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Escurantismo, agresión a concelleiros, plenos rebentados,
·~meazas á oposición e secuestro _de información

A alcaldia de Nigrán,
de modelo do PP a búnquer
Nun tempo foi o
modelo de governo
municipal do PP.
Hoxe parece un
búnquer. Nos últimos
catro anos a alcaldía
de Nigrán deféndese
das acusación da
oposición con xestos
autoritários, ameazas
e secretismo. A lei do
siléncio de Avelino
Fernández, Alcalde
de Nigrán, sacrifica
ao seu próprio grupo
e asoballa á
oposición.

Orquestra
Sinfónica
de Galiza:
Estévez contra
Vázquez
O anúncio da criación da nova
Orquestra Sinfónica da Comunidade Autónoma Galega motivou no ambiente musical galega unha polémica, na que a
Xunta é alvo das críticas por
dous motivos: descoida o fi nanciamento dos Conservatórios e da xa existente Orquesta Sinfónica de Galícia, mentres se dispón a colaborar no
orzamento desta nova formación orquestral.
(Páx. 23)

Antonio
Escohotado:
'Si á legalización
das drogas'
A proibición non elimi na o
problema das drogas , lonxe
diso, como mostra a própria
realidade, a proibición alimenta intereses dos negociantes,
xustifica o uso de meios represivos e cria un mito social
escurantista. Esta lición pode
tomarse da própria história,
como demostra Antonio Escohotado, autor de Historia de
(Páx~ 16 - 17)
las drogas.

A CIG vence
•
no ens1no
e na
administración
A CIG consolidou a sua presenza no ensino, obtendo un
forte incremento no número
de representantes respeito
ás eleicións de 1990. Entre
os docentes universitários ,
CCOO é a segunda central
en número de votos. (Páx. 10)

Segundo EU e
a Federacion Viciñal

ALÉN
DA
AVENTURA
Unha novela de acción e aventuras,
gaña<lora do V Premio Rúa Nova de
Narracións Xuvenís, que revela a un dos
nosos autores máis novos e
prometedores.

1

contr?lan a información público

dos de Guixar
non son
democráticos'

Os opositores
en mans das académias

Carlos Vila Sexto

d7
. /(!/~/¡/7(/;{:}-1

_,.··:.../''.,.............. .,.• · ~... :,. .~-..•
:,_ ~··:·~~\- ~:-. ~1-~·:'t~.:'"· -~

0s métodos

Os negócios privados

As académias controlan todo o
proceso de oposición á función
pública no Estado e os seus entes periféricos. O acceso aos temários non é fácil para os opositores e non hai textos oficiais .
Daquela as académias redactan
os seus p·róprios temários, de
fundo obscuro para evitar a cópia,que logo venden e revisan
continuamente. A venda abriga
a acodir as clases e pagar unha
matrícula. -Aprobar unha oposición sen ir a unha académia é,
na prática, imposíbel. (Páx. 4 - 5)

"Trinta anos aturando o lixo
son abando", afirma Mª Alonso Salgueiro, presidenta do Centro Viciñal e Cultural de
Valadares, parróquia viguesa
na que está instalado o vertedoiro. Pronúnciase a pral
da reciclaxe, pero ere que a
alternativa ao problema debe
ser, a menos ma. Tamén ten
palabras duras contra a Comisión de Afectados pola
empacadora de Guixar aos
que acusa de empregar mé.(Páx. 15)
todos "nazis".
·,
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O Alcalde gastou 25 ·millóns para pleitear contra a oposición

Nigrán: a lei do silénCic;> do AP

1

l

G. LUCA DE TENA

Parte do PP local califícao de ditador, pero Avelino Fernández ameaza con querelarsy contra todos os seus críticos.
No entanto, o alcalde de Nigrán non pode evitar que as denúncias por especulacjót erosionen a sua imaxe.
Mariano Raxoi, deputado por
Pontevedra e vice-secretário do
PP, puña ao governo local de
Nigrán como modelo da direita
renovada. Un Estado de obras
en versión local do qúe predicara Gonzalo Fernández de la Mora ministro de Franco. Pero máis
que as obras, que acostunia citar como trofeos de governo, o
que preocupa hoxe ao alcalde
Avelino Fernández é silenciar
aos que non pensan como el.

Desde a Alcald(a
deron instruc.ións a
dous axentes da
Policía 1}'1unicipal
de ·recoller os
exemplares á
venda da revista
El Valle na que se
criticaba a Avelino
Fernández.

A finais de Xuño, o Alcalde cesou ao concelleiro de Economía
Facenda e Património e segun-·
do tenente de Alcalde, Pedro
E~pañol Buxán e ao de Vías e
Obras, Manuel Pérez Rivera.
"Os pastos asignados a estes
señores son de confianza. Cando se observan certas irregulariedades ou se perde a confianza, o Alcalde ten a faculdade de
retirarlles as delegación".
A decisión contraria ao PP, pero
non sorprende á oposición. En
plenos, convocados intempestivamente, sen orde do dia nen
acceso prévio á documentación,
Avelino Fernández non permite
qpinar aos concelleiros do PP.
"Non é raro que o Alcalde reconveña a alguén do seu grupo
por abrir a boca· ou que inte-

Sendo aparellador do Concello, Avelino Fernández, detivo a construción deste chalet en Lourido por ilegalidade. Hoxe vive nel como proprietário.

rrompa a berros de ten dous minutos! o parlamento dun concelleiro da oposición -sinala un
destacado compoñente da candidatura do PP de Nigrán que
prefire reservar o seu nome.
Outro coñecido brado de guerra
do presidente é Non me faga
demagóxia!.

Honra sen barcos
Español e Rivera contestan indignados os comentários do Alcalde: "Pero como se pode

confiar en quen non inspira
confianza? Como confiar en
quen privatiza dunha maneira
ilóxiéa e irracional servícios como o da auga, que vai impedir
aos viciños ingresar centos de
millóns durante os 25 anos de
contrato? " Os proscritos din
que o Alcalde pode pasar a
história polo montante ·extraordinário da débeda, que corre
xa polos 800 millóns. "Como
confiar en quen cometeu irregulariedades urbanísticas como a do desaparecido Cam -

ping de Patos?" Os concelleiros postergados inspíranse en
Casto Méndez Núñez para
sentenciar a súa retirada: Preferimos honra sen barcos que
barcos sen honra.
Na oposición coidan que nas
caldeiras do portaavións de
Avelino Fernández ardera hai
oen tempo a tablazón dos barcos do seu grupo, e que pouca
gallardia mariñeira queda por
salvar. Non lles é doado, a estas alturas de curso, librarse da

A IGLESIAS

conversión da beira da praia de
Patos nun valado de aparta mentos coma os que as Guias
negras do turismo sitúan no Mediterráneo español .
Tamén é complicado para o
Grupo do PP asumir, como pretende Avelino Fernández , que
a operación benefícia con
10 .000 metros ao Concello ,
cando a defensa da beiramar
aberta era a liña de actuación
universalmente defendida. Os
(Pasa á páxina seguinte)

De alcalde a verdugo, mirade como subo
Alcalde de vara verde, e obras, destemido coa
oposición, rápido e elástico coas licéncias de
construcción, ben mandado co partido. O perfil do
presidente local do PP para a derradeira década do
século pasaba pala foto de Avelino Fernández,
aparellador de Nigrán que chegou á alcalde
constitucional do concello da man de Xosé Luis
Barreiro Rivas e Mariano Raxoi.

Fernández para a ficción política de alcalde do ano
2000 era a penas unha broma pesada de Mariano
Raxoi. O Alcalde de Nigrán é nesta altura unha
incomodidade para o governo da Xunta e os
concelleiros non o ocultan. Acaso non representou
Avelino Fernández o papel de alcalde emblemático
da direita que lle tiña reservado o actual vicesecretário do PP?

Nos corredores do pazo de Raxoi, durante a
presidéncia nominal de Xerardo Fernández Albor,
contábanse ben de anécdotas chocalleiras .deste
alcalde bravo, de deportivo bermello, e da sua
resolución por macizar o concello Sul da beiramar de
Vigo. Despois, ao acceder Fraga-á presidéncia da
Xunta, hai quen pensa mesmo en destinos políticos
máis altos para este alcaléíe que apresenta como unha
fazaña ter aumentado máis que a cidade de Vigo o
volume de construcción durante catro anos. Nigrán non
chega a 1a.900 habitantes de feito.

O actor seleccionado demostrou que aquela ficción
non existe. A realidade social do caciquismo é
mesquiña e brutal, ben que se queira representar baixo
as cores da modernidade, porque ninguén máis que o
alcalde pode fixar os límites da arbitrariedade.
Non había por tanto esa prevista configuración de
compromiso clintelar entre o constructor consciente da
ilegalidade, e o que otorga a licéncia, sabedor de que
estraga a configuración e a tipoloxia arquitectónica dun
legado milenário.

Ora, o PP comprende que designar a Avelino

E non a habia porque a norma democrática non é
• ; I

compatíbel co super-alcalde fraguista. Na teoría
pesimista de Mariano Raxoi, todos os intereses
económicos persoais rematan no compromiso e no
silenzo. Na realidade, o votante séntese abalado pola
dimensión esmagadóra da construcción na beiramar;
pala teatralización monopolista dos plenos do concello;
pala privatización de servizos públicos artellados con
estarzo para defender rendas sociais; polo desprezo
da cultura, que permite ao alcalde moderno soterrar os
fondos do concello para este capítulo, nun programa
de 'combates de boxeo.
En boas mans andamos se Mariano Raxoi, ideólogo do
PP e espectador de primeira cadeira de pista, pensa
que o futuro dos concellos galegas pasa por esta caste
de boxeadores e polo espectáculo denigrante das
pancadas sobre a lona. Escoiten ao alcalde
Fernández: "Que non esquezan que despois (de ser
Alcalde) ei seguir como aparellador. Non van sair coa
súa. Sei demasiado".+

ANOSA TERRA

¡------------------------------------------------,
' O apare~lador
!
que sabe. demasiado
··
1

1

Avelino Fernández entrou no
PP da man de Xosé Luis Barre i ro Rivas, que fixo móito
pola imaxe de alcalde vara
verde, resolutivo e deportista.
O actual alcalde foi antes aparellador do concello. Exercendo
esta función instruiu expediente ·
por ilegalidade ao constructor
dun espectacular chalet na beiramar Suloeste da península
de Lourido. Este mesmo chalet
é o hoxe a residéncia particular
de Avelino Fernández, qüe
senda xa Alcalde do PP, remato u as obras da mesma ilegalidade que atallara.

O alcalde gastou 25 millóns en plei·
tos en 4 anos. Atgunhas actuacións
foron contra a oposición.

