leite francés xa está no mercado galego
•X. CARLOS GARRIDO
O alixo de leite francés interceptado a semana pasada polo
SLG, e do que fara solicitada a
destrucción, xa está nos Hipermercados de Galiza.
O leite francés que se vende en
cartóns de marcas ubicadas en
Galiza, está xa nos centros de
consumo galegas. na Galiza
prodúcese máis do que se consume, polo que a xustificación
alegada a nivel estatal non seria válida no contexto do mercado galega, no cal non seria
preciso a importación para
abastecer a demanda.
Pastos eñ contacto con indústrias lácteas, dásenos a enten-

der que salvo as pequenas
queixerias, existen outras grandes empresas que realizan esta práctica. Se ben non existe
un etiquetado claro que o indique. En todo caso, prodúcese o
paradoxo de que LARSA vende
o leite galega á andaluza Puleva para logo comprar o leite na
Franza e colocalo na Galiza.
A empresa LARSA entrou en
crise en Decembro do 89. Daquela a Xunta, governada polo
PSOE, concédelle unha subvención de 750 millóns de pta.
á que Fraga, en plena campaña eleitoral, se opuxo. En Xullo
do 90, convócase unha tractorada de dous dias,· que é suspendida diante do acorde ao
que chega o presidente da

Xunta co SLG de refrotar LARSA, solucionando os impagos,
e deixándoa en mans galegas.
A Xunta incumpre o acordo e finalmente promove a venda á
multinacional francesa ULN,
pero os impagos continúan. En
Outubro do ano 91 a Xunta
concede a LARSA unha subvención de 1.900 millóns de
pts. a cámbio de que recolla e
transforme o leite galega, fixándose unha cantidade de 400
millóns de litros anuais. Desde
ese momento prodúcese un
continuo abandono de recollidas e desmantelamento das
plantas transformadoras que
existen en Galicia. E ninguén
se acorda do compromiso de
recoller o leite galega a cámbio
dos 1.900 millóns.

Prezos subvencionados
A Xunta ampárase en que todo
o proceso é legal. Pero o SLG
pronunciouse a favor de impedir
as importacións; Non importar
tamén é legal, defender os productores galegas tamén é legal.
Para o SLG a apelación á lega1idade é hipócrita: "Como se
eles non fosen quen fixeron as
leis, e quen as poden cambiar.
Un lexislador non está para dicer o que é legal ou non senón
o que é xusto ou deixa de selo
e lexislar en consecuéncia".
As pequenas empresas lácteas
galegas teñen felicitado durante toda esta semana ao SLG.
Están a sufrir unha competéncia desleal dos proouctos che-

gados de fóra, e segundo declaraba _un xerente dunha queixeria: "E imposíbel que os holandeses coloquen aqui o seu
queixo máis barato que o noso
sénón estivese subvencionado
polo -seu governo para quedarse co noso mercado. Para producir un quilo de queixo son
precisos 1Olitros de leite, que
custan a 45 pts. cada un. Como
poda alguén vendelo a menos
de 450 pts. o quilo se non está
subvencionado?".
A indignación entre os productores é cada paso máis xeralizada. "Até agora dixéronnos
que sobra leite, que sobran labregos, que sobran vacas, e
agora queren xustificar as importacións en que falta leite".+

DIAS
XOSÉ LOIS

(A PALOM\NAOOS~
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• Apoio sindical á·
comisión do
· Consello da
Xuventude
Os catre sindicatos con
representación no Consello da
Xuventude, CCOO, CIG, UGT e
USO, comunicaron nesta
semana o seu apoio á actual
comisión permanente do
Consello da Xuventude. As
centrais sindicais afirmaron que
o proceso de eleición do xerente
foi "limpo e aberto". Asimesmo,
apoiaron a pluralidade do
Consello da Xuventude e
calificaron de "actuacións
teatrais" os motivos alegados
polos membros da comisión
permanente que demitiron. +

•VIII Congreso da
Unión do Povo
Galego

• lnácio Martínez
Orero sae en
liberdade

•Maioria dos
republicanos nas
eleicións ·
lexislativas . de
EEUU

Os vindeiros dias 26 e 27 de
Novembro, a UPG vai celebrar o ·
seu VI 11 Congreso en Santiago
As Juntas Galegas pola
co lema Nacionalismo. Forza de
Amnistía comunicaron que o
vindeiro 18 de Novembro, o
Progreso. Un dos pr.incipais
pontos a debatir é a necesidade
preso independentista lnácio
O Partido Republicano
conseguiu a maioria absoluta no
do nacionalismo de asumir
Martínez Orero, sairá do cárcere
· responsabilidades de governo.
Congreso e no Senado, tras as
de Valdemoro en Madrid.
eleicións lexislativas en Estados
Martínez Orero cumpria unha
Falarase tamén da situación
Unidos. Bill Clinton laiouse do
social do nacionalismo a nível
condena de seis anos e un dia
mundial e, máis
revés que vai recibir no seu
por pertenza ao Exército
especificamente, no país. O
_ mandato co novo panorama
Guerrilheiro do Povo Galega
político nas duas cámaras
proceso privatizador do sector
Ceibe e a sua liberdade débese
norteamericanas: Dez estados
ao cumprimento da metade da
público e a subordinación
gobernados por demócratas até
pena. O recebimento,
económica do poder político na
Galiza serán outros temas de
agora, pasaron a mans dos
organizado polas Juntas será o
interese nas ponéncias a
republicanos, entre eles, Nova
dia 19, ás cinco da tarde, na
York eTexas.+
debate.+
. Avenida do Mar, en Ferrol. •

• UGT denúncia a
estratéx.ia do
"Sindicato
lndependente"
UGT de Galiza ven de
elaborar un comunicado no
que denúncia a atitude élo
denominado "Sindicato
lndependente" nas eleicións
sindicais. UGT valora
positivamente o
desenvolvemento das citadas
eleicións pero chama a
atención sobre a estratéxia
utilizada nas pequenas e
medianas empresas pala
Confederación de
Traball~dores lndependentes
e o seu sindicato, con sede
en Madrid, pala que se
envioµ aos empresários as
instruccións necesárias para
que nomearan a candidatos
ás eleicións entre os
traballadores.
Nas circulares enviadas por
este sindicato e sobre as que
UGT fai a sua denúncia,
oferécense para traballar
conxuntamente cos
empresários para facer fronte
a sindicatos como UGT e
CCOO. A Unión General de
Traballadores ere que está
ante unha campaña
antisindical e pergúntase
quén financia e está detrás
da denominación "Sindicato
lndependente". +

•Campaña de
axuda ao Sahara
Os campamentos de
saharauis en Arxelia soufriron
inundacións polas últimas
riadas debidas ás intensas
choivas e esta é a razón pala
que o sindicato CIG
emprende unha campaña de
axuda para o povo saharaui.
Diferentes organizacións
comezaron a recolla de
víveres e mantas xa que os
asenatamentos perderon
moitas das suas reservas
para o inverno. Todo o que
queira contribuir a esta
campaña pode dirixirse á
Asociación Amigos do
Sahara a través do múmero
de teléfono (986) 22 12 47. +

• S~undada maioritariamente a fOlga do ensino
Alumnos e mestres de Ensino Medio secündaron unha folga o Mércores ·convocada pola Plataforma pola Defensa do Ensino Público. Concentracións diante da
Conselleria de Educación en Santiago, e
diante de delegacións e concellos neutros
pontos da Galiza, protagoniza~on a xornada de protesta. Segundo o sindicato CIG,
o paro puido alcanzar ao 90% dos centros. As diferentes reclamacións teñen un
ponto de confluéncia comun: o estancamento dos presupostos destinados á Educación. Os sindicatos queren conseguir
unha negociación co conselleiro Xan Piñeiro Permuy.

tras privados. Por exemplo, na Coruña hai
un déficit de prazas para os estudos de
Administrativo p·ero, por outro lado, hai catro centros privados que ofertan esa rama.
Dase un trasvase de alumnos da pública
á privada e se sofoca o conflicto", di o responsábel da CIG.

O transporte tamén está sendo centro das
protestas dos estudiantes. A Conselleria
emitiu unha circular na que se dixo que os
alumnos non tiñan dereito a transporte se

O próprio conselleiro descalificaba nun
medio radiófonico a incidéncia da folga,
declarando que participaran un múmero
ínfimo de mestres e que os alumnos marcharan para casa a media mañán. Xosé
Manuel Iglesias, secretário nacional de
Educación da CIG, afii'mou que Piñeiro
Permuy desfiguraba a réalidade. "Podemos asegurar que esta folga tivo un seguimenté> maioritário e unha incidéncia importantísima. Houbo concentracións de
alumnos en todas as cidades e o paro
afectou a un 90% dos centros", afirmou.
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Os problemas das aulas, da.s prazas e do
transporte respostarian, a unha reivindicación importante: o escaso aumento dos
presupostos de Educación. "Os presupostos non contan co aumento do IPC",
afirman.•

A ministra de Xustiza de Irlanda, Maire
Geoghegan Quinn, anunciou a saida de
prisión antes do Nada! dalguns dos cincuenta presos do IRA'que están nos
cárceres irlandeses. Esta medida, despois de dous meses do alto ao fago
anunciado polo 1RA, é unha das reivindicacións do movemento nacionalista irlandés. O partido político Sinn Fein esixira a transferéncia ao Ulster dos presos
das cárceres de Irlanda e Inglaterra.•

• XulS,ados o alcalde ·
e seis concelleiros de.
Muxia
O Luns foron xulgados na Audiéncia
Pr0vincial da Coruña o alcalde de Muxia, Xan Bautista Pose Paz e seis concellais, todos do PP, por presuntas adxudicacións irregulares. O anterior alcalde de Muxia, Xesús Maria Barrientos
fara inabilitado pola adxudicación de
obras a unha empresa da que era titular un concellal que tamén foi condeado. Agora, no xulgado, Pose Paz, tivo
que respostar sobre a adxudicación
das obras ás mesmas empresas e enfrontarse coa acusación particular que
levou a cabo o ex-alcalde, Barrientos. +

• Manifestacións
contra leltsin no
aniversário da
Revolución.
Miles de persoas sairon as ruas, non
só das cidades rusas senón neutros
estados da CEI, para conmemorar o
77 aniversário da Revolución de Outubro de 1917. A manifestación máis numerosa transcorreu polas ruas de Moscú , onde os asistentes portaban os retratos dos líderes comunistas da Revolución e coreaban consignas contra a
política de Boris leltsin.•

•Os imigrantes xa
non .teñen direitos
en Califórnia
O mesmo dia das eleicións lexislativas
norte-americanas, o Estado de Califórnia votaba a aprobación da proposta
187 que non é outra cousa que a negación do direito a servizos sociais dos
nmigrantes ilegais. A campaña para a
aprobación desta proposta discriminatória foi levada a cabo por multimillonários
republicanos, entre eles o candidato a
governador Pete Wilson, que argumentan que dar escala e atención sanitária
aos imigrantes, na sua maioria hispanos, custa 375.000 millóns de pesetas
anuais. O que non proclamaban os republicanos na sua campaña racista era
que os braceiros ilegais son os que contribuen en grande parte ao mantimento
da agricultura en Califórnia.+

•A oposición
contrária ao ente

Portos de Galicia

Para o sindicato nacionalista a conflictividade nas ensinanzas médias non chega a
máis, nalgúns casos, porque os estudantes buscan vias alte~nativas. "O grande ~
problema deste ano foi que moitos rapa- ~
ces de Formación Profesional quedaron Q
sen prazas nos centros. A única solución ~
que~ se 11.eso-ofert~ .rnatú~ulars@ · inos,,G8n-

habia algun centro de FP máis perto do
que elexiran, mália que non fose a especialidade escollida. Segundo a CIG, este é
un conflito que atinxe á Conselleria e aos
empresários do transporte.

• Excarteración de
presos do I~

z

<x:

O Parlamento aprobou o Martes a criación do ente Portas de Galicia cos votos do PP e a oposición do PSOE e
BNG. Este organismo encargarase da
xestión das instalacións portuárias que
dependen da Administración galega.
Francisco Trigo, deputado do BNG, criticou a constitución deste ente por con.s ideralo "falto de sentido". Tamén
apontou que as actividades deste organismo poden ser desenvolvidas nos
portas e que se trata de "criar un novo
chiringuito para, despois, ·criar outros
subsidiários". +

ALIZA E M NDO
ELEICIÓNS MUNICIPAIS

Xoán Fernández ere inevitábel apresentar duas listas do PP no Ferrol

Os comicios municipais -poden representar
a volta ao localismo da direita galega
En Vigo, Pontevedra e nun bó
número de concellos de Ourense, xentes próximas ao Vitorino·
Núñez, con ou sen o seu consentimento, tentan tamén montar unha estrutura de poder alén
do PP por se fose necesário voltar a Centristas de Galiza. En
concellos como no Carballiño
andan suculentas . ofertas económicas polo meio. Na capital
do Lérez, os problemas de Rivas Fontán coa xustiza ·poden
deixalo aparcado na sua carreira en pos da presidéncia da Deputación. O actual alcalde, Xavier Cobián, despois de andar
decindo que non recuncaria,
anúncia outravolta a sua candidatura, mentres Eládio Portela,
aspirante tamén ao número un
da lista do PP , trata de facer
méritos ante Cuiña, apoiando a
peaxe desde a Cámara de Comércio que preside.

•A. EIRÉ

O ex conselleiro de
lndústria Xoán Fernández
afirmou nunha rolda de
prensa convocada no
próprio Parlamento que
ere inevitábel que se
apresenten duas listas
conservadoras no Ferrol.
As desputas xurdidas no
seo do PP na capital
departamental, son só o
exemplo máis nídio
dunhas liortas sucesórias
que poden retrotaer ao PP
á situación de división á
que veu pór fin a chegada
de Fraga lribarne.
As liortas intestinas da direita
galega voltan a aflorar nunhas
vísperas eleitorais marcadas
pola sucesión na cabeza do PP
de Fraga lribarne. A trégua imposta polo Presidente da Xunta
aos diferentes bandos toca ao
seu fin. O ex Conselleiro Xoan
Fernández afirma que "é inevitábel a apresentación de duas
listas conservadoras no Ferrol"
e demanda un congreso extraordi n ário na capital departamental que elixa ao candidato.
Pero Romay, como presidente
provincial do PP , que impuxo
unha xestora hai sete meses
para convocar un congreso local que adía mes tras mes, pretende que sexa precisamente
esta xestora a que nomee ao
candidato a alcalde departamental .
Xoan Fernández afirma que non
só canta co 82% da militáncia,
co apoio dos actuais concelleiros, agás dous, senón que comeza a elaborar un discurso local i sta no que demanda que
"Ferrol deixe de estar tutelado
pala Coruña" e, para non quedarse corto, tamén mostra o desexo de emanciparse das direccións do partido en Compostela
e Madrid.

Non depender
politicamente

Xoán Femández representa o elemento máis contestatário dentro do PP.

Fin da trégua
Pon así fin a unha trégua nunha
direita galega movida por intereses localistas máis que por unha economía nacional e atada a
Madrid mentres este teña poder.
Os acordos e imposicións internas que funcionaron con Fraga,
xa non son válidos nen respeitados. O presidente sabe que nen
sequer respetarían ao seu sucesor, esa é fundamentalmente
unha das razóns polas que se .
nega a delegar o mando.

Fraga lribarne, na vez de pór fin
á liorta, afirma que non vai entrar no litíxio polo que, como escribía Luis Villamor, "o patrón o
que fai é darlle máis corda ao
asunto e lavarse as mans", seguindo unha política de selección natural do seu sucesor: o
que sobreviva terá ás millares
condicións naturais.
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Pero a estrutura provincial emanada no tardofranquismo e traspasada primeiro á UCD e lago
ao PP, pode agora racharse tamén a favor dun localismo no
que impera tanto o eleitoralismo
como o afán por colocarse na
carreira sucesória.

de Laracha, Xesus Rama, apoiarán a manifestación contra a peaxe na autopista Coruña-Carballo.
Xavier Cobián en Pontevedra
arremete contra da Xunta por
mor do campus e ten que sair ao
atallo o próprio Fraga. António
Ramilo critica tamén a peaxe e a
construción de parques empresariais. Os distintos baróns desputaron cada peso dos orzamentos
e nengun conselleiro quixo deixar
a sua poltrona para baixar aos
comícios locais, temerosos de ir
por votos e atoparse sen sitial.

Asi, en Vigo, Manuel Pérez non
ten reparos en contradicer a Fraga lribarne e demandar a gratuidade no tramo da autopista que
circunvalará á cidade. O alcalde
de Carballo, Manuel Var:ela e o

'Cacharro Pardo está disposto a
¡ auspiciar en Lugo unha forza própria,
segundo manifestou a A Nosa Terra
!. un alcalde lugués'.

l

Os Nacionalistas de Galicia, afíns a Vitorino Núñez, están a propiciar as
·
suas próprias candidaturas.
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Correcclón·llngüistica: Femando Carballa:- -

Pola sua banda, Cacharro Pardo
está disposto a auspiciar en Lugo unha forza própria. Segundo
nos manifestaba un alcalde lugués, "se Cacharro non se doblegou ante Barreiro nen ante
Fraga sequer, non irnos permitir
agora que, se chega o caso, nos
anulen desde Santiago e menos
que nos diten a política desde
Madrid". Desde as mesmas fileiras afírmase que "hai no partido
quen está seguro de que ao.chegar Aznar a Moncloa poderá
aglutinar Galiza como fixo Fraga,
pero non se éJecata de que os
nasos intereses chocan con ese
grupo de Madrid. Se fose preciso
ainda estariamos dispostos a resucitar unha espécie de Coalición Galega. Alguns fichamos
por Cacharro, non polo PP".+

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Pan (BergantiñoslieDaniel Lazaré, Per,i Rei (Euskadi), Paco Soto

Na Coruña, con liortas entre os
grupos de capital tampouco o
PP vai representar a toda a direita. Se Francisco Vázquez non
forma unha candidatura independenté porque ainda alenta
expectativas personais no partido, un grupo de empresários está disposto a propiciar unha
candidatura que lle sirva de bisagra nun novo mandato. Esta
candidatura "coruñesista", tentaría restarlle votos ao PP de Romay, ao tempo que lle serviría
de apoio ao actua~ alcalde para
non ter que contar co BNG nun
novo governo no que o PSOE
posibelmente non acadará
maioria.
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ECOLOXIA ESOCIEDADE

BNG e PSde G-PSOE defenderon no Parlamento a produtividade das fragas

Poderia reducirse o espazo protexido no Parque do Eume
•C. VIDAL

A comparecéncia do conselleiro
de Agricultura Tomás Pérez Vidal, para dar canta das actuacións da Xunta no plano de ordenación de recursos das fragas do Eume, foi considerada
pola oposición seródia e tímida.
Pérez Vidal xustificou a declaración do parque argumentando
razóns meioambientais pero

non convenceu á hora de apresentar as compensacións económicas para os afectados.
Ante as 276 alegacións pres·entadas, o conselleiro sinalou que
"é previsíbel que o espazo afectado pola declaración (1900
hectáreas) se reduza".
Outras actuacións que Pérez Vidal
presentou en pleno foron abrir novas vias de negociáción cos afee-

tados e a posta en marcha dun
plano de. desenvolvemento local.
Na sua intervención, o deputado
do .BNG Francisco Rodríguez
criticou a ambigüidade da administración e defendeu a productiyidade da fraga. Segundo Rodríguez, "non se pode tocar ás
areas de explotación leiteira senón que teñen que figurar no
plano de desenvolvemento local

como un sector principal da
nosa economia e alertar tamén
de que se pode cortar madeira
cun plano de uso, que non só se
pode desenvolver cultura e ciencia senón tamén froitos'.'. O deputado nacionalista manif~stou
a necesidade de elaborar un
novo plano no que se consulte
previamente "aos veciños, ao
parlamento, aos concellos e aos
grupos ecoloxistas e no que fi-

guren as formas de compensación e propostas de compra".
Pola sua banda, o deputado do
PS de G-PSOE Francisco Sineiro
calificou a comparecéncia de Pérez Vidal de ''tacaña á hora de valorar asituacióh das persoas residentes na zona" e lamentou que o
goberno se limitase a realizar declaracións formais de intencións
sen presentar alternativas.•

SI AOS PARQUES NATURAIS
NOVA. RESPOSTA AO SINDICATO LABREGO
XoAN CARWs CAlmEmA

A postura do SLG sobre os Parques Naturais, desde o meu ponto de vista errónea, abre sen embargo un debate interesante ao que me gostaria aportar algo.
Supoño que non faria falta· dicelo, pero,
por se acaso, quera aclarar que a .miña
crítica desta postura fágoa desde o compañeirismo e non desde o antagonismo a
un Sindicato que ten amosaqo de abando a corrección das suas análises sobre
o agro galego. Se cadra por iso, o seu
posicionamento sobre este tema nos resulta tan surprendente.
Penso que a postura do SLG parte de
análises moi interesantes para avanzar
na clarificación ideolóxica de determinadas cuestións. Nese senso considero
que o SLG está moi atinado nas seguintes cuestións:
-Na crítica de que a política de parques
naturais poda ser unha simples operación propagandística que encobra a permisividade cunha agresión xeralizada
contra o meio ambiente.
-Na defensa dos labrego/as afectados
pola declaración de Parque Natural, no
senso de que non deben ser eles quen
carreguen cos custos económicos dunha
medida que nos beneficia non só a todos
os galegas e galegas, senón mesmo a
toda a humanidade.
-Na valoración do papel dos
labregos/as na conservación da natureza, moitas veces desprezados por certos
"ecoloxistas".
-Na defensa da agricultura como unha
actividade produtiva frente a quen, oferecendo como pretexto alternativas de terciarización, intenta deixar o meio rural
convertido nun deserto económico.
Sen embargo, ao meu entender, a partir
destas premisas correctas tíranse unhas
conclusións que están moi equivocadas.
Procurarei sintetizalas :

1) A érítica da política oficialista dé parques naturais debe facerse precisamente
pola sua insuficiéncia e polo seu carácter
de rnera actuación ritual, pero nunca nos
debe levar a cuestionalos en si mesmos
xa que son unha necesidade obxectiva e
evidente. Se se empeza a actuar con algun, benvido sexa. Do contrário, e salvando as distáncias, é como se a crítica
que lle tacemos desde o nacionalismo á
postura ritual da Xunta sobre o idioma
nos meios de comunicación nos lévase a
concluir que non debe haber unha Radiotelevisión Galega.
· Surpréndeme esta postura por canto o
SLG non actua asi noutros eidos. Por
exemplo a crítica á Concentración Parcelária non os leva a afirmar que debe continuar o minifundismo mentres non se
f~ga en condicións. A conciéncia de que.
a política de preios non soluciona nada,
sen unha axeitada política de estr~turas ; -

non empece que se
loite por contratos e
prezos máis x'ustos.

------------'A crítica da política

unha incomprensión
desconsiderada deste xeito de manter a
relación coa natureza
que teñen as clases
populares, ás que se
lles impuxo viver en
"colmeas" inabitábeis. Unha actividade
que é necesária, entre outras causas,
para manter o equilíbri o psicolóxico e á
que ternos tanto direito como os que
quedaron no meio rural ou como as clases dominantes que
si teñen os seus refúx i os naturais sen
nengun deterioro e pouco lles importa o
papel social da conservación da natureza. A min recórdame esta postura á crítica que se soe facer sobre a suxedade
dos bairros marxinais.

oficialista de parques naturais debe facerse
pola sua
insuficiéncia, pero
nunca nos debe
levar a cuestionalos
en si mesmos'

No caso dos parques
naturais, a oposición
do SLG é máis grave
se cadra porque estamos a talar de conservación de ecosistemas óu espécies que
de perdérense poderia
ser irreversíbel. Cando
se fixese esa ordenación global que solicita
o Sindicato, moitas
causas xa non terian
remédio e mesmo teríase perdido un potencial económico impresionante como pon de manifesto Carlos
Vales no seu ensaio sobre a conservación
de espécies (pensade por exemplo nas posibilidades dunha investigación sobre deter- ·
minadas ervas medicinais, por exemplo).
Neste sentido a defensa dos labregos e
labregas afectadas debe ir unida, ao meu
xeito de ver, a unha crítica de xeito de
actuación, · do método seguido e mesmo
da proposta concreta, pero nunca da
descalificación dunha medida absolutamente necesária desde o ponto de vista
do conxunto da sociedade galega.
2) Máis preocupante me parece a revitalización do conflito vila-aldea que parece
que se está a facer tora de contexto.

No discurso do SLG dá a impresión de
que os labregos/as son os únicos que teñen que dicer sobre a· conservación da
natureza e as actuacións no meio rural.
Sen embargo eu -creo que unha causa é
valorar o seu papel e a sua preocupación ,
moitas
veces
case en exclusiva, na conservación dun ben que
empeza a ter
unha grande consideración social e
outra, moi distinta,
esquecer que a
conservación da
natureza é un interese colectivo,
tamén dos que vive m os no meio
urbano ..
A crítica desprezativa dos "domingueiros" (eu
considérome
un deles)
amos a

HERMO

3) A defensa da actividade agrária como
actividade produtiva non pode pechar os
ellos a unha realidade evidente que é a
existéncia doutras actividades económicas no mundo rural que non necesariamente teñen que ser a produción de alimentos. Sempre as houbo (carpinteiros,
ferreiros, canteiros, ... ) e só a imposición
dun sistema económico en función das
necesidades alleas está levándoas á sua
desaparición. Pero eu penso que unha
alternativa de futuro para o meio rural
hon pode esquecerse de contemplar as
antigas e as novas de acordo co momento histórico no que vivemos.

dores e pescadores (non entro a analisar
estas práticas) e dos miles de millóns
que moven estas actividades no sector
servizos nas vilas, pero tamén en aldeas.
No mesmo sentido, e un erro non decatarse de que a conservación da natureza é
unha necesidade social e que, ao igual que
se paga con cartas públicos a funcionários/as para exercer outras actividades non
produtivas, como o ensino, a medicina ou a
recollida de lixo, do mesmo xeito haberá
que pagar aos coidadores/as da natureza,
que terá que converterse nunha profisión
dos habitantes do meio rural, tan digna
coma a dos productores/as de alimentos.
En moitas ocasión o poder utiliza, no debate social, propostas correctas que nunca pensa executar para contrapolas
como alternativas que xustifiquen medid as contra as clases populares. Por
exemplo, cando o PSOE defende as cuotas do leite, contraponlle como alternativa
a diversificación da produción. Se aqueles que defendemos a produción láctea
facémolo combatendo a diversificación,
estamos caindo nunha trampa que nos
levará a perder o debate social, porque
todos/as sabemos que a diversificación é
tan necesária coma o mantimento dun
importante sector lácteo.
Do mesmo xeito se contrapomos a agricultura como actividade produtiva frente
ao turismo rural ou a conservación da natureza, estamos caindo na mesma trampa, porque hoxe é unha das nasas posi bilidades de futuro. Desde o meu ponto
de vista a postura correcta é, precisamente, demostrar que todo vai unido e
que debe converterse en realidade aquilo
que se utiliza só como pretexto. Non se
trata de que a Xunta teña un proxecto de
turismo rural ou de parques naturais frente á agricultura produtiva, senón de que,
precisamente , non teñen proxecto nen
para unha causa nen para a outra.

Hoxe en dia haberá que recoñecer que o
meio rural debe cumprir unha función
produtiva, pero tamén social e recreativa.
As actividades económicas no sector servizos pasan a ter un grande interese económico.
Non
é
n a d a
Polo contrário haberia que apostar por uti novo, por
lizar as avantaxes comparativas da Galiza
neste terreo. A agricultura tradicional (deoutra banda. Pennominación que me gesta máis que a de
biolóxica), as producións complementares
semos
nas cantido bosque, os produtos artesáns, o turismo rural mesmo, se está ben concebido e
nas que
planteado, abren unhas posibilidades
viveron e
vi ven .económicas impresionantes e moven,
desde . hoxe xa, milleiros de millóns de pesetas
hai temna economia sumerxida. Contrapoñelos á
po
a actividade produtiva agrária é facerlle o
xogo a quen quer que queden como necon ta
dos cagócios especulativos duns poucos.
za Oxalá que este debate sirva para que to.dos/as reflexionemos sobre estes aspectos, porque, ao meu entender un desenvolvimento axeitado das premisas de partida ás que fixen referéncia poderia ser
unha aportación de grande importáncia
sobre a loita ecoloxista e agrária. •
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V1AS DE COMUNICACIÓN

O Sábado 5 de
Novembro
manifestáronse na
Coruña máis de 2.000
persoas "para non
perder o tren", esixindo
a millora das liñas
ferroviárias e a
potenciación deste meio
de transporte, dentro
dunha campaña que se
está desenvolvendo en
toda Galiza auspiciada
pela Mesa pola Defensa
dos Camiños de Ferro.

Máis de duas mil persoas ma:nifestáronse na Coruña
11

Para non .perder o tren"

mos durmir, pasaban trens a todas as horas, agora só pasan
dous mercadurias á mañanciña".