Contestando a unha recente
tirada de octavillas na que se
verquian con el anónimas
acusacións de se beneficiar
do seu cargo, o máximo representante do Concello de
Nlgrán lanzou a seguinte
mensaxe: "Quera avisar á
oposición e de forma específica ao PSOE e a determinados sujetos, alguns deles pró, ximos ao PP, que hei seguir

cumprindo coa miña obriga e
que non permitiremos priviléxios por moitos cartos que teñan (sic)".

(Ven da páxina anterior)

E catro anos

O Alcalde lembra que antes de
presidir o Concello foi aparellador municipal. "non esquezan
que despois (de ser Alcalde)
seguirei senda aparellador
muncipal e polo tanto non van
sair coa sua. Sei demasiado".•

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

críticos de dentro e fóra do grupo do PP esixiron que a Alcaldía negase a sua implicación
co constructor Mário Puentes
Cabreira, empresário da Promoción e Urbanización Playa
de Patos. Avelino Fernández
non se fixo de rogar: "Dérame
meu amigo Mário Puentes 200
millóns, tal e como cantan os
difamadores, e ben poderia retirarme. Para un matrimónio
sen fillos, como é o meu caso,
abonda cos intereses. Amigo
Mário: que mal asunto este de
levar a sona e non o proveito".
As réplicas agresivas do Alcalde
animan aos seus próximos. Guillermo Collarte, accionista da
Promoción e Urbanización Playa de Patos bótase contra David
Xiráldez, portavoz da Unidade
Nacionalista de Esquerda de Nig rá n por ter chamadao desaprensivos aos empresários dos
bloques de apartamentos. "Se
todos os desaprensivos fixesen

o concello
multiplicou o seu
volume de
construción máis
que Vigo no
mesmo tempo.
Con esta febre
de construción
florecen os filtros
de corte clientelar.

coma nós, Nigrán non teria o índice de paro que ten. O ordenamento de Patos é todo un
exemplo de legalidade e non de
especulación".

Servi:zo aos viciños .1

Das accións
xudiciais
non se libran
nen concellais
nen viciños.
Duas querelas
son contra
os portavoces
de Unidade
Nacionalista

liberdade". Pouco despois do incidente, un axente denunciou a
Alvarez Cáccamo por estacionamento indebido cunha sanción de
35.000 pesetas.

Empresários destemidos, ' tirados
do modelo de escalador social, é
o que Avelino Fernández defende
apaixoadamente . O adversário
político é un atranco e val máis a
Desde o 86, o governo do PP fixo
competéncia pura que as normas.
de Nigrán unha formigoneira incePor" este patrón actuou o Alcalde
sante e nos últimos catro anos o
cando os concelleiros disidentes
concello multiplicou o seu volume
Pedro Español e Manuel Pérez
de construcción máis que Vigo no
Rivera concederon unha entrevismesmo tempo. Con esta febre de
ta á revista El Valle, na que cortaconstrucción florecen os filtros de
ban un traxe completo ao seu excorte clientelar para a concesión
xefe de grupo. Desde a Alcaldía
de licéncia. Na auséncia de plano
deron instruccións a dous axentes
de ordenamento, os que estableda Policía Municipal de recoller os
ecen as dificuldades e as soluexemplares á venda no Concello.
cións para edificar operan en conA notícia foi cociñada con sarcasxunción. O rigor do arbítrio urbamos e risas na rádio e nos diários.
nístico sorprende aos que non coNunha emisora talaron da aplicañecen os procedementos de
ción censora do aluno de Fraga e
_ emerxéncia e atallos. O concellal"
Avelino Fernández non tardou en ·
do PP Manuel Misa. (un dos que
co desmentido dos fraguistas.
respostar: "O xefe da Policía Mudetiveron a Alvarez Cáccamo du"Se non querer retirar un coche
nicipal, por iniciativa própria, acherante case unha hora) , que domigouse aos postas de venda para _ que impide o paso, falar de desna-a perfección a norma, pagou
tornilladores sabendo que eu non
solicitar alguns exemplares de El
unha sanción de 500.000 pesetas
son electricista e reter a unha
Valle, co obxecto de facilitar a sua
por construir 400 metros cadrapersoa que ten moitas ocpacións _ dos de máis na praia de Patos. O
distribución e servir aos viciños
durante perta dunha hora, non é
como adoitamos". Como sexa, El
portavoz do PSOE Manuel Rial
uríha coacción e unha ameaza,
Valle de Outubro desapareceu.
acusa a Misa de beneficiarse desmachiños, é que sabedes moi
ta demasia e dun solar de baixo
pouco do que significa a palabra
Pero as disculpas do presidente
prezo, exlcuido de edificación pada corporación e deputado non
la norma e despois recalificado,
cadran coa sua entronización cono bairro da Areosa.
mo Rei dos Preitos que lle dá
nunha ampla información o Faro
A poténcia da construcción a inde Vigo do 13 de Novembro. Nos
cesante modificación de normas
últimos catro anos o Concello pae os grandes negócios do ceOs
cartas
previstos
gou máis de vintecinco millóns de
mento non van acompañados
pesetas por 43 preitos. Das acpara cultura
por nengunha clase de progracións xudiciais non se libran nen
ma cultural. "Todo o contrário gastáronse
concellais nen viciños. Duas quecomenta David Xiráldez, portarelas son contra os portavoces do
voz da UNEM- os cartas previsgrupo Unidade Nacionalista de 1 en combates 1
tos para cultura gastáronse en
Esquerda de Nigran (UNEM}, Dacombates de boxeo".•
de boxeo.
\
vid Xiráldez e Xan Carlos Traba
"por imputar ao alcalde supostas ·
manobras especulativas na urba-nización e construcción dun apartotel en Panxón". A raíz da publicación · destes dados, o Alcalde
proclama a sua intención de ser
"moi duro con todas as falsidades
e mentiras que se digan contra el
a sua equipa de governo".

¡
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Dentro deste clima compre situar
as ameazas de dous concellais
do PP e un dirixente do mesmo
grupo ao escritor Alfonso Alvarez
Cáccamo. Andrés Lorenzo Casasnovas , Manuel Misa e Raimundo Castro pecharon a paso
do automóbil de Alvarez Cáccamo e esixíronlle que se retractase
· das afirmacións publicadas nun
artigo. A denuncia dos feítos pola
UNEM foi contestada cun enérxi-

Mariano Raxoi·e Avelino Fernández asisten a un combate de boxeo en Nigrán. A meirande parte dos fondos anuais para Cul·
tura do concello·foron para aquel programa de boxeo.
A. IGLE- -

o portavoz do PSOE acusa a Manuel Misa de especular con este solar, excluido
de edificación e despois recalificado.

4 ·~Q~~~~~~i:EMBRODE1994

GALIZA EMUNDO'

----------------------1-C------.,.-----:-----------ACCESO ÁFUNCIÓN PÚBLICA
.
'
r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A escuridade na información _pública deixa indefensos aos opositores ante un negócio millonári

_, _

.

Non é posíbel aprobar unha oposición
sen ir a unha académia ·
.

I

•H. VIXANDE
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As académias controlan
todo o proceso de
oposición á función pública
no Estado e os seus entes
periféricos. O acceso aos
temários non é fácil para
os opositores e non hai
textos oficiais. Daquela as
académias redactan os
seus _próprios temári9s,
que lago venden. A venda
abriga a acodir a clases e
pagar un~a matrícula.
Aprobar unha oposición
sen ir a unha académia é,
na prática, imposíbel.
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Os apuntes
das académias son
revisados
constantemente, o
que abriga aos
opositores a ir
sempre a clases.

acae

A
e
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s

d
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Só un poucos .teñen recursos para preparar unhas oposicións nunha académia, eses parten con máis posiblilidades que o resto.

Un exemplo: está á vista a conción de que estudara as distintas
cuestións que se incluian no temávocatória de oposicións para
tres carpos de xestión da Admirio á meio das leis e non dos
. nistración , Facenda, Sergas e · apuntes. "Tes que pagar polos
Xunta. Calquera que se acheapuntes e lego tes que ir á acadégue á Académia· Postal, con semia para que algúén diga os-erras
de en Ourense, Vigo e Composdos textos, senón non hai xeito de
tela, terá que pagar unha matríaprobar", explicaba Ana F.
cula de 5.000 pesetas, abonar
outras 18.500 pesetas polo maNa Académia Postal, e neutras,
terial didáctico e desembolsar
prometen ensinantes especialimensualmente 1?.000 pesetas
zados. Moitas veces é así, deste
para pagar as tres horas diárias
xeito, alguns dos profesores de
de clase, impartidas por profiAna F. eran xuices en· exercício,
sionais.
algo irregular, pois· están sometidos a un réxime de incompatibiliOs grupos que se forman son de . dades derivado da obrigatorieda25 a 30 persoas, e ben lago son
de da dedicación exclusiva.
completados. Hai tres horas diárias de clase de Luns a Venres e
Na actualidade, Xúlio prepara as
en xeral, sobretodo para as opooposicións a Auxiliares de Xustisicións dos grupos A e B -os
za na Académia Postal, onde os
máis altos da Administración- o
índices de aprobados son moi
alunado precisa das clases duelevados. "A razón é que tes
rante un ano.
que ir seis días á semana e se
faltas ou non estudas dabondo
Pagar por todo
bótante fara", explica Xúlio . Para
acceder a un pasto na AdminisAna F. preparaba na Académia
tración non só hai que ter os rePostal as oposicións para Oficiais
cursos económicos para pagar a
de Xustiza. Tivera que p_agar
matrícula, os apuntes e as cla5.000 pesetas de matrícula, outras
ses mensuais, tamén é preciso
23.000 de material de início e
dispar de tempo para estudar e
mensualmente outras 15.000 para
evitar ser expulsado.
recebir as clases. Ninguén lle dixo
que non pudera facerse cos apuntes através de fotocópias do mateAs oposicións ao grupo A, das
rial que subministra a Académia,
escalas da · Administración,, son
pero cando comezou a estudar
as que menos demanda de cladescobriu que os apuntes estaban
ses particulares teñen. Unha perinzados de erras que os próprios
soa opositora a estas probas dispón de maior capacidade para
1 profesores correxian. En moitas
: ocasións escoitou a recomendapreparar o seu exame. A partir
L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-.-; - ~ - - -

Agora aparecen
escurecidas as
fotocópias dos
apuntes das
académias. É o
novó método de
evitar as cópias.

de aí para abaixo, segundo o tipo
de oposición, as máis das veces
é preciso a preparación dos temas en académias.