Calidade de vida

Pero habia comentários máis
. técnicos. Membros da Mesa dician que "dos máis de 1.000
quilómetros de ferrocarril, apenas hai tramos electrificados, e
tampouco de doble vía" (... ) "A
Coruña é a única capital de próvincia de todo o litoral peninsular que non ten liña electrificada"
• B. LAXE/ A CORUÑA
(.. .) "A electrificación non só é
Os manifestantes que saian de
limpeza, rapidez, por maior aceLugo non puideron vir en tren.
1e ración, senón auséncia de
Despois de agardar máis de
contaminación acústica" ...
meia hora na estación luguesa,
foron informados de que o CataO parlamentario do BNG, Franlán viña con máis de unha hora
cisco Rodríguez afirmaba que "a
de retraso . Os de Monforte teXunta ten aceitada a redución
rian que terse levantado ás seis
de servízo. Pon a disculpa de
da mañán para poder desprazarque ten un estudo sobre os inse no ferrocarril á Coruña. Os de
vestimentos que haberia que faOurense terian idéntico problecer, pero non reclama que astes
ma. Os de Ferrol si que chegase realicen". Manuel Lago, de
ron no tren cunha hora de anteCCOO, comentaba como "o inlación . No camiño botaron hora
vestimento no ferrocarril, fronte
e meia máis. Non é de estranar.
ao das estradas, ten unha relaO tramo Betanzos-Ferrol é o
ción de 1 a 40".
máis lento de toda a península,
35 quilómetros por hora de meia
Adega repartia unha folla volancando a causa vai ben . O tren
deira na que relacionaba meio
na Galiza pérdese polo retraso.
ambiente e transporte: "unha tonelada transportada por tren esi"Correde menos, ides máis á prexe a queima de 4 veces menos
sa que o tren", dicianlle alguns
combustíbel que se se transpormanifestantes das segundas fileita en camión (... ) Unha via doble
ras aos da pancarta. Pero os inpara o ferrocarril ocupa 4 veces
tegrantes da Mesa colleron camenos espazo ca unha autoesrreira e chegaron a tempo de que
trada e tres veces menos ca undescargase un trebón que petanha autovía ( ... ) A construción
do nos paraugas facia case impodunha liña ferroviária implica
sibel escoitar o manifesto lido pomoito menor gasto e xera menos
lo xornalista Manolo Rivas ante a
necesidades e consumos supleDelegación do Governo.
mentários (aparcamentos, policía, sistemas de regulación ... ) ca
Ali andaban os do BNG , con
unha estrada (... ) A mortalidade
parlamentários autonómicos, depor automóveis na Galiza é
putados provinciais , alcaldes e
duascentas veces superior á do
dirixentes á cabeza, estaban os
tren (... ) O tráfego na estrada é
representantes de EU , os de
unha crescente ameaza para a
CCOO, UGT, CIG e CGT. Non
calidade de vida no planeta (... )
había nengun representante do
O único argumento a favor do
concello de A Coruña. Pero estransporte por estrada é o de setaba a Federación de Asociaren a alternativa preferida palas
cións de Viciños , e a AAVV de
multinacionais do automóbil, do
Sésamo-Sueiro ; os da Raxeira
petróleo, polo enxámio de emde Parga, que teñen as suas
presas da construción que partipróprias mobilizacións indo en
cipan nelas, e polos políticos á?
tren até Begonte máis de 200 vique están ao seu servizo".
~
ci ños . Habiaos de Monforte ; e
~
unha muller de Curtis que ten a
Alguén cantaba: "chco-chuco- .¡a
chu; o dez por cento das auto- g¡z
sua casa perta da estación ilustraba o descenso do tráfico fevías, manda máis calor que a ~
máquina do tren". t
A ameaza de chúvia fixo que a manifestación discorrese case amáis velocidade que o tren nalguns tramos de Galiza.
rroviário: "antes case non podía-

Cuiña elude responsabilidades sobre a precarización do tren

O BNG critica a auséncia de medidas concretas
para revitalizar o ferrocarril
O Conselleiro de Ordenación do
Território Xosé Guiña Crespo
respondeu á interpelación do
BNG sobre a modernización do
ferrocarril sinalando a necesidade de "correxir o desequilíbrio e·
a débeda histórica con Galiza"
pero sen propor medidas concretas para o desenvolvemento
do transporte ferroviário:
Guiña remitiu a responsabilidade do desmantelamento do tren
en Galiza ao PSOE ao· tempo
que sinalou que "o BNG e o PP
creceron porque a xente percebe que son forzas políticas que

se preocupan por Gal iza".
Na interpelación do BNG requeriase da Xunta que respondera
sobre "os plans concretos para
esixir do Governo central os investimentos necesários con prazos definidos·para dotar a Galiza
dun servizo de ferrocarril moderno e con futuro". O deputado nacionalista Guillermo Vázquez
responsabilizou ao governo galega de non tomar un ha postura .
decidida na defensa do tren á
vez que advertiu que "Galicia fica unha vez máis marxinada dos
plans do Governo do Estado".

Os nacionalistas criticaron que,
alén de non ter rexistado investimentos nos anos pasados,
non exista para o ferrocarril
"nengun plano concreto de actuación, con dotación económica e prazos precisos, dirixido a
mellorar este médio de transporte".
A deputada do PSdeG-PSOE ·
Mª Antónia Alvarez coincidiu na
necesidade de revitalizar o ferrocarril pero, á sua vez, acusou
á Xunta de ser cómplice de
Rente na precarización deste
transporte.
·

Sensibilización popular
As continuas mobilizacións da
Plataforma pala Defensa do
Tren notáronse no ánimo dos
grupos parlamentários socialista
e popular á hora de respostar á
interpelación do BNG pero nengu n deles asumiu competéncias
ao respeito da mellara do ferrocarril.
Para o BNG o transporte ferroviário en Galiza camiña cara unha precarización progresiva sen
que a administración centr~I e
autonómica se comprometan de

xeito decisivo no seu desenvol-:
vemento. A interpelación alerta
ante unha situación na que se
"pechan estacións, redúcense
servizos, non se mellaran os trazados que permitan velocidade
alta, non se dota de dobres vías,
non se electrifica e destínase a
Galiza material de transporte de
ínfima calidade".
·
Neste sentido, o grupo parlamentário nacionalista apresentará no próximo pleno unha moción esixindo do governo actuacións concretas encamiñadas á
mellara do ferrocarril en Galiza. •

A organización
da información

Catro dias despois da enxurrada os vicifios ainda agardan o arranxo dos desperfectos.

Os viciños quéixanse da pasividade oficial

Os incéndios motivaron a acción

devastadora das augas en
Muros e Carnota
•B. LAXE

Aos dous dias de sofrer a
catástrofe os viciños
quéixanse máis da falta
de atención oficial, que
non envia meios .Para
solucionar os problemas,
do que se laian da
enxurrada. Poñen todas
as suas enerxias en
limpar o bulleiro
acumulado e rebélanse
contra a falta de ax udas:
"está visto que aqui noñ
somos cataláns",
exclamaba un viciño de
Lira.

beiros con bágoas nos ollas que
se mesturaban coa choiva sen
notarse; e quen rezou, puxo velas a canto· santo ... mariñeiros
que tremeron en terra firme des. pois de andar os mil mares e de
pasar un 9ento de tempestades.
Moi poucos se acordaron dos
ecoloxistas e dos seus pronósticos. "As queimas dos montes
representan un grave perigo
ecolóxico, cando chova a auga
non emparará a terra, marchará
con ela ... ", declararon centos de
veces nos últimos anos. A maioria pensou que era malo que ardesen os montes, pero non ollaban que ia ter direitamente con
eles, se as lapas andaban po-

A enxurrada que arrasou as
abas dos montes Pindo e Baño
pódese condensar nun parte de
guerra: Muros: 32 vivendas
afectadas, 1O delas en moi mal
estado, 9 negócios anegados e
duas pontes destruidas; Camota: catro pontes derrubadas, vários muiños desaparecidos, 30
vivéndas con danos, dous cimentérios anegados, cinco aldeas sen auga, danos no teléfono, nas estradas ...
Pero ninguén saberia do medo
que pasou a xente. "Pasouno
moi mal, foi un auténtico desastre", afirma Santiago Beiro, alcalde de Camota. Houbo quen
atoú os,coches á sua casa para
que non llos levase a enchenta,
que foi salvar as suas barcas á
ensenada de Abelleira na que
naufragaron 30 embarcacións,
quen viu o seu coche arrastrado
e se salvou de miragre e a quen
se lle esfarelou a ponte de Abelleira mesmo debaixo dos pés.
Outros ollaron impotentes COIJ10
subia a auga á casa que inaguraran a víspera, ou tiveron que
ser resgatados polo tellado.
Houbo quen mirou para os nu~
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H ·oubo quen mirou
para os nubeiros
con bágoas nos
ollos, pero moi
poucos se
acordaron dos
ecoloxistas e dos
, seus prognósti.cos..
L- - - - - -·

las curotas e cuiñas.

A regat:o abaixc
.Agora contemplaban como baixaba unha auga cisenta, con
pedras, terra, polas e guizos
que atuaban taxeas e se atascaban nas pontes. Toda esta
faramallada foi a que derrubou
as pontes, as que fixo que as
canles se saisen de nai. Unhas
canles que están a chapodar, ás
que foron varinando con balados de formigón, con sebes de
torróns e paredes de chamizos.
Na desembocadura do Rateira
unha muller contestaba á pergunta se chovera mais que outras veces: "Esta vez parece
que lle deu por chover, pero non
foi cousa do outro mundo". Que /
pasou logo? "Que do Baño baixou a auga desbocada, que as
ramas autuaron a ponte, que a
marea estaba alta.. ., que se armou o Dios en Cristo".
Dous dias despois non é xa
hora de lamentarse, senón de
pór mans á obra. ·De urxir que
veñan as palas mecánicas "porque este bulleiro coas rodas dúranos até que chegue o verán e
seque. Mira, pega como argamasa". En Camota levan non
sei cantos camións de bulleiro
sacados. En Muros peden o
arranxo urxente da ponte que
comunica con Noia. En Lira
pensan na traida de augas.
Pero o Luns ao medio día ainda
non chegara nengunha axuda.
Lago apareceu a govemadora e
persoal ténico. A xente perguntaba por Fraga. "Esta vez non
veu . Fraga; que pasa, nós non
somos como os de Padrón?". O
concello de Camota reclama a
declaración de zona catastrófica
e os viciños máis espilidos demandan da governadora que se
"aplique aqui o decreto que o
Governo sacou a semana pasada para Catalunya; somos tan
de Dios .qom.P.a.cadeJa"._i . J,,,

A padagoga Esther del Moral puña de manifesto hai pouco que
o Xapón producia debuxos animados só para a exportación que,
en troques, non permitian ver aos seus rapaces polos contidos
violentos~ competitivos e destrutivos. No Estado español esas
séries son programadas en horário infantil, polo que calquer picariño pode ver, por exemplo, A bola do dragón que no Xapón é
un programa para adultos. Parece claro que a información que
recebe unha sociedade democrática é consecuéncia da própria
eleición, quer dicer, non pode durar moito tempo un modelo de
organización informativa que atente contra os valores dominantes e as preferéncias da sociedade. A "teoría da disoñáncia cognoscitiva" segunda a cal os colectivos rexeitan os contidos que
lle son incómodos, que atentan contra as suas crenzas ou prexu ízos ou, simplesmente, que lle crian contradicións co seu
modo de pensar é un indicador da relativa soberanía do consumidor da información.
Nas sociedades democráticas as fontes de informanción han ser
plurais pero han estar reguladas ao tratarse dun ben público fundamental para a formación da opinión pública e para a eficácia e
efectividade da toma de decisións. A liberdade de información é
un elemento central das sociedades democráticas e poderá incluir tanto entidades públicas como privadas evitándose, en todo
caso, as situacións de monopólio. As relacións custo/benefício
para o consumidor son diferentes segundo o grupo social e cultural, tipo de información demandada e custos nos que se incorre
para dispar dela e, deste xeito, o volume de información emitida
e recebida irase estratificando por sectores pero dará
canta do ponto de equilíbrio
- - - - - - -- - de cada indivíduo ou colectivo. A información específica
tende a xerar rrfáis beneficios que a información xeé
ral , pero esta última pode
fomentarse ou non dependendo da vontade máis ou
menos transparente da elite
ou grupo social dominante,
que é o xerador de boa parte da información xeral.

'Canto maior o
nivel cultural e o
grau de
comprensión dos
temas económicos,
máis fácil é facerse
entender pero máis
difícil convencer'

A anédota xaponesa confí rmanos que as sociedades
poden regular libremente os
contidos dando lugar a resultados distintos segundo
as preferéncias sociais. En
cámbio, no Estado español
as cadeas de TV, son incapaces de cumprir un acordo que limita as emisións violentas prexudiciais para os rapaces sen resultar penalizados polos demandantes da información. Os contidos
dos meios de comunicación deberian ser coidados en extremo
pota influéncia nas preferencias e comportamentos das xeracións presentes e futuras.
Para a política económica resulta primordial a problemática informativa, dado que para captar as preferéncias da povoación, tentar modificalas e dar resposta ás mesmas é necesário, ante todo,
ser capaz de fixar a atención do cidadán para dar a entender a
mensaxe básica da orientación económica que se pretende cun
programa de governo. Canto maior é o nível cultural e o grau de
comprensión dos temas económicos, máis fácil é facerse entender pero máis difícil convencer. E viceversa, canto menor é o grau
de cultura económica, máis necesário é recorrer a mensaxes de
corte demagóxico ou populista e xerar líderes carismático~ omniscientes, portadores de solucións fáceis para calquer problema.•

· Os.me.ios-careceA de ;regulación•• -
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Liberdade de mercado e a
competitividade foron os eixos das
ponéncias do congreso da
Confederación de Empresários de
Galiza que se ven de celebrar en
Compostela. Cando ainda está
perta o descobrimento, ante a
pasividade do governo galega, da
importación deleite francés para
ser comercializado como galega
Manuel Fraga afirmaba no acto de
inauguración que "o poder político
debe contribuir a correxir os
posíbeis fallos do mercado para
fortalecer o seu correcto
funcionamento".

O presidente da patronal, António Ramilo,
xustiflcou a entrada de leite francés
con etiqueta galega.
MERCEARES

Representantes do sector agro-alimentar opuxéronse átese oficial

A cúpula empresarial defende a liberdade de mercado,
pero sen criticar as cuotas de producióo
• CARME VIDAL

Esta proposta de Fraga causou
malestar entre a cúpula empresarial. O presidente dos empresários galegas, Antonio Ramilo,
fi xo votos po la "liberdade do
mercado, porque estamos a favor do resultado que sinala o
mercado permanentemente ".
Beiras e Cortizo, presentes no
acto de inauguración, sinalaban
que os dados da economia galega non se correspondían coas
palabras de Fraga e Ramilo.
O presidente da Xunta asegurou na sua intervención que o
governo priorizara a criación de
infraestruturas e o fomento do
investimento productivo e avogou por "potenciar os factores
de produción en favor da iniciativa empresarial". No entanto,
os orzamentos para 1995 indican, segundo o economista e
deputado nacionalista Beiras
Torrado, que "se están a desatender os sectores productivos
dándose unha caida en vertical
dos presupostos nas consellerias que son de ámbito sectorial
dentro do aparato .productivo:
pesca, indústria ou agricultura".
Beiras criticou asimesmo o alleamento do congreso a respeito
da realidade galega xa que "a liña de Cuevas é irrelevante para
Galiza, estamos nun mercado
de Acta Unica onde as institucións europeas son un factor de
demolición do perfil da economia galega".
Pola sua banda, o deputado socialista, Miguel Cortizo, advertia
que nunha análise comparativa
se aprécia que "hai un desequilíbrio cada vez meirande entre a
inversión en ,sectores productivos que decrecen e en sectores
non productivos e o despilfarro".
Para Cortizo o problema "non

¡---------------------------------------------------------------------------,
O pequeno comércio na encrucillada
Uns oitocentos pequenos e
medianos comércios desapareceron o ano pasado en Galiza perdéndose asi 2.400 postas de traballo no sector. O
presidente a Federación Galega de Comércio , Xosé Lois
Fernández , faciase eco no
congreso do debate sobre a liberalización de horários e afirmaba que "de momento non se

deberian ampliar os horários
xa que non é preciso e perxudicaria á pequena e mediana
empresa".
En pugna coas grandes áreas
comerciais que se están a impar nas cidades, para Fernández estan son "entidades de
capital extranxeiro maiormente
que non .tan comércio típico

senón inxeñeria financeira, ao
transformar inmediatamente a
sua mercadoria en cartas e lego negociar con eles pois que
só pagan a moi longo prazo".
Neste sentido considera qlle
terian que someterse "a .outra
lexislación, porque son entidades financieiras e como tales
deberían cotizar e· pagar impostas".+

Franza o leite estase a pagar a
52 pts que co envasado e o
transporte pasa a máis de 70 e,
en troques , a marca Vega de
Oro estase a vender en supermercados a 59 pts e isto só significa que as empresas francesas pretenden acabar co mercado galego".

Con estes datos na man Antón i o Ramilo seguia a talar de
"respeita~ as condicións do mercado e se unha empresa necesita facer importacións dun producto hai que admitir que iso é
L---------------------------------------------------------------------------~ responder lexítima e moralmente ás razóns do mercado". Coestá tanto na internacionalizabaratos que os nasos porque os
e a sinatura do acorde do
mo telón de fondo do discurso
ción do mercado como na debiliGATT", o secretário xeral da
costes de produción son inferiode Ramilo latexaba a marca
res, o futuro é que a terneira gaAsociación de Empresários da
dade da nosa economía e a esdeixada polo presidente da Conlega saia adiante como un progandeiria galega, Carlos García
casa competitividade".
federación Española de Organiducto de calidade".
Orea, sinalaba que "Galiza está
zacións Empresariais, José Maa perder mercado a favor do leiQue futuro para o leite?
ria Cuevas, quen apostou pala
Segundo García Orea, as imte francés, a Acta Unica perxudicounos enormemente aos proportacións de leite "pode que - potenciación da iniciativa privaMentras Ramilo teimaba na sua
da para "facer á sociedade medefensa da competitividade nunductores galegas". Tamén no
sexan legais, pero. non son étinos dependente do sector públiha "área marcada polo seu cacaso da _carne lamenta que "escas. Unha marca galega tense
co" e conseguir ser "competitique envasar na Galiza e, aderácter universal, despois do están entrando terneiros doutros
vos no exterior".
mais, as contas non dan. Na
tablecemento da Unión Europea
estados europeus moito máis

r---------------------------------------------------------------------------,
As vacas son animais de compañia,
segun~o un técnico de Agricultura
O secretário xeral da Asociación de Empresários da Gandeiria, Carlos García Orea tala
dun desfase entre "a produción de leite e a cota asignada" e espera a quE;} "se clarifiquen os critérios de reparto da
reserva na9ional para ver se
se poden disminuir as diferéncias marcadas". O deputado
nacionalista Emilio López referiase recentemente á reserva
dicindo que "é algo teórico, un
engano que se lle está facend o á xente. O que quer a
Unión Europea é. que .abando-

nemes a produción". ·
Ante este estado de causas,
Xosé Andrés Fernández, técnico da conselleria de Agricultura, aseguraba na sua intervención no congreso que as
explotacións familiares debian
orientarse cara mercados especial izados e a unha· maior
concentración empresarial.
Fernández sinalaba que grande parte das explotacións teñen menos. de dez vacas polo
que chegou a afirmar que máis

que ser productivo poderia
considerarse ao gando como
"animais de compañia".
Alguns dos asistentes ao congreso laiábanse da pouca coincidéncia entre as observacións
do técnico dé Agricultura e a
realidade económica galega.
Nesta orde de "fantasmagorías
extrañas" como lle chamou
Beiras, houbo tamén quen dixo, ao talar do sector, que en
Galiza existe un "marcado carácter' vocacional para a producción láctea".t. . .

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

Pola sua banda, o presidente da
, Confederación de Empresários
de Lugo sinalaba no seu relatório que o sector lácteo debe reforzar "o seu posto motor de importantes sectores da econom'ia
galega, cuestión que non debe
pasar desapercibida a entidades
financieiras e á Admin istración
en xeral á hora de definir prioridades económicas e políticas
que prevalezan en Galiza".
Na clausura do congreso Antónió Ramilo marcou como obxectivos para a empresa galega o
diálogo coas ·administraéións
públicas, ante o que quixo aclarar que non significaba intervencionismo, a creación dunhas infraestructuras de comunicación
adecuadas e a rebaixanas cargas fiscais· pará as empresas.+
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ACRISE DO SERGAS
O conselleiro afirma que o modelo galega será como o alemán

Romay promete unha reforma ·sanitária
para a que non ten competencias
.

#

•

nuación dun programa de progresiva privatización do sistema
sanitário. Segundo as palabras
do conselleiro, deste xeito criariase unha competéncia entre
os sectores público e privado e
deixaria a porta aberta para a
criación de consórcios, fundacións ou empresas públicas para a xestión dos hospitais do
Sergas.

•MARIA ALONSO

O Conselleiro de
Sanidade, Romay
Beccaria, anúncia a sua
intención de copiar o
modelo alemán, pero
ainda non conseguiu
elaborar unha Lei de
Ordeación Sanitária que
xa existe no resto das
comunidades transferidas.

A idea de Romay de permitir
aos cidadáns elexir entre os recursos públicos e privados, mediante unha fórmula similar á vixente na Alemaña , sorprende
polo feíto de que o sistema vixente xa fai posibel, sen modificación sustancial da sua estrutura, a libre eleición de médico.
Precisamente, o Sergas é case
a única Administración sanitária
no Estado que ainda non foi
quen de implantar esta posibilidade, xa levada á práctica no
território xestionado polo lnsa1u d e noutras comunidades
transferidas.

O novo modelo sanitário similar
ao alemán que a Xunta de.Galicia ten previsto aplicar a partir
do vindeiro ano 95, e que foi explicado polo conselleiro Romay
Beccaria diante do Parlamento
galega, carece de posibilidade
algunha de execución e parece
máis o resultado dun intento de
recuperar a iniciativa política
perdida tralos últimos escándalos. O caso das recomendacións nas oposicións sanitárias;
a mala situación financieira do
Sergas, recoñecida públicamenANXO IGLESIAS
Por outra banda, o funcionate pola ministra de Sanidade; e Romay promete por enésima vez unha reforma sanitária que non pode realizar.
mento do sistema sanitário
maila publicación das avultadas
alemán non se fundamenta na
blico ou privado, o que para o
elexir médico e optar por receRomay baseou o seu proxecto
listas de espera existentes nos
liberdade de eleición , como
PSdeG-PSOE supón a contiber asisténcia nun hospital púna liberdade do asegurado para
hospitais _galegas, que chegan a
pretende o conselleiro ,
30.000 persoas, semellan
ter animado a Romay Bec- r--------------------~--------------------------------------------------------------, senón nunha Seguridade
Social vencellada á situacaria a anunciar por enésición laboral do traballador
ma vez unha reforma que
e cun financiamento que
quedará en nada porque a
A experiéncia demostrou que, canos centros que presenten tanta
depende das caixas de
O conselleiro anunciou aes parlaXunta non ten as compedo a Xunta eliminou as "peonapresión asistencial. Esta medida
mentários unha nova fórmula deseguros.
téncias precisas para levaideal será difícilmente aplicable,· das", as listas de espera voltaron
señada para combater as listas de
la a cabo.
onde estaban e mesmo se increespera nos hospitais da rede púporque raro é o centro que ten serO anúncio en grandes titumentaron, polo que diversas fontes
vicios cunha demora inferior a esblica, diante do fracaso que supulares da reforma e o intereEscepticismo na
relacionadas co sector sanitário
tes prazos.
xo a política desenvolvida pola
se de Romay Beccaria por
oposición
consideran que investimentos coXunta neste ámbito até agora. A
modificar sustancialmente
mo a que agora proxecta a ConseA loita pola adecuación dos recuro sistema, contrastan tapublicación dos dados oficiais soA proposta de reforma,
lleria de Sanidade non sirven de
sos e do seu funcionamento ás
bre este problema, que recoñecian
mén co feíto de que Galique estaría baseada sunada se non van acompañadas
necesidades da povoación comea existéncia de 30.000 enfermos
cia sexa a única Comunipostamente nun modelo
dunha profunda reforma estrutural
en lista de ·espera en Galicia, e
zou para Romay no ano 92, cando
dade española das transsanitário alemán que ·nada
do sistema que garanta a productimailo recoñecemento do fracaso
se puxo en marcha o fallido proferid as que aínda non
ten que ver coexistente no
vidade.
grama co que supostamente se
aprobou a Leí de Ordeano intento de reducilas por parte
Estado español, foi acollibaixaria un 40 por cento o volume
do presidente da Xunta o pasado
ción Sanitária, normativa
da con ' escéptisimo polos
O deputado do BNG Guillarme
mes de xuño nas Xornadas de
de persoas en lista de espera para
na que deberían ter cabida
grupos parlamentários da
Vázquez recoñeceu que o probleEconomía da Saude, animaron a
unha intervención cirúrxica. Nacuestións como a libre
oposición, até o punto de
Romay a idear un novo paquete
quela ocasión, os cartas destina- . ma das listas de espera é comun á
eleición de médico e mesque o deputado do BNG
meirande parte dos sistemas sani- de medidas. ·
ranse a pagar "peonadas" aos esmo as fórmulas de compeGuillarme Vázquez non
tários públicos, pero salientou que
pecialistas para que utilizaran os
dubidou en asegurar que -,
téncia dos sectores público
factores como o non cumprimento
quirófanos polas tardes, pero déA Xunta destinará no ano 95 unha
e privado. Máis unha vez,
"cada ano di o mesmo,
da exclusividade por parte dos mépartida orzamentária de soo· mironse moitos casos -nos que os
o conselleiro de Sanidade
qúe o modelo que ternos
dicos e o nomeamento de xerentes
médicos copraron importantes sollóns de pesetas para reducir as
asegurou que o seu deparnon funciona, que hai que
bresoldos só por aceitar cumprir a por motivos políticos, prácticas
listas de espera cirúrxicas. Con estamento traballa na elabocambialo, pero parece espermitidas e fomentadas polo Gosua xornada laboral e permitir un
tes cartas permitirase aos pacienración deste texto legal,
quecer que unha Comunites que leven máis de dous meses
aproveitamento razonábel dos qui- verno galega, contribuen a empioque vive un proceso de redade Autónoma, coa acrar o problema.+
na lista elexir outro servicio entre
rófanos.
dacción que xa dura vários
tual lexislación, non ten
competéncias para facelo".
anos.•

Nova fórmula para combater as listas de espera

-----------------------------------------------------------------------------------J

MANIPULACIÓN SOCIAL

TODOS A FALAR DA CORRUPCIÓN
A. EIRÉ

e

Desperto. Encendo a rádio unha oleada de corrupción báteme nos ouvidos.
Así cada mañánciña desde hai meses. E
vai a máis. Semella que co inverno as
salpicaduras saen da boca con máis forza. Os tertulianos afánanse, uns en
apontar a sua sulfatadora cara González
ou, indirectamente cara Pujol, e outros
atentan batos para impedir que empolvillen aos presidentes. Calquera fai un comentário levado pola calor dos argumentos e, logq, este pasa a ser a gran notícia
da sua emisora (Vilallonga).

ouvintes tachábano de comunista, afirdas precisamente polo PSOE, partido
m~ban que non habia que remontarse ao
que as alentou. Po~ iso o paga agora.
pasado, negaban non xa a ditadura senón a Guerra Civil; que existise unha deAh, é Roldán. Agora tamén Palomino.
reita e até capitalistas, explotadores e exNon· existe sistema, non só como caldo
plotados ... Para moitos, alguns deles xóde cultivo, como base na que se sustenNon hai reflexión. Beiras negábase o xovenes que só coñeceron ao PSOE no gota, senón comó algo inerente á própria
verno, só exisves 3 de Nocultura do pelotazo, á explotación, ao enten Rúbio, Máriquecime_
nto duns poucos a costa dos
vembro a tertudemáis. Tampouco existiu un réxime, nario Conde, De
liar sobre a corrupción
en - - - - - - - - - - - - - - - cido corrupto como foi o franquismo, nen
la Rosa, De la
Concha, Palounha ·transición que deixou a todos donOnda Cero se
m i no... · Os
de estaban: os explotadores, explotando,
non se podía
seus ídolos
os explotados, resignados. Só que, agaafondar nas
Litros de babas corren polas ondas. Dúsuas causas.
caídos, o esra, ªº ultraliberalismo, nen sequ_
er lle vacia·s de notícias, moitas veces pagadas,
Non pudo. As
pello das suas
len .os partidos. Hai que cargalos, como
'.; ""'l,;~_lJU'.1'1·
·pa(t1 OS -:', "r1.....
,.
· ·' ··il'us"nsWS-tréi· '· b lt~U • -ro~d~ a- r ·1~r cJ::i corrtf ci'n +
luxan os xornais, aourra!qfl~O ao ciq~9~rk ...cf1~ry¡¡:id~'~qq_s ·
.i"1'J1 .···~111··,r1
1J:/ 1,· ·.t' ',;'7f~ 1 i_ ,~\.'-f111~\.>rt1f.'f1¡t;- l/,¡,_;,,,, . ~ rJ/t
perplexo que, ante tanta porcallada e falta de razonamento e argumentos, só é
capaz de pronunciar: "todo é unha merda, desde hoxe só escoito a Cadena
Cien e leo a Marca".

'Agora, ao ultraliberalismo,
nen sequer lle valen os
.
·d ,
.

tl?
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Francisco Vázquez móstrase retador diante da Qecisión qo alto tribunal galego

O TXSG obriga ao governo coruñés a dar ·conta
do cumprimento da senténcia de galeguización
•X.C.

adopta unha atitude despótica e
intolerante, sen precedente neutras actuacións do Alcalde. Desde nengun ponto de vista se pode tolerar que o concello coruñés desobedeza as leis e as
sentenzas, pois estaríamos
imersos na leí da selva".

Un auto do Tribunal
Superior de Xustiza de
Galiza puxo nun novo
brete ao governo
municipal da Coruña,
obrigándoo a cumprir a
senténcia normalizadora
independentemente do
recurso que apresentou
no Supremo. O auto
abriga a presentar
periodicamente canta dos
avances que fai na
galeguización.

Tamén ·reclaman que a Xunta
se faga presente no proceso
"porque foi a institución que no
1984 decretou o nome da Coruña e ten a obriga consecuente
de velar polos dereitos que se
derivan dese decreto".
Advírten finalmente que "irnos
vixiar se nun tempo razoábel e
producen cámbios, pedindo á sá
que nos dea translado da información do concello e en caso
de que o Concello non faga nada, intentramos da sáquese requira ao alcalde dándolle un
prazo perentório para que cum pra, con apercebimento de que
se lle poida deducir testemuña
por desobediéncia ao Tribunai".

Paco Vázquez ameazou con desobedecer a senténcia do alto tribunal galega e, ignorando a lexislación vixente, suxeriu que un
pleno municipal poderia dar carta
de lei ao topónimo castelanizado.
A decisión do alto tribunal produciuse a instáncia da entidade
demandante, a Mesa pala Normalización Lingüística, e indícalle ao concello que debe ir procedendo paulatinamente a executar a senténcia, que non só se
retire ao uso do único topónimo

A. IGLESIAS

admitido legalmente , senón a
seguir as indicacións sobre uso
do galego na vida municipal ,
que o conceHo presidido por Paco Vázquez ignora por sistema.

O tribunal indica que a senténcia debe "acometerse progresivamente, nun espácio temporal
razoábel e dando periodicamente contados resultados á Sala".

FUXIR DAS IMPOSICIÓNS
MARIA PnAR GARCIA NEGRO
Teño-o dito e escrito moitas veces: non estou certa
de que os praticantes-usuários do idioma do país, o
gaJego, nos decatemos a fundo destas duas cousas:
unha, o cámbio cualitativo, ,para pior, que sofreu a
percepción social e a utilización do galego de cinco
anos para acó, desde a arribada á Presidéncia da
Xunta do Sr. Fraga lribarne, e duas, até que ponto a
cuestión do idioma é un problema político de fundamental ímportáncia, que mal se conxura refuxiandonos en cómodos criticismos ou en inxénuos ideoloxemas. A Nosa Terra foi o único meio de comunicación
que alertou sobre os dados feitos públicos polo primeiro volume do Mapa Sociolingülstico Galega, que reve- - -.-- - - - tan unha alarmante parda de
faJantes iniciais cu ambientais
do galego e un galopante aumento do proceso de substitución do galego polo español.
Alarma que, de certo, tiña sido
exteriorizada reiteradamente
desde o BNG, desde asociacións pedagóxicas e culturais
(como a Mesa pela Normalización Lingüística) colectivos de profesores comprometidos na normalización,
equipas de idem de centros de ensino, múltiplas iniciativas parlamentares do BNG ... e que colidiu decote cun muro deplorábel quer de colaboracionismo cu
cumplicidade interesada coa oficialidade autonómica,
quer co dogma reaccionário desta mesma, a saber, o
reinado dun~a imellorábel -e envexábel- 'paz lingüística' no noso país. Na realidade, asistimos a unha deliberada inxección letal contra o galego que se
alimenta do próprio idioma para procurar a sua conxelación, a sua desaparición social. Nunca tanto diñeiro se .gastou -din os responsábeis autonómicos- na 'promoción' do galega; é-certo; nunca tanto
se gastou no seu enterramento; nunca tantos cregos
se pagaron para o seu velório; nunca tanto se sofisticou a estratéxia da sua inoperáncia social; nunca
tanto se activaron os resortes da imposición fáctica '
do español; nunca, enfin, o galego estivo máis desasistido -nos esforzos desde abaixo por implantá-lo e
aclimatá-lo ali onde falta- de axuda e protecdón política desde arriba. Este é, con efeito, o restrafo da
pax lingüística, que, mesmo con empeño, tardaremos moitos anos en superarmos. O drama presente
t -¡;H~ge.I~~-::;- $ p qe. 'ª~~rmq.s qu~ D.~n ..hai lín91.1qJ3n
tado 'Estaact ~spEírrol~on'rti~iores ~ 'm~llores bapa~ "

cidades potencíais de revirar o proceso asmilatório e
de revirá-lo no seu favor do que o galega: autoctonía
praticamente total da sua povoación; intelección-coñecimento pasivo unánime; má?<imas posibilidades
de reintegración para o sector ambientalmente español-talante; activo sector galego-praticante procedente de sectores previamente asimilados ao español;
pertenza a unha amplísima área comunicativo-cultural, de extensión mundiaJ, coa que o idioma comun
seria vínculo unitivo... No canto de utilizaren todo isto
-a despeito da lesiva lexislación e actuación institucional españolas- para promoveren de verdade o
galega, quer dicer, para move- - - - - . ren-no para diante, para arriba
e para a sua imaxe pública
audíbel e visíbel, os Caifás e
os Anás autonómicos escarnecen nel, colocan-lle decote
novas coroas de espiñas, iso
si, declarando-se máis respeitoso~ ca ninguén da lei divina,
isto é, ·do Póncio imperial, dos
seus intereses -e dos seus desígnios, porque para algo o Sr. Fraga lribame é España, Espa~a. España. Galiza só existe p~ra ser ne. gada e lacerada na prática política real. A Galiza, e
ao idioma galega, só se lle conceden direitos, con tal
de que non os exerza.

. 'A Galiza, e ao idioma

galego, só se lle
conceden direitos con tal
de que non os exerza"

o

Satisfacción da Mesa
A Mesa amosouse satisfeita da
decisión do TXSG, e criticou as
ameazas do edil coruñés, "que

A única posibili dade legal do
poder mun icipal , a efeitos de
mudar topónimo , é diri xirse á
Xunta para que esta f aga o
cámb i o . A decis i ón te·n que
contar coa aprobación dos
dous tércios do pleno.+

Pedeñ libros en ·castellano
para asignaturas que
deben impartirse en galego
• CARME VIDAL

En vários coléxios de Pontevedra estase a incumprir a lexislación vixente en r'natéria de normalización lingüística ao non
impartir a asignatura de Coñecemento do médio en galego
como é obrigatório. Esta disciplina da reforma corresponde á
área de ciencias-sociais da que
fora lexislado mediante unha
arde a obrigatoriedade de ser
veiculizada en galega. A Mesa
pota Normalización Lingüística
en Pontevedra e a CIG denunciaron este feito ante o Delegado da Conselleria de Educación
sen obter polo de agora nengunha reposta.

Consultadas várias librerias da
cidade comprobouse que son
moitos os centros que solicitaron o libro en español e alguns
chegaron mesmo a pedir a ediCompatriotas sensíbeis e amantes do país, non me ción da Comunidade de Madrid.
importa res ser tachada de vulgar grandilocuente: Alén de estar a incumprir a nor¡non podemos asistir tranquilamente a tanto sepulta- mativa en canto ao uso do idiomento! Non podemos resignar-nos e contemplar o ma, os coléxios están a ter tanoso idioma redistribuído en espazos de (novo) en-· mén unha actuación ilegal ao
capsulamento, de (nova) proscrición. Non podemos non r~speitar os contidos do Depagar as galas do defunto, cando debemos loitar por- seño Curricular Básico na matéque a criatura viva, medr~ e se faga signo visíbel de ria de Coñecemento do médio
toda a nosa sociedade. E isto non se consegue máis que recolle o achegamento dos
que téndomos a prática contrária da que procura a estudantes á realidade do país.
extinción ou a hib~rnación do galega: levando-o a toda a parte; convencendo e persuadindo; reclamando
os. direitos lexítimos e legais que nos asisten; non Pasividade
non resignando a nengun monopólio do español, fa- da Consellaria
cando o galego visíbel e audíbel ben claro e ben forte
en todo lugar; conseguíndo-lle máis espazos e máis A comezos de curso as librarías
talantes ... O Sr. Fraga lribarne aconsellaba '1uxir das comprobaron como nalgúns
imposicións". Fagamo-lo: denunciemos a elefantiási- centros anunciábase o libro en
. Gél i.':'POSición do espa~ol e tJ,Ory~']lg$ 2~Q~lego no lu- galego e 102 0 os_ l? rofesore,s .
obrigatiaWaos~ nos-~a corn~ffif "' l
~a~ ~ ue merece, no pa1s que nos pertence. +

ANOSATERRA

a edición en español. Dase tamén a circunstáncia de que algun coléxio privado cambiou a
petición para o libro en galego
ao se decatar de que poderia
estar en perigo a subvención
concertada. Mesmo tendo capacidade para controlar estas irregularidades, a conselleria non
está actuando ao respeito e isto
fai que dependa da vontade dos
mestres e das direccións o cumprir a normativa.
Ante esta situación a Mesa solicitou á Conselleria que velase
polo cumprimento da legalidade
no ensino e que investigase o
seu incumprimento nos centros
ademais de ordenar o cámbio
dos libros ilegais por materiai s
en galeg o ~ ··[; r ~,
•
l.
'

O 0,7 COMO COARTADA
RAMoN MUÑIZ

Vaia por diante o meu recoñecimento a todas as persoas que manifestan dalgun xeito o seu apoio e solidariedade cos humillados e ofendidos de calquer parte da terra.

estatais no programa europeu de Pobreza 3 no sentido de que o lonxe ou o perta
marcan o ponto de inflexión da consideración da pobreza.

As mobilizacións reclamando 0,7% do PIB
para o Terceiro mundo conseguen agluti·nar xentes, debater sobre a indixéncia,
criar a conciéncia, aunar vontades cara
fins solidários e isto sempre é importante.

Efectivamente, a pobreza de lonxe é produto da inxustiza, do expólio e da tirania
dos seus governantes, a pobreza de parto é consecuéncia de conxunturas económicas, crises superábeis, desaxustes
técnicos. Causas, sen causantes, que se
diluen na complexidade internacional.

--------'Os mellares

O que ocorre é que un empeza a estrañarse cando a prensa publica eloxiosamente páxinas inteiras e reportaxes a todo
cor sobre este evento, a rádio e a televisión dedícanlle programas de longa duración e se difícil é sair unha vez no telediário de TVE, os do 0,7 superaron o impo~í
bel aparecendo repetidas veces, ao tempo
que o Presidente e Vicepresidente do Governo fan declaracións laudatórias sobre
este movimento e o partido maioritário recolle o testigo defendendo unha corrección nos presupostos de incrementar as
axudas de cooperación ao 0,5%, no camiño de acadar nun futuro próximo o 0,7%.
Partindo do princípio de que ·o poder non
fai nada grátis, dame que desconfiar tanta promoción por parte dos poderes públicos da "movida" do 0,7, chegando a algunhas conclusións que, lonxe de significar descrédito nengun dunha acción contra a pobreza dos países subdesenvolvidos levada por persoas que mesmo, nalguns casos, están expando a sua própria
saúde con folgas de fame (eufemísticamente chamadas "xexuns voluntários"), si
pretender. chamar a atención sobre a
desproporción existente entre a publicidade dada a un movimento comprometido coa miséria exterior en relación con
outros dedicados a .combater a pobreza
interior. Exeniplo disto tivémolo o dia 1
de Novembro 1 no que vários xornais galegas facíanse eco profusamente do xurdimento do 0,7 en Galiza, sen embargo
un manifesto de denúncia sobre a política social cara a exclusión que ternos_na
Terra, asinado por sete asociacións solidárias das máis importantes que funcionan no país, non mereceu máis que unha
pequena reseña nalguns·meios e a total
ignoráncia neutros.

pobres, os que
merecen
solidariedade
son, ao parecer,
os que están
lomee'.

ffi
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O Manifesto asinado recentemente, por sete das principais asocia- ..
cións galegas contra a exclusión na própria terra, apenas tivo eco na
malaria dos meios de comunicación.

Por iso, independentémente do valor que
en si mesma ten a reivindicación do o, 7 e
da boa vontade dos seus reivindicadores,
. non se pode ignorar o interese que ten
·para as instáncias de poder o centrar a loita contra a pobreza en países alleos:

Os pobres nos seus países son dignos
de lástima, nos nasos, como imigrantes,
son un incórdio e un perigo.
En resumo, a demanda do 0,7 está moi
ben sempre que, entre outras causas e
sobretodo, non solape os graves problerr.as de pobreza e exclusión que ternos
diante de nós, servindo de coartada ao
sistema para desviar cara afora as suas
incapacidades cara adentro, relativizado
e, polo tanto, minimizado comparativamente a nasa situación social a respeito
doutras, que no caso de Galiza significa,
por exemplo, que 1.600 persoas xanten
todos os dias en comedores sociais; que
2.000 nenas residan en institucións e
3.000 máis dependan dalgun tipo de protección, reflectindo a miséria dos seus fogares; que 3.000 famílias, con tendéncia
á alza, subsistan co salário social; que
30.000 vellos e incapacitados sobrevivan
con pensións asistenciais; que 200.000
activos estexan no paro, dos que un 25%
procuran un difícil primeiro emprego
mentres que os maiores de 40 anos observan a imposibi~idade de volvelo ter;
que máis de 400.000 habitantes do rural
permanezan en desvantaxe social non
acadando o 50% de bens e servizos indispensábeis para viver, quer dicer, ocupen verdadeiras bolsas de pobreza.

(/)
~

~
~

Os pobres vistos de lonxe son xente boa,
humilde, merecedora de toda a nosa solidariedade, os que ternos a carón son pícaros, marxnais, cando non vagos, e en
xeral obxecto de medidas administrativas.

mentres os cidadáns se preocupan da
pobreza dos outros non se ocuparán da
pobreza dos seus, neutralizando o posíbel conflito interno ca enganche xuvenil
en mobilizacións externas sempre máis
asumíbeis.

Porque ao tratarse dunha reivindicación
cun carácter eminentemente humanitário
e con certo sesgo paternalista (non propón a intervención dos próprios afectados
dos países pobres· nas decisións sobre
ese 0,7% que, como dixo alguén da plataPorque aparece no momento preciso,
cando o estado de benestar está a facer · forma, "selles devolve"), tampouco pon en
evidéncia as relacións estatais con países
auga por todas partes: paro, precariedarexidos por governos non democráticos.
de no emprego, recortes na protección
social, incremento en xeral da probreza e
Semella realmente carta a aseveración
a .exclusión. Afastar, entón, o problema
da própria casa parece conveniente. Asi,
do manifesto emitido polos participantes
Porque reforza a imaxe dun Estado español desenvolvido, [iCO, CUXOS . problemas se situan en dar aos demais e non
tanto en darse a si mesmo.

O "terceiro mundo" está máis perto do
que pensamos.•

ESTRATÉXIAS DO DESENVOLVEMENTO

TRECE INSPECTORES DE TURISMO
AUREA SANCHEZ

Hai un dita catalán, "o cliente sempre ten
a razón" que de aplicalo podería resultar
revolucionario nun sector que queremos
potenciar pero que, ó peor, o-que se está
a facer é tutelalo ·de--tal xeito que sempre
esperen os empresarios algunha corlsigna, algunha iniciativa da Administración.
Algo así debe estar a pasar cando a subdirectora Carmen del Río no Parlamento
dixo o outro día que o 75 por cento dos
establecementos son ilegais e queixouse
de que só ten 13 inspectores porque a
oposición é reacia ó aumento do gasto
en persoal da Administración.

O percorrido non será inf~rior a 20 quilómetros; que menos para un empresario
do turismo que invita á xente a camiñar.
Terá que saber o que é por experiencia.

mallada, xornais vellos para que chupen
a humidade do calzado por dentro e unha
boa bañeira no cuarto para darse un
amolecido de auga quente ó carpo.

Por se a alguén lle píca unha ortiga deQuedaranse abraiados. Comeza a revobería levar un experto da Sociedade Galución. Logo de un mes valva, pregúntelles canto fixeron de
1eg a de Historia
Natural para que lle
ingresos. lndíqueindique a herba
lles que unha cantid ade, que estime - - - - - - - - - - - - - - coa que ha de calconveniente, téñem arlle o picor do
na que destinar a
ilustre restaurador
reforma-lo local.
. ou hoteleiro. Eu poComezarán polos
daría recorda-lo
servicios hixiénicos.
seu nome só en inglés aínda que a
Cos retretes reforcoñezo e a usei
mados e limpos
moitas veces para
convocaraos a unha
facer hipotéticos
excursión a· pé .
cocidos de verduras cando era pe¿Non quedamos en
que camiñar é bo e quena. A súa denose está convertendo
minación en galego
no reclamo máis
non estivo ó meu
alcance tantas veces. Ironías do noso
promocionado do turismo rural de Galicia? Pois irnos alá.
entorno.

De seguido retiraría tódolos libros de reclamacións por ineficaces. ¿Que tal no
seu lugar enquisas sobre cumprimento do
hoteleiro e contentamento do visitante?

lsto faise extensivo a tódalas zonas de
viños e comidas máis enxebres do país.
Antes de abandona-lo local pendure na
porta o cartel.

Como todo cambio é lento, mentres nori
se reconvirta o sector guiarí¡:i ós turistas
por rotas onde non descubran calamidades como as misturas dos olores a fritos
coa lixivia. Por sitios onde saben servir
algo máis que un café con leite. E só ten
o 25 por cento de hoteis e restaurantes
onde elixir; o resto debe ser impresentable porque non se axusta á leí.

'Este é un negocio e
hai que botarlle
imaxinación. Non o
acortelle coh
subvencións e
inspectores'.

De muller a muller, señora del Río, e. sen
que poida servir de pre_pedente, non caía
en parvadas propias dos políticos. Ten
poucos inspectores, prescinda deses 13,
Este é un negocio que hai que botarlle
porque se demostra que non sirven. Co
imaxinación. Non o acortelle con subvenaforro dese gasto imprima carteis co
cións f3 inspectores.
lema "o cliente sempre ten a razón", váiase pola Rúa de San Pedro. Poñamos que
De muller a muller, aquí vai unha flor que
falo de Santiago. Faga uso dos servicios
o outro día lle agasallei a unha empresahixiénicos de catro ou cinco destes estaria que, ademais de ofrecer boa comida e
blecementos. Pregúntelles ós denos canbarata, tíñame o servicio limpo e adornato tan ó mes. Diranlle que para ir tirando.
Cando volvan a casa de labregos, de
do, máis ben presentado que nunca vira
Advírtalles que ou chegan a un tope de
Fágalles sabe-las recomendacións para tapescadorés ou pazo. i:estauradot asegúr,e, , _nQS da.súa .clase. Poñamos .que Jalo de
caix.a ou deben ~ pechar pala boa imaxe . les casos sobre roupa axeitada, a rnerenda
da,eidade. {
~ ~: •.:'1 "ti lóf.111J(j) 6btt:ISl~, oamiños =de~cabalos. .:- se.de.'que'bai un Jugar1para:.Seca-lá rfdupa, •,,r, ~tiagQ.'.'.-., ,'.,J rjtJ 1'1..Vt.:,;.F,t_ "~ .". • .1,i •
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A anterior placa tivo que agardar ·1a anos para ser colocada en Sada

.Homenaxe da CIG a Suárez Picallo,
o primeiro avogado laboralista
•A. EIRÉ

O 4 de Novembro de 1994
cumpríronse 100 anos do
nacimento de Suárez
Picallo, polo que a
Confederación
lntersindical Galega (CIG)
lle tributou unha
homenaxe instalando
unha placa na sua casa
de nacéncia, en Veloi
(Sada). Ao seu carón xa
había outra placa que,
remitida polas sociedades
galegas da Arxentina, tivo
que agardar 18 anos a
ser colocada, desde o 14
de Outubro de 1965 ao 4
de Novembro de 1976.
Un corvo , corvo queimado, croaxaba mentres Maria e Ramón
Suárez descubrian a placa coa
que a CIG conmemoraba o nascimento de Ramón Suárez Picallo, seu irmán e tio respeitivamente. Poida que non fose un
paxaro, senón o Demo de Veloi,
que seica tiña a cova nesta aldea mariñán ou o esprito errante dun daqueles que mataron a

a~ palabras do sindicalista-galeguista: "quera ser enterrado no
Fiunchedo (cimentério local)".
Aqueta placa, enviada pota sociedade galega da Arxentina,
entrou de matute polo porto de
Vigo, recolleuna Ricardo Flores,
pero, por imposición dos mandatários locais predecesores de
Rodríguez Ares, non puido ser
coloc~da até 1976".

Femando Acuña, Secretário Xeral da CIG, entrégalle un obséquio do sindicato á irA NOSA TERRA
má e ao sobriño de Suárez Picallo.

Xosé António Suárez Picallo,
fundador do Partido Galeguista
e paseado naqueles dias de
Xullo do 1936 nos que até as
mapoulas das gávias se enchian de sangue que as facian
negrear.
O alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, recordaba ao Demo de Veloi e a un Suárez Pica-

llo que escrebia: "ao cabo de 18
anos de exílio levo na pupila a
miña terr:a''. Mentres esto afirmaba o alcalde, vellos galeguistas de Sada recordaban como,
"precisamente 18 anos, tivo que
estar sen colocar unha praca na
que se
record aba

r--------------------------------------------------------1

Na Federación de Sociedades
Galegas déronse a man

"Emigrei aos catorce anos, eu
nizacións sindicais. A crise que
soiño. Cheguei a Buenos Aires
a guerra produciu no socialismo
e os fulgores da Revolución rusen saber a quen dirixinne. (... )
Tiven vários traballos até que
sa repercutiron na Arxentina. Do
comunismo retireime para reincain enfermo de tifus e outras
gresar ao socialismo, cando o
complicacións. Botei seis meses
PC se escindiu en catro grupos.
nun hospital-lazareto, de onde
saian poucos. Habia ali homes
Pronunciei discursos e organicei
de todas as razas, entre eles un
Sindicatos en todos os portas
da beiramar argalega ao que lle
cortaran as duas
xentina. Presidin
pernas por mor
máis dun cento
República foi de asambleas de
dun mal que apañara no Brasil,
marítio soño dourado, obreiros
mos, -asembleAquel home enas que non baixacariñouse comia estrela
ban de 5.000 hogo e definiu a vida do meu espírimes e que tiñan
sen lle ira
que reunirse en
tu: era anarquista
das nasas
tol·stoiano. Amocampos de futsoume o ancho
bol- e fun secrelongas noites
campo das ideas
tario do Primeiro
sociais. Fun semCongreso Marítide
emigración,
pre apaixoado da
mo arxentino.
leitur~. desde caa esperanza
tivo.
"Escrebin un fod~ que Galiza
lleto, Cartas a un
obrero e esgotei
"Na Biblioteca
lograra a su~
unha edición de
Nacional de Bue1o.ooo exemplan os Airés lein
liberdade.
res. Daquela, fícanto ali había
xenme xornalissobre cuestións
ta, o ofício, que
sociais. Non persen dúbida, teria
din conferéncia
escollida, se algun vez me fose
nen curso de extensión univerdado escoller ofício".
sitária dos moitos que ali se dictan gratuitamente. As miñas
ideas clasificáronse e abracei
Un tempo
con paixón o ideal socialista.
para Galiza

O Secretário Confedera! da CIG,
Manuel Mera, explicaba cr motivo
da homenaxe recordando que
Ramón Suárez Picallo "é un dos
antecedentes máis importantes
donoso sindicato". Tamén resaltaba que "non é circunstancial
que fose emigrante e proveña das
clases pobres, pois por iso comprendeu tan ben as necesidades
dos traballadores", ao tempo que
facia fincapé na sua laboura como liberado sindical dos obreiros
do porto de Buenos Aires lembrou
que Picallo foi "o primeiro advogado laboralista galega, xuntamente
con Luis Seoane".

O mellor orador
do galeguismo

leguismo", senón como a persoa
capaz de "unir nunha mesma teoria política o nacionalismo e o sindicalismo, cando moitos ainda
tentan ainda hoxe superar estas
duas ideas".
Despois de que o coordenador
xeral destes actos, Lois Pérez
Leira, agradece a presenza das
autoridades presentes, alcaldes,
deputados, políticos , sindicalistas exentes da cultura, o Secretário Xeral da CIG , Fernando
Acuña, puxo de manifesto que
ainda que esta. era un ha "homenaxe nominal, pero a mellar que
podemos ·brindarlle é traballar a
carón das suas ideas que foron
o seu motor: o galeguismo e os
traballadores". Acuña tamén pux o de manifesto como Suárez
Picallo foi o primeiro representante galega na Organización
Internacional de Traballadores.
O 3 de Novembro en Compcstela tivo lugar unha táboa redonda
na que ·participaron ademáis de
Manuel Mera e Pausa Antelo
(con intervencións semellantes
ás realizadas na Mariña) o historiador Xavier Castro e o xurista e
xornalista Baldomero Cores.

Avelino Pausa Antelo, vello galeguista, Presidente da Fundación Castelao, recordaA CIG anunciou que no futuro deba a Suárez Picallo
dicará homenaxes a outros sindinon só como o "mi- · calistas senlleiros que realizaron
. llor orador do gao traballo na diáspora . +
·3•

. ),.
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nacionalismo e
socialismo~

A

xeccións, sobre a terra .pátria_ sibilidade máis exquisita. Os lide Galiza. En 1921, na colecti- . . . bros en galega, os estudos do
Seminário de Estudos Galegas,
vidade galega de Buenos Aias publicacións Nós e A Nosa
res, fan a sua aparición das
Terra, son o pan espiritual da
doutrinas do nacionalismo ganosa xente moza.
lega. Prenden nomeadamente
na xente moza, imbuidas das
"Paralelamente a esa relación
"Como membro dun Comité de
~'Fúpdas~ a Feder,ación de SoOrgani,zación Gremial,. contri-. , que relatei, _desenv.olvin outra,, , ideas demoqráticas e universa7
ijstas ien.bgga, datadás-d~ .se.r:t-r , . cied~e.s1..Gale..gas Agrarias e
buin á organización de 50 orga;::1~~.f, ·i.g.llalrne.nte in-tensa;; coni P.m.,

Culturais, cun programa republicano federal e socialista, ao ·
que engade os postulados máis
interesantes do nacionalismo
galega. Os principais intelectuais de América, deportados
palas ditaduras, falaron desde
ela. Organizou centos de mitins
e actos, que mataron aos ollas
de América a lenda da inferiori- ·
dade galega e o tópico do galeguismo da morriña, a terriña, a
gaitiña e o lacón con grelos. O
galeguismo adquiriu unha categoria de espírito respeitábel por
todos. Hai que advertir que todos os nasos traballos, en publicacións e entidades galeguistas, foron acompañados do sacrifício económico de todos;
pois os ricos homes da colectividade eran estraños e opostos
ao naso labor.
"E veu a República. O soño
dourado, a estrela. senlleira das
nasas longas noites de emigración. E con ela a esperanza de
que Galiza lograra a sua líber.o
dade. Convocada a Asamblea
do Estatuto, a Federación e a
ORGA quixeron estar representadas nela para expresar o pensamento da Galiza emigrada no
Qrande acontecimento. Xunto
con Alonso Rios, cerebro maravilloso e acción teimuda en todo
ese labor, e outros que non puderon vir, fun designado o seu
delegado".+
' - •

Entrevista de RcF1:-:o FHA:-:co Mo:-:n:no
, ' '
en Alma Gallega. Madrid.
Outubro do 1931
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VCONGRESO DO PNG-PG
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Xosé R. Peña,
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reeleito secretário
xeral do PNG-PG
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"O desmantelamento do ·país
é tan grave q.ue ser de
direitas·ou esquerdas non é
ií!lportante"

Qu
mo
mo
tim
m
me
tro1
ás
qu
L---

"Hai pequenos e medianos empresários que
comezan a pensar no nacionalismo.
A própria base do PP está inqueda
polo desmantelamento produtivo",
sinala Xosé Henrique Rodríguez Peña,
reeleito secretário xeral do Partido Nacionalista
Galega-Partido Galeguista
que o pasado dia 5 celebrou
en Vigo o seu
V Congreso.
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Fotografias: AN XO IGLESIAS

• MANUEL VEIGA

Representan vostedes o rostro
moderado do BNG?

que podia haber, e ao final tes
que apoiar a quen teña unha iniciativa, sen mirar se é de dereitas
ou non. O problema é tan primário que ten que ser asi . Hai zonas
con grandes recursos mineiros,
agrícolas, acuiferos, piscícolas,
forestais, etc. e nas que só quedan vellos. lsto é o preocupante.
Porque se non se planifica a explotación desa área e se deixa
desertizar povoacionalmente cairá en mans de grupos económicos que van ir aí a especular.