- ':' - ':' - - -;- --.---.-~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-:-:

Pontos por cortos
As veces no negócio das oposicións hai outras maneiras de
aprobar á marxe dos estudos.
Eis o caso de lolanda C. , que
acodiu ao lnserso para pedir
unhas bases para unhas oposi cións a coidadores , que posteriormente foron suspendida por
filtracións dos exames . A funcionária que lle subministrou o
temário tamén lle indicou que
acudira á Académia Abrente,
en Vigo, ali proporcionábanlle o
posibilidade de acadar catro tí tulos que significaban outros
tantos pontos no proceso opositor. A clave de todo era que,
con pagar, Abrente expedia o
título, mália non cumprir todo o
curso.
Ademais dos trucos de ir emendando os apuntes que se submi-

ANXO IGLESIAS

Un opositor
nun ano remata
pagando 200 .000
pesetas.

nistran e dar os apuntes aos
poucos , nos dous casos para
que os alunes teñan que ir ás
clases, agora as académias introduciron un novo sistema para
impedir o préstamo dos texto s:
agora están impresos nun papel
que, ao ser fotocopiado, o resu ltado aparece parcialmente en
negro, daquela son inútiles.•
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Homologar
textos
para facilitar
a igualdade
d.os opositores

Opositas ou traballas?
• PAULA CASTRO

Adela G. aprobou as oposicións á
· xestión da Seguridade Social hai
cinco anos e agora percibe cámbios con respeito ao tempo no
que ela estudou. "Agora, nas académias, van dando os apuntes a
pingas e pagas por todo. O problema é que os apunte~ cámbian
constantemente· porque sempre
hai actualizacións, por iso é necesário ir a unha académia e que as
clases sexan impartidas por alguén da Administración, que está
ao dia da nova lexislación", di
Adela, que recoñece que poderia
haber textos oficiais: "As institucións convocantes deberían homologar os textos e autorizar un
apéndice mensuaJ coas navidades lexislativas para non haber
inxustizas", conviña Adela. A Académia Postal, por exemplo, está 1
a estudar a posibilidade de editar :
os seus textos, pero ainda asi es- 1
tes non estarán homologados. A '
homologación oficial dos textos e
facer edicións masivas facilitaria
a igualdade nas oposicións, pero
poderia rematar co negócio das
académias.

A homolagación
e edición dos
textos poderia
significar a perda
dun grande
negócio.
:iLESIAS
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Ao redor de·20.000 opositores optan a 1.136 prazas

As oposicións de carpos estábeis
da Administración, sobretodo nas 1
escalas superiores, están sometí· l
das a menor incertidume. Suce- 1
de o contrário cos nfveis baixos. 1
lsto tamén pode aplicarse ás pro- l
bas de ámbito autonómico, xa l
que os temários varían con maior •
facilidade e non hai redactados
textos fiábeis. Para un opositor
galego aos corpos da Administraciór:i central é máis seguro adquirir os seus apuntes en grandes
centros de estudo de Madrid.
"En concreto a min -explica Adela-, non me deron moitos apuntes, senón que me indicaban que
textos tiña que mercar e logo facian as correccións oportunas,
segundo as navidades lexislativas. En realidade a min servíame
para abrigarme a estudar".
Núria V. é unha especialista en
pedagoxia que tamén estiyo
· preparar un has oposicións a, coidadores do lnserso. No repaso
dos textos descobriu un feixe de
erres e pouca profisionalidade
na sua redación: "Os apuntes
que merquei estaban literalmente copiados dos folletos de publicidad e que reparte o lnserso,
non había nada novo. En canto
ao libro de texto que se vendia,
que costaba 3.000 pesetas, in- ,
cluía cousas como o convénio
colectivo do sector sen incluir co- · l
mentários, ademais de numero- l
sas incorreccións na parte infor- l
mativa", dicia Núria V.+
1
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Tras desta pergunta
agáchase a frustración
dunha xeración diante da
situación na que se topa o
mercado de traballo. Nen
os contratos de
aprendizaxe, nen unha boa
cualificación, conseguen
dar emprego a un amplo
sector da povoación que
hoxe en- dia ronda os 25
anos e que xa deberian ser
considerados como o
recámbio xeracional do ano
2000. Opositar queda como
única alternativa, pero na
recente convocatória hai
20.000 opositores para
1.136 prazas.
Para a xente nova debúxase un
futuro negro, e aprobar as oposicións para o ~nsino público é a
única saída laboral en vistas. Ainda así, o escaso número de prazas ofertadas impede albergar ilusión nengunha.
Maria Xosé Bóveda estudou arqueoloxia. A sua situación é igual
que calquer licenciado en História,
onde o índice de desemprego é
con moito superior ao doutras titulaci óns. "O traballo de campo é
imposíbel, e apenas se conceden
bolsas para investigación. O único
que queda é opositar". Por serte
para ela, coa diplomatura de música, en lugar de enfrentarse ao
elevado número de opositores de
história, só terá que medir a sua
capacidade cuns 200 aspirantes
ás máis numerosas prazas de
profesores de música ofertadas.
Pero non son os licenciados en
Xeografia e História os únicos que
teñen problemas para acceder a
un posta de traballo. lolanda Cobo
está a piques de rematar Direito.
Sabe que non terá traballo ao titularse porque "a formación na Faculdade é absolutamente teórica.
De feíto pode ser licenciada sen
ter pisado un xulgado na tua vida". Por isa vai tentar acceder á
Escala da Prática Xurídica, un
centro que é o resultado da fusión
dos outros dous existentes, o cal
provocou un descenso das prazas
ofertadas, moi escasas para a
elevad.a demanda que hai'', comenta lolanda. Ainda asi o maior
obstáculo non son as poucas prazas, senón o custo da matrícula,
que ascende a 150.000 pesetas.
Nesta Escala os licenciados adquiren novas coñecimentos teórico-práticos durante o primeiro
ano, "causas que non apren.d iches en cinco anos, algo ,tan elemental como escreber unha demanda", asegura lolanda. Nesta
Escala os alunes teñen a posibilidade de levar á prática os coñecimentos. teóricos que aprenderon,
traballando como pasantes cun
avogado. "Por realizar este traballo non se nos paga absolutamente nada, e ademais non asegura
unha saída laboral cando rematas, pero para os que non canecemos a nengun avogado resúltanos case que imprescindíbel. Se
tes serte podes quedar· a traballar
con ese avogado".

As oposlcións son a única salda nun mundo no que o "."ercado laboral carece de vitalidade.

Ao fin, a saída que lles queda aos
licenciados en Direito, corno ao
resto está nas oposicions. lolanda
comenta que son probas moi duras, que exixen unha média de
dous a tres anos estudando. Normalmente os aluríos recorren a un
preparador, que adoita a ser un
funcionário que xa superou esas
probas e que lle cobra a cada aluno unhas 20.000 pesetas. "Asi
que acabas pagando por un cuarto de hora á semana unha morea
· de cartos, porque non teñen adicación exclusiva a un aluno, se. nón que cando ti vas hai váiros
máis, e o único que fai o preparador é proporcionarche o temário e
tomarche a lición. Con sorte aos
28 .anos podes estar traballando".

Contratos en práticas
ou de aprend1zaxe
Tras da recente reforma do mercado laboral, aumentaron o número de colocacións até un total
de 243.120. lsto explícase polos
novos modelos de contratación
que se están a aplicar, e que veñen a ser os contratos en práticas
ou de aprendizaxe. Pero paralelamente estase a dar unha perda
de contratos fixos .

.,º

primefro día
de traballo
vin que
os meus
compañeiros
autoconvencí anse
dicindo:
Vamos a vender!
A vender!"

Suso Seixo,' representante da
_CIG explica que "hoxe en dia estase a substituir pastos de traballo fixos en favor dos temporais,
isa non favorece ao traballador,
qu_e cañdo remata o seu contrato
de práticas non pasa a ser fixo,
senón que é substituído por outro
traballador en práticas".
Apesar de os sindicatos denunciaren a precariedade destes contratos, os beneficiários séntense satisfeitos de poderen acceder a algun
deles, porque sempre é piar non ter
nada "Eu ao rematar a carreira tiven a sorte de poder acceder a algun contrato temporal que outro", di
o arqueólogo lñaqui Vilaseco. Agora está traballando no Módulo de
Promoción e Desenvolvimento do
Baixo Miño xunto cunha equipa
doutras 22 persoas. "En princípio
esperamos que se nos renove até
rematar o proxecto, como veu pasando polo de agora. Cando remate isto realmente non sei o que vou
facer", comenta lñaqui, "tentarei
conseguir unha bolsa de investigación na Universidade, porque non
hai moitas outras alternativas".

Probas de acceso
Se é difícil conseguir que un currículum sexa a,ceitado e permitan
que o opositor se apresente ás
probas de acceso a un posta de
traballo, existen dificuldades engadidas, xa que moitos dos exames realizados pola empresa privada non só meden os coñecimentos requeridos- para o posta,
senón qu·e intentan descobrir a
disposición psicolóxica da persoa
mediante complicados test de
personalidade. Neste sentido son
coñecidas entre os alunas de
Económicas é Empresé;lriais as
probas realizadas polo Banco de
Galicia, con sede en Vigo. Mari
Carme Martínez, da faculdade de
Económicas na Coruña, que leva
anos apontada no paro, enviou o
seu currículum a este banco tras
ler un ·anúncio no xornal en demanda de persoal con coñecimentos na área económica. As
probas foron convocadas para un
Sábado, e durante catro horas tivo que respostar , xunto con outras catorce persoas, a perguntas

ANDRÉ PANARO

para nada relacionadas con Econom ia do tipo de "se ti te eres
guapo , se consideras que es
máis guapo que os demais, se
vistes mellar, se destacas entre
os teus amigos, a que clase social pertences, como son os teus
pais ... ", explica Mari Carme.
Xesus Anxo Lago, que leva anos
tentanto topar un traballo de calquer cousa en condicións de semifixo, pasou por unha exp·eriéncia curiosa. Tras ler un anúncio
no xornal apresentouse a unha
proba na Coruña. En lugar diso
fixéronlle unha entrevista persoal. ·Ao rematar dixéronlle que o
traballo era seu e que fora ao dia
seguinte a traballar, ben vestido,
para acompañar a un dos traballadores da empresa. "Ao chegar
o dia seguinte surpren.d eume
que os traballadores se autoconvencesen, cantando a viva voz:
Vamos a vender!, A vender! ...
nun baixo do edifício. Os noves
non n.o s ·podiamos crer o que
vian::ios".

Precariedade asumida
"A mocidade ten moitas dificuldades para acceder a un posto de
traballo, pois iso aceita contratos
e situacións irregulares e precárias. Ademais tentará de facer todo o posíbel por manterse, coa
esperanza de qu.e ao remate o
tempo estipulado teña a posibilidade de renovación", comenta
Suso Seixo, da QJG. "A indefensión nestes casos é maior para a
xente que non ten estudos universitários ou e.s.pecialización através da Formación Profisional".
Xesus Anxo é un destes casos.
Traballou para unha axéncia d.e
seguros en Ferrol, onde lle prometeron un salário fixo de 60.000
pesetas máis incentivos , e un
contrato. Non houbo nen o un
nen o outro. Só cobrou o que lle
debían meses despois "tras moito
insistir e perseguifos". Para Xesu?
Anxo como para todos os entrevistados, a mellar saída son as
oposicións , acaberemos senda o
90% funcionários, porque é o único que asegura continuidade laboral", comenta Xesus .+

DIAS
XOSÉ LOIS

• Bispos
cataláns· contra
o españolismo
Os bispos de
Tarragona, Vice
Solsona sinalan nunha
editorial da folla
diocesana, que se le
nesta fin de semana
. nas parróquias desas
tres dióceses, a sua
oposición aos "vellos
tics imperialistas do
Estado español". <::>s
tres bispos reivindican
a pluralidade de
nacións, culturas e
línguas e critican a
recente carta da Real
Académia Española da
Língua, asegurando
que a convivéncia entre
o castellano e o galego
é "demasiado tolerante
en perxuizo da
vernácula". A editorial
defende, ademais, a
política lingüística da
Generalitat que "non
pretende outra cousa
que situar ao catalán no
nível privado e público
que lle corresponde
como língua natural do
país e a sua sinal máis
emblemática".•

• Un empresário
condenado ~or
acoso sexual
O Xulgado do Social nº2 de ·
Vigo ven de condenar ao
empresário Salvador Veloso a
pagar unha indemnización de ·
775.000 pesetas por danos ·
materiais, físicos e morais
debidos a un delito de acoso
sexual. A denunciante,
empregada dun video-clube
propriedade do acusado, sofreu
síntomas dé tipo nervoso
debido á atitude do dono do
estabelecimento e foi dada de
baixa laboral. O Grupo de
Estudos sobre a Condición da
Muller Alecrin,. considera a
senténcia exemplarizante e
insta á Inspección de Traballo
de Vig·o a que tome as medidas
que correspondan a respeito do
empresário condenado.+

• Familiares de
~resos contra a
C:lispersión
:
Os Familiares dos Presos
Independentistas e dos Presos
Antifascistas convocaron unha
manifestación en Compostela
para o vindeiro Domingo 11 ás
doce e media. O lema é Contra
a dispersión. Traslado a Galiza
dos presos independentistas.
Reagrupamento presos
antifascistas. A convocatória
lembra que once presos
independentistas están
repartidos en dez prisións
diferentes do Estado e que para
moitos familiares é imposíbel
faceren viaxes que, en
ocasións, chegan a dous mil
quilómetros ida e volta. O
pasado Xullo, a irmá e o cuñado
de Manuel Chao Dobarro
faleceron en accidente de
tránsito canao regresaban
dunha visita desde Castilla.•

•Un grupo _
empresarial
portugués 11}erca
o hiper da Area

Central
O grupo portugués Páo de
Azúcar mercou o hipermer:cado·
do centro comercial Area
Central de Santiago á empresa
galega Galímerca. O hiper, con
4. 500 metros cadrados de
superficie de venda, pasará a
denominarse Jumbo, como o
resto dos que forman a cadea
que este grupo empresarial ten
polo Estado e en Portugal. A
sociedade Galimerca, presidida
por Xavier Suárez Vence, non
obtivo os resultados
económicos esperados dende a
inauguración, un ano atrás. O
cadro de persoal reduciuse en
i 994, pasando.de i 15
empregados a 104.

hipermercado compostelán para
que o galego siga sendo o
idioma utilizado dentro das
instalacións. Esta asociación
quer entr_evistarse cos novas
responsábeis do centro
comercial para ofrecer apoio e
colaboración desinteresada no
uso do galego.+

• Os zapatistas
non aceitan ao
govemad~r eleito
Os líderes zapatistas de
Chiapas, mediante un
comunicado, aseguraron que

non permitirán que o governador
eleito, Eduardo Robledo,
permaneza no seu cargo. o
Exército Zapatista de LiberaciónNacional considera que o partido
no poder, o Partido
revolucionário Institucional, PRI,
cometeu fraude nas últimas
eleicións de Agosto. O
subcomandante Marcos afirmou
que se Robledo era imposto
como governador de Chiapas, a
guerra seria inevitábel. Polo de
agora, centos de labregos de
Chiapas manifestáronse en
contra de Robledo, que anunciou
que renunciaría á militáncia
activa no PRI mentres durara o
seu mandado en Chiapas.•

•Novo xuízo a
un insubmiso
Xoán Andrés Santos
será xulgado o vindeiro
14 de Decembro, en
Pontevedra, pela
negativa a cumprir o
servizo militar. A
Asociación de
Familiares e Amigos de
IAsubmisos Galegas
denúncia a persecución
que sofren as persoas
que loitan polo cámbio
na organización do
sistema social. Neste
momento, hai tres
insubm isos que sofren
penas de prisión na
Galiza: Ernesto Lopez,
Cesar Aguiño e Cesar
Martínez.•

• Iberia·prepara o desguace tras o fracaso das
·
·
aventuras no exterior .
O chamado Plano' B de Iberia contempla a venda das accións· da maioria das filiais de servizos aeroportuários, numerosos inmóbeis, avións e compañías aéreas que mercara nos últimos anos. Ademais, planea despedir a 5.220 traballadores, o que represe~ta a ~etade do
plantel_. Os pilotos verian reducido o seu salário nun 15% e 141 deles causanan baixa laboral.
Os pilotos denunciaron unha descapitalización da compa~~a debido.ª. que a xestión estivo
máis determinada por intereses de Estado, como atender llnas ~st~atex1cas d?utros Estad?~·
que por ·razóns comerciais .. En calquer caso, a aventura expans1orn~ta d~ Iberia, coa adqu1s1ción de várias compañías aéreas en Latino América, rematou por sa1r mo1 cara.•

•Os vellos mariscadores
maniféstanse en Noia
para trabal~ar
.

1

Ao redor de catrocentos mariscadores xubilados manifestáronse o Martes 6 en Noia
para que se lles permita traballar tras a negativa da Conselleria de Pesca. Os mariscadores e pescadores de baixura de Ribeira
quéixanse de que as pensións de 50.000
pesetas non lles dan para viver. •

• Rabin anúncia que o
exército israelita
permanece na ribeira ·
Oeste do Xordán ·
O Primeiro Ministro de Israel, Isaac Rabin,
klegou que a seguridade nos asentamentos
xudeus non está garantida e que vai propor,
nas negociacións coa Organización pala Liberación de Palestina, só un mínimo repregue do seu exército na ribeira Oeste do rio
Xordán. O governo israelita bota mans dos
atentados terroristas para afirmar que se se
produce unha retirada masiva do exército, o
acorde de paz pode fracasar. Un ministro
da Autoridade Nacinal Palestina afirmou
que Rabin está a preparar á opinión pública
para revocar os acordos de paz.+

• Renfe quer que a
Xunta fináncie os trens
rexionais
Renfe condicio(la o mantimento dos servizos
ferroviários na Galiza se hai un comprpmiso
por parte da Xunta de financiar unha parte
do mantenimento dos trens que na Galiza
chama rexionais. Dese xeito comunicoullo
ao presidente do PSOE galega, Abel Caballero e aos sindicatos UGT e CCOO. Caballero reclamou ao Conselleiro Xosé Guiña,
unha reunión urxente entre a Xunta e o Governo central na que tamén participaria a
presidenta de Rente, Mercé Sala. Para o
PSOE, non só está en xogo a conservación
das liñas actuais, senón a potenciación de
enlaces co Porto e o aumento da velocidade
media dos trens na Galiza a i60 quilómetros
por hora e a aplicación do Plano Director de
Infraestructuras antes do ano 2.007.+

• A Xunta reitera o seu
apoio á construción de
parques eólicos
Despois de que o pasado Agosto, a Xunta
anunciara a construción de seis novos parques eólicos na Galiza, nestes dias concretou detalles sobre a ubicación e o presuposto destas instalacións de aproveitamento
enerxético. Na construcción do parque de
Malpica, o proxecto máis avanzado, colaboran, a partes iguais, a Xunta, Fenosa, Ecotecnia e o Instituto Enerxético dependente
do Ministério de lndústria. O resto das ubicacións son Cedeira, Mondoñedo, Viveiro,
Porto do Son e O Vicedo e se preve que estexan rematadas as instalacións antes de
que remate 1995. A propósito do anterior
anúncio da Xunta, Manuel Lara, responsábel de Gestenga, empresa participada pola
Xunta e o Governo central, · sinalou que esa
data era demasiado "optimista".•

• Demite o presidente do
Congreso de Escritores
pola cuestión da língua
O presidente do Congreso de Escritores,
celebrado en Valladolid, Isaac Montero, demitiu tras a negativa dos asistentes a apoiar
a proposta do ensino do castellano en Cataluña. No Congreso, no que participaban 7-5
autores do Estado e de países como o Brasil ou Portugal, tamén se negou o apoio á
carta da Real Académia Española, na que
falaba do perigo que sofre o castellano nas
comunidades con língua própria. •

ALIZA·E M NDO
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Vários mile_
s de manifestantes n~ Coruña ·reclaman- o pago imediato de
. indemnizacións
.

Serra ameaza con abandonar
o fundo Internacional de Compensación
se non se adiantan os cartos do Mar Exeo
• RICARDO SANDOVAL

Comisión de Confrari as Afectadas polo
Mar Exeo, lévanse
pagado aos afectados , como adiantos
a canta, 361 millóns
de pesetas, a repartir entre 3.QOO persoas (mariscadores e
pescadores) , cantidade mínima se se
ten en canta que son
reclamados 4.800
millóns.