Eu non me sinto moderado. Podo
ser moderado para expresarme,
pero se cadra son máis radical no
contido. Penso que esta é unha
palabra. perigosa, porque se aplica a aquel que ten algo que conservar, ainda que seña en perxuício de terceiros. Foi un termo moi
empregado nos tempos da transición, aquelo do centro moderaE que faria o BNG?
do... Do que se trata é de que ao
mellar o PNG ten máis accesibilidade a sectores aos que- oútros . Hai que compensar o proceso de
iniciativa económica e non situalo
brazos do Bloque non chegan. A
pluralidade é precisamente un · · na espiña dorsal Vigo-Coruña.
dos secretos do BNG. Se nunha
Cabe tamén debuxar corredores
industriais cara o interior, doutra
· empresa ten preséncia a CIG,
existirá unha permeabilidade sodimensión e máis amparada nos
cial máis grande para o nacionarecursos e na cultura desas zolismo. Pero se cadra hai profesionas.
nais nese sector, que poden estar
11
sindicados, pero que non están
A fronteira ·está
na onda da UPG poñamos por
no PP-PSOE"
caso e si poden estala, en cámbi.o, na nosa.
Nas ponéncias do congreso
destacaban a "vertebración do
Pero iso dará lugar; a contradinacionalismo", non só no BNG,
cións importantes?
senón tamén na CIG. A que se
debe este clima unitário, tendo
Hoxe, a pouco que teñas unha vien conta que o nacionalismo
sión social das ·causas, é moi difífoi proclive as divisións?
cil non sumarse ao traballo contra
problemas de todo tipo. Ves a
É que hoxe hai unha fronteira na
economía dunha zona, onde se
que o PP e o PSOE se confundescalabrou o tecido económico
den . Por que non viñeron aqui

Oreja e Marin, comisários do governo europeo que asinaron as
directivas das cuotas do leite?
Nas decisións económicas , na
política financeira, no potenciamento do eixo mediterráneo, non
teñen discrepáncias, máis que relativas. Acaso o PP faria unha reforma laboral distinta á que fixo o
PSOE? Outra causa son as diferéncias aparentes ·que se representan no escenário dos meios
de comunicación. O nacionalismo
é a alternativa a ese modelo.
Pero o PP está ben asentado.
Hai moitos ramos produtivos que
están a sofrer unhas acometidas
tremendas. A proba é que mesmo
sectores empresariais critican. a
Fraga, danse de conta de que é _
absurda esa política de criar parques industriais ao chou ou de.cobrar peaxes en circL¡nvalacións urbans. Unha parte da própria base
eleitoral do PP, por exemplo a
agrária e gandeira qu~ sofre as
cuotas, comeza a se perguntar se
este partido está adicado a resolver o problema dos seus chiringuitos internos e a satisfacer negociños particulares ou ..eptán para dar
respostas aos problemas do país.
A min dame abraiao ver a un conselleiro todo feliz, mestres lle retrasan as autovias e lle desmante1an o ferrocarril. Pagan accións
nunha empresa que merca lelte
francés, din que hai que cumprir a

directiva comunitária e despois
saen na televisión botándolle as
culpas ao governo central.
Non ere que o BNG está ainda
lonxe de ser recoñecido por
moitos sectores sociais?
Igual nos convertemos na segunda forza antes do esperado. Pode
darse un grande decaemento do
PSOE. Pero vai haber un grande
esforzo entre os dous partidos estatais por sosterse mutuamente.
O PP está turrando xa nos meios
de comunicadón para que o diálogo seña só ca PSOE e ocultan
1

'PP e PSOE son
iguais, ou se está
con eles ou se está
co BIÓqüe'. ,,

a voz do BNG que é a única que
está a dicer realmente o que pasa. Non é doado enfrentarse a toda esa maquinária. Pero, con todo, estamos a medrar. Eles teñen
médios para facer inquéritos que
o confirman . Hai , por exemplo,
pequenos e medianos empresários que me están a chamar porque queren saber cal é a postura
do BNG.

de ur
liza.
Bu re
que ~

estab
terior
rra? 1

"Desde o governo
poderiamos facer moitas
cousas"
O PNG-PG é o único grupo integrado no BNG con experiéncia de governo na Xunta. Que
conclusións tira vostede da
sua etapa como Conselleiro de
Pesca?
Nos dous anos á frente deste
sector talamos moito con terceiros paises, mesmo da Unión Europea, mália que a representación teórica tíñaa o Estado. Na
Merchanr Shipping Actenfrentámonos nós soliños, a Consellaria
e o sector, contra a proposta británica e fumos capaces de gañala. Despois o PSOE e o PP sumáronse a ela ao ver que o Tribunal de Luxemburgo nos daba a
raz·ón. Pero eles non fixeron nada. Lembro que estaban Pio Cabanillas e Fraga de deputados en
Madrid e nen sequera pediron
que este tema se trátase pola via

Aspe el
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0 PP ag~anta porque ten

.

a información secuestrada''

'1
.

.

Vostedes chegaron a negar a
lexitimidade do PP, pero esta
forza conta con setecentos
mil votos?

11:

%.::!: ·
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Beiras xa lle ten dita: vostedes
saben o que significan 13 deputados nestas condicións? O que
non sacariamos se houbese
igualdade de oportunidades!

Cando o BNG é visto como alternativa a xente cámbia, porque non se pode dicer que os
dous mil cidadáns de Allariz que
antes votaban ao PP e agora
votan ao Bloque señan de dereitas . O que pasa é que hai un
certo secuestro da vontade pop u lar, un siléncio informativo
que fai que a xente non saiba
moitas veces o que nós representamos. Na anterior lexislatura a Xunta gastou 31.000 mi llóns en méios de comunicación .
Que pasa coa televisión? Mesmo nos procesos eleitorais somos discriminados, caso das últimas eleicións europeas. lso a
maiores da desigualdade en
meios económicos de uns e outros e inda por riba danlle arde
ás institucións financeiras para
que nos poñan trabas . Como

E desta política tamén participa
o PSOE: en Galiza berran polo
de Fenosa, pero a nivel central
son os que mandan a empresa
ir para Madrid, dentro do .plano
eléctrico que están a elaborar.
lsto tamén é secuestro da información real. Onde está a posibilidade de pedir unha tarifa máis
barata para Galiza que é de
sentido común. PP e PSOE firmaron no verán un pacto sobre
Renfe e agora están chitón! O
PSOE vota con nós no concello
de Ourense un si ás tranferéncías á Xunta e, dous dias despois , vota co PP no parlamento
de Santiago en contra das competéncias . Pero isto queda disimulada na información. As Caíxas galegas invisten os cartas
fora , pero para se enteirar hai

I

que ler a letra pequena das páxinas de economía da prensa de
Madrid. Aquí nunca veremos un
balance deste tipo. Nen o vai
dar La Región, nen o Atlántico
que teñen que ver coa Caixa de
Aforras de Ourense, nen o dará
o Faro que terá que ver coa de
Vigo, etc.
Anuncian a bombo e platillo a
construción do parque empresarial de Xinzo, vas mirar aos orzamentos do próximo ano e non
ten destinado nen un peso, pero
aí quedou a notícía. O BNG ten
que converterse nun exército de
denúncia para facelo tan reiteradas veces que, mesmo co secuestro informativo, haxa unha
porcentaxe de información que
cree conciéncia. Hai moitos deputadas do PP de concellos que
entre bambinelas danche a razón, pero dislle: "E lago que facedes?". "E que lle queres?
--Oin-, o problema é cando volternos aló!"+
•

Os usos da publicidade
~ institucional

.

,
:
:
1
1

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

'Teñen medo a que,
despois das
municipais, o BNG
entre a formar parte
do Consello de
Administración das
Caixas'.

l que
9 paa to1n toeñen
que
'l plo ,
·esáporstura

tas

o inrién-

de urxéncia, senda vital para Galiza. O bonito desembarcado en
Burela custaba daquelas coido
que 270 pesetas , ao dia ·seguinte
estaba en calquer mercado do interior a mil pesetas . Quen se forra? O intermediário. Naquel mo-

mento fixérol'.lse intentos de formar cooperativas e algun callou ,
ainda que a pequena escala. Con
organizacións de produtores, por
espécies, podian vivir, porque hai
que ver o volume en quilos e a
actividade económica que xera
só a venda de polvo! Todo iso é
posibel , pero hoxe non se fai.

E, de chegar ao poder o BNG,
non poderia cambiar como
cambiaron outros?
A sociedade nunca lle dá o poder
a alguen que non está maduro.
Allariz é un .e xemplo do que se
pode facer cunha xestión pública.
lso si fai cambiar á xente. Dúbido
de que Ourense poida chegar a
ter, mesmo no futuro , os servizos
que ten Allariz que é unha vila de
cinco mil habitantes. Hai outra
forma de facer política que non
consiste en ser caloteiros ou
chourizos. Que pasará se o BNG,
despois das vindeiras municipais,
entra a formar parte do Consello
de Administración das Caixas?
Até agora todo é pactado de costas á opinión pública. Ninguén sabe de que nas Caixas haxa deba-

"O que se chama publicidade institucional, eu penso que non s~rve
para naqa. Faise para que a vexa determinado ministro,
determinado conselleiro ou determinado político, ou ben
emprégase para meter aos meios de comunicación no peto. En
canto ás campañas eleitorais son un verdadeiro despilfarro.· Este
tipo de publicidade entraña moitas veces corrupción", afirmou
Emílio del Rio, presidente de Ecovigo Publicidad, nunha entrevista
publicada o pasado Domingo seis de Novembro nas páxinas locais
de Vigo de LA Voz DE GALICIA.
"Hai moito pailanismo e moito rio revolto rieste campo. Hai dez
anos non habia apenas axéncias de publicidade en Santiago e
agora hai máis que en nengunha cidade da Galiza. Que é o que
pasou? Onde están as indústrias de Santiago? Quen as
representan? Nalguns casos están relacionados co poder e hai
intereses espúreos polo meio", afirmou o publicista, que considera
que o mellar para ordenar o sector é que "as campañas
institusionais sexan feítas nos meios públicos".

Cavaco e a direción do PSD
'Quédome
asombrado cando
vexo ao Conselleiro
feliz, mentres lle
retrasan as autovías
e lle desmantelan o
ferrocarril'.

te algun sobre liñas estratéxicas,
sectores onde se debe ou non investir, etc. O dia que nós rompamos a prática de control e secretismo financeiro os cidadáns verán que hai outra maneira de facer política. +

"O PSD vai sofrer urna profunda remodelac;áo. no próximo
Congresso marcado para fins de Man;o, que pode chegar a
substituºªº do presidente da Comissáo Política, Cavaco Silva.
Nesta hipótese, o nome mais provável para a lideranºª é o do
actual número dais do PSD, Fernando Nogueira", informaba no su
último número o semanário portugués ExPRESso.
"Esse é um asunto tabu'. Nao diremos nem urna palavra sobre ele'',
indicou unha fonte do gabinete de Cavaco Silva. "A·hipótese, que
surgiu como urna bomb~. acabou por nao constituir urna surpresa
total para alguns altos dirigentes do partido, tendo em canta que
Cavaco Silva nao se tem coibido en dizer em círculos restritos, mas
cada vez com maior insistencia, que está «tarta do PSD»",
informaba Expresso.

A desconfianza do IRA
"O 1RA non estará preparado para a entrega do armamento na
primeira etapa do proceso político de pacificación", informaba o
rotativo THE GuARDIAN o pasado seis de Novembro, e situaba en
Gerry Adams, lider do Sinn Féin, a orixe da información.
Segundo esta información o Exército Republicano Irlandés estaría
plenamente decidido a apoiar e impulsar decisivamente o proceso
de paz, pero monstra as suas reservas diante das boas intención
dos outros sectores que intervirian no proceso de pacificación do
Norte de Irlanda.
Os Unionistas e a sua posición imquedan ao IRA, explica o
rotativo, que tamén di que o governo británico quer decomisar
·todas as armas do IRA.

Que
~da

p de

este
1rcei1 Eumta. Na
mtáUaria
1 bri¡aña) su·ribuba a
l naCa1s en
liron
a via

A pobreza no Leste

e o contrato social
"Cinco anos despois da caída do Muro de Berlín , a eufória está a
desaparecer na Europa do Leste, mentres, se consoJida o
multipartidismo. As sociedades están esgotadas por unha longa
loita pala democrácia, incapaces de se opor ao modelo neoliberal
que enxendrou paro, desigualdade e pobreza, e os intelectuais
interróganse sobre o seu papel. O sincopado despegue económico
perceptíbel en Polónia, Chéquia e Hungria non acaba de
desembocar nun indispensábel contrato social que asegure a
estabiljdade e a XU$tiza", escret;>e Jean-Yves Potel no número de
Novembro .de LE MONDE DIPLOMATIQUE.
O autor do artigo descrebe a evolución da pobreza, que en 1992,
en nacións como Rúsia, chegou ao 61 ,3 da povoación , pero non
entra a analisar as consecuéncias políticas da mesma nen os
resultados eleitorais. •
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Cubre o último tramo e únete
aos máis de 600 accionistas que xa ten
A Nosa Terra
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a nosa alternativa
na informació·n
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Se vostede dese,xa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:
CONTADO:

• Mediante cheque emitido a favor de
ANOSATERRA
· •Mediante ingreso nas cantas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GAllCIA O.P.,
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.,
todas elas de Vigo, especificando

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

DOMICil.IACION DO PAGO ATÉ

6 MESFS

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

PRE.zo DE CADA ACCION: 5.000 PTA.

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

Faite proprietário de
A NOsa Terra
de cobro que serán
.
forro Nº ... : .............. ..... ........ ......... .... os~::;~:~~: de .................... pta.
Sr. Director.
, miña wnta corrente/de a
. , da seguinte forma: ......... ..
. . an atender con cargo a . d ampra de .......... accmns
rtir desta data se slfV
S A en conce1to e e
.
Rógolle que a pa
ións Culturais Galegas . .
.
........................................... ..
apresentados por Promoc
.
... .......................... ................ ...
.... .......... .......... ... ........... .
Ba-nco/Caixa ............. d
o
...................... ... ....
..................... ..

:::z~:

TITULAR DA CON~~ .... .. ............. ........... AN~l~~~~~ ................... ~.·.·.·....... ·.·.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nome ·.... ......... ......................... ..
······· ····· ········ ·········· ····· ········
........ ....
·········· ·· ··········
Enderezo .... ........... .......i~-~~ld~d~
e
.... ······..
Provincia ····.. .. ···..
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de .... ... ....... ... ... ..... .. ... A . atura do interesado
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.......... ....................... a..........
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ESPERANZA NA ÁFRICA

A vitória de Mandela deixou sen apoios á guerrilla

Mo~a.mbique

sai do estado de coma
apenas 14 anos que non coñecian outra cousa máis que pegar tiros no meio da selva). Máis
difícil resultou a confección, por
vez primeira, dun censo que
permitise votar a todos os habitantes do país maiores de idade. Ademais do problema da
volta dos refuxiados, en moitas
zonas rurais a xente non sabe
onde nen cando naceu e mesmo descoñece a existénpia dun
estado chamado Mogambique.
Asi e todo as eleicións podían
traer a paz e máis de un noventa por cento da povoación finalmente censada acudiu a votar o
pasado 28 de Outubro.

• XAVIER GARCIA

Aos mo<;ambicanos
góstalles empregar unha
palabra cando pretenden
que probes algo por vez
primeira: "experimentala".
Nos últimos tempos a
expresión escóitase de
cotio. Hai moitas cosas
novas que experimentar
desde a sinatura do
acordo de paz en Roma
en Outubro de 1992.
Atrás quedan 15 anos de guerra
brutal entre o governo da Frente
de Libertagáo de Mogambique
(Frelimo) e a guerrilla da Resistencia Nacional Mogambicana (Renamo), criada en 1977 co
apoio da Rodhesia e financiada
logo polo governo sudafricano.
Unha guerra que deixou 1 millón
de mortos, máis de catre millóns
de refuxiados ou desprazatfos e
converteu a Moc;ambique no país máis pobre do mundo, cunha
renda per capita anual de apenas setenta dólares.

A FRELIMO derrota
á RENAMO nas urnas
Na véspera dos-comícios o xefe
da Renamo. Afonso Dhlakama,
inquedo por un previsíbel derrota, anunciou o boicoteo das votacións aducindo supostas irregularidaqes no censo. Dhalakama tentaba asi atraer sobre el a
atención informativa e preparar
o terreo para unha posíbel acu. sación de fraude. Vintecatro horas despois, acosado pala presión internacional, deu marcha
atrás e acudiu a votar a un coléxio de Maputo. O seu chama- ·
mento ao boicoteo fara escasamento seguido pota povoación e
polos próprios membros da Renamo nas mesas eleitorais.

A estratéxia de terra queimada
empregada pola Renamo acabou con toda a rede ferroviária,
a metade das escolas primárias
e grande parte dos centros de
saúde rurais, que antes da guerra constituían un dos maiores
logros do governo da Frelimo
(en 1982 a OMS aseguraba que
a rede escolar sanitária de
Mogambique era unha das mellores de Africa). Mesmo alguén
tan pouco sospeitoso de esquerdismo coma un comisionado do
departamento de Estado nortea me ri can o atribuía en 1988
grandes atrocidades á Renamo
e concluía que a guerra supuña
un dos máis brutais holocaustos
contra o xénero humano desde
a Segunda guerra mundial.
O país quedou ademais sementado por dous millóns de minas
fabricadas por máis de vinte países diferentes, entre eles España e a maioria dos Estados ocidentais. Unha situación que impede agora mesmo o desenvolvimento de grande zonas do país, onde os moc;ambicanos nen
sequer se atreven a entrar.
O desprestíxio internacional e
sobretodo as perspectivas do
remate do "apartheid" e dun
cámbio de governo en Suláfrica

Chlssano, presidente e llder da Frelimo, foi o vencedor das eleicións.

que suporia o final do seu financiamento, levaron á Renamo a
buscar un acorde de paz a comezos dos anos noventa. Case
ao mesmo tempo a Frelimo
abandonaba o marxismo-leninismo e facia unha nova constitución que transformaba a
Moc;ambique nun Estado multipartidista e de libre mercado.

A chegada da ONU
Ademais da paz, conseguida

despois de tantos anos, os
moc;ambicanos "experimentaron" tamen o que supuxo a entrada no país de centos de funcl onári os e cascos azúis das
Nacións Unidas. Tirando licións
da experiéncia angolana, a
ONU enviou a Moc;ambique 8
mil soldados en lugar de 450. O
control da desmobilización das
tropas de ambos bandos mellorou, ainda que a costa dunha
semi-invasión do país. O poder
do dólar para abril catquer porta

nun país devastado fixo que os
casos azúis encontrasen nos
bares de Maputo a prostitución
máis barata do mundo. Os brancas 4x4 .d a ONU esmagados
nas avenidas da capital os Sáb.ados á noite, convertéronse tamén nunha imaxe habitual.
Apesar de todo as Nacións Unidas conseguiron desmobilizar a
boa parte dos soldaodos da Frelimo e dos guerrilleiros da Renamo (moitos des tes rapaces de

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Boicoteada unha roda de prensa convocada en Madrid

A solidariedade con Pepe Rei é ocultada polos grandes meios
De sesenta e cinco meios convocados só dous asistiron a unha rolda de prensa en Madrid
na que se deu conta da actividade solidária con Pepe Rei, de
diferentes comités organi_zados
en Eus.kadi, Galiza e Madrid.

dos meios decretaron para as
notícias rélacionadas coa prisión en Carabanchel do xornalista Pepe Reí.

A rolda de prensa perseguia dar
a coñecer as sinaturas recadadas entre xornalistas e xentes·
da cultura de todo o Estado en
Nen a preséncia de intelectuais
favor da Liberdade de Exprecomo Alfonso Sastre, Javier
Sádaba ou Andrés Sorel, nen · sión, e segundo informaron nela
tamén esta recol'lida se veu
de xornalistas como Javier
obstaculizada polo temor ás reSánchez Erauskin ou Rafael
Gómez Parra foi quen de cane- . presálias das empresas xornalísticas.
ar o boicot que as direccións

Solidaridade na Galiza
En Galiza o Comité constituido
en solidariedade co xornalista
galego, organizou para as próximas semanas tres actos de información dentro dunha campaña baixo o rubro xenérico de "Liberdade de expresión".
O venres dia 11-, ás 20 horas, no
Hotel Lisboa de Vigo, haberá unha mesa redonda sobre '"Liberdade de expresión e xornalismo de
investigación" con intervención

do escritor Xosé Luis Méndez Ferrin e os xornalistas Alfonso Eiré ·
e Jabier Sánchez Erauskin.
Ca mesmo título en Santiago, no
dia 17 ·ás 19,30 horas, será a Faculdade de Ciéncias de Información a que acollerá
actó con intervención dos xornalistas galegas
Margarita Ledo e Gustavo Luca
de Tena, un responsábel da editorial Txalaparta (na que se publican
os libros de investigación de Pepe
Rei) e unha compañeira do xorna. lista na redación de Egif!.~~..
:,.',~

un

Ainda que os resultados oficiais
non se coñecerán áté o 12 de
Novembro, segundo os dados da
Frelirpo o presidente actual Joaquim Chissano obtivo o 56% dos
votos e Dhalakama un 30%. Os
observadores internacionais coinciden en que as· eleicións foron
limpas e estiveron mesmo mellar
organizadas que as que acabaron co "apartheid" en Suláfrica.
Dhlakama conserva ainda o cartucho ·da acusadón de fraude, o
mesmo que utilizara a Unita en
Angola. Pero desta ve.z vai ser difícil que volva a guerra. A ninguén lle interesa xa un novo conflito en Mo<;ambique. O comunis. mo está filamente desterrado ·e
os privilexiados portas da longa
costa mo<;ambicana representan
un vieira fundamental para o comércio dos países viciños do interior coma Zimbabwe, Zámbia
ou Malawi. O capital branco s~la
fricano, que fomentou unha das
máis desastrosas guerras deste
sé9ulo, agarda agora .para entrar
nun. me~cado pac!f!cado. •
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GLOBA .L

Opósición ao
plano de
residuos

En xeral estas declaracións pertencen ao campo do opinábel e
esta Asociación, ainda que non
as comparta, respéitaas. Mais a
afirmación de Roberto V.idal
asegura,ndo que a dotación do
prémio Alvaro Cunqueiro, e con
ela o próprio prémio, desapareceu por presións desta Asociación é radical, absoluta e contundentemente falsa, resultado de
incomprensíbel má información
ou de intolerábel má fe.

GONZALO

Nunha carta publicad~· no número de A Nosa Terra correspondente ao 3 de Novembro o
compañeiro Sebastian Losada,
da Asociación Ecoloxista Biotopo, denunciou
o
"silencio
inadmisíbel"
exercido pola
Asamblea de Surpréndenos
Grupos Ecoloxistas e Natu- . que oprimeiro
ralistas de Ga- posicionamento
liza (AGENG)
sobre a empa- de Biotopo sexa
cadora de lixo aproveitado para
que se pretende instalar en criticara
Guixar (Vigo). AGENG.

As. eleicións
lexislativas dos
Estados Unidos
foron gañadas
polos
republicanos. Os
meios de
comunicación
deron ampla
información diso.
Pero ninguén
ofereceu un dado
fundamental en
calquer proceso
democrático: a
abstención, que
superou o 50°/o.

O castellano
está ameazado
nas comunidades
bilíngües, dixo o
académico da
Lengua Españoía,
Lázaro Carreter.
En Galiza
respostou lle
Garcia Sabell,
quen lembrou que
aqui o único
constatado é o

Como ben sabe Sebastián
e calquer persoa ben informada, a AGENG
oponse frontalmente ao Plano
de Xestión de Resíduos Sólidos
Urbanos da Consellaria de Política Ter_ritoríal, xa que este Plano procura a incineración de case todo o lixo urbano xerado no
noso país. Por conseguinte a
AGENG aposen a todas as instalación previstas no Plano (6
Peiraos de Transferéncia , 26
Estacións de Transferéncias, 4
Plantas de "Reciclaxe" e elaboración de combustíbel e 1 lnci-·
neradora), dirixidas a incinerar o
lixo, sitúense onde se sitúen, incluída a empacadora de Guixar.
A coordenadora ecoloxista galega rexeita a incineración ou "recicl axe enerxética"dos resíduos
por apresentar riscos ao noso
xuízo inaceitábeis para a saúde
pública e o ambiente a causa
das emisións á atmosfera e das
cinsas tóxicas que orixina, por
supor un destrago de matérias
. primas e de enerxia, por ser cara
e criar poucos pastos de traballo
e por impedir unha solución ecolóxica ao grave problema dos resíduos baseada na redución, na
reutilización e na reciclaxe tras
unha recollida selectiva-.
O .sistema previsto no Plano de
R.S.U. da Xunta é centralizado
e megalomaníaco e aos seus altos custos ambientais haberia
que engadir os provocados polo
transporte por estrada dos resíduos duns lugares a outros.
Surpréndenos que o primeiro e
recente posicionamento público
de Biotopo sobre a empacadora
de Guixar sexa aproveitado par a criticar o "siléncio" de
AGENG, crítica que-nunca se fixo no seo da AGENG mentres
Biotopo formou parte da mesma, até hai dous meses.•

Go~rf1·1& 1et=i : ~énzci

tagom Social Substitutória.
Eram os primeiros galgos(1)
que manifestavan publicamente
em Galiza a sua condigom de
lnsubmísos.

Já vam alá cinco anos é o momento (Pois nom é a motivagom
para o presente escrito) de entrar a expor/explicar as razóes
. dumha postura amplamente assumida/apoiada palas sociedads
galega (Nagom) e espanhola
(Estado). Se algem fosse adito a
números e estadísticas, visite
umha hemeroteca para se documentar no afirma.do, com publi. cagóes tam
pouco suspeitossas de simpatía cara a in- Chama a
submissom
t ma
como "La Voz aen~
de Galicia" excassa
(Nagom) ou capacidade de
"El País" (Estado). Mas ... ~mdas
sim é o moorgani~
mento (E eis a
motivagom galegas.
deste escritó)
de se preguntar polo porque do baixo, baixissimo, número de insubmisos que há na Galiza: Tam só no cárcere da cidade de lrunha, Nafarroa, há mais
insubmisos ca na Galiza tuda;
quando somos umha comunidade naciona con enormes razóes
históricas (As outras tenhmnas/temo-las tudas) para se neg ar a· colaborar cos exércitos
-em geral~ e cos do Estado espanhol em particular.

individualmente contra um amplo abano de membros da comunidade: quase todos os homes) e tam despreciativo (finalidade: o aniquilamento das nossas duas principais comunidades, a nacional e a da espécie,
tambem chamada Humanidade).
De aquí saem -junto a intitulai;om do escrito- as seguintes
coitas:
Auto-dotou-se Galiza diante da
constante
agressom
de
Levas/Quintas/Mili/P.S,S . que
sofre a sua populagom desdre
fai já cinco séculas?

ú as causas deste desfornecemento (ou -quando menos-cativo fornecemento)?
Qual é o papel que jogam as organizagóes existentes e que reclaman para se o rol de artelhadores/defensores desta comunidade nacional?
Pode o resto (organizagóes e indivíduos) seguer a margem, de
espectadores?

ú o director da cena? (Se que
nom deveria de ponhe-lo,
mas ... ) Quem fixo o "casting"?
1) Ás mulheres -génericamente,
coma particularmente a determinados colectivos de homes- esta dignidade, de se negar a formar parte dum exército, hoje por
hoje, lhes vem senda negada.+

LR..
(PENE)

COMISION DE REsIDUOS DA

AGENG
(COMPOSTELA)

"es maga mento
durante séculas do
castellano sobre -0
galego". Claro que
iso díxoo como presidente da
Académia Galega.
Se chega a talar
como Delegado do

A este respeito queremos Aafirmación de
lembrar que
queoprémio
este prémio
naceu cando Álvaro
era director
Cunqueiro
do C.D .G. (e
grazas
en desapareceu por
parte ao seu
impulso) un presións desta
actual e activo Asociación é
directivo da
AADTE e que falsa.
esta Asocia ción fixo pública a sua protesta ante a desaparición deste
certame, inciando accións e presións para que se restitua.

A insubmissom
.
e o pa1s que
(aihda) nom há

Asemade, chama poderosamente a atengom a excassa capacidade ·de reagom das organizagoes galegas -de caracter político
e nom-político- diante da brutalidade que supom para umha comunidade a criminalizaqom (processamento-julgamento-encareamento-inabilitagom pública)
dun dos seus indivíduos por motivos de consciéncia.

Em Maio de 1989 duas pessoas
Sabido é que quando um indiví-logo de estar agachadas em
duo sofre umha agressom, a coFerrol- apresentarom-se diante
munidade á qual pertence acosturna a se auto-dotar dos mecadas autoridades militares do Estado espanhol em A Corunha,
nismos necessários para repeinculpando-se de se negar a relar/contestar dita agressom; máxime quando ésta possue um
alizar o ·s ervii;o Militar Obrigató. -rie 1 ou-<> set:t-sucedáAea :-a-Pfes---ear.acter-tam-glGbal~dGr-(-ater-ita

Resposta a
Vidal Bolaño

Os movimentos asociativos nunca reunen ao cen por cen dos
elementos de sector nengun e é
lícito, léxico e mesmo necesário
que existan posicionamentos e
opinións individuais, pero cando
estas teñen como único e gratuíto obxectivo desprestixiar directa
e especificamente ao próprio movimento asociativo, estase atentando contra algunha das claves
da forza de todo o colectivo.•
(1) Actualmente existen ademais unha asociación empresarial , a Asociación de Compañías Profisionais
de Teatro Galego e unha asociación
sindical específica, o Sindicato Galega do Espectáculo.
AsOCIACION DE ACTORE , DIRECTORES, E TÉCNlCO DE ESCENA

Resposta a
Biotopo
En resposta á carta dun membro
de Biotopo publicada o 3 de Novembro de 1994, débense facer
unha série de consideracións e
respostas ante tamaño número
de inexactitudes e falsidades.
A primeira, máis grave e cuaisinaceitável nun membro dunha
organización que se chame ecoloxista, é que no seu escrito non
hai unha só liña sobre a selvaxada meio-ambiental que se leva cometendo no vertedoiro do
Zondal, de consecuéncias sanitárias e meio-ambientais descoñecidas ainda hoxe. Onde están
as suas opinións sobre uns vertidos de lixo durante 1O anos
sen nengun tipo de medida correctora. Acaso non o preocupan todos os materiais e líquidos contaminantes ·que se filtran
ás augas soterradas e cuns
efeitos inprevisíbeis?

Nunha recente entrevista que se
É gravísimo que unha organizalle realiza a Roberto Vidal Bolación que seica debe preocuparse e loitar pola calidade meioño neste xornal, este profisional
ambiental non diga ren sobre a
fai algunhas declaraciqns que
atinxen á Asociación de Actonecesidade, pala que leva loitando desde hai anos o BNG,
res, Directores e Técnicos de
Escena, a única asociación prode peche dese vertedoiro.
fisional que de feito existe na
Galiza(1 ), entre as moitas que
Onde está a sua preocupación
, lexitimamente poderian existir e
polo meio-ambiente cando non
que afília, demostrabélmente c;le
dixeron nen palabra sobre a In-·
•forma obxectiva, ao 70% dos
cínadora de Matamá, que nunc,a
i...proftsionais galegas.--·· "-· · · • ·· tmeronou miflimamente· ben ~ e
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A
que se está a caer a cachos.

ALDEA

TIRANIA

Se non é asi, onde está o seu
compromiso, onde a sua loita
política e ecoloxista?, onde estaba esta organización da que
nunca se ouviu falar por esta comarca. Que loita levou contra o
trazado da autoestrada RandePuxeiros, que vai arrasar o monte de Teis. Manifesou-se contra
o Plano Especial do Porto pola
grande cantidade de noves recheos que ten previsto, tamén
en Guixar. Onde estaban vostedes até agora?

NANINA SANTOS

Sigo irritada de pensar que cos cartas tirados dos nosos impostas -e dos meus impostas- a Consellaria de Família, Muller e
Xuventude inv·e stiu entre 20 e 30 millóns en organizar o Congreso de Família (en realidade o Congreso de Dona Manolita
Besteiro) do que xa daba conta o anterior número <leste semanário. Un Congreso que se encheu "convidando" a moita xente
para figurar e ademais que unha matrícula modesta para o comun dos congresos incluira pequeno almorzo, café e petiscos
a média mañá, xantar e café de meia tarde por tres dias amén
do coctel de clausura no pazo de San Lourenzo do último dia.

A miña resposta é que se están
a subir ao carro filo-fascismo e
dos intereses dun grupo de especuladores, que saben que a
Estación de Transferéncias vai
ter todas as medidas correctoras
necesárias (cobrimento completo de toda a instalación, un sistema que impede a saída de ar de
dentro da nave, e unha depuradora de augas máis eficaz que a
que se vai instalar para o saneamento integral da Ria de Vigo).

Non quero que unha só peseta da miña licéncia profisional,
IVA, IRPF, Contribución, coche ... vaia a paparolas de xente
que, para máis, tampouco me resulta simpática, nen a aboar os
direitos editoriais de abades que se editan os seus próprios libros, e tampouco gosto de que as pesetas que me tiran en impostos directos vaian a actos de afirmación de fundamentalismo
farniliarista.
Eis a tiranía da administración sobre a xente individual.
Como podo eu rebelarme?•

Manipulan aos viciños enganándoos, desinformandoos, e impedindo que o concelleiro Lois Pérez Castrillo fose explicarlles a
postura do BNG, despois de terse oferecido por tres veces.

ponsábeis. Parece que se queren esquecer de todo o proceso,
que o Governo municipal estivo
ao albur das rabietas políticas
da Xunta e da sua rede de caciques, quérense esquecer do intento do Concello de Vigo, impedido pola Xunta, de sair do seu
Plano de Resíduos. A Xunta e o
PP levaron á situación na que
nos atopamos.

A respeito do estudo de impacto
meio-ambiental que fixeron en
Madrid,--custoulles sete millóns
pero ainda non o repartiron publicamente nen a ninguén, ao BNG
foille mostrado pero tampouco
ten cópia, se é tan clarificador
por que non reparten cópias e
permiten o seu estudo pormenorizado. Ainda non se sabe quen
assin un estudo tan caro e feíto
na "capital", e se aquí ternos expertos e consultoras moi bons,
por que facelo tora?

A construción da Estación de
Transferéncia é a . única saída
posíbel e imediata para cumprir
o compromiso cos viciños de Valladares e Matamá, para o peche
do Zondal e da incineradora, o
maior problema ambiental que
se está a producir en Vigo. Un
compromiso asinado polo Governo municipal en Setembro de
1994 e que se bloqueou desde o
principio, incumprindo prazos e
bombardeando calquer posíbel
safda, e todo para que o señor
Manuel Pérez saque rentabilidade política, algo ao que vostedes
están, consciente ou inconscientemente, axudando.

Como se pode dicer que se está
á marxe de afinidades políticas
cando se está a seguir a estratéxia do PP, non só a nível da cidade senón a sua concreta no
bairro de Teis, mediante o acoso
e derribo do movimento asociativo e integrador que se estivo a
desenvolver nestes catro anos.
Atácase á M.W. de Teis, téntase rebentar o plano comunitário
de Teis e os colectivos que o
conforman, en resumo, romper a
pouca vertebración social que
se está a formar. lsto non é
apoiar a estratéxia do PP?

Di que non se quer estender ao
talar do contrato con SOGAMA
e o recibo do lixo, non será porque quer esquecer que o BNG
foi o único grupo político que
non aprobou a suba da Taxa do
Lixo, e o PP votou a favor, e actualmente existe un contrato semente asinado por un ano, quéreo -escquecer ou llo tacharon
da carta? Efectivamente, esta

Están apoiando esta desde o
momento en que non clarifican
cales son os verdadeiros res-

HERMO

suba é unha imposición escandalosa de SOGAMA e da Xunta,
onde está logo a sua denúncia
pública desta e dos seus responsábeis, o PP; non lle deixan
poñelo?
Unha Estación de Transferéncias serve para a introdución do
Lixo en contentares para
o seu transporte a lonAinda que a
gas dinstáncias, e nada Xunta levase
máis. Se o
Concello vese adianteun
abrigado "dar- Plano de
lle" o lixo á
Xunta é por- Reciclaxe, as
que non lle Estacións de
deixou outra
saída a. curto Transferéncias
prazo.
terian de existir.
Unha estac1on
de
Transferéncias pode servir para a compactación' de papel, metais e plásticos para a sua reciclaxe e matéria orgánica para a compostaxe.
Xa que lago, o problema non é
de orixe, senón de destino. E
ainda que á Xunta levase aidante un Plano de Reciclaxe, as Es. tacións de Transferéncias terian
de existir, pala necesária concentración do seu tratamento e
reciclaxe. E que mellor transporte que o efectuado polos Camiños de Ferro, o -máis barato, lim-

Di vostede que o vidro interesa
que se suprima e que con iso favoréces á Xunta, pero esquécese do papel? ... Ac~so non é o
máis combustíbel? A xunta non
lle interesa que lle quiten o papel dos Resíduos Solidos Urbanos porque seria máis difícil de
queimar. Esqueceuno ou tampou llo deixaron poñer?
O BNG está a elaborar un Plano
Directório para Reciclaxe e
Compostaxe de RSU para Vigo
e de aplicarse deixaria a Estación de Transferéncias de Guixar no meio prazo como empacotadora de inertes.
E se isto é posíbel, por que non
se di publicamente, acaso prefiren seguir a verter no Zondal?
Acaso prefiren que se siga a cometer tal atrocidade sen escoitárselles nen a palabra sobre
iso, onde está a sua preocupación meio-ambiental? E se a
ten, que está a impedirlle que a
reflicta?
Que un movimento ecoloxista estexa en contra da ET porque está
integrada no Plano de Resíduos
da Xunta ·é coerente, pero non o
é tentar rebentar todo o movimento social no Bairro de Teis
en benefício do PP, responsábel ·
daquel Plano, é pura esquizofrénia. Non é carente tentar impedir
o peche do Zondal e da Incineradora de Matamá. A atitude léxica
e intelixente seria loitar porque a
Estación de Transferéncias teña
todas as medidas correctoras de
impacto posíbeis (e xa as ten) e
porque o Concello aplique o máis
axilmente posíbel un plano de reciclaxe e compostaxe que posibilite a non dependéncia da Xunta
para o tratamento dos Resíduos
Solidos Urbanos. Esta foi desde
sempre a posición política do
BNG.
Pala contra, vostedes están a
facer o xogo ao PP, á SOGAMA, e á Xunta de Galiza, favorecendo a sua estratéxia política
.de chegar ao governo da cidade
de Vigo. Unha vez no poder favorecerian o Plano de Resíduos
da sua Xunta: onde estarian
vostede~ daquela? •
CARLOS RODRIGUEZ ROCA

(VIGO)

OFERÉCESETRABALLO
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Reserva absoluta.
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Interesados chamar ao teléfono

(986) 43 38 30

*
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Preguntar polo ·sr. Carlos Martínez
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-o seu outro
cargo- Q mesmo
opina distinto.

Como a Xunta non vaJ apostar
pla Reciclaxe e a Compostaxe,
teremos que propoñelo desde o
BNG, comezando coa recollida
selectiva de vidro e papel, que
xa se está a iniciar no Concello
de Yigo.

Na província de Pontevedra
paró traballo editorial.
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po e rápido.

Ou é que queren que se manteña a actual situación?
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Aparecen estes

J

dias na prensa
galega moitas
páxinas de
información
sanitária. Son en
realidade anúncios
elaborados pala
Consellaria de
Sanidade, pero
que se apresentan
disimulados ao
leitor baixo a
fasquia de
información do
próprio xornal, e
polos cales o
periódico pasa
lago a
correspondente
factura, segundo
tarifa. Onde
quedou, non xa a
ética profesional,
senón a decéncia,
o estilo, a
dignidade! Lago
ainda virán os
directores deses
meios dando por
eí licións
maxistrais de
xornalismo!

Xa era

coñecida a
prática da ·
empresa Citroen
de emprestar a
determinados
xornalistas algun
dos seus veículos,
en agradecimento,
é de supoñer, pala
información
laboral que
publican da
empresa
automobilística. O
que non cabia
esperar é que o
Presidente da
, Aso.cia~iór;lj·da
,
.. • ...
...
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Prensa de Vigo,
Fernando Ramos,
s.aia a pasear por
aí cun chamativo
paraugas de
cores, cunhas
letras grandes
onde pon Citroe[1.
Isa xa non é
cuestión de ética, .
senón de estética.

/ Aos sindicatos,
de hábitos
machistas, con
apenas
excepcións, hai
que poñerlle agora
· un ponto a favor.
O novo local da
CIG de Vigo canta
cunha garderia
que ·está a ser un
éxito total. A ver
se alguns se
decatan de que
cambiar a
sociedad e·tamén
empeza por eí.

Mádialeva o
ambiente que vai
haber na Estrada
o dia que vaian a
viver ao Pazo de
Xoán Pardo a
Pantoja e o seu
tillo Paquirrin.

Sempre en Galiza
"Eu vexo á nasa Terra ceibe de
vezas rutinarios, de pleitos cativos e de cobizas ruíns. (... ) Vexo a Universidade de Santiago
convertida en cerebro de Galiza,
irradiando cultura e saber, máis
alá dos lindeiros naturaes da
nasa Terra. (... ) Así soñábamos
Bóveda e máis eu nos días de
eperanza".
Que fermoso o soño ·do naso
grande "animador de ilusións",
que fermoso ... Ben,· o caso é
que isto =lUe relato non mo estou a inventar; todo isto ven
descrito no Sempre en Galiza,
tan de actualidade estes dias,
que eu non minto.

AQUELANTES
XOANPIÑEmo

Ou desaquelantes. Esmolantes e conselleiros, banqueiros e presidiários; todos, por activa ou por pasiva, teñen algo diso. Porque a ninguén lle falta o seu aquel. E pobre do que non o teña .
Eu sempre recordarei que, cando me ian chamar para testaferro
de non sei que aquelaria, houbo un que daquela dixo:
-O Piñeiro non me aquela nada.
-Tampouco lle falta o seu aquel, ho -aquelouse outro.
-Moi aquelante non o-topo, non -opinou un terceiro.
-Cúmprelle outro aquelamento para ser
-rematou o cuarto.

m~is

aqueloutrado

Si, ·tan de actualidade. Ou alomenos iso pensabamos eu e máis Como non me vian moita aquelación, sentenciou o primeiro:
un inxénuo once por cento de
galegas que si sabemos perfeita- -Quen vai ter o aquel de dicerllo?
mente de quen é a autoría do devandito. Que vergoña ... e iso non O que me contou a aqueladura aquela, faloume unha chea de
é todo, que resulta que ainda hai aquelado:
máis, porque ademais deste "curioso" -emprego ·a verba "curio- -Piñeiriño, non che toparon moito aquel.
so" porque a verdade é que xa
non sei que dicer- oitentanove -Tampouco a min me aquelaba -mentin eu todo aqueloutrado.
por cento de paisanos que non
coñecen a paternidade da princi- E ainda hoxe, cando recordo o dia do aquelamento, e con que
pal criación do Castelao existe
outro máis preocupante -se ain- aquelación me desaquelaron, dame un certo aquel que me deida cabe- dous por cento de ga- xa unha chea de aquelado. +
legas -e supoño o de "galegos"que pensan que Daniel era ''franquista". Pero polo Amor de Deus! · acontecer co "todo" Castelao, a
brarias só corren duas edicións
situación actual do SeG con resdo SeG; unha é a da casa Akal,
peito ao pavo a verdade é que
É precisamente por isto. polo
facsimilar da orixinal que non
non é moitísimo mellor que vinte
sei por que edición andará; a
que me atrevo a m~ dirixir a
anos atrás, por non ir máis lonoutra é a de Galaxia, que alarvós. Por isto e para pedir algo
xe. O meu primeiro contacto co
máis, ou alomenos a volo suxemantemente
rir. En primeiro lugar, penso que
Sempre en Gafiza fol por un
só ten realizaé de moi loábel agradecer a laexemplar deses que desde Bos
d as tres ediAires se editaban en "tamaño
cións desde Para cando
boura realizada por ANT, e moibolsillo" para entrar clandestina1986. Pero a
to máis ainda despois de ter lido
o seu inquérito, porque ao meu
mente na Galiza. Hoxe é unha
culpa non é unha edición
"pequena" xoia na miña bibliotever coido que é xusto nese oidas editoriais, comentada e
ca, mais non asi de todo antes,
tentanove por cento dos titulaporque se o
que eu pensaba que aquilo era
público non de- explicada do
res no que radica a razón de ser
algo moi normal. Pois resulta
dese formidábel "especial" adimanda ... Pero
Sempreen
que non, oes. O que si resulta é
cado ao SeG' que ia no número
a culpa tamque actualmente, palas nasas lide hai duas semanas.
pouco a ten o Galiza?
público, porque
Pero ·claro, é que iso non é suficomo raio vai
ciente. Eu non quera desmereA Aldea Global está aberta · 1 demandar se
cer a laboura de ANT, pero o
xa se viu que
ás vosas colaboracións,
caso é que todo isto non vai ser
praticamente nen tan sequer coinformacións e opinións. Os
bastante, non vai abondar, porñece a obra? Pensada un pouco
textos non deben exceder
que o problema vai moito máis
nisto: ambas as dúas edicións
as 45.liñas. A partir desta
alá. Manexo certos dados verson no tocante ao seu contenido
medida a redacción
dadeiramente alarmantes résexactas á de 1944. Exactas.
peito da censura á que está
resérvase o dereito a
Sen comentários, sen reflexións
senda sometido Castelao. lndeexternas. O SeG non é un libro
resumí las.
pendentemente do que está a
de
cantos, non se pode coller e
L----------------------~

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

comezar a ter sen uns coñecimentos prévios, ainda que sexan breves, pero previos. Coido
que o público en xeral necesita
algo asi, algo que os guie ao
longo da leitura dos libros que
forman o SeG, algo que os axud e a ir avanzando polo noso
ldeário maior. Que non se ofenda ninguén, pero é que somos
tan cómodos ... Eu sei que anda
por aí unha edición especial comentada do SeG, publicada coido que pola Xunta e pela Universidade , non estou certo. E
non estou certo porque cando a
fun consultar na miña libraría resulta que esta edición que de
tanta axuda nos poderia ser non
está á venda, que é exclusiva
para a sua divulgación en faculdades e institutos. Pois que ben
para nós. Pero e que pasa cos
que non están xa na Universidade? Pois ben pouco. E unha das
poucas cousas que pode facer o
que teña interese en se mergullar no SeG , pero que non dispoña de nocións prévias nen de
acceso ás "riquísimas" bibliotecas universitárias é achegarse a
unha das tamén poucas axudas
existentes, coma por exemplo a
"Introducción ao Sempre en Galiza" de E. Gutiérrez , de Edicións do Castro. Pouco máis se
ternos que nos seguir limitando
ao SeG , sen utilizar para o
achegamento nengunha outra
ruta que pase, por exemplo, pola restante obra de Daniel. Moi
pouco máis.
Para cando unha edición comentada e explicada do Sempre
en Galiza? Xa non vou perguntar por que non está xa na rua,
por que non se fomenta a sua
divulgación, por que non se promociona verdadeiramente en escalas e institutos que somos nós
os que o ternos que andar a facer, por que ... Prefiro ser optimista e .mirar máis cara adiante
-non moi adiante- inquirindo
"cando". Porque que diaño é o
que ten que acontecer, a quen
máis hai que lle facer un inquérito para que a necesidade se faga máis evidente. Se desde a
Xunta houbo vontade de mandar
un primeiro proxecto aos centros
de estudo, son tempos xa de
que agora se lance outro novo
proxecto editorial directamente á
rua, directamente ao povo. Sempre en Galiza. E mañá tamén. +
PEDRO

F.

BARREIRO

(VIGO)
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exemplo da idea que Suso Ig1esias
ten do programa. Ademais disto, a
continuidade conséguese mediante vídeos creativos que.se intercalan eritre as séries de animación.

\.

Despois de ver a última escea dos
Picapedra, onde Vilma malla en
Pedro coma nun fol, os cativos poden ver un vídeo moi particular de
Aerolíneas Federales. A história
da teima dun mozo por conseguer
o amor dqnha moza que, ao final,
resulta ser un porco bravo. Non to-.
do é o que parece, amigo, hai que
pensalo moi ben. As veces metes a
pata, tio, e todo sae ao revés.
"Unha linguaxe nova para os nenos é moi importante. Aos cativos
non lles podes poñer, de súpeto,
cancións con contidos que non
poidan entender. É preciso contarlles histórias divertidas, por iso
aos grupos que participan no
programa pídolles que pensen
a quen van dirixidas as letras",
. ' · di Suso Iglesias. O Xabarin
Club está incluindo no seu proxecto a moitos grupos galegos como Os Resentidos, Siniestro Total, Os Diplomáticos, -Yellow Pixoliñas ou Korosi Danzás para
que elaboren cancións sobre as
que, despois, se realizará un vídeo
para os nenos.

Ao berro de '¡é a hora do xabarin!",
a Televisión Galega chama a miles de
cativos todas as tardes desde o
pasado Abril. O éxito acadado polo
programa infantil Xabarín Club

sobrepasa aos próprios responsá.beis
do espazo. Desde o comezo da sua
emisión, vinte mil nenos e nenas
sofreron xa a mutación:
convertéronse en porcos bravos.

Os cativos rebélanse
para seren.parcos bravos
O espazo televisivo Xabari.n Club

acapara a audiéncia infantil
• ARANTXA ESTÉVEZ

O gato có mico Doraemón, os Picapedra ou os Popples tamén están dentro do território xabarfn.
Os per onaxes destas séries de debuxos animados, que se emitian
na TVG, adquiren unha nova
identidade, dende que se relacionan cos porcos bravos. Suso Iglesias, creador e director do Xabarin
Club, integrou as séries de animación allea nun mesmo programa
con carácter específicamente galego. " A idea era darlle continuida.de á franxa horária cun formato
próprio", explica.
Mália que as séries que se emitan
son de produción extranxeira, o
Xabarin Club xa se convertiu nun
programa dos nenos e nenas galegos. Suso Iglesias coidou todos os
detalles para que os máis pequenos se recoñeceran na televisión.
O xabarín, creado por Miguelanxo Prado, dalle unidade á programación. infantil que, por outra
banda, veu suprimida as suas séries máis violentas.

Un porco
como fio conductor

como alguén con moita personalidade", di.

Para elexir o que seria a mascota
protagonista desta franxa horária ,
recurriuse a un animal familiar para os nenos. "O porco é moi coñecido para os cativos. Pero tiña que
ser bravo, o xefe da manada, alguén asivestrado,
un pouco selvaxe;
daquela, saiu o
xabarín", explica
Suso Iglesias.

O porco bravo de Miguelanxo Prado apare.ce coma un personaxe rebelde e festeiro que busca troula,
da que quer facer partícipe a todos
os cativos. Vai vestido como calquera neno, coa particularidade da
sua camiseta persoal, coa inicial
do seu nome.

O

porco bravo
aparece coma
un personaxe
rebelde e
f esteiro que
busca troula

O debuxante Miguelanxo Prado,
creador do xabarín, pensa que este
animal é moi da
terra e dá moito
xogo á hora de
traballar con el.
"O que está claro
é que para os nenos do meio rural,
que son maioria, o xabarin é un
animal que está nas suas vidas e,
máximo, agora que voltan a estar
de actualidade. O xabarín aparece

Aprender
a cantar
en galego

Tódalas pandas
berrando, que
non a panda. Sei
ben por onde caen o Padornelo e
a Canda. Son o
supercocho, non
o porco skin. Son
o parco bravo, son o xabarín. A
sintonia do programa, elaborada
por Xulián Hemández, de Siniestro Total, e Manolo Romón, é un

A mascota e os espácios de produción própria danlle ao programa o
perfil xabarín, que tanto gosta aos
nenos. Hai unha dimensión pedagóxica no Xabarin Club xa que as
letras das cancións emítense con
subtítulos para que os nenos poidan cantalas e se lles formulan
pergun_tas para que participen concursando. As cuestións poden ir
dende cal é a lei natural que desafian os trapecistas no circo? a lei
do tráfico, da gravidade ou da
selva? ou estoutra cómo se chama
o viño sen fermentar? champán,
mosto ou augardente?. Para os
que xa medraron un pouco máis,
está o concurso Vas dado.

Unha audiéncia
que se afilia
Os espectadores tamén poden converterse en afiliados do Xabarin
Club se solicitan o carnet, que Ues
permite recibir camisetas e outros
rega1os ademáis de ver anunciado
. na pantalla o seu ingreso nesta
asociación de porcos bravos.
"Agora mesmo xa son máis de
vinte mil rapaces sócios e agardamos ter en Marzo do próximo ano
o doble", asegura Suso Iglesias.
O director ten estudado os datos sobre os nenos que se asócian ao programa da TVG. Hai un 54% de cativos que pertencen ás sete cidades
galegas e o resto ao ámeto rural.
"Non me p~ece importante a diferéncia mínima entre a cantidade
dun lado e a do outro. Pódese deber
á peor distribución que haxa no .rural das tarxetas necesárias para ser
sócio. En xeral, están igualados os
nenos do rural e das cidades", matiza o criador do programa.
Mália ter empezado antes, o formato próprio do programa consolidouse no mes de Setembro cunha programación diária de duas
horas, de seis a oito da tarde, con
variacións na fin de semana. "No
verán emitíamos case tres horas
de Xabarin pero isto tiña que
cambiar porque son consciente do
perigo que supón para os cativos
estar tanto tempo diante da te1evisión. Os responsábeis deste espácio queremos ser taxantes nese
senso", conclue Suso Iglesias.+

..

ONDE
IMOS SEN
PELÍCULAS?
XAN CARBALIA"

A Xunta, no seu insólito
conceito cultural, q uixo que
pasase de matute a auséncia
de axudas ao audiovisual no
ano que se vai. Nestes dias,
coincindo coa derradeira
concesión, tamén anunciou
que nunca máis prémios
Carlos Velo e Álvaro Cunqueiro de guións de cinema
e pezas de teatro.
Un ano mareando a perdiz
para disimular que as arcas
de Cultura quedaran baleiradas pola febre do Pelegrin
dan como resultado, cando
recén remata o encontro de
Imaxe Galega 94 coa estrea
de duas novas longametraxes, que o balance do audiovisual galego é cativo e
feito polos criadores a contracorrente.
"Sen ficción própria non
existe un país", afirmaba
hai tempo o sociólogo Lois
Rodríguez Andrade. Dotados dunha TV pública, unha Escola de Imaxe, un
Centro das Artes da Imaxe,
un importante plantel de
profisionais da escena en
todos os terreos, o futuro
do audiovisual galego só
depende, como tantas outras cousas na Galiza, dunh a decisión política que
oriente o gasto a desenvolver esa árbore precisada de
protección e abono.
A construción dun audiovisual galego é un investimento inexcusábel. Non
abonda con chiscar un ollo
con algunha película comercial dobrado en galego
(O pico das viúvas), por outra bancta orixinada no patriotismo dun distribuidor
galego na emigración. Hai
que planificar para pór en
pé todos os recursos dunha
ficción que ten os alic~rces
na história, na literatura e
no corazón dos galegos e
que, ademais, competiría
doadamente no mercado.
Carlos Velo, cineasta nacionalista exiliado en México, daba nome a un prémio digno, aoque nunca se
tirou partido dabondo, axudando a que os guións acabasen rematando nunha
pantalla, ben de cinema ou
ben de televisión. Agora
desaparéceno e o seu nome
terá que regresar traído da
man dos que queren futuro
para un cinema galego. +
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Autores galegas, ·bascas e cataláns queren
coordenar as Asociacións ·de Escritores
o·encontro Galeuzca celebrouse en Gasteiz

.. ,

_

• Derradeira edición
dos prémios
Carlos Velo e
Álvaro Cunqueiro
O escritor e xomalista Aníbal
Malvar foi o gañador do prémio
Carlos Velo de guións
cinematográficos con Unha noite
con Carla. Pola sua parte, o
dramaturgo e actor Raul Dans
levouse o Alvaro Cunqueiro de
teatro coa obra Lugar. Un.millón
de pesetas é a cantidade qu~
receben os gañadores <lestes dou
prémios.
A Conselleria de Cultura
anunciou que esta era a derradeira
edición dos prémios Carlos Velo e
Alvaro Cunqueiro, decisión
protestada por diferentes
asociacións profisionais. •

• Subvencións
para as salas
cinematográficas
do rural
A Conselleria de Cultura vai
conceder axudas económicas a 31
salas de cinema situadas en zonas
rurais. Poden optar a estas
subvencións, os titulares de salas
de exibición cinematográfica de

Escritores galegos, bascos e cataláns celebraron o XI Congreso
Galeuzca en Gasteiz. As conclusións do congreso detenninaron a marxinación á que seguen
sometidas as literaturas destos
tres países. Os escritores eren
que as institucións deben fomentar a tradución como "instrumen.: to fundamental para o achegamento das nosas culturas".
Neste encoritro, tomáronse vá- ·
rias decisións: a elaboración dun
catálogo histórico dos escritores
de Galeuzca para a sua difusión ·
e a criación dunha Coordinadora
de Asociacións de Escritores a
nivel de Estado. Tamén xurdiu
unha proposta para estudiar a petición da Asociación de Escrito-

ciados, á forza, da razón política
dominante. Hai unha alarma acesa no proceso de de normalización da língua", declarou. Fernán-Ve11o afirmou que existe unha baixa porcentaxe de lectores
de literatura galega mália que a
maioria dos habitantes entendan
e falen nesa língua. ·

res Asturianos de formar parte
de Galeuzca.
Asimesmo, os escritores reunidos
condenaron toda manifestación de
racismo e xenofóbia, apostando
pola diversidade e toleráncia. O
proceso de banalización dos medios de comunicación, onde non
hai cabida para a literatura nen a
cultura en xeral, tamén centrou o
interese dos asistentes.
O escritor e editor galego Miguel Anxo Femán- Vello acudiu
a Gasteiz para falar da situación
da literatura galega. Expuxo a
disociación entre o desenvolvemento creativo na Galiza e a si_tuación política. "Semella que os
escritores galegos vivmos distan-

Como contrapunto, os escritores
cataláns amósanse máis optimistas en canto ao panorama literário do seu país. O secretário da
Asociación de Escritores en Líng ua catalana, Vicenv Llorca,
afirmou que, ademáis de vivir un
momento de enonne fecundidade 1iterária, o aceso da xente a literatura feita en catalán vai medrando.+

•Festa
de defuntos
renovada
en Cedeira

• Xela Arias e
Daría X. Cabana
gañan prémios
de tradución

A pasada fin de semana, a
Sociedade Cultural Chirlateira
organizo u a Festa do Samaín, na
lembranza dos fermosos tempos
idos. A festa, dirixida aos cativos,
lembrou o mundo dos mortos por
medio de xogos e merendas con
castañas e papas de melón. Ao
chegar a noitiña, apagouse o
alumbrado público e comezou o
pasaruas de fantasmas nas calexas
de Cedeira.+

Xela Arias e Darío Xohan
Cabana comparten este ano o
prémio de tradución Ramón
Cabanillas, convocado pola
Consellaria de Cultura. A
tradución da obra Vida nova
(Espiral Maior) de Dante
Alighieri por Darío Xohan
Cabana, e de O derradeiro dos
mohicanos (Xerais) de Fenimore
Cooper, por Xela Arias son os
traballos premiados.