Pasaron dous
anos desde o
embarrancamento
do Aegean Sea e
os damnificados
pala catástrofe
seguen a
manifestarse pala
rua solicitando o
pagamento das
indem nizacións
polos danos
causados por mor
da maré negra.
A história leva
camiño de se
converter nun
novo caso
Urquíola.
Narcís Serra ameaza
coa retirada do Estado
español do Fundo lnternacio nal de Compensación por Danos
de Hidrocarburos, se Mobllización de afectados polo Mar Exeo. Agardan que o cobro das indemnizacións non demore 16 anos coma no caso 'do Urquiola.
non adianta os cartas
nas reunións do Fundo non Hes
síbel coas suas influéncias. E
das indemnizacións do Mar an Sea, "actua na prática coma
un abutre financeiro, adicándotan nen caso, e "así non se pode
por se fose pouco ainda hai
Exeo. O Fundo está formado por
abrigar a ninguén a que pague
se exclusivamente a ter investixente, como a de Comisi.óns
distintos países, entre eles o Esdos os cartos que aportan os
algo. Un exemplo do seu comMariñeiras (CCMM) que, sen
tado español, que pagan unhas
portamento absurdo é que candistintos países en bancos inque entendamos por que, de:..
cuotas anuais en función do vodo están en liza reclamacións
fenden a honra do capitán do
lume rexistadó de entrada e sar- gleses, norte-americanos ou de
por máis de 20.00ü millóns, inestados considerados paraísos
Mar Exeo, carregando as tintas
da de produto petroleiro. Xapón
fiscais.
cluídas as indemnizacións, o reno Comandante de Mariña e en
aporta o 61 % do orzamento en
presentante governamental adiRepsol, que poden ter respontanto o Estado español está en
"A estrutura montada -continua
cause nunha das xuntanzas a sabilidade civil pero r:mn penal,
sexto lugar por volume de cartas
Xan López- é de burócratas
pelexar por 9 millóns que o Funse
\ gundo a lexislacióri vi~ente".
ingresados. EEUU non pertence
que viven a canta deses cartos
do tiña que pagar á Seguridade
a este fundo pois abriga aos petroleiros que entran nas suas aucunha mentalidade empresariaJ e
Social. Nós diciámoslle que se
N~s dilixéncias efectuadas a
non pagan absolutamente nada.
centrase na reclamación das imre'sponsabilidade penal é do, cagas a ter contratado un seguro
sen limite cara a posíbeis indemNa história do Fundo non se leva
demnizacións, e que eses 9 mipit~n do petroleiro e do prátfco.
pagado nada importante por dellóns dabámosllos do peto".
Até agdra estase na fase de insnízacións. O Fundo ten ese limite
de indemnización na cantidade
sastres ecolóxicos protagonizatrución do sumário de responsa1
dos por petroleiros. Porén aí
de 20.000 millóns e non paga os
Unha maraña xudicial
bilidade penal pero "por mor._ da
atrás, no Xapón, polo vertido de
apresentación do sumário \de
delitos de tipo ecolóxico nen os
100 Tm de petróleo abonaron en
O pleito xudicial está nunha fase 1 CCMM en defensa da honra ido
danos a longo prazo producidos
24 horas 1.000 millóns aos afeecomplexa polo cruce de intere~ '1 capitán, a defensa do Fundo de
por derramamento, só os imediatados. Aqui, que se derramaron
tos.
ses. "Hai persoas que reclaman 1 Compensación tivo desculpa pa89.000 Tm. levamos dous anos e cousas absurdas individualmen- . ra apresentar recurso de amparo
O Fundo Compensandor está
só se cobraron 361 millóns".
te. Despois hai colectivos tan- \ no Constitucional. se non tose
integrado na Organización Matasmas que ninguén coñece e ~'por ist6 0 caso xa 0 teria 0 xillíz".
O t=undo Compensador intenta
tamén reclaman, e hai empresá- \
1.
rítima Internacional, con sede
1 ·
en Londres, unha entidade sen
xudicialmente que sexá o Estarios con parques mariños, nos
ánimo de lucro teoricamente,
do o que carregue coa responque non hai nen habia nada, tiCobráronse 361 .millóns
dos 20.000 reclamados
pero que a xuízo de Xan Lósabilidade da catástrofe do Mar po o antigo Parque Petrasave,
pez, secretário da Comisión de
Exeo. Pero segundo Xan López
que pensan que van sacar mi\
Contrarias Afectadas do Aege- aos representantes españois
lles de millóns liando todo o poAté agora, segundo dados da

Pero ainda que se
indemnice na canti dade solicitada o dan o causado é moi
superior, tanto pota
perda de pastos de
traballo, como pota
catástrofe ecolóxica
en si. En canto a repercusión s !abarais
baste dicer que no
1976, cando o Urquiola, habia u ns
4.000 mariscadores
e mariscadoras, e
que agora son menos de 400 os que
teñen carné. lso tamén é debido a que
xosÉ CASTRO coa nova norma da
Xunta só teñen direito a carné aqueles que fosen
mariscar cando menos a metade dos dias hábeis de campaña, ocorrendo que moitos non
foron desta volta porque simplesmente non habia marisco
nos bancos, e perdian cartas
indo traballar. A Xunta non
atendeu a estas circunstáncias
limitándose a tirarlles o carné.
En canto ao dano ecolóxico,
este é moito maior do que dicia
a Administración central cando
levantaba a voz para afirmar
que aqui praticamente non pasara causa. As autoridades encarregaron diferentes estudos
a distintas universidades e
mandáronos parar cando · comezou a des,cobrirse que as
repercusións no meio amnbeinte poderian ser piorés do que
se temia ao princípio. Segundo as fontes consultadas chegouse a pensar mesmo en alteracións xenéticas da fauna
mariña que faria que os animais actuasen contra o seu
instinto chegando a morrer
descontrolados. •

--------------------------------------------------------------------------------------~------l _______________________________________________ _
Empresa Xornalistlca Editora: Promocións Cutturais Galegas S.A.

Deseño Gráfico e Maquetación: Xoselo Taboada.

ANOSA TERRA

Consello de Administración.
Presidente: Francisco Carb.§1110. Vlcepresldente:Xaquin Acosta
Consellelro Delegado: Xosé Fernández Puga.
Vogals: Francisco Torrente, Cesáreo Sánchez, Alberte Ansede,
Xosé M1 Dobarro, Carlos Xohán Diaz e Manuel Veiga .
Secretárlo: Xan Piñeiro.

Administración: Blanca Costas.
Publicidade: Xosé Fernández Puga. Césai Pazos Carreiro.
Subscricións: Carlos Martínez Muñoz.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Director: Alfonso Eiré López

Pan (Bergantiños), Daniel Lazaré, Pepe Rei {Euskadi), Paco Soto
(Barcelona), Maribel Lugilde {Asturias), Begoña Moa (Alemaña),
GOfl!¡alo Nuno (Porto). Axenda: lago Luca.

Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa,
Hoiácio Vixande, Anxo Iglesias (fotografia).

Redacción e Administración: Rua do Príncipe, 22, planta baixa
(36202 Vigo). Apartado postal 1371 .
Xico Peña, Xoan Manuel Carreira. óscar Losada. Arte: Fernando
Ferro, Fernando M. Vilanova. Cinema e Televisión: Celso López
Pazos. Gonzalo Vilas, Carlos Amaro. Arquitectura: Prácido
Lizancos. Hlstórla: Francisco Carballo, Anselmo López Carrelra,
Xesus Torres Regueíro.

Correspondentes: Ricardo Sandoval e Marche Vázquez (A Coruña¡.

Colaboradores: Paula Castro, Arantxa EFtévez, Manuel Vilar, Xosé
Cid Cabido, Pilar Piñelro, Maria Alonso, Vik; Costas, Avelina

Vilagarcia), Antón Malde {As Marlñas), Anxo Rosende {Ortega!), X.M.
uárez Estévez (0 Condado Baixo), H. Naval /A Mariña). X. López
Témez (O Bierzo), G. Docampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra

Rivas, Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez, Margarita Ledo, Víctor F.
Freixanes. Carlos Mella, César Varela. X. Fernández Mateo, António
Mascato, X.L J~esias, Rodolfo Dacuña.

Voz Noticias, El Progreso.
Ilustración: Xosé Loís, Pepe Carreíro, Calros 'Silvar, Gonzalo, Xúlio
Gaioso, Tokio, Hermida, P. Núñez, Manel.

Miguel Vázquez Freira, Xosé M. Millán. Música: Xoán M. Estévez,

Corrección lingüística: Fernando Carballa.

xP~~~;=Í. '~.ºg1~(~~rr~~Y. A~~~~º([~).1~ªh~:~~~~~

~

~~~~~ºs~&~s~~~:i:i~~~º ~~~~~~,' ~~an~~r1~~ª~~~~:~úe1

8

~~u:io~8z5(:.,°!:~g¿>},c;~iª~.(~~~~(5>c~~~~¡:e~~~~b~~r:,s:cfk ...

{A Fonsagrada), A. Diaz Amor {Ribadeo), M.A. Torres {Verin). Manuel

,

L~:=~~::ic;::n;~su~ 1 ~0~~%1'e~~r¿~~~r~~:é!J.1~E~~.cMi~ ~~1~:.ú.

b~°J.r~fJ~~¿~~ f¡~~8vG; ~a~~Á~~·. ~é~~iLÁ1~I:ez, X. L. Suárez

~

" ó

i. -~

1

'i.

~

.•

•

?

lt.

~

.

•• ~

~

'I

1

~

,,..

Teléfonos:
Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .
Imprenta: E.e. C-3 1958.
Depósito Legal: C-963-1977
ISSN 02-13-3105

-.- Non se mantén correspimdéacia so.bre.oñxinais non sO{lcitados.
Éstá permitida a reproduclón sempre que se citar procedéncia.

8 ~º:~~~ ~1:-EMBRODE

GALIZA EMUNDO

1994

~~~~~~~~~~____,---~~~~~~~~~~~

LíNGUA EMEIOS DE COMUNICACIÓN

1

•

Aprobou medidas para facer frente ab "deterioro c~lturé

º

BNG

•

;

•, • ;

a Cr1ac;1on
.dun diário .en galego
.
.
~po1ara

1

6DEDECE~BRb

n_o_.~-a-pe-1-de-.F-.r-;:-~g_a_e_G_a-rc-ia_S_a_b-el-1-

br-it-ica....

no anivers~rio da Carta Magna

\

Galiza Nova ere
.q'1e a C~nstit'!c~ón non. reflicte
unha democracia efectiva
• ARANTXA ESTÉyez

•B. LAXE

O BNG considera que os "meios
de comunicación próprios son
hoxe tan necesários como o foron no seu dia as organizacións
políticas, sindicais ·ou culturais".
Despois das eleicións municip~is, o BNG impulsará tamén a
criación de emisoras locais e co-

.

'"A efectiva de~pcratización do
¡Estado español pasa polo recoñecemento do direito de autodeterminación para as nacións
que o compoñen", afirma Galiza Nova. Os mozos nacionalistas critican as dedaracións das
autoridades galegas .na conmemoración do 6 de Decembro
por consideralas un "retroceso
democrático".

- A posta en marcha dun diário ga- .
lego, a potenciación das emisoras radiofónicas locais e comarcais, a incursión na televisión por
cabo, a potenciación das editaríais "atomizadas ou degradadas", a realización de proxectos
didácticos en galega e a revitalización da batalla para impulsar o
uso do galega, foron os acordos
mais importantes aprobados polo Consello Nacional do BNG
con vistas a "superar o actual deterioro no eido cultural, lingüístico e comunicacional".
O BNG considera prioritária a
criación dun diário "pensado en
Galiza, que defenda os seus intereses e escrito in.teiramente
en galega". Segundo Encarna
Otero, "non seria un xornal do
BNG, ainda que o apoiaríamos
dun xeito militante, dado que é
unha iniciativa empresarial que
require moito diñeiro". A responsábel de méios de comunicación do · BNG considera que
"capital humano existe dabondo
para que estexa na rua nun prazo máximo de dous anos".

-

Reunión do Consello Nacional do BNG.

marcais. Por último, unha comisión desta organización nacionalista estudará as posibilidades de
impulsar a televisión por cabo.

· Deterioro cultural
e lingüístico
O informe awobado polo Consello Nacional fai tamén fincapé
na necesidade de "revitalizar o
uso do gal ego". O BNG apoiará
as accións da Mesa pola Normalización Lingüística pero tamén tratará de criar unha "conciéncia máis activa entre os docentes", ao tempo que fai un
chamamento a toda a sua militáncia e simpatizantes para que
defendan o galega "en todos os

A. IGLESIAS

ámbitos da vida cotia".

O secretário de Galiza Nova ,
Bieito Lobeira, encadrou a celebración do aniversário do texto constitucional coa campaña
pala autodeterminación que está a levar a cabo a organización nacionalista. "Segue a haber un conflito sen resolver entre diferentes partes que están
dentro do Estado. O problema
das nacións segue sen resol'verse e o marco xurídico da
Constitución non oferece a solución para o naso desenvolvemento", sinala.

Outra das decisións adoptadas
pala organización frentista é a
de revitalizar o asociacionismo
cultural como xeito alternativo
ao poder institucional, non só
nas vilas senón tamén nas granRespeito á campaña pala autodes cidades . O BNG procurará
igualmente que mestres e alu- . determinación, Galiza Nova afirma que hai un apoio crecente a
nos canten con máterial didáctico en galega en todas as matéeste dereito entre a mocidade.
rias . Esta iniciativa iria emarca"As actividades que organizamos teñen unha grande acollida
da no proxecto de potenciación
da produción editorial que "evite
e a recolla de sinaturas obtén
un apoio masivo", indica Lobeia excesiva atomización actual e
os prexuízos daquelas iniciatira. Para a organización xuvenil,
vas_que non cantan cori beneconstátase o cuestionamento de
prácito oficial, polas característitextos "sacralizados" como a
cas das suas publicacións".+
Constitución.

Españolismo
Bieito Lobeira ere que o papel
das autoridades galegas no aniversário da Constitución segue
unha mesma liña. "As declaracións institucionais seguen unha
tendéncia españolista. A conmemoración vai en retroceso xa
que, por exemplo , a preséncia
militar é abrigada.
Domingos Garcia Sabell é unha
persoa que se arroupa no galeguismo e, despois , no seu discurso , españolízase e o conceito federalista de Manuel Fraga,
está prostituido porque se enmarca dentro do estado das autoromias", declara Lobeira. +

P.OLÍTICA INSTITUCIONAL

AS TRES IMAXES DO GOVERNADOR
A.

O franquismo, seguindo a idea de Sansovino, convertiu aos governadores nos·
"ollas e .ouvidos do Estado", pero tamén
no seu brazo executor. Non só tiñan a
función representativa, senón que eran a
própria encarnación do estado Centralista instaurado un século antes. A idea de
governador ia tamén. indjsolubelmente
unida a división territorial provincial.
Felipe González pronúnciase a pral do seu
mantenimento precisamente por consideralos 'titulares da representación do Estado
sobre o território". Esquece o Presidente do
Governo que o território político por antonomásia no estado emanado da constitución
de 1978 é o da comunidade autónoma. -A
constitución non menciona para nada a figura do governador civil, pero si estabélece
, que "un delegado nomeado polo Governo
dirixirá a Administración do Estado no território da Comunidade Autónoma".
Na discusión que se está a dar sobre a figura dos governadores existen tres posturas. Por un lado a dos nacionalismos periféricos que consideran que a función de

EIRÉ

representación da Administración do Estado xa está asegurada por a Delegación do
Governo e que a división provincial, claramente ·decimonónica e centralista, choca
co actual Estado das autonomías. Peden,
_
consecuentemente, a sua desaparición.

unha banda, a postura a prol do Governador que defenden- desde Madrid. Por
outra, a doctrina fraguiana de que "a autonomía forma parte dese Estado central,
a9 igual que ,outras institucións". Seguindo o discurso lóxico, Fraga lribarne ten
que pronuncia·rse contra dos governadores, pero quen sae á palestra é Xosé
A dereita española representada polo PP,
Guiña, que, facendo
qu.e aceitou o Estado
das Autonomias como - - - - - - - - - - - - - un exercício de equilibrismo, pede que os
mal menor, olla no
governadores "queGovernador unha insden como están".
titución que ancora o
actual sistema no cenPero onde máis discutralismo que eles .desión existe desde hai
fenden, ainda que se· anos é no PSOE. A
xa á maneira de símdiatriba aflorou agora
bolo. Anceian goverao coñecerse os pri nar para depositar de
novo no Governador
meiros borradores da
un control político proLei de Organización e
vincial e, á vez, repreFuncionamento da Adsentativo fronte ás auministración Xeneral do
tonomías.
Estado (LOFAGE). O
Ministro Jerónimo SaaDentro desta postura o PP galega encónvepra e o galega Constantino Méndez pre. trase atrapado nunha contradición, Por .tenderi, por vez primeira, acoplar as fun-

'Fraga debería
pronunciarse pola
desaparición dos
governadores pero a
direita tenta mantelos
como símbolos do
estado centralista"

cións do governador civil ao entramado político-administrativo do Estado autonómico.
Conceben ao Governador como un coordinador provincial dos distintos organismos
ministeriais, desprovisto da sua función política e representativa. Pasaría a depender
do Ministério de Administración Públicas.
Mentres tanto, o Ministro de Xustiza e Interior, Juan Alberto Belloch, oponse a esta
reforma pois vería seriamente devaluado o
seu macro-ministério, demandando en
consecuéncia que asuma, ademáis das
actuais funcións, as administrativas.
Pero esta reforma non só racharía o balance dentro do próprio Consello de Ministros, senón que paria en perigo todo o actual equilíbrio no próprio PSOE, no que os
governadores, escollidos polos sectores
preponderantes er cada província, xogan
un papel capital. E por isa polo que Felipe
González tenta adiar todo debate público
até despois dos comícios municipais. Unha nova correlación interna de forzas ou a
convocatória de eleicións xerais, permitiríanlle solucionar o contencioso.•
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O discurso sobre a emigración vai mudando cos anos, agora a palabra clave é galeguidade.

LOMBARDERO

Reuniuse en Lugo o Consello das Comunidades Galegas

Fraga aposta por substituir
o conceito de emigración
polo de galeguidade
•C.V.

O Consello das
Comunidades Galegas
celebrado en Lugo
concluiu facendo un
chamamento conxunto
para potenciar a criación ·
de pastos de traballo no
exterior para xoves
galegas. A imposibilidade
económica para retornar
de moitos emigrantes
súmase agora a campaña
a prol de que a
emigración continue.

miñadas a solucionar as precárias situacións de moitos emigrantes, os discursos de vários
membros do executivo galega
presentes no congreso foron utilizados como propaganda e xustificación da política do governo
de Fraga.
Neste sentido, o conselleiro de
Educación, Xoán Piñeiro Per-

Participación nas
eleicións
Os problemas sociais e económicos do enorme continxente de
galegas que seguen no exterior
sen poder retornar a Galiza pasaron a segundo plano na intervención de Arilarelo de Castro,
quen seguiu a teimar con que a
emigración non conseguiu que
"o alonxamento, xeográfico ou
xeracional produ~a unha desmembración da alma colectiva".
O presidente da Casa de Galiza
en Montevideo lembrou que son
moitos os galegos que están a
sofrir a crise económica dos pai-·
ses de Latinoamérica e que
"despois dunha vida adicada ao
traballo, non poden recoller os
froitos que garantan a serenidade e tranquilidade na derradeira
etapa da sua vic;ia".

Representantes de 126 centros
galegos espallados por todo o
mundo demandaron do governo
autónomo tnedidas decididas de
apoio aos emigrantes galegas.
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, e o secretário xeral para
as Relacións coas Comunidades Galegas, Fernando Amarelo de Castro, recorreron en repetidas ocasións ao término
"galeguidade" nunha visión da
emigración na que "a tradición
se amplie e elabore dedde un
povo que hai moitos anos vive
en paisaxes distintas e distantes".
Fraga apostou pola substitución
do concepto de emigración polo
de galeguidade "senda como
somos -dixo- e como tantas veces afirmamos, unha comunidade humana universal imposta
sobre a tradicional idea dun individualismo na sua versión
máis infecunda". A Xunta decidiu asi perpetuar e enquistar o
que. foi unha das meirandes
sangrias do pavo galega nunha
imaxe baseada na presunta natureza emigrante de Galiza.
Fronte ás peticións dalguns representantes de centros enea-

muy, gabouse da implantacíón
de cursos de galega no exterior
asegurando que non quer que
"ese bilingüísmo harmónico e
limpo lles sexa alleo aos emigrantes nin ós seus descendentes". Do mesmo xeito, Permuy
recorreu aos convénios asinados con universidades estranxeiras cando ainda está presente a eliminación da titulación de
Filoloxia Galega na Universidade da Coruña.

'A resol~ción pala
que setenta
aumentar as
bolsas de traballo
no exterior para
mozos galegas
está a ser criticada
por colectivos
emigrantes'.

As conclusións ás que se chegaron no Consello pasan por
conseguir maiores prestacións
sociais e ampliar a participación
na política galega dos emigrantes. Alén disto, a resolución pola
que se tenta aumentar as bolsas de traballo no exterior para
mozos galegas está a ser criticada por colectivos emigrantes
ao considerar que se trata dun
novo chamado para eludir a responsabilidade de criar emprego
no país e dar esperanzas falsas
que seguirian a incrementando
o número de emigrantes.•
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ELEICIÓNS SINDICAIS

Obtén case o 40°/o dos votos entre ~ profesorado

A CIG incrementa
• •
•
a sua ma1or1a
n.o ens1no
•A. ESTÉVEZ

Resultados no Ensino Público Non Universitário

A CIG consolidou a sua
preséncia no ensino,
obtendo un forte
incremento n;o número de
representantes respeito ás
eleicións de 1990. Entre
os docentes universitários,
CCOO é a segunda
central en número de
votos.
A CIG acadou o 37'29% dos
votos dos profesores das universidades e o 38'46°/o da representación sindical entre os
docentes do ensino non univers itári o. No primeiro caso, a
central nacionalista acadou 22
delegados, seis máis que en
1990, e no segundo, obtivo 50
delegados, frente aos 43 que
tiña hai catre anos. As diferéncias máis notábeis déronse no
personal non docente das faculdades universitárias, PAS e
laborais,· entre o que a CIG obtivo máis da metade dos votos,
con 34 dos 65 delegados posíbeis.
Xosé iytanuel Iglesias, secretário nacional de ensino da CIG .
sinala que os resultados "son
máis meritórios se se ten en
canta que a central era, sen
dúbida, o adversário a batir para o sindicalismo estatal, asi
como para a Conselleria de
Educación, empeñada nunha
campaña de confrontación pública co sindicalismo nacionalista".+

CIG ANPE CCOO UGT
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

19
8
7
16

12
9
8
6

GALIZA

50

35

7
5 .
8
7

CSIF

3
3

STES Total
41
27

2

3

27

2

9

25

2
5

37

7

130

Resultados no Ensino Universitário
DOCENTES

A Coruña
Santiago
Vigo
GALIZA

CIG

ccoo

UGT

CSIF

Total

4
9
9

2
8
5

2
4
5

11

19
21
19

- 22

15

11

11

1

Contrato con América
MANUEL CAO

59
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PAS
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3
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Santiago

PAS
Laboral

6
10

3

2

7

5

11
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Voto nacionalista erí San Caetano
Tres centrais repartiron as
262 papeletas cubertas nos
servícios administrativos da
Xunta en San Caetano: 126
votos foron para a CIG, 73 para UGT, 60 para CCOO e 3
para CSIF. UGT perdeu dous
delegados, respeito ás pasa. das ·eleicións, e a presidéncia
do Comité de Empresa a favor da CIG. Xan Carlos Ansia,
delegado do sindicato nacionalista, valorou os resuftados
nun comunicado no que subliña a importáncia desta maio-

ria nun momento no que a
CIG é a única central que non
asina o 111 Convénio.
O Convénio supón, segundo
Ansia "o respaldo a un governo
autonómico que cada vez opta
máis polo deterioro dos servícios públicos para privatizar,
profundiza nos recortes salariais para despilfarrar ao seu
antoxo en gastos de ostentación e propaganda, practica os
nomeamentos a dedo e politiza
os postos de traballo". +

Resultados entre
o persoal laboral
da Xunta de Galiza
Sindicato

'Delegados

CIG
UGT

ccoo

7
3
3

CSIF

o

~fil®M~

LARA JO REGAN

Pete Wilson, governador da Califórnla.
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INFORMACIÓN GALEGA EN

As eleicións parciais do 3 de Novembro nos EEUU tiveron como
resultado a debacle dos demócratas e o ascenso do partido republicano e, en particular, da sua asa de extrema direita liderada por Newton Gingrich, apoiada pola chamada Coalición Cristiá
e polos telepredicadores. Hai que dicer que a participación dos
eleitores foi do 39%, senda os colectivos potencialmente favorábeis aos demócratas (negros, clase média-baixa, grupos marxinq.ls, etc.) os máis abstencionistas.
A verdade é que, visto desde tora, pode resultar suprendente
que os grupos sociais favorecidos pola política de Clinton deixasen a este varado e inerme diante dos ataques dos grupos de
presión médicos, farmacéuticos e de seguros que acabaron coa
reforma sanitária emprendida polo presidente e a sua dona.
Nunha sociedade que idolatra o soño americano e o sel made
man a preferéncia por bens públicos subministrados polo governo é escasa, a diferéncia das sociedades máis avanzadas, democráticas e libres do planeta. Pola contra, prefiren a guerra de
todos contra todos, a institucionalización da vinganza coa reinstauración da pena de marte e a profundización da intoleráncia, o
racismo e a xenofóbia. Pronto os imigrantes mexicanos e cubanos asumiron as claves para triunfar e apoiaron a famosa Proposta 187 que proibe a atención sanitária e educativa aos imigrantes ilegais e aos seus tillos no Estado de Califórnia. O intento de reinstaurar a obrigatoriedade da oración nas esco- las é outro indicador de que a
vaga de integrismo tamén
afecta ao EEUU.

'Corno ocorre .

con todos os
países en declive,
reaparecen
as nostálxias
do pasado"

Mais, quizais ·o ponto central
do chamado Contrato con
América defendido polo novo
presidente da Cámara de Representantes sexa a idea do
Estado mínimo, a redución
dos impostas e o aumento
dos gastos militares. Os últimos dados de conxuntura din
que a recuperación económica é clara, tanto en termos
de crecimento (4,4% foi a taxa de medre do PN B real no
terceiro trimestre) como de emprego (5,8% en Outubro, a tasa
máis baixa dos últimos catre anos). De acordo coa teoria do ciclo político, esta mellara deberia traducirse nun maior apoio ao
governo, mais iso non é asi polo que ou ben falla a teoría ou os
resultados económicos.
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Pza. Cortes, 6
Serrano, 108
Serrano, 76
Goya ! Alcalá
Goya, 63
Goya, 51
Goya,23
Pza. Roma, 3
O'Donell,55
Narvaez, 24
Martín Soler, 1O
Est. Auto. Auto Res
Pza. Sto. Domingo
Gran Vía, 27
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Gran Vía,39
Gran Vía, 60
Gran Vía,23
Gran Vía,22
Gran Vía I Montera
Gran Vía, 38
Gran Vía, 26
Gran Vía, 54
Gran Vía, 30
Gral. Perón, 16
Orense, 2
Bravo Murillo ! Sta. Engracia
Gta. Cuatro Caminos, 5
Reina Victoria, 42

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

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

Se analisamos dados económicos estruturais do médio e o longo prazos, atopámonos que os EEUU perden cuota de mercado
nos sectores de média e alta tecnoloxia, mentres se mantén nos
sectores de baixa tecnoloxia máis intensivos en traballo, pero tamén con salários moito menores e con contratos temporais (servizos educativos, culturais, benestar e diversión). De 1970 a
1990 e dentro dos 13 países da OCDE que máis invisten en
l+D, a participación nas exportacións manufactureiras dos
EEUU diminuiu nun 11,2% repartida nun -4,8% para alta tecnoloxia, -6,3% para a média e -O, 1% para a baixa. O Xapón é o
máis beneficiado por estas perdas, máis non exclusivamente.
Neste contexto, e como acorre con todos os países en declive,
reaparecen as nostálxias do pasado recente, identificado coreaganismo, coa guerra das galáxias e o poder militar, co período
da expansión financeira dos 80, baseado nuns déficits públicos
e exteriores que acabaron co dólar polo chan, etc. Máis, o mundo hoxe é moi diferente do da era Reagan e Clinton, desde lago,
xa o sabe.+

•
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A senténcia é r~corrida pola Xunta porque sent~ un precedente para miles de persoa~
1

O Tribunal Superior ·recoñece como interinos
a substitutos da Co~sellaria de Sanidade
•H.V.

cian pontos nas oposicións.

O Tribunal Superior recoñeceu a
catro substitutos da Consellaria
de Sanidade como interinos nun
proceso opositor de 1991. A senténcia 716 da Sá do Contencioso
Administrativo concede pontuación de interinos aes catre substitutos porque xuridicamente esa
condición non existe e teñen que
ser asimilados á categoria máis
próxima: os interinos. Antes aos
substitutos non se lles recoñe-

Aos substitutos non se lles recoñecia pontuación nengunha nos
procesos opositores e daquela
as suas posibilidades aparecian
moi mermadas frente aos interinos. Esta senténcia coloca a
uns e a cutres en igualdade de
condicións e senta un precedente que poderia afectar a milleiros de persoas, xa que os substitutos cóntanse por miles e,
grazas á senténcia, poderian

afrontar as oposicións cos mesmos méritos que os interinos.
O Tribunal Superior fallou 6 24
de Outubro contra o siléncio administrativo da Consellaria de
Sanidade diante dun recurso de
alzada contra unha resolución
do presidente dun tribunal calificador dun concurso oposición
de 1991. O fallo vai referido á
pontuación, ao non recoñecer
ese tipo de procesos os pontos
por servizos prestados.

No despacho de Xosé Antón
Pérez Lóp.ez, que levou o caso, descoñecen se os opositores ás prazas do ensino -agora de actualidade por estar en
curso unhas oposicións- terán
o mesmo tratamento, pero
fontes próximas ao avogado
coruñés estiman que tal posibilidade está aberta. Esa seria
a razón pola .que a Xunta recorreu en casación, ·diante dos
Supremo, o fallo do Tribunal
Superior.

·
\.

A Administración autónoma está
a evitar pronunciarse sobre a
senténcia. Os opositores de ensino coa condición de substitutos poderian recorrer colectivamente contra o non recoñecimento da pontuación e provocar
cutre conflito na xa comprometida situación do sector.
Mália o recurso da Xunta, a própria senténcia estab~lece que é
firme e que contra eta non cabe
recurso ordinário nengun.•

PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE

A fundación escapa ao control parlamentar

A alta tecnoloxia hospitalária estará controlada
por unha empresa pública de xestión privada
sellaria de Sanidade como unha
"vaga privatizadora que carece
de transparéncia" e terá gravísimas consecuéncias sobre o sistema sanitário público.