..•.••.••••..••••.•••••••.••••..•.............•................................•••.•.••.•.........•.••••
localidades con menos de
cincuenta mil habitantes e que,
durante o pasado ano, tiveran
actividade, polo menos perante tres
meses. Os solicitantes deben estar
inscritos no Rexisto de Empresas
do Instituto de Cinematografía e
das Artes Audiovisuais e non ter
sobrepasado unha recadación anual ·
bruta de tres millóns de pesetas. ,
Os interesados nestas axudas
deben apresentar as suas
solicitudes na Conselleria de
Cultura antes de finais de ano. As
subvencións serán proporcionais ·
ao número de semanas de
actividade da sala no ano 1993 e
non superiores á recadación bruta
nese ano.+

Unha anterior tradución de Dante
(A Divina Comédia) realizada
tamén polo escritor lugués,
mereceu no seu dia a Medalla de
Ouro da cidade de Floréncia.

• Fallado o Facha
de Teatro infantil
O prémio do X Concurso
Nacional de Teatro Infantil, que
organiza a Asociación Cultural O
Facho, recaiu na obra Auto do
entroido de M. Lourenzo
González, de Vilaboa. A cuantia
do prémio é de 75.000 pesetase o
xurado, valorou á hora de
concedelo, a flexibilidade da obra
para ser representada tanto nunha
praza coma nun cenário e a
adaptación para dirixila a un
público de distintas idades. •

• Xornadas
contra
a desertización
A Fundación Sotelo Blanco e a
Plataforma contra a De ertización
organizan a JI X ornadas contra a
Desertización, que comezan o
Xoves 10 na Sá de Exposicións
Sotelo Blanco, en San Marcos,
Santiago de Compo tela. A
conferéncia e debate tratarán
sobre A arquitectura rural e
aordenación da paisaxe.
O Xoves abrirá as Xomadas, o
arquitecto Pedro de Llano que
falará sobre o fin da arquitectura
rural galega. As doce e mt<lia da
mañá, o profe or universitário
Roxélio Moreira intervirá coa
conferéncia Ordenación da
paisaxe e turismo rural.•

Disco galega dos Chieftains con Miltto Congrio,
Linda Rondstadte Jerry Garcia entre outros colaboradores
cos de prestíxio que podan facer
ainda máis atrainte a obra, polo
que xa teñen gravado en estúdios
bascos unha suite que vai un pouco máis aló da música galega, para recoller sons doutras zona .
Nesta peza _participaron dou artistas de prestíxio: o acordeonista
basco Kepa Junquera e o portugués J úlio Pereira, con quen houbo unha grande conexión mália
seren os seus estilos musicais tan
diferentes.

• ÓSCAR LOSADA

O dia 6 de Novembro
no Pazo de Congresos
da Coruña tivemos
ocasión de escoitar
algunha das pezas do
·á lbum galego dos
Chíeftains, no concerto
comun de Matto Congrio
e o grupo irlandés e no
que tomaron parte como
invitados a cantante e
gaiteira Mercedes Peón e
diversos fatos de
bailarins.
Despois de lle adicar un disco á
música bretona, os Chieftains escolleran os nosos ritmos para o
seu futuro traballo, que 'e stará á
venda nos primeiros meses do ano
que ven. O grupo irlandés contará
co apoio en todas as cancións do
gaiteiro galego Carlos N úñez, que
exercerá corno "Chieftain galego", quen tamén foi o encarregado
de facer a escolma de pezas a interpretar. A cordial relación entre
Núñez e Paddy Moloney, líder da
banda irlandesa, 1evou' o ano pasado á colabourar aos Matto Congrio coa mítica banda, nun con-

ria e que xa adiantara ANT hai
me e nunha entreví ta feita a P.
Moloney, como é a de Plácido
Domingo, que tamén deberá cantar en galega.
O Chieftains, que xa gañaron tre
Grammy no EEUU, coidan ba tante todo o a pecto da sua
producións di cográficas e sabendo da importáncia do audiovi ual,
contrataron ao director de diverso video-clips do U-2 para que
lles faga un a eles.

Músicos dispares

~

Os Chieftains están a gravar con Matto Congrio un disco con base galega. Á esquerda, Carlos Núñez con Paddy Moloney durante a._gravacion no pub Dublin.

certo conxunto no festival Intercéltico de Moaña (ulo este ano?)
gravado polas cámaras da TVG e
emitido sen prévio aviso, co que
moitos afeizoados quedáronse sen
a posibilidade de ol1alo.
Neste disco dos Chieftains de música galega, tomarán parte diversos
músicos do noso país: desde a Orquestra Sinfónica dirixida por Joam
Trillo, o ballet Rei de Viana ou os
próprios Matto Congrio. O aspecto
de canto estará coordenado por
Mercedes Peón e preténdese contar,
o que seria moi bonito, coa presen-

za nun dos temas do noso grupo
máis internacional, Milladoiro.
Nestes dias gravaron vários temas
en directo no pub Dublin de Vigo.
Amáis contarase cun tema de música medieval galega, _no que poderia fonnar parte do elenco interpretativo o catalán Jordi Sava11
coa sua viola de gamba, popularizada pola banda sonora do filme
francés "Todas as mañás do mundo". Tamén se gravará nunha
igrexa co coro galego Ultreia. Os
Chieftains gostan moito de colaboracións chamativas, con músi-

Os músicos cando son bons rompen barreiras sen dificuldades. Iso
será precisamente o que fagan
cando se metan nos estúdios de
gravación xunto ao guitarrista
Jerry García, líder dun grupo emblemático dos 70 como Grateful
. Dead, un home que é neto de galeg o, e mais a cantante Linda
Ronstadt, unha interprete de bela
vpz que nos últimos tempos apreixou as raíces mexicanas con álbumes compostos por pezas tradicionais dese país e ·cantadas en español. Será interesante escoitar cantar en galego a esta vocalista.
Se todas estas colaboracións non
fosen suficientes para engrandecer
o traballo, aponten duas máis: unha, que podemos considerar lóxica
dentro do contexto do disco, a do
gaiteiro asturiano Xuacu Amieva,
e outra tremendamente contraditó-

O conxunto irlandés ten un amplo
mercado, gañado ao longo de todos estes anos, polo que se poden
permitir facer un disco sen moitas
limitacións económicas, sabendo
que o van rentabilizar posteriormente. É esta unha grande ocasión
para que a nosa música traspase
fronteiras e os nosos intérpretes
cheguen a un enorme abano de
afeizoados ao folk de todo o mundo, que através <leste traballo poden sentirse atraídos pola nosa
música, criándose así potenciais
consumidores futuros.
Se daqui saisen contratos para os
nosos músicos no exterior e abrisen novos mercados, haberíallo
que agradecer a esta obra que, de
por si, xa constitue un grande fito
no noso folclore, ao verse mergullado nel unha das bandas de lenda dentro do panorama do folk internacional.•
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Unha novela
sen conflitos
A Cidade
da chuvias de
Xosé Ferrtández
Ferreiro
Cáseque tres anos despois da publicación de Agosto do 36, Xosé
Fernández Ferreiro tira do prelo
outra novela: A cidade das chuvias<1>, unh novela que supón, desde o noso ponto de vista, un paso
atrás verbo da xa mencionada.

A obra narra o últimos tempos de
don Luís Puga Méndez, "catedrático xubilado da universidade de
Santiago", que vai lembrando diver o momento da sua vida,
de de a nenez no Ouren e natal
até o derradeiros anos da sua
existéncia, sob a ollada vixiante
dun narrador omnisciente.
Pillo dun xastre e dunha mestra que
non exerceu, a vida de don Luís foi
(ou é) mediatizada palas mulleres:
a nai, unha tia, a muller, a fi.lla, a
criada... Mulleres que parecen dominar a novela, converter e en protagoni tas , sobretodo a nai, pero
veremos logo como non é asi. Unha ida que é a vida dun burgués
médio nunha sociedade média, que
devén exemplar -sociedade non
no senso de mundo social en que
está instalado o protagonista, senón
de persoas que arrodean a don Luís,
que conviven con el. Exerce un oficio exemplar: catedrático de latín,
unha lingua morta e a piques de desaparecer do plano de estudo
(anote o leitor o presente dado). Un
burgués médio que e reclama do
ordinário: hone tidade no traballo,
lucidez e franqueza na amizade,
nas relación individuais que manten co avó, coa nai , con Bráulio
etc. Con persoa que on todas boa

xente. Boa xente é
que conformaron
--ou conforman__:
. case toda a que apaa sua sociedade. O
rece na novela dotaarredor, a pesar
da co status de perdalgunhas notas,
sonaxe. Poden apanunca está presenrecer alguns tipos
te. O arredor, a sodesgrazados (o pai)
ciedade galega, fei-e ainda. O pai,
tos importantes da
que sen querelo ninsocidade galega,
guén, nen autor, nen
parece ser que nen
don Luís, nen mesrozaron a personamo o leitor, convérlidade -dunha petese no verdadeiro
za- de don Luís,
protagonista da novela. O pai, que non
nen dos seus achegados. Só asi acaquer que o seu fillo
estude, que é un túbará por entenderzaro, que non entense como nen o
de a teima da muller
tempo republicano,
nen a guerra civil
en que o fi11o conti- Xosé Fernández Ferreiro.
aparecen mencionue estudos , que
coida que debe seguir co negócio
nados na novela. Uns tempos (refamiliar, o pai, dicíamos, é o único
publicano e guerra civil) que conpersonaxe da novela que cámbia
forman os anos de formación do
ao longo da acción. Todos os ouprotagonista.
tros personaxes son estáticos, dunha peza, non ~ámbian. Unha miga
A non aparición da História (con
don Lúis, logo da morte do pái. A
maiúscula, para entendérmonos)
final, sabemos que o pai, mália tofai que a presente novela falle nos
do, admiraba ao fillo, sentíase oralicerces. A novela quer ser unha
gulloso del. O fillo, que tiña unhas
novela crepuscular: sempre chove
na cidade (nunca deixa de chover;
relacións raras co p!li, acababa por
despois
da
entendelo, tamén. Quer dicer, todo, ainda que remate coa morte,
chúvia é cando nacen noacaba ben. A prde da sociedade en
que se move o catedrático de latin,
vas cousas), o A non
non ten racbadelas: todos son ornmundo da nenez, da aldea, aparición
nicomprensivos.
desapareceu, da história
Por outra parte, cando o profesor
os seres queri- fai que a
lembra, non lembra de todo. A medos por don
Luís, desapa- presente
mória sempre é selectiva. Xa se sabe. Nunca se recorda todo. Lémbrare.c eron to- novela falle
se o que se quer, ou o que deixa o
dos(2). Só que- nos
da Bráulio ,
inconsciente. Mais ao exercitar a
unha fotocó- alicerces
memória, o inconsciente pode deipia de don
xar paso a lembranzas reprimidas.
O protagonista da novela debe reLuís. E a filia,
pero esta vive
primir, supomos, moito as suas
lonxe. A mesma memória do prolembranzas. Lembra a sua.nenez na
tagonista, é crepuscular, ainda que
cidade natal, as tempadas pasadas
só a médias, xa que se ben o solna aldea, a carón do avó, cenas do
por é un estádio intermédio (entre
bacharelato, o comezo da amizade
can e lobo, din os franceses), cancon Bráulio, como coñeceu á que
do este acaba, algo ven. Na preseria a sua dona, etc. Quer dicer,
sente, só a morte. Mais non nos di
lembra todo aquilo que fai salientar
o autor que é o que produce a mora uas relaciórrs cos indivíduos

te dunha sociedade (a galega). Pó- .
dese pensar que esa morte é natural, o simples paso do tempo. Mais
sabemos que non.
A cidade das chuvias non acada a
ser unha novela crepuscular, mais
o autor consegue dar unba forte
impresión de tristeza, de tempo
ido, e iso conségueo a meio dunha
escrita que usa dun deliberado
"inxenuísmo" de estilo, que se
ben resulta monótono --e prexudica certas cenas- nótase que esa
era a intención do autor (a monotonía que conduce á morte). Ese
mesmo inxenuísmo server para
descreber actos e personaxes que
deitan unha sensibilidade que roza
o sentimentalismo; daí que na presente novela non haxa nen cenas
eróticas, nen cenas de amor físico,
nen verdadeiros conflitos. A desaparición do mundo dá aldea, non
se apresenta como tensión, senón
como unha queixa pola perda dun
mundo máis ou menos fabuloso
onde to~o -relacións, amor,
usos, costumes, etc.- era máis
puro, ainda que fose máis duro.

Xosé Fernandez Ferreiro dá, ao noso parecer, un paso atrás na sua narrativa verbo da sua anterior entrega. Talvez el o quixo asi, entregar
unha novela oñde o_tempo histórico non aparecese (ou só con pinceladas aqui e acolá). Unha novela na
que as relacións humanas, entre indivíduos, estivese libres de ódios e
paixóns, de violéncia e de represións; 'onde todo o mundo amase a
todo o mundo. Unha noveia na que
o único elemento perturbador é a
morte que chega co paso do tempo.
En fin, unha novela diferente en todo a case toda a sua narrativa.+
~GG

(1) Col. Narrativa. EdiciÓns Xerais. Vigo,
1994. 178 páx.
(2) E a sua profisión: catedrático de latín,
unha língua morta. Unha asignatura a piques de desaparecer, desprezada por todos
cuxo estádio só fai temer unha desenlace: a
morte, a desaparición total dos planos de esrudo, a sua "ghettización" na universidade.

CRONICA

Memoria dun aviador galeguista entre a guerra e o exilio. f..:'atádeo mañá é
un testemuño autobiográfico excepcional: a reconstrucción do emocionante periplo vital
de Elisio Rodríguez Domínguez durante a guerra civil, amais dunha memoria lúcida do
exilio galego en México. Un relato trepidante de feitos históricos, políticos e bélicos que
constitúe unha grande aportación á nosa memoria colectiva.

NA MESWA COLECCIÓN

MATÁDEO MAÑÁ
Elixio Rodríguez

XERAIS

~~
~~

NAUTILUS

Bemardo Máiz

O PIRATA DA MOUREIRA
Jorge Parada Mejuto
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O regr~so
de J.J. Cale

Sufráxio,
.
non gracias

1/1

Os índices de audiéncia, os "share",
as "prime time", son termos case
cabalísticos que nestes tempos rexen as programacións televisivas,
os seus cámbios e reorientacións,
ou dos que se bota man para xustificar estas decisións. Asi hai unhas
semanas víamos desaparecer prematuramente na TVG a cerimónia
místico-fubolística de Torrelg1esias, ese "Imo1o ver" que cumpriu
os pronósticos lanzados desde estas
páxinas tras o seu primeiro programa: conseguir o insólito mérito de
acadar unha audiéncia ínfima contando cun património que era ourq
puro: analisar a xomada de fútbol
das equipas galegas, dispondo a
vontade de imaxes, médios e presencia no plató do~ protagonistas.
Ainda máis ridículas, contado, resultaran as cifras de audiencia dun
programa predecesor no horário
das noites dos luns ao de Torrelglesias, o "Agora, agora". Iso non
impideu que o enxendro da Castaño cumprira o seu periplo, e os
seus responsábeis non se embulsaran as millonarias cantidades por
programa. O programa "Galegas
do milenio'', agora en pantalla, parece que se chama así porque debe
ter un índice de uns . mil espectadores, galego máis galega menos.
Este uso, como se ve desigual, dos
índices de audiéncia na canle autonómica saiu a colación recentemente en relación aos planos que a
direición da TVG reserva para a
programación cinematográfica. Segundo apareceu na prensa, os executi vos responsáveis deste apartado amósanse insatisfeitos cos resultados acadados até agora (cifrados sempre neses números de audiencia, que son unhas raías como
:is dun sismógrafo ou encefalograma, que poden proclamar a Ozores
como máis valioso que Ford ou
dictar que un clásico en B/N non se
pode ollar á luz do día).
Dicíase desde esas instáncias direitivas que as dobraxes non "convencían" (ou unha expresión similar) á
audiéncia e que haberla que milloralas. Ben estaría unha maior esixéncia ás empresas encarregadas e
un mellor control das traducións,
pero non parece nen que o nível,
dentro dos altibaixos, sexa: moito
pior que as dobraxes en castellano

O músico J.J.Cale ten sona de traballar a sua música dun xeito moi
acougado, sen presa nengunha, sendo o centro da sua actividade o porche da casa, desde onde planifica e
estrutura as melodias cabo dunhas
cervexas indispensábeis para ir debullando devagar notas e acordes.

J.J. Cale sempre tomou a vida con
calma desde os seus inícios no ano
1959 en Nashville, berce da música
country, onde
entoaba cancións dese estilo musical. En Cale
1964 mudouse labrouse
a Los Angeles,
e tres anos asi, a
máis tarde edi- meio do
tou cuns amigos, baixo o suceso
nome de "Le- alleo,unha
ather coated reputación
Minds", un álbum de rock de
psicodélico. compositor
Por esa época sólido.
compuxo "After Midnight",
que popularizou nunha espléndida versión Eric Clapton. No
68, Cale volta a Oklahoma e constrúese o seu próprio estúdio de gravación. En 1972 saca o seu primeiro
álbum, "Naturally'', trece anos despois de encetar neste mundiño. Pois
si que se toma as cousas con calma
o señor Cale!

A programación cinematográfica da TVG seria escollida á carta polos televidentes segundo o plano da Dirección desta canle.

nen que ese factor faga retraer á
xente da visión do cine na tele galega. A situación non é a refreixada
en noticia do "El País", que aos galegas non lles gosta o cine dobrado
ao galego. De paso, fálase tamén da
probábel supresión da semanal oferta en v.o. subtitulada Non seise teñen moito "share" os filmes en versión orixinal, pero son unha mmima
aportación cultural exixfüel a unha
TV escrito, por non falar do seu escaso custo, tanto polo tipo de filmes
habituais na sección como polo ba- ,
rato do subtitulado fronte á dobraxe.
E como alternativa a esta insastisfacción (citábase coma detonante a
escasa audiencia de "O príncipe
dos ladróns", progc.amada como
filme estelar pola súa sona e por
estar fresca a súa estrea), a proposta da TVG sei que vai ser pór un'has listas de títulos á disposición
da audiéncia e programar as películas en orde ás preferéncias dos
espectadores. Pero non será unha
votación "pura", na que os máis
afeizoados ao cinema por lóxica
serian os máis participativos. Este
sistema eleitoral nunca visto prevé
un sorteo para incentivar o voto
(viaxes a Hollywood, coido que se
dixo). Pretenderáse, logo, que a
xente cubra unha quiniela máis,
unha bono-loto cinematográfica.
Non se trata de despreciar o critério popular, senón que o carácter
democtático desta.fórmula sería
unha falácia. A programación dinem a to gráfica da TVG ven sendo
nos últimos anos (acompañada po-

la "2") a melJor oferta de cine en
Tv para o espectador galego, por
calidade e variedade. Ademáis de
conseguir adecuación dos títulos
aos horários (por exemplos os filmes de aventuras nas seráns
das fins de semana), existe Ada TVG
un coidado polos formatos e ven sendo
os cortes pu- nos últimos
blicitários lóxi- anos a
cos nunha Tv
pública pero mellor
que xa non se oferta de
dan na TVE, cine en tv
rendida á chabac aneria e á para o
comercialidade espectador
competitiva
galego
coas privadas.
Será este panorama o .que desexélll as mentes pensantes da TVG para o cine
na súa canle? (e aínda asi, nada garantiría o aumento-dos ditosos índices). Outra cousa seria adoitar este
sistema de consulta só para un "día
determinado da semana,.

a

A partir daí foi menos preguiceiro
e· na década dos 70 gravou discos
máis constantemente. Se este artista é coñecido a nivel popular é,
sobretodo, pola versión que do
seu tema "Cocaine" fixo outravolta Clapton. O grande éxito da canción revalorizou ao seu compositor, que fai unha versión moito
mái~ lenta desa peza nun dos seu
traballos. Cale labrouse asi , a
meio do éxito alleo, unha reputación de compositor sólido.

Agora ben, se se chega a perpetrar
esta "animalada" habería que empezar a pedir que se extendese o
súfraxio a outros espacios da
TVG. Consultar, por exemplo,
qué noticias quer a xente que
saian nos telexomais, ou qué minutaxe en pantalla se lle adxudica
a partidos e políticos.•

Compre lembrar que foi tamén Eric
Clapton quen serviu como catalizador do éxito masivo do rastafari
Bob Marley ao interpretar no disco
· "461 Ocean Boulevard" a brillante
canción do xamaicano "I shot the
Sheriff'. Cale non chegou, nen o
fará e non eremos que lle importe o
máis mínimo, a ser unha estrela, e
este ano ven de editar "Closer to

GONZALO VILAS

EDICIÓNS .ESPIRAL MAIOR
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arío Xohán Caban traduce ao
galego un clásico universal.
Unha referencia fundamental na
evolución literaria e estética da
lírica europea (Edición bilingüe).
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Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Anesa
Cademos da EDG
Edicións Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas
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nha homenaxe lírica á cidade
de Lugo. Poemas para un
reencontro emotivo coas paisaxes da
pedra, co ser e co símbolo da
cidade de Fole e Pimentel.

PRODUCCIÓNS CULTURAIS

!' A R T E S A
i Rua A. Martínez Salazar, 3
1

VIDA NOVA

CÍRCULO DE LUZE XISTO

DANTE ALIGHIERI

. XOSÉ LOIS GARCÍA
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you", unha obra con momentos interesantes, na que o intérprete mantense fiel á sua música sen procurar
a comercialidade a toda costa .
No estilo do norte-americano predomina o blues, salferido cunhas
pingas de rock e country que lle
dan un toque moi particular.•

Tbe Prince of P(}ace
The Keltz
The Keltz é unha curiosa asociación de tres músicos: o cerebro
compositor é o escocé Sean
O'R.oui-ke (membro da banda Alba
nos 70) que toca flauta, axo, bouzouki, e bodhran: xunto a el están
o tamén escocé Paul Henderson
(guitarri ta) que provén da cena
jazz. O toque orixinal dao a preenza do percu ionista hindu Vijay
Kangutkar quen aporta as táboa
do eu paí a e ta gravación. A
mú ica ven in pirada polo BaháU 'Llah fundador da relixión
Bahai. Por . tanto, como e pode
imaxinar, on tema con certo
arrecendo místico en clave jazzí tica, con toques folk ainda que o
estilo predominante é claramente o
que naceu en New Orlean . O di co ábre e cunha magnífica peza
(The Gate), mágoa que o demais
estexa moi lonxe do con eguido
oeste tema.+

Coplas de ta raya
Candeal
Candeal rompe a fronteiras entre
España e Portugal e adéntrase nas
bisbarras limítrofes de Los Arribas
del Duero, Tra os Monte Aliste
Sayago e Tierras de Ciudad Rodrigo nas que, mália a suposta fronteira, sempre se viveu en comunidade. Doce pezas tradicionai ca tellanas (unha instrumental) e catro
lusas compoñen este traballo que
parte dunha boa idea pero está menos conseguido que o anterior "Por
el Camino de Santiago". Das catro
temas portugueses o mellor é "O
Casamento", mentres que nas outras os Candeal soan <lema iado
como unha banda de fora facendo
floclore portugués con todos os tópicos, ao que contribúe a e colma
de pezas.
En canto ás composicións de Castela, no noso país nunca tiveron
unha grande aceitación pola ua
conceición, e as desta obra son
moi "standard" da zona, co que
iso comporta. •

ÓSCARLOSADA
*DANCE
*DARKWARE
INDUSTRIAL
•INDJES
*BEAT

*

*POP
•HARDCORE
*METAL
*BLUES
ROCK' N' ROLL
COUNTRY
*FOLK
RHITHM & BLUES
*SOUL

*
*
*
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o

o
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*SKA
ROCK NACIONAL
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MÚSICAS DO MUNDO
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.Apostan p9r unha modernización das
bandas e do seu papel cultural
Ribadeo acolleu
o congreso das agrupacións de música populares
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INDEPENDENCIA E
IDENTIDADE
J:'mrn.sA BARRO
Unha das ideas que aferretou o galeguismo iniciado na década do cincuenta foi .a da identidad.e. E esta identidade, cos atributos que lle encaixaron
(algúns del~s ben paveros), perdíase. inteira axiña que un saía de Galiza.

•X.C.

O Congreso de Bandas
celebrado en Ribadeo os
pasado dias 4, 5 e 6,
reuniu amáis de cen
compoñentes de distintas
bandas do país, nun
programa que teorizou e
realizou novas propostas
para o futuro dos máis de
tres mil músicos que
reunen. O ramo do
Congreso púxose coa
actuación da Banda
Sinfónica de Galiza dirixida
por Marcel van Bree.
A necesidade de modernizar as
Bandas Populares foi o eixo sobre
o que xiraron as conclusións elaboradas polos asistentes ao Congreso de Ribadeo, "modernización
que atinxe desde a uniformización
indumentária até o repertório e a
elegante publicitación dos concertos, pasando pola redución paulatina das actuacións de carácter incidental (pasarruas , procesións e
verbenas), en favor dos concertos
de difusión cultural". ·
O debate do congreso foi moi
aberto e autocrítico, e asi se reflex ou nas conclusións elaboradas
polo coordenador do encontro, o
director da agrupación de Ribadeo,
Hemán Naval. "Recoñécese a dificuldade de obter resultados imediatos, a respeito da modernización proposta, dada a conformación política da Galiza actual e as
rémora dentro de moitas bandas
logo de anos e anos de prática anacrónica, mai acométese xa, con
ilusión, demandando unha maior

Mas a identidade non se pode perder. Cada un ten a que ten, e non pode co·ller outra. Os que din que os emigrantos, ou calquera que viva fóra do país,
perden a sua identidade de galegos, están axudando unha tradición autoritaria e patriarco-matriarcal na. que non
se admite mais identidade que a que
outorga a Familia persoal ou colectiva e na que non se atura a idependencia, que se castiga co despido. A falsa identidade dos sistemas autoritarios só se consigue obedecendo,
achantándose e calando. A verdadeira non depende nunca das autoridades; canta mais independencia individual e colectiva se consiga, mais
identidade se ten, e non ao revés.
O que os galegos "de dentro" ven
nos galegos "de fora" non é ese
. arredamento da sua identidade que
lles contou o galeguismo autoritario . .
Nengún galego, mais que quixera,
pode deixar de selo nen virar outra
cousa ainda que bote· a vida inteira
fóra. O que pode haber nos de fóra é
unha diferencia de experiencia e
nalgúns casos -¡e así houbera moitos ! - unha diferencia de mentalidade, porque a mentalidade é sempre un produto histórico das estructuras de cada sociedade e remanece
en estado inconsciente até que se
compara con outras. Mentres non
pasa isto, nen sabe un que ~ leva
As Bandas reclaman un papel na animación sócio-cultural e maior atención da
Conselleria.
.
A NOSA TERRA
dentro, tan natural e universal parece. Este descobrimento de que hai
consideración social e instituciomúsica nos níveis primários.
mentalidades diferentes pode levar,
nal. A este respeito, público e banou a engarrarse ainda mais á que un
das deben superar ainda mentalidaAs Bandas reclámanseparte imten, que é como dicer ao pasado, ou
portante do proceso cultural, tanto
des parroquiais e particularistas".
a ceibarse d~la, que é laborento e
como receitores do ensino musical
Ensino ·e difusión cultural dos intérpretes amadores nas Esco- desdoado. ·
1as das bandas, como emisores
Nengunha mentalidade ten moito
Outro aspecto tratado en Ribadeo ten
através dos concertos. En función
que ver coa esencia do país ou dos
relación co ensino da música e o padesta papel e da sua importáncia
seus habitantes e nengunha merece
pel socio-cultural das bandas. A aplihistória e cuantitativa, reclaman un
que se lle teña lei, porque calquera
cación da LOXSE musical foi saudameirande apoio económico da
delas está chea das ideas intereseiras
Conselleria de Cultura, reivindicada positivamente, pero reclamando
e os preconceitos inseridos pola so,..
ción que, da man da Federación de
claridade no calendário de aplicación
ciedade na que se foi estabelecendo.
e meirande rigor na execución, critiBandas de Música, xa ten levado
O mellor seria que cada persona
aos músicos en manifestación até
cando os congresistas a caréncia de
conseguira desbotar pouquiño a
infraestruturas e persoal no ensino da
as portas de San Caetano. +
pouco o que lle meteron dentro as
autoridades familiares e sociais e quedara sen a mentalidade que lle incrustraron e sen outra nengunha tampouco, porque todas están erradas.

••••••••••••••••

'A falsa

identidade dos
sistemas
autoritarios só se
consigue
obedecendo,
achantándose e
calando.
A verdadeira
identidade non
depende nunca
das autoridades"

REFLEXIÓN EN MOMENTOS DE CRISE

Infelizmente e por razóns históricas ben sabidas, no caso de Galiza a
. mentalidade está castelanizada e coincide coa española -mais e mais
día a dia por influencia dos medios de comunicación e dunha política
de do ensino musical nos Conservatorios Galegos e ás
que sabe ben como esmagar a independencia-. O que poda ter de "garedes de corrupción económica no seu seo e entorno.
Compre agradecer á organización as invitacións a lega" (no desaforado autoritarismo familiar, como tal) tampouco ten
aqueles que ternos a música como obxecto de refle- cousa que ver coa esencia da Galiza e provén dunha historia de colonixión e investigación: Luís Guitián fixo unha reflexión zación, pobreza e impotencia. Nen os galegos de dentro nen os de fóra
sobre a necesidade de integración das Bandas na diná- teñen mais problemas de identidade que o que ven da falta de indepenmica paisaxe sonora das vilas e a min se me ofereceu . dencia individual e colectiva.+
a oportunidade de propor unhas liñas de investigación
sobre a história social ·das .
• • • • • • • • • • • • Bandas e sobre a reconstruc. -medusa
--ción do seu repertório histó11arratim
rico: o próximo Día das Letragas Galegas a Banda de
Ribadeo estreará a marcha
Galicia (1859) de Marcial
CrimlnaJ.
de Adalid na instrumenta-t'1tr.m BorrQzás
ción de Hemán Naval.

XoAN MANuEL CARREIRA
O pa ados 4 a 6 tivo lugar en Ribadeo o Congreso de
Bandas de Música Populares de Galiza, organizado
poJa Federación Galega de Bandas de Música Popular, e auspiciado polo Concello de Ribadeo. A segredaria de Hemán Naval fíxose notar no pragmatismo
dos temas tratados o mesmo que na 'orientación dos
debates: Modelos de xesti6n e financiación, función
social das bandas, repertório a interpretar, etc. Temas
fundamentais en momentos
de profunda crise non tanto • • • • • • • • • • •
das bandas en tanto que entidades culturais como dos
modelos productivos até
agora exercidos asi como da
dependéncia dunha cultura ·
Banda
da subvención que esmorece
sen que existan alternativas
de Galicia,
doadas. As chamadas de
atención sobre as fórmulas
de Federación Galega e as
relacións coa Confederación
·Estatal de cara á integración
nas redes cultutais da Unión
. Europea foron, entre outras,
unha mostra de que as cousas están a mudar, o mesmo
que o interese pola máis ampla renovación ~o repertório;
coido importante sinalar a
aceitación a falar destes temas mesmo por parte dos asistentes mais conservadores, o que parece garantir a sensibilización ·colectiva á
necesidade de renovación, tan importante c;omo a perda do temor a falar publicamente da escasa atención
que a Xunta presta ás Bandas Populares ou da calida-

''Motivo de satisfación
foi a apresentación
da
Sin/ónica
dirixida por
Marcel van Bree, .
lugar de encontro dos
mellares instrumentistas
galegas de vento e
percusión" -

Outro motivo de satisfación .
foi a apresentación da Banda
Sinfónica de Galicia, dirixida _por Marcel V An Bree;
satisfación por asistir ao
nascemento dun lugar de encontro dos mellores instrumentistas galegos de vento e
percusión e satisfación por
asistir ao traballo aun excelen to director que coñece o
repertório específicio para
Banda e ama ao seu instrumento. Xusto é sinalar a colaboración da Orquesta Sinfónica de Galicia, prestando os costosísimos instrumentos de percusión e invitando á Banda Sinfónica de Galicia a se aprnsentar no
Auditório da Coruña.+
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PRÉMIOS LITERÁRIOS
Marilar Jiménez Aleixandre gañou o Merlin con A expedición do Pacífico

Daría Xohán Cabana, gañador dÜ Xerais con o ceroo na torre
'Apresentarse aos prémios é tan normal como cobrar direitos de autor'
• XAN CARBALLA

1 (

1

r
~·

O mesmo dia que lle
concedian o Ramón
Cabanillas de tradución
pola versión da Vida
nova de Dante Alighieri
(Espiral Maior), Darío
Xohán Cabana gañaba
por segunda vez en
cinco anos o Xerais de
Novela coa obra O
ceruo na torre. A noite
dos prémios, celebrada
en_Ferrol, coñecíase
que o Merlín de
literatura infantil foi
, para Marilar Jiménez
Aleixandre pola sua
obra A expedición do
Pacífico. Dario Xohán
Cabana di que o feito
de ter recebido tantos
prémios literários "non
mediatiza a miña obra
de criador".

Na sua traxectória de escritor
ainda novo, xa conseguiu máis
de setenta prémios diferentes.
Este mesmo Xerais obtivérao no
1989 con Galván en Saor. Non
ve a hora de retirarse da concursística?
Para min non é nengun problema
existencial este asunto. Son dous
feítos independentes que están
aí: eu escrebo e hai prémios literários. Non teñen conexión meritres non acabo un libro. Despois
deixo de ser puramente un escri, tor e son un home normal que se
busca a vida. Teño un salário que
é moi digno e me permite viver,
pero os ingresos da literatura son
un plus lexítimo que tamén me
interesa. Pero rrientres escrebo
non penso para nada nos prémios.
Téñenme <lito que xa é hora de ir
parando de apresentarme, pero
eu non o vexo asi, porque non teño nengun senso reverencial ou
s~cro dos prémios, e apresentarse
é como cobrar direitos de autor.
Cárnbian as cousas sobre o acontecer normal do escritor en que
podes atopar emocións inesperadas.

Na sua bibliografia case cada título se corresponde a un prémio?
É exaxerado, porque moitos dos

XURXO S. LOBATO

prémios son de xogos florais, por
un poema solto.

Por que non desvela a liña ar.guinental da novela?

Nun sentido filosófico pódese dicer pero no argumental non, porque a incertidume do leitor tense
que ir valeirando a medida que
transcorre a acción. A miña pre-

tensión é que o leitor se situe no
argumento devagar e por iso non
debería dicelo. O que se pode dicer é que a novela trata da nación
e do nacionalismo, de Galiza e

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O CERVO NA TORRE
DARIO XoHAN CABANA
Polo camiño de Meira avanzan vintecatro homes, cabaleiros en finas
bestas. Ben fincados nos seus talíns,
os tres estandartes flamexan, poñendo estrelas no ar que a marcha abala. Diante da compañía, nun grande
alazán dourado con longas crinas de
marfil, un home louro e fennoso, na
forza da vida,· estrinca os pés nas estribeiras e esculca os signos do país.

Á esquerda do camiño aséntase unha casa sénlleira. Na aira populosa,
os malladores suspenden o compasado bourar. Apoiados os queixelos nos malles, a perna dereita estrincada, a esquerda un pouco
adiantada en descanso, agardan a
chegada da insólita columna. Un
vello achégase á cancela. O capitán
manda parar.
-Bos días, meus señores. ¿Estamos
xa en Outeiro do Lago?
-Acaban de chegar agora mesmo.
Esta é a primeira casa da parroquia.
-E á do -señor Reinaldo Carballo,
¿por onde se vai, se fai o favor?
-Collen por esa costa abaixo, e aí a
un quilómetro ven unha casa de pedra branca. Entón apartan á esquerda, e ó chegaren á escola, ou á ponte, case será tan beh que pregunten ~
outra vez. ¿Os señores non queren
parar e refrescarse uri pouco?
;-Señor, moitas gracias, será noutra
ocasión.

queixelo, coma dubidando; pero non
lle é preciso fonnular a pregunta.
-Desculpen a miña descortesía di o xenete do alazán-. Eu son o
García, comandante da Garda e vos o servidor, e estes señores son
compañeiros meus.
Por riba do alegre catropear dos cabalos séntese o poderoso zoupar dos
malles, enchendo a mañá. Por baixo
do .que todos oen, o comandante vai
discernindo os diferentes sons da
chicharrada. Nas gabias, nos vala- dos, nos cómbaros, cantan mil bichos pequenos, e o mundo vexetal
saúda o pai sol con mil estalidos diversos, construíndo a complexa sinfonía do estío serodio. Polas undosas chousas aínda quedan medeiros
áquí e acolá, pero as máis das restrebeiras están xa labradas ou cos nabos botados. Nas agras á outra man,
os cotos amarelos prometen abondosa colleita de patacas, e unha airexa
suave abala a rama seca. As longas
millaradas peitean co seu verde son
a brisa, e algún bagullo de fabas dilapida a semente xa madura pra contribuír a tanta música que o comandante escoita con amor atento.
Outeiro do Lago vai abrindo os seus
barrios; abrigosos do norte: á vista
dos cabaleiros. Ó pasar unha lomba,
recoñecen a casa branca. Un pouco
despois dela aparta un camiño bastante principal, moi ben enxabrado,
· xa con poucos lacíns do alcatrán antigo. Os cabalos póñense ó paso.

O cabo de casa olla fite a fite pró
-Eu tiven un grande amigo que foi
'xef~ 9~ ~Ql!J!p!l~·- e_}?()t~ 31 _fl:!'!fl_Q()l<? ___ 9~ ,?guí -:_dil!e_<? .Qarc:í~ PJ~rin:i~iro_

alférez-. Aquela noite quedaba en
Vigo a durmir. Eso nos dixo, 6 Castromao e mais a min. Acabamos tan
tarde aquela xuntanza ... Nunca máis
soubemos del, tivo que morrer. ..
¡Ouh, canta xente morreu!
O rostro do alférez, aínda limpo de
barba, tamén se cobre cunha sombra
escura.
-Meu pai estaba en Sines. Tocáballe traballar aquela fin de semana. A
mamá e mais eu foramos prá casa
dos avós, que é cerca de Ourique.
Eu era moi pequeniño, case non teño acordos del...
Un carro de mollos vaise achegando
lentamente, tirado por unha egua pequenota e robusta. O chedeiro é cadrado e moi baixo, montado en medio chasis de automóbil. As rodas
xa van gastas: non lles queda nin
rastro de debuxo, e empezan a amosar as armacións de arame. Pero o
ferro do ch~sis parece coma novo,
coidadosámente pintado de vermeilo. A carga anchéase por riba dos
fungúeiros, nun equilibrio un tanto
delicado, e ultrapasa a metade do
camiño. O conductor agarra a besta
pola xáquima e para xunta a gabia,
coa aguillada ó lombo. A columna
adelgázase e cruza, o ·comandante
levando catro dedos da man á aba
do chapeu. O labrador corresponde
ó saúdo, con garboso ademán.
A compañía chega a unha bonita
chousa cerrada sobre si por un valado de terra, plantado de castiros non
aínda grandes. Máis dela está a prado
. _e_fyoi!eir,?~. p~·~º- hai tam_én un hortei-

ro coutado con chantos, e un alboio
de xestas ó carón da cancela. Detrás
do alboio hai un pombal, redondo e
branco, e xunta o zarro do norte abríganse vinte ou trinca colmeas. Un
enonne cabalo pedrés anda a pacicar
por xunta delas, e ergue a cabeza a
penas un intre, entre bocado e bocado, con ollada curiosa. Despois da
chousa, nun cimbro dominante, érguese coma unha crista un edificio
longo e estreito. Son dúas antigas escalas xemelgas, con dous patíns que
· soben. ás vivendas. Están caleadas de
novo, e disimulan bastante ben a fealdade orixinal con encintados caprichosos e xanelas verdes.
No alto do patín, un home mira pró
camiño. _ que as bandeiras dobran a
revolta, baixa de présa os chanzos e
queda parado no meo da verea, sen
dicir palabra. É máis ben alto ca baixo, ancho de ombreiros pero seco,
un pouco dobregado pra diante, sen
chegar a chepudo.
-Bos días, señor -saúda o García.
O home parece que se abala, e non
contesta. O comandante, un pouco
estrañado, bota pé a terra pra velo
mellor, pero o sol bátelle nos olios,
e a penas distingue un gran bigote,
un nariz de potente curvatura, o pelo .
branco contra a dura luz.

un sobresalto case mortal de gozo. O
dous homes abrázanse e treit~menle,
mancándose un a outro, bicándo e,
dicindo cousas confusas e torpes.
-¡Meu camarada, meu amiguiño ... !
Non morriches aló ... ¡Meu Fideliño!
É Fidel Carballo quen se recobra
primeiro, e vaise ceibando suavemente da aperta.

-É que despois acordei non quedar
-di con voz xa lixeira-. Aquí che
estou de mestre ... Estamos ... ¿Pero
pra onde ides vós? ¿Apean os teus
compañeiros, ou non podedes parar?
Acompáñovos un pouco cara a onde
sexa .. . Agarda un pouco, vou buscar
a Laura ... Debe ir aló na Veiga ...
O García séntese alagado nun universo lánguido e pasivo, unha f elicidade
moma, esmacelada. Intenta sobrepoñerse, e agarra o Fidel pola man.
-Agarda ti, home, non sexas tolo.
Xa nos veremos despois. Pensamos
estar uns días por acó. E aínda que
eso non fora, como vos había deixar
eu así... Irnos a cas do señor Reinaldo Carballo, anteponnos agora un
pouco ... ¿_ mellor aínda é algo teu?

-É meu pai. ¡Pedriño, ve!

A grande besta pedrés levanta,a cabeza cunha presa de herba na boca,
cruza alegremente a cancela e arrímase a un poio. O seu amo móntao
_tal como está, e o pedrés ponse ó par
-¿Logo nosoutros ... ? ¡ ¡Fidel Cardo alazán dourado sen precisión de
ballo! !
lle diciren nada. A compañía vai baiNo berro hai un asombro indicible, - __x_a:1~~ ~~t~e- ~~~s- ~ª!~ ~ _u!1~~ p~~t~ _
-¿Pero é posible que non me coñezas, García? ¿Tan acabadiño vou?

Gm~O
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Investigadora do Instituto de Artes do Espectáculo de B. Aires
Portugal e do socialismo, e no
senso novelístico fala de persoas
postas en situacións·limite.

Situación do galego
Os resultados do mapa sóciolingüístico da Académia son un
reto para os cidadáns pero tamén para os escritores galegos?
Como cidadán hai moito que sabia por onde ian
os tiros. A cifra
fria coñécese agora pero a realidade
hai tempo que se
sabe. Lem bro hai
vintecinco anos
polo Morrazo, en
que todos os pequenos falaban
galego e ~gora
non hai nengun.
Indo a política
ne ta direción,
mandando o PP
ou outro emeJfante, non aplicando unha política non 6 lingüí tica senón global
de carácter nacional é evidente que
o galego perde
posicións e queda
e quencido nunha
función litúrxica.
Nos meus dia optimistas creo na
revolución e no
pesimista teño a
sensación de que
estou contribuindo ao canto do
cisne, de que son
un escritor da última xeración de
autores en língua galega. Afortunadmente van predominando os
optimistas porque creo que a
história non está condenada e

'A m1n
.

Gal iza acabará por conseguir a
sua independéncia.

Maria Valdez

Obsérvase unha tendéncia crecente a traducir de contado as
obras en galego ao castellano,
cousa que vostede non ten feito.

'Os meios atenden en especial
a unha mocidade que estiran até os 40 anos'

A min como escritor non me
atrai nen me supón un problema.
Poderíame interesar por unha
cuestión de cartos, pero máis polo portugués. Se
pudese publicaria
os libros en galego e en pouco
tempo tamén en
portugués. Isto iríame ao corazón e
o outro ao peto.

non me
gostaria
para nada
ser un escritor
profisional
que vive
en exclusiva
da literatura
porque iso
pon
en perigo a
independéncia'

O argumento do
mercado é reversíbel.

Pero é que o dos
cartos, sendo importante, é accesório. Teño asegura~
da a miña vida a
un nível básico no
meu traballo cotián. A min non
me gostaria para
nada ser un escritor profisional que
vive en exclusiva
da literatura. Prefiro mantera miña
corte estrada co
meu traballo, porque me garante a
independéncia. O
razoamento do escritor profisional é
moi perigoso, sobretodo nunha sociedade tan pechada e corrompida como a nosa.
Pretender manter a independéncia vivendo da pluma é unha utopía.+

••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ÓSCAR LOSADA

'O realmente transgresor
non ten maneira de
aparecer nos grandes
meios de
comunicación', di María
Valdez, investigadora do
Instituto de Artes do
Espectáculo da
Facultade de Filosofía e
Letras da Universidade
de Buenos Aires. No
congreso internacional
de Pedagoxia da irnaxe
(pé de imaxe) celebrado
na Coruña presentou
unha ponencia sobre
"A representación das
minorias se:xuais
naTV".
ANOSATERRA

Cómo funcionan os estereotipos
femininos nos programas de TV?

los que non transgredan o marco social e político estabelecido.

As presentadoras dos espazos adic ado s a mulleres van ter unha
marca comun vencellada ao éxito
e a beleza, por eso proveñen do
mundo da moda ou do espectáculo, son moi atractivas, agás no caso de que estexan marcadas por
unha grande variábel de éxito no
mundo do espectáculo. Os temas a
tratar caen a cotio en estereotipos
abondo coñecidos.

A franxa na que se.fai máis fincapé
é nos adolescentes, e trabállase moito sobre a imaxe do adolescente que
pasa <lesa idade, extendéndoa tanto
que semella que abrangue desde os
15 até os 40 anos. Todos, dalgún
xeito, podemos ser xóvenes e, polo
tantó, consumir. É como uiiha utopía de "imaxe" na que estamos permanentemente mergullados.

.Nas revistas para mulleres, existen tamén esos estereotipos ou
rompen con certa imaxe que se
dá da muller?
con beirís de ferro pintados de encarnado. O mestre mira pró comandante,
e o comandante pró me tre, os dous
en ilencio, como amigo que non e
ven desde hai tanto tempo que temen
mancarse cunha palabra.
O García ergue o brazo dereito ordenando, e o cabalos entran gozosamente no río e pófiense a beber as
doce auga , tranquila e clara . Nos
lavadoiro de correntc arriba hai tres
mozas descalza , e un fato de gardas
achégase a etas pra darlles conversación. Pero o comandante xa está
mandando seguir. A columna sae do
río polo porto de baixo, entre pequeno salgueiros. Os cabalos sacoden
os rabos, esborrifando os xenetes e o
pó da verea. Os gardas van ficando
atrás, deixando un espacio bastante
pra non poderen oír conversacións
que non deban. Fidel Carballo mira
pró García, aclara a gorxa tusindo
sen gana, decídese.
-¿Logo que lle queredes a meu
pai? Por aquí xa se anda falando dese asunto, pero non creas que vai
moito aló que se diga ...
-Pensabamos facer unha asemblea,
se vós estactes de acordo.
-E estarán ... Se cadra a ti faiche
máis caso a xente.

de quen remoe algunhas palabras
dubidando se debe ou non dicilas.
-Bueno, o delegado pode falar como queira, pero non todos pensan
coma el. Moitos recéanche esa guerra. E tampouco non é·sen razón, paréceme a min. Non sei que présa vos
entrou agora ... Se aínda fora antes,
cando máis falla nos facía unha axuda ... Agora xa levamos ben anos así,
e os outros cumpren o tratado e non
se meten con ninguén. Pra serche
sincero, non vexo necesidade de non
cumprírdelo vós ... Vivir e deixar vivir non é mala cousa.
O comandante fica sen fala. Mira pró
Fidel Carballo co corazón encoUido, e
pregúntase que puido pasar nunha alma que outrora foi tan destemida e
agora se arnosa tan engurrada. O mestre percibe o t:Ijste asombro, e un alustro de dor crúzalle os ollos.
-Non te enfades comigo, García.
Son un vello, meu innanciño. Os turnes de antano xa se apagaron de todo. Quizais teñades razón, quizais
eu non sexa máis ca un covarde. Pero non te enfades comigo.
O García sente unha fonda compaixón asolagarlle o peito. Engole o cuspe amargo, achégase máis ó vello
amigo e agárralle unha man esquiva.

-Home, supoño que tarnén llo farían a el... O voso delegado mandou
vir, mais di que a xente está moi ben
disposta ...

-Eu non podo enfadarme contigo,
Fidel. Antes e agora e sempre, eu
son teu irmán.

Fidel Carballo cala un intre, baixa a
cabeza e fruncidos os beizos, co ar

-É que me vin tan cerca da morte ...
Tan cerca desa morte horrible, lonxe
dos meus ... (. .. ) •

Na Arxentina hai, nestos intres,
moitas publicacións de información
xeral. Se tomas as revistas das que
dispomos e arrincas as follas de publicidade, quedamos cun corpo de
tres páxinas. Nas revistas a publicidade gráfica está traballada en base
a estereotipos das insercións publicitárias que veñen importadas, sobretodo, de Estados Unidos. Moitas
das revistas que mercan as mulleres
están adica"dai ou a espectáculos televisivos (para seguer as tele-novelas) ou aos cartilleos. Unha revista
como "Noticias", que é considerada
a máis crítica, utiliza moitas páxinas para falar sobre figuras políticas ou dos meios, que están inzadas ·
de estereotipos vencellados ao
mundo do espectáculo. Na Arxentina hai unha espectacularización tan
grande da imaxe que até os políticos semellan máis figuras de Starsystem que propriamente políticos.

Quen poden ser os máis beneficiados des te xeito de facer?
É unha cuestión dunha política económica e cultural de mercado moi
forte, marcada polo que caracteriza
á maioria dos povos latinoamericanos que é o forte imperialismo USA
e as marcas que van exercendo sobre nós. O que sucede nos meios de
comunicación van exercendo sobre
nós. O qu~ sucede nos meios de comunicación é que existen empresas
moi poderosas que exercen o monopóliq" e tenden nos seus programas a
ser reaccionários ou a manter mode-

Quedar ben
coa denuncia
Vostede dí que baixo discursos
de apariéncia pluralista latexan
mensaxes reaccionárias. Fálase
de calquera tema pero dase unha única visión
En Arxentina iso é posíbel porque
un dos circuitos habituais para facelo son os programas de ficción e
pos uímos unha
trande tradición de
culebróns. As zonas máis reaccionárias de poder e os
que manexan os
meios empregan
eses mesmos mecanismos orais e de
ficción para disfarzarse de discurso
plural e aberto,
cando, en definitiva, están a manexar
os mesmos modelos de hai 50 anos.
É moi difícil atopar
zonas de "fractura"
nese discurso, tan
só existen os programas de humor,
que pasan desapercibidos. Ademáis
non é cuestión de
ser inxénua, se realmente houbese
algo transgresor por completo non
seria posíbel pasalo por nengun
meio, porque a nosa sociedade, e
os que manexan os meios, non o
permitirian. O que causa problemas afástas das programacións ou
pode ser asumido como o toque liberal, progre ou intelectual que te-

ñen para xustificarse. Iso pasou cos
nasos espctáculo teatrais e de cinema que eran calificados como underground. No momento que foron
máis transgresores, na década dos
60, ocasionaron problemas políticos. Agora todo o que foi ese circuito está incorporado do "Showbusiness" da cidade. Queda "ben"
ir ollar un espectáculo underground, de denuncia. Incluso os lexitiman e os publicitan máis, se
queres asistir a un espectáculo realmente transgresor tes~ que percuralo nun teatro moi pequeno, con
xente que se manexa independentemente e ten moitos atrancos para
levar adiante o seu cometido.

Existe medo no tratamento da
homoxesualidade en TV? Variou algo ou seguemos, tamén
aquí, cos estereotipos?
Desde hai dous anos na Arxentina
o "hit" da tempada televisiva é o
tema da homosexualidade ou
·
transexualismo.
Ternos moitos programas que se basean nos estereotipas, que están a di·cer: moi ben, eles
son asi, pois que
fagan a sua vida e
xa está. Teñen "liberdade" para ser
como son. A min o
que me chama a
atención é que a
xente que sae nas
entrevistas non se
decata de que está
a ser manipulada.
Teñen tantos <legaros por seren reivindicados, que se
alguén vai e Hes dá
o seu apoio póñense moi ledos sen
ser conscentes da
manipulación posterior na elabora-:
ción da reportaxe. Non hai discriminación nen sectarismo en Arxentina "de boca para fóra" facer
que se presta atención a estos problemas dos "raros" permite evadirse doutras cousas como o grave problema económico e político
que padecemos.+

'O que causa

problemas
afástase das
programacións
ou pode ser
asumido
como o toque
liberal, progre
ou intelectual
para
xustificarse'

axenda
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Conv~catórias
Prémio
Modesto R. Figueiredo
O Patronato do Pedron de Ouro convoca o Prémio Modesto R. Figueiredo
de narracións breves, aberto a todos os
autores · de calquer nacionalidade con
unha ou máis obras inéditas e non apresentadas a nengun outro certame no
mesmo tempo. A extensión dos traballos virá entre un mínimo de 5 e 30 follas DIN A4, mecanografadas a dobre
espazo por unha soa cara. Para participar hai que remesár catro exemplares
sen remite á Fundación do Patronato do
. Pedrón de Ouro: Apartado de correos
1.046. 15780 Santiago. Prémio Modesto R. Figueiredo. O envio ten que ir
acompañado por unha plica cos dados
persoais que se identifique coa obra a
meio do título e un lema. Admítense
obras até o 15 de Novembro de 1994
para acceder ao prémio de 100.000 pta.

do en branco e negro e positivado de
ampliación. Será impartido por monitores do colectivo do 14 de Novembro
ao 5 de Decembro, estaba previsto para b 7 de Novembro pero retrasou por
problemas organizativos, (Luns e Vernes de 20,30 a 22 h.) no Centro de Actividades Culturais Galegas (Emília
Pardo Bazán, 25-2º. 15005 A Coruña).
A matricula, 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 réflex, xa que o resto
do material ven incuido na matrícula.
Maior infoIT1Jación· no (981) 24 43 55.

Prémio de poesía
E. Lorenzo Baleirón
O concello de Dodro convoca a sétima
edición do prémio de poesia Eusébio
Lorenzo BaJeirón, dotado con 275 .000
pta. Poden concorrer todos os que o
desexen con obras de tema e forma libre, inéditas e cunha extensión mínima
· de 400 versos. Para participar hai que
enviar, antes do 30 de Novembro, 4
cópias mecanografadas e baixo plica a:
Concello de Dodro. A Coruña. VII
· Prémio de poesía "Eusebio Lorenzo
Baleirón".

Certamé
de vídeo escolar
O Ateneo de Pontevedra e máis o
Instituto de Formación Profisional
A Xunqueira convocan o /1 Certame
de vídeo escolar, aberto a todos os
centros de ensino médio e EXB de Galiza. O concurso comprende duas modalidades, vídeo documental e vídeo
de criación, dotadas con dous prémios
cada unha: 75.000 pta. e 50.000 pta.
Ademais o certame conta con dous
prémios extraordinários, un para o mellor documental sobre a província de
Pontevedra (100.000 pta.) e outro para
o traballo ruáis orixinal (100.000 pta.).
Para inscreberse hai que remesar unha
cópia do traballo acompañada dunha
ficha técnica que inclua: data de realización, modalidade na que participan,
nomes de mestres e alunos que elaboraron o vídeo, material utilizado, certificado do director do centro de que o
traballo é orixinal do coJéxio, enderezo, teléfono, e caraterísdcas do vídeo
. (título, duración, resumo). O prazo de
apresentación remata o 10 de Decembro de 1994, no IFP A Xunqueira.
(R/Alexandre Bóveda s/n. 36155 Pontevedra). Para calquer consulta chamar
ao teléfono do Instituto e perguntar
polos profesores do taller de vídeo:
(986) 87 30 03, fax 87 30 OO.

Curso de fotografía
O _colectivo Olio de V1dro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza un curso de técnicas básicas da fotografía. O temário inclue: manexo da
cámara, flash, películas, filtros, revela-

·curso de diaporarrias
Organizado polo colectivo Olio de Vidro ten como obxectivo capacitar e
ensinar para a montaxe de audiovisuis
con diapositivas. O temário comprende: introducción aos diaporamas,
guión, planificación, producción, arquivo . e conservación. Será impartido
por monitores do colectivo do 28 de
Novembro ao 16 de Decembro (Luns,
Mércores e Venres de 20 a 22 h.) no
enderezo Eládio Rodríguez, 15-entrechán (A Coruña). A matrícula vai das
5.000 pta. da ordinária ás 3.000 pta. da
especial para sócios, e pódese formalizar no Centro de Actividades Culturais
Galegas (Emília Pardo Bazán, 25-2º.
15005 A Coruña) en días laborábeis
de 17 a 21 h. Maior información no
(981) 24 43 55.