•MARIA ALONSO

Seguindo o modelo que
implantara con motivo da
inauguración do Hospital
Comarcal de Verin hai
case un ano, o Servizo
Galega de Saúde está a
configurar unha ampla
rede de fundacións e
empresas que funcionan
de xeito paralelo aos
servizos do sistema
sanitário público e, polo
tanto, escapan ao control
parlamentar.
A decisión de pór os novas hospitais nas mans de fundacións
públicas con modelos de xestión privada será completada
pala Consellaria de Sanidade
coa criación dunha empresa de
titularidade pública, "Medicina
Técnica de Galicia" (Metec),
que se ocupará da xestión de
todas as equipas de alta tecnoloxia que se incorporen ao sistema sanitário.
A medida, que xa foi rexeitada
polos sindicatos con representación no sector sanitário, que
anunciaron a convocatória de
mobilizacións contra a progresiva privatización da sanidade,
significará adxudicar ao Metec a
explotación da alta tecnoloxia
médica que se incorpore a partir
de agora. A Consellaria de Sanidade xa anunciou que a devandita empresa tarase cargo de
contado da Resonáncia magnética nuclear que se vai pór en
marcha no Xeral-Cies de Vigo.
A entrada en funcionamento
desta equipa, que en princípio
deberia servir para acalar unha
demanda social e sindical que
se remonta xa vários anos atrás,
ten despertado unha radical
oposición entre os membros da
xunta da área sanitária.
Nun breve prazo de tempo, esta
empresa xestionará tamén o
funcionamento e a explotac1ón
dos cinco aceleradores lineares
que a Consellaria de Sanidade
ten previsto mercar para o tratamento dos enfermos de cancro,

Ademais dos p_rexuízos que a
introdución des~s modelos de
xestión terá sobre os pacientes,
os sindicatos denunciaron que
se criará unha complicada situa. ción laboral nos hospitais, xa
que traball~dores con idéntica titulación e coñecimentos serán
persoal estatutário ou persoal
laboral, o que orixinará grandes
diferéncias salarias e de número
de horas de traballo.
Por outra banda, a contratación
de persoal externo para estas
fundación~ implicará unha discriminación dos planteis que actualmente están preparados para utilizar a alta tecnoloxia na sua especialidade e non poderán facelo.

A renovación da tecnoloxia médica realizarase através da xestión privada.

TINOVIZ

r-----------------------------------1---------------------------------------,
Empresas de material sanitário poderian
estar a entregar cartos ás f~ndacións ·
·O deputado do PSdeG-PSOE
Francisco Cerviño ten apresentado no Parlamento unha proposición non de lei na que se pede
información sobre o vencellamento existente entre a Administración sanitaria e as fundación s ligada·s aos complexos
hospitalários )<eral-Calde de Lugo e Juan Canaleja da Coruña e
todas as que están a funcionar

se sabe se defende realmente
os intereses públicos ou se fai
posíbel a aparición de intereses
O grupo socialista expresou o
"espúrios". Esta posibilidade
seu temor de que empresas forcontrastaria cos obxectivos de~
necedoras de material sanitário
tendidos polos responsábeis saestexan a entregar cartas a esnitários para xustificar a criación
tas fundacións. Este feito podede fundacións e que consistirian
ria representar, un "indício de comisión dun delito de prevarica- . en acadar un financiamento atípico_ e extrapresupostário para
ción". Segundo Cerviño, a intermellorar a asisténcia. •
vención destes provedores non
no sector sanitário da Galiza.

~-------------------------~----------------------------------------------~--j
que actualmente non dispoñen
na Galiza de meios abando para
combater a sua enfermidade. A
compra deste-s aparatos, que teñe n un prezo por unidade de
120 millóns de pesetas, farase
através de Metec.
Os destinos son : Gristal-Piñor
de Ourense, Xeral-Calde de Lu. ge, Xeral de Galiza de Santiago
e Hospital do Meixoeiro de Vigo.

· O tinanciamento desta alta tecnoloxia tarase através da facturación nos centros que fagan
uso da mesma. Para isa, conMedicina Técnica de Galicia,
que funcionará de xeito similar a · templase un presuposto de 655
millóns de pesetas.
unha fundación como a que
xestiona o Hospital Comarcal de
Falta de transparéncia
Verin , explotará tamén os equipamentos de alta tecnoloxia que
A Xunta de área sanitária de Vise instalen na Unidade de cargo calificou as novas formas de
dioloxia intervencionista e ciruxestión introducidas pola Conxia cardíaca de Vigo.

Este último centro contará con
dous dos cinco apartados.

Pero a entrada no sector sanitário por parte de fundacións que
xestionarán meios tan importantes como a alta tecnoloxia terá
outras consecuéncias no terreo
político, denunciou o deputado
do BNG, Guillerme Vázquez, que
asegura que se está a impedir
de feito o necesário control parlamentar por parte dos grupos dt:i
oposición. O feito de contaren
con presupostos próprios fai imposíbel coñecer o funcionamento
dos servizos privatizados e analisar o beneficio que as fundacións pretenden prestar á sanidade galega e aes ~acentes.

Os escasos recursos nas
mans privadas
O rexeitamento da privatización
é patente na explotación da alta
tecnoloxia, xa que a Galiza sofre un grave déficit neste eido,
sobretodo no que atinxe ao tratamento de enfermos de cancro.
Cada ano ingresan nos hospitais
galegas arredor de 19.000 pacentes afectados por patoloxias
turnarais. A falta de meios fai
que alomenos 1.000 pacentes
deban ser trasladados anualmente a outras comunidades autónomas para recebaren tratamentos como a radioterápia. +

ESPECTÁCULO DEPORTÍVO

Ao Deportivo faltoulle, en Dortmund,
a serte dos campións

A Nosa Terr_a xa denunciara a arbitrariedade destas conclusións

Interior retira por contraditório

·Non chega selo,
·hai que crelo!

un informe sobre a violéncia

no deporte

pítulo dedicado á intoleráncia •PUCHEIRO
dos siareiros , clasificando asXornais como L 'Equipe, A Bola,
equipas máis odiadas en cada
La Gazeta dello Sport... coincidicampo de Primeira División. Este
ron nos días pasados en califiinforme destacaba como equipas
car a liga española de fútbol comáis odiadas en moitos campos
mo a "mellar ~iga do mundo".
ao Celta, o Albacete ou ao SporMentres tanto, desde Galiza, enting de Xixón. Un caso chamatisalzábase ao Borussia, situánvo era o comportamento do púdoo case como imbatíbel , por
blico do Camp Nou, que recibía
con intoleráncia en primeiro lugar .. ser o primeiro clasificado da liga
alemana, posición que ocupa taao Logroñés, ao Albacete, ao
mén o Deportivo. Pero a compeAthletic e ao Atlético de Madrid.
tición alemana ainda non ten
Non aparecendo o Real Madrid
comparanza coa española, a itacomo equipa que provocara esliana, a inglesa ou a brasileira.
pecial animadversión.•

mo O$ critérios son totalmente
subxectivos. Asi, os siareiros
vigueses aparecían entre os
máis violentos polas sesenta
navallas que lles incautaran
durante o ano, tres chupitos e
unha bola de billar.

•A.E.

A directora xeral de
Política Interior,
Concepción Sáenz,
ordenou que se retirase
parte do informe anual
sobre a violéncia no
deporte en vista de que os
seus .result~dos non
convenceron aos
membros do Pleno da
Comisión Antivioléncia,
palas suas contraditórias
conclusións. ·O Celta
figuraba como a equipa
máis odiada e os seus
seguidores como os máis
violentos. A Nasa Terra xa
denunciara a
arbitrariedade deste
informe.

Polo demais, tamén pontuan de
xeito negativo os berros contra
o árbitro, contra a equipa contr"ária, contra os afeizoados visitantes, pero, sobre todo, contra
España, ou as suas institucións
e o idioma en que as profiran. ·
Así mesmo, califican negativamente aquelas bandeiras que
consideran subversivas, facendo paralelos entre as nazis e as
nacionalistas.
Estas pontuacións levan ao pa'radoxo de qüe os do Fronte Ligallo Norte (Zaragoza) aparezan
como o· grupo máis perigoso,
conxuntamente cos Celtarras e .
Riazor Blues, mentres que os
Ultra Sur madridistas ou os Boixos Nois, participantes en pelexas con martes e feridos, estañan situados na metade da táboa:

Cando saiu á luz o primeiro informe sobre a violéncia no fútbol , no que aparecian os siareiros vigueses e coruñeses entre
os máis violentos, Alberte G.,
responsábel policial de seguridade en Balaidos , mostrábase
disconforme co xeito de medir
a violéncia en declaracións A
Nosa Terra. Poñia de manifesto como as actuacións varian
desde un campo a outro e co-

O Celta, unha das
equipas máis odiadas
Dentro deste informe desbotado
por arbitrário, provocou rexouba
na Comisión Antivioléncia, o ca-

Os símbolos pesan nas calificaciQns governativas.

~
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Chegou o partido e o Deportivo,
mália á baixa de cinco dos máis
caracterizados titulares, controlaba na defensa, mandaba no
centro do campo , marcaba o ritmo do partido, criaba ocasións
de gol e, por se fose pouco, tamén demostraba que tiña millar
condición física. En resumo, demostraba que era unha equipa
superior ao Borussia Dortmund .
¿Que foi lego o que fallou para
que lle marcasen dous goles
nos últimos cinco minutos dunha
prórroga cando xa os alemáns
non podían nen cos mallós das
botas? Ao Deportivo faltoulle de
novo, como no final da Liga española, a sorte dos campións.
Serte para que entrasen os
dous balóns que ian aos paus,
serte para que rematase as xogadas Julio Salinas, sorte para
que Liaño sacase co pé na vez
de coa man, para que Fran lanzase o saque de esquina en corto, sorte para controlar o balón
nos últimos minutos como fi xeran en toda a prórroga ... A sorte
dos campións . Que é a sor te
dos campións? Nen mái s nen
menos que non só selo, senón
tamén creelo? O Deportivo ainda xoga sen esa mental idade
que posue a aristrocrácia do fútbol europeu . Tampouco hai que
ser tan chulos como o Madri d ... ,
pois pasa o que pasa.•

Nº651-8DEDE¿E~~~~~~
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Un deputado do PP estima que o prezo Vigo-Pontevedra poderia terse pasto en 50 pesetas -

Denúncian ·qÚe a prórroga da concesión
da autoestrada impede a baixa nas peaxes
•H.V.

ros, Fene-Guísamo e PuxeirosFronteira portuguesa. Este último será o derradeiro en ser rematado, e para iso o Real Decreto dá un prazo 42 meses.
Unha novidade do Real Decreto
é que "o réxime de circulación
no tramo comprendido entre o
enlace de Puxeiros e o segundo
cinto [de circunvalación] de Vigo
será libre de peaxe exclusivamente para os usuários cuxos
percorridos sexan totalmente internos a el ".

O Estado español
prorrogou a concesión da
Autoestrada do Atlántico,
de modo que os prezos da
peaxe non poderán ir
baixando, segundo
denunciou o deputado
provincial popular de
Pontevedra Xan Martínez
Herrera. En 1998
caducaba a explotación
do tramo entre
Ponte'vedra e Vigo e o
resto dos percorridos ian
caducando en anos
seguintes, de maneira
que , rematada a
concesión, abríase a
posibilidade de revertir ao
Estado a autoestrada e
liberalizar a peaxe, coa
sua conseguinte baixa,
até acadar o prezo de
mantenimento.

Vigo-Pontevedra
por 50 pesetas
O deputado provincial de Pontevedra polo PP, Xan 'Martínez Herrera , estimou en 50 pesetas
(agora é de 395 pesetas) o p_rezo
da peaxe entre Pontevedra