Concurso fotográfico
A Casa da Xuventude· de Chantada
estabelece cinco prémios de fotografia
que van de 25.000 pta. a 10.000 pta.,
dous reservados á mellor fotografia da
Ribeira Sacra e a autores chantadinos.
As fotos, de tema libre e entre 2 e 4 por
autor, han ser orixinais e inéditas (admítese tanto branco e negro como cor)
dun tamaño mínimo de 18x24 cm. Para
participar hai que remesar o material
do 1 ao 17 de Novembro de 1994,
baixo lema e plica a: Outono Fotográfico. Casa da Xuventude. Rosalia de
Castro, 1. 27500 Chantada. Lugo.
Maior información no (982) 44 16 14.

Certame fotográfico
Xevale
A agrupación ecopacifi.sta Xevale convoca a sexta edición do certame foto. gráfico A arte en defensa da natureza,
adicado <lesta vol ta ao burro. O certame non é competivivo e as fotos pasarán a formar unha exposición na Casa
da cultura de Monforte (Novembro do
95) e de Chantada (Xaneiro do 95).
Pódense mandar as obras tamaño

13xl8 e 20x25 cm.,,até o 15 de No- ·
vembro ao Apartado 35 de Chantada.
Ao non haber prémios os organizadores entregarán lotes de material ecoJóxico (papel reciclado; camisetas, libros, etc.) a todos os participantes.

Prémio Curuxa
do humor
O Museu do Humor de Fene promove
o oitavo concurso Prémio Cunaa do
humor, 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 21x30
cm. No apartado fotográfico tamén permiten calqu~r técnica pero os orixinais
terán que vir nun tam·a ño mínimo de
l8x24 cm. Para participar hai que remesar as obras baixo lema e cun sobre
cos dados persoais e unha breve currícula, antes das 14 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 l~.000 pta.

Prémio humor
na escola
Promovido polo Museu 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 partiéipar hai que remesar as obras
acompañadas dos dados do autor, antes
das 14 h. do 25 de Novembro ao: Maseu
do Humor. Humor na escola. Fonte do
Campo, 20-22. 15500 Fene. Os premios
repártense en tres para cada unha das
vertentes: l º de 20.000 pta., 2º de 15.000
pta., e 3º de 10.000 pta.

Safáris Fotográficos
Organizados polo colectivo de criación
audiovisual Olio de Vidro da Asociación C~ltural 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 m\)nitores de fotografia e
natureza asi como con documentación
relativa ás actividades. O prezo, que
inclue viaxe e monítores é de 500 pta.
para sócios da A.C. Alexandre Bóveda
e de 700 pta. para non sócios. O vindeiro safári a realizar é O Olimpo celta
(Monte do Pindo, Fervenza do Xallas),
o Domingo 20 de Novembro. Información e inscricións na Asociación: Emília Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono: (981) 24 43 55, de 17 a 21 h.•

Música
Festival de Corais
de Ourense
O Sábado 12 de Novembro no Teatro
Principal terá lugar a segunda edición
do Festival de Corais de Ourense.

The Ranglan Barroque
Players ·

12 ás 12 na Iguana Club de Vigo.

Arturo Sandoval Septet
O Venres 11' no Playa Club da Coruña.

Colorado
Actu'a o X oves 1O no pub Garufa da
Coruña e o Venres 18 no Pérez de
Santiago.

Actuan o Xoves 17 no Auditório de
en Santiago.

Los Enemigos

Planta Baixa

Amais dos seus concertos no Planta
Baixa .(Vigo), actuan o Sábado 12 ás
11 da noite na sala Luna de Ourense.

En concerto o Domingo 13 no pub
Aturuxo de Bueu, e o Venres 18 de
Novembro no Praia Club da Coruña.

Tom Principato

The Tombstones

NASA
t,,

concertos dos Tombstones (Xoves 17
ás 10,30 da noite, 500 pta.) e de Tom
Principato e A Banda (Venres 18 ás
10,30, entrada antecipada 1.000 pta.,
1.200 na billeteira). Tamén na sala
NASA o Festival de Rock Parrulo
coa actuación de Túzaros e Miskatones, o Domingo 13 ás 9 da noite con
entrada libre.

Gali~a

O bar da rua Lepanto de Vigo ten
anunciado un amplo programa de concertos para este mes: Los Enemigos os
dias 10 e 11 de Novembro; Penelope
Trip o Sábado 12 á mesma hora; Def
Con Dos xunto con Lagartija Nick o
Sábado 19; e Hermanos Dalton o Domingo 20. Todos ás 11 da noite.

A Nave de Servícios Artísticos (NASA) de Santiago ten programados os

E

O trinque

Concerto de Tom Principato para o
Xoves 17 ás l l da noite no Nova
Olimpia de Vigo, amais da sua actuación na NASA de Santiago.

More Experience
O Xoves 10 ás 10 da noite no Playa
Club da Coruña, o Venres 11 ás ·9,30
no Número K de Santiago, e o Sábado

Os Motores

O Xoves 17 ás 10,30 da noite na NASA de Santiago e o Venres 18 ás 12 na· ·
Iguana Club de Vigo.

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

Exposicións

A expqsidón antolóxica de
Seoane pode contemplarse
actualmente en ~antiago.

Trátase praticamente da
única mostra pictórica que
se pudo ver este ano do
xenial artista ao que foi
dedicado o Dü;;s das Letras
1994. Organizada por
Caixa Galicia. •
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A.núncios de balde

bac
• Oferécese auxiliar de clínica para
coidar doentes. Chamar de 2,30 a 3,30
da tarde ou a partir das 11 da noite ao
teléfono (981) 58 45 89.

licenciados en filoloxia con ampla experiéncia. Nativos da Bretaña e da
Grande Bretaña. Isabel e NeaL Casas
Reais 4-2º. Santiago. (981) 57 6 ¡. 03.

• Mestre de primeiro ensino (sociais), busca traballo en calquer parte da Galiza. (982) 55 87 49.

• 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.

• Inicia~om a língua bretona por
professor nativo. Quinta feira, de 20 a
21,30 h,, de Novembro a Janeiro, na
associa9om O Facho na Corunha (Federico Tápia, 12-1 º C). Inscri9ons na
libraría Couceiro (Praza do Libro). Informayom no (981) 23 15 23.
•Enviamos gratuitamente o N 2 3 do
boletim cultural Gralha a pessoas interesa das no reintegracionismo.
Grupo Meedinho . Apartado 678.
32080 Ourense.
• Búscase persoa para compartir piso con dous estudantes en Santiago.
Chamar ao (981) 22 06 83, preferentemente entre 9 e 11 da noite.
• 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 10,
2º C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34.
• Clases particulares de inglés por licenciada con experiéncia. Todos o níveis. Ronda de Don Bosco 28, 1 Telf.
43 43 18 Vigo.

º

• Cursos de idioma ruso, xadrez e
danzas do mundo. Asociación Máximo
Gorld. Máis información no telf. (986)
22 44 57, de 5 da tarde a 9 da noite.
• A Associa~om da Língua Artábria
tem a venda bandeiras galegas feitas
em teia -tamanho 115x85- a 1.500 pta.,
e em feltro -de 15x10- a 400 pta., junto
com outro material recolhido num catálogo que podes solicitamos ao apartado dos correios 570 do Ferrol.
• Aulas de tradución de inglés, francés, bretón, galés e chinés. Profesores

• Busco alguén que restaure (a ser
posíbel de balde ou a prezo reducido)
un livro manu crito do éculo xvn 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,
apartamento, hórreo, palleira, forno,
auga de pozo, finca (arredor de 4.000
metro cadrados), frutais , etc. Véndese
ou trócase por piso en calquer capital
ou outra propriedade similar. Parcialmente restaurada, ideal para turismo
rural. (981) 10 18 38.
• Se queres. receber o catálogo 94/95
de libros en español da editorial basca Txalaparta, escrebe a: Manoel Bello Salvado. Igrexa, 10. 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
• Busco persoas galego-falantes do
Bierzo para formar un grupo reivindicativo da nasa língua fronte ás administracións públicas da comarca. Xabier.
Bolívar 4-6, 1 C. 37004 Salamanca.

º

•Campaña de solidaridade con Cuba,
de recollida de materiaJ didáctico e de
papelería. Recóllense bolígrafos lápises, fólios, pinturas, carpetas, pegamento, gomas de borrar, libros (en bo e tacto), etc ... Merca o bono de axuda a 20
pe os. Información e colaboración no
locais da Asociación de Amizade Galega-Cubana Francisco Villamil: Rua do
Vilar, 29-1 11 B. 15702 Compostela .
• A A sembleia da Mocidade Independentista publica a ua revi sta Canha! com variada informa9om. Pedidos
mandando 2 elo de 50 pta. e 1 elo
de 29 pta. a AMI. Apartado de correo
4264. 15080 A Corunha. •

Os Comités Abertos de Faculdade
de Lugo organizan as I Xornadas sobre o nacionalismo galega: pasado
presente pasado e futuro, cun extenso
programa de charlas-colóquío que celebran con entrada libre ás 8 do serán,
na sala de xuntas da Faculdade de
Veterinária (PaviJlón Central). As
máis próximas: Assembleia do Povo
Unido (APU): evolución e proxecto
político, o dia 15 de Novembro da
man de Manolo Cameiro (Secretário
Xeral da APU); Frente Popular. Galega (FPG): história e proxecto político, o día 16 a cargo de Mariano
Abalo Costa (Secretário Xeral da
FPG); e Bloque Nacionalista Galego
(BNG): evolución e proxecto político, o dia 17 con Xoan Carlos Carreira
(Concellal do BNG en Lugo) e Xosé
Manuel Irímia (Responsábel Comarcal en Lugo). Tamén nestas xomadas
a mostra História do nacionalismo,
aberta na cafetería de Veterinária até
o 15 de Nadal. Maior información
nos CAF de Lugo (Escola Politécnica
Superior de Lugo), ou· perguntando
por Xavier no (982) 21 28 45.

O galego onte e hoxe
Salvador Fernández del Riego vai
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Actividades
Xornadas sobre o
nacionalismo galego

fü

De
do
pronunciar a conferéncia O galega onte e hoxe, o Venres 11 ás 20,30 h., na
aula municipal de cultura de Betanzo ,
dentro das /1 Xornadas da Língua organizadas pola asociación Eira Vella.

Magosto en Bértola
O Ateneo O Toxal organiza o !/ Magosto aberto que celebra o Sábado 12
de Novembro no campo das festas de
Bértola. O programa do magosto
comprende, amais das castañas e o viño, queimada, fiadeiro co grupo de
gaitas Os Toxeiros, tiro á chave, á ferradura, e carreira de sacos, entre outras actividades.

Xornadas de iniciación
á ,cultura galega
Todos os Sábados de 17,30 a 18,30 h.
na agrupación cultural O Facho (Federico Tápia, l 2. A Coruña), ten lugar unha charla sobre temas relacionados coa 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 anque vai
dirixida aos xóvenes está aberta a calquer persoa de maior idade. •
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Exposicións
obras sobre Galiza do fotógrafo Anxo
Iglesias. Aberta ·ao público de 5 do serán a 1O da noite.

História
. do nacionalismo
Os Comités Abertos de Faculdade
do campus de Lugo artellan unha mostra sobre a história do nacionalismo
a berta na Cafeteria de Veterinária até
o 15 de Nadal.

O Jazz
Colectiva de pintores coruñeses co
jazz como tema comun . Até o 13 de
Decernbro no Moka Pub da Coruña.

Tapies

]. Grangel

A éasa da Parra (Santiago) mantén
aberta a mostra de obra gráfica de Antoni Tapies até finais de Novembro.
Horário de 1 L a 14 e de 17 a 21 h. Sábados só de mañá.

Xan López
Ilustracións na galeria Citánia de Santiago. Até o 18 de Novembro.

Até o 14 de Novembro na galería Androx (Via· Norte, 22. Vigo), de 19 a 21
h. Teresa Ortega Coca (Membro da
Asociación Internacional de Crítica da
Arte) define a obra de José Antonio
Bernardo como " unha certa espécie de
constructivismo-expresivo o de expresionismo-construido que dá Lugar a un
certo Art-Deco o Neo Art Deco".

Expón as uas pintura na galeria Sargadelos de Vigo. Pecha o 25 de Novembro.

Fotobienal
Aberta a ext.a edición da Fotobienal de
Vigo na Casa das Artes e no centro cultural Caixavigo. Conta coas mostras:
Real como unha foto expo ición central na que diferentes autores exploran
as po ibilidades creativas de non aceitar
a fotografia como reprodución obxectiva da realidade; arquivo dos Irmáns
Sarábia, Fotografia clásica galega,
Bolseiros da VI Fotobienal e Vigovisióos con mái de 300 fotos de 30 autore , alguns dele : Ron O'Donell, Anxo
Iglesias, Su an Meiselas, Joe Stemfeld,
Koldo Chamorro, Sue Packer, Carole
Conde e Karl Beveridge.

ManRay
O Kiosko Alfon o da Coruña inagura
o Venres 11 de Novembro unha mostra adicada á obra de Man Ray. Com-

·

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

Bernardo

Ulpiano Carrasco

Silvério Rivas
Esculturas na-Galeria Pardo Bazán da
Coruña, até o 15 de Novembro.

António Picón
Expón as suas fotografias até o 16 ·de
Novembro no Pepa a Loba de Santiago.

Restos, de José Antonio Bernardo na Galeña Androx de Vigo.

Donatienne Theytaz

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

prende fotografías de 1922 realizadas
coa técnica da sua invención raiograma, amais de pinturas, debuxos, esculturas e outros obxectos que o situan
nas correntes artísticas da vanguarda
de primeiros de século.

Expón debuxos e óleos na Nueva Sala
de Exposiciones Caixavigo. Até o 15
de Novembro, de 19 a 22 h. Festivos
de 12 a 14 h.

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

Cultura bretona

Antonio Murado
Pinturas na galeria V olter de Ourense.
Pecha o 19 de Novembro.

Estampas bretonas na mostra U nha
viaxe pota cultura bretona do pub Joam Air~ de Santiago.

Casa da Galiza
en Madrid

Xulio Correa

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.

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

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

30 anos no 2.000
Até o 31 de Decembro de 12 a 14 h., no
Auditório de Galiza (Santiago) pódese
ver amostra 30 anos 1W 2.000. Artistas
galegos para un cámbio de milénio.

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

Anxo Iglesias A partir do 1 de Novembro na Casa da
Xuventude de Chantada e dentro da
programación do Outono. Fotográfico,
pódese visitar unha escolma de 20

O ConceJlo de Vilagarcia artella a /11
Mostra de Teatro Armando Cotare/o
Valledor con repre enlación na Ca a
da Cultura: odia l l Teatro do Atlántico interpreta Non se chora de Roberto Co a; o dia 18, Teatro do Adro
encenifica Petición de Man de A. Chéjov· e o entro Dramático Galego
baixo a dirección de .Marcelino de
Santiago "Kuka "repre enta O Mariscal de Ramón Cabanilla · do 24 ao 25.

Macbett
De lone co por Produccióos Teatrais
do Sur o Sábacto 12 en Moaña.

Doberman
Por Teatro do Morcego, o Xoves 10
nas Pontes e o Venres 18 en Ribeira.

Marcello Morandini: obras de arte e
deseño no Palácio das Galveias.

Ex osicións
Henrique Morais, mostra fotográfica
sobre a primeira viaxe de portugueses
ao Pólo Norte. No Padrlio dos Descobrimen tos (07-351~1-301 62 28).
Marcello Morandini, un dos pintores
máis importantes do século. Obra no
Palácio Galveias (07 -351 -1-797 36
62). Arquitectura /nPossível de Arquitectos Pioledo no Centro Cultural
Belem (07-351-1-3019606). Oito Séculos de Missionac;ao Portuguesa ,
até Decembro no Mosteiro de San Vicente de Fora (07-351-1-888 56 52).
Contén os máis significativos testemuños das misións desde o século XII
aos nosos días. Máis de seiscentos obxectos utilizados ou producidos en zonas de coloniz~ción, e unha base de
dados relativa ao património relixioso
adquirido nas zonas de influéncia protugues.a. Isabel Federkeil, escultura
na Galena-Monumental (07-351-1-353
38 48). Manfredo de Souzameoto,
Rerospectiva da CAM, até o 24 de Novembro na Módulo (07-351-1-388 55
70). Despois de amanhá, panorama
contemporáneo das artes plásticas ·privilexiando a artistas portugueses mais
cunha selección de importantes artistas estranxeiros. Até o 9 de Decembro
no Centro de Exposi<;oes é no Centro
Cultural Belem (07-351-1-301 96 06).

Teatro

Teatro
Mo tra de Teatro
de Vilagarcia

31

Tamén se pode ver a montaxe de Teatro do Morcego, Mistério Cómico, o
Venres 11 en Vilanova.

Pola compañia Ollomoltranvia, o Xoves 10 en Monforte e o Martes 15 en
Foz. O mesmo grupo representa O xigante egoista o Venres 11 en Ribeira.

Petición de man

Buscando a Beckett

Commedia

Teatro do Adro interpreta a obra de
Chéjov baixo a dirección de María Armesto. Pódese ver até o 12 de Novembro en se ión das 10,30 da noite na
NASA de Santiago. Entrada 800 pta.

A sala Galán de Santiago anuncia a actuación do grupo Teatro del Azar .de
Valladolid, coa obra Buscando a Beckett. Do l7 ao 19 en sesións das 9,30
da noite.

Canas ao aer

Crónica de Pantagruel

Émeigual actua coa obra Canas ao
aer o Venres 11 en Pontedeume e o
Sábado 1~ e Moaña.

Pola compañia Teatro de ningures o ·
o xoves 1O e venres 11 ás 20,30 no
Auditório do Concello de Vigo.+

~ escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao ·apartado
1371 36200 de Vigo.

Envia o importe total en selos de correos
P.V.P. 200 PTA UNIDADE ·

1

Oleanna de David Mamet, até finais
de Decembro no Teatro Aberto (07351-1-797 09 69). A peza céntrase nas
relacións de un profesor cunha aluna
revelando problemas de asédio sexual.
Versión de Joiio Lourenyo· e Vera San
Payo de Lemos. Dirixe Vera San Payo
de Lemos e interpretan Francisco Pestana e Sofia de Portugal. Ode poética
(a solo), baseado en textos de vários
poetas. Música de Joiio Junior e interpretación de Nuno Miguel Henriques.
Até Decembro no Antigo Palácio de
Pina Manique (07-351-l-452 59 89).+

O Mariscal
O CDG representa a obra de Ramón
Cabanillas, cos monicreques de Marcelino de Santiago "Kukas", o dia 10
ás 9 da noite e os dias 11 e 12 ás 8,30
no auditório municipal de Narón. Pódese ver a montaxe en Pontevedra o
día 15 ás 10 da noite e os dias 16 e 17
ás 8,3~ no Teatro Principal.

" 1

Sen título, de Salvador Cidrás no Auditório da Galiza dentro de "30 anos
no 2000.

'

lnformaci6n xcral
dos .1ctos d e 1 rshoa/'J-1 no telf.
10i-351-l i 3-16 06 50/.tl.

Cinema
Cineuropa/94
O Concello de Santiago artella unha
série de proxeccións até o 30 de Novembro no Teatro Principal de Santiago, con 5 pases diários (16; 18,15;
20,30; 22,30; e 0,30 h.), por ista orde:
Xoves 10: A verdadeira história de
Hamlet, O mestre de títeres, Viver,
Xustiza poética de John Singleton e
Bandit Queen. Venres 11: ·Exótica de
Atom Egoyan, Isa cousa chamada
amor de Peter Bogdanovich, Caro
diario de Nanni Moretti, A raiña da
ooite de Arturo Ripstein, e Princípio e
fin de Arturo Ripstein. Sábado 12: Fogo selvaxe de Wilder Naplam, A raiña
da noite de Arturo Ripstein, Isa cousa
chamada amor de Peter Bogdanovich,
Sexo oral de Chus Gutierrnz, e Viver
de Zhang Yimou. Domingo 13: Xustiza poética de John Singleton, Recordos que matan de Larry Ferguson,
Desvio ao paradiso de Gerardo Herrero, Tan lonxe, tan perto de Win Wenders e Caro diario de Nanni Moretti.
O Luns 14: Princípio e fin de Arturo
Ripstein, Fogo selvaxe de Wilder Napalm, Sexo oral de Chus Gutierrez,
Justino, un asasino de ... da La Cuadrilla, e A raiña da noite de Arturo
Ripstein. O Martes 15: Cowboy de
meianoite de John Schlesinger, Desvio

ao paradiso de Gerardo Herrero,
Fresh de Boaz Yakin, Posibilidade de
escape de Paul Schrader, e Justino, un
asasino de ... de La Cuadrilla. O Mércores 16: Fresh de Boaz Yakin, Justino, un asasino de ... de La Cuadrilla,
Na boca, non de Andre Techine, Voyager de Volker Schlondorff, e Posibilidad.e de escape de Paul Schrader. O
Xoves 17: Posibilidade de escape, de
Paul Schrader, Non todo o ~undo pode... de Jean-Jacques Ziberman, South
Central de Steve Anderson, Shopping
de Paul Anderson e Tan lonxe, tenperto de Win Wenders.

Mediterráneo
O Cine clube Pontevedra pasa o filme Mediterráneo o di a 16 ás 20 e ás
22, 15 h., na sala de proxeccións de
Caixa Madrid. '

O crepúsculo
dos deuses
USA 1950, de Billy Wilder. Na .programación do Cine clube Lumiere en
versión orixinal subtitulada en castellano, para o Mércores 16 ás 20,30 h.,
no auditório do Concello de Vigo. Entrada 300 pta. Maior infonnacíón no
(986) 22 09 l O.+
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Pablo Osés, pioneiro do movimento Pº'º o,7°1o
"Non se trata de que nos boten flores,
senón de que deixen de morrer cen mil persoas a~ dia"

N2 647

TRES EN RAIA

Tarnén menten
as fotos

• XOSÉ MARIA BAAMONDE
•MANUEL SENDON

P

ablo Osés, ademais de
enxeñeiro, é un dos
pioneiros no movimento de
reclamación do 0,7% do PIS do ·
Estado para o Terceiro mundo.
Foi un dos protagonistas dunha
folga de fame en Setembro e, .con
esta acción, conseguiron que a
campaña chegase a moitas
cidades. Na Galiza, Vigo,
Ourense e Lugo son as primeiras
que secundan as acampadas
~olidárias emprendidas por Osés.

N

on é novo dicer que vivemos
nunha sociedade na q~e a
presenza da imaxe é constante. No
mundo particular de cada quen mediante· os álbumes , e a nível social
através dos meios de comunicación
as fotografías subminístrannos a evidéncia do sucedido, sendo comun o
uso destas como elemento que dá fe
ao texto que acompañan. Pénsase na
foto como un meio incapaz de mentir,
talvez porque se realizan cunha máquina que parece libre das subxectividaes próprias da natureza humana. E
esquécense algunhas fotos familiares
que, cando non se sabe a sua história , son difíceis de ubicar no tempo ,
pois nelas aparece algun antepasado
que debía estar morto ou mesmo afgun parente que nese momento estaba en Buenos Aires.

Vostede dixo que non chegaria a 1995
neste mundo. Era unha maneira de
alarmar á xente?
Despois de escoitar o que se dixo no Cúmio do Río, a vitalidade do planeta está
moi comprometida. A folga de fame dos
colectivos do 0,7% significa que os cidadáns dos países máis favorecidos se poñen na situación dos condenados a marte, como poden ser os de calquer país
africano. Nos anos 70, a burguesía do Estado español acudía aos arrabaldos para
desclasarse e descobrir o que era viver
na miséria. Agora, eremos que un método
válido é colocarse na situación da xente
que morre de fame. Por outra parte, tamén nos decatamos de que as folgas de
fame non serven de nada se non se organiza un forte movimento detrás que é o
que estivemos facendo este ~no. A mobilización estaba preparada para Setembro
cunha folga de fame. A atitude, coerente
coa necesidade real, comporta esa folga
porque a situación é tan grave que require que se empregue a vida nela.

A reclamación do 0,7% está considerada como algo utópico?
Non entendo demasiado este conceito. A
utopia sempre aparece como algo inacces íbel pero non ten por que ser dese
xeito. Cando un bombeiro ten que apagar
un lume grande dise que hai que apañarse, que hai que pór todo o empeño na tarefa pero non que sexa unha utopía. Eu
creo que o que nf>s reclamamos é realista, non utópico. E a pura necesidade de
apagar o lume. Nós dicemos que é posíbel un reparto da riqueza máis xusto..
Hai un estudo que se fixo durante o Cúmio
do Rio e que non foi aprobado polos paí-

apoiámonos en estudos de expertos. O
ses asistentes. Está elaborado polos exproblema dos países pobres é moi compertos e di o que hai que facer para chegar
plexo e, para íso , debateuse no Cúmio
ao século xxr. Desde o ano 1993, hai que
do Rio. Non se pode talar lixeiramente do
destinar cento vintecinco mil millóns de dóque non.se coñece.
lares para o desenvolvimento dos países
pobres. lso é asi, non é algo imposíbeL Hai
Este movimento está preocupado porque a
que destinar sete pesetas de cada mil para
mobilización do Estado se estenda tora
resolver os problemas do mundo. Pero hai
unha tendéncia que é non querer ollar a · -del. Cando empezamos coas folgas en Setembro, estabamos convencidos de que
cara oculta da realidade. Non se pode apahabía un oitenta por cento de posibilidades
gar un lume coas mans nos petos.
de que nos quedásemos na porta. Atopámonos coa surpresa de que a reacción foi
Dalgun xeito, están pedindo que se
moi boa polo que non nos tivemos que deicumpra o que é legal porque xa a ONU
xar a vida nisto. Mália sair da folga de faen 1972 pediu o 0,7 do PIB ·para o Terme, seguimos estando cos condenados a
ceir-o mundo.
morte, ainda que sexa maldicer. Non se
Sé Holanda, Dinamarca, Suíza e Noruega trata de que nos boten flores desde a opinión pública, senón de conseguir que deicumpren esta condición da ONU, xa que
xen de morrer cen mil persoas ao dia.
Finlándia foi baixando na s~a aportación.
Pero ·nós xa non nos remontamos ao 72,
Trátase de convencer á xente de que
irnos máis perto, no 92. O Cúmio do Rio
somos o interno de Terceiro mundo?
volve a recalcular o necesário para o desenvolvimento dos países pobres.
Si, a imaxe real é a do apartheid entre ricos e pobres. Comportámonos como os
Pódese equiparar un movimento como
brancos en Suláfrica ainda que presumio do O, 7% con outros como o Domund,
mos de ter bons sentimentos. Pode evital como apontan os sel:JS críticos?
tarse o xenocídio dos pavos pobres. Ademais somos suicidas porque irnos estreÉ bon que surxan comentários sobre a
llarnos, non facemos nada para evitar a
campaña que estamos a levar adiante
dirección do mundo. Moita xente reclama
pero hai alguns deles que revelan unha
que o 0,7 non se destine ao exterior canignoráncia notábel. Hai unha polémica do
do poderia ser para o interior do Estado.
tema sobre se é solidariedade, xustiza ou
De mil pesetas, quedan ainda 993 pesedevolucrón o que nós reclamamos. Acútas e o máis importante é que esas sete
sannos de traballar con pouca informapesetas poden servir para erradicar a fación : Non é certo, nós traballamos coa
me, co cal evitamos o suicídio mundial.•
documentación da ONU, posta ao dia e
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Tamén se esquece que un determinado suceso dá lugar a imaxes nos
meios rle comunicación moi diferentes, que o protagonista apareza
acompañado por un líder da patronal
ou por un dtm sindicato, pode estar
simplesmente no encadre, sen embargo o significado será ben diferente.
Que ese mesmo líder se apresznte
como unha persoa serea ou como un
veemente pode ser cuestión simplesmente do instante escollido e por suposto do contexto ou dopé de foto .
Unha foto dos sandinistas repartindo alimer.itos grátis no ano 79 pode se converter, anos despois, nunha proba de
que en Nicarágua habia racionamento
debido á má administración económica.
A diferéncia está simplesmente no pé.
Tampouco se recordan as personaxes
que van desaparecendo de imaxes históricas a medida que van caindo en
desgrácia. Asi o alcalde de Pequin desaparecerá das fotos en compañia de
Mao ao ser relevado do seu pasto.
Seguiremos pensando na veracidade
da imaxe mentres nas nasas Televisións aparece unha e outra vez a ave
envolta en petróleo como consecuéncia da contaminación derivada da atitude do Iraq .•

VOLVER AO REGO

A

saber por que os redactores xefes, directores e responsábeis da
prensa, rádio e televisión galegas lle fan
tanto caso aos meios de comunicación do
foro. Coma se os periódicos de Madrid fosen bons simplesmente por seren de Madrid. O grande dramaturgo Alfonso Sastre, madrileño de pura cepa, escolleu para
escreber o Egin e Bergamin, outro español de raza e dignidade, fixo outro tanto.
Pero a maiores destas persoas, sen dúbida pouco ordinárias, a prensa de Madrid
semélfase cada vez máis ao famoso Corral de 1a Pacheca. Enfrascados a debater
sobre palominadas, encerelfados en liortas de bairro, fan escaso honor a aquel
Madrid ilustre e brillante, admirado en Europa, de antes da chegada de Franco.
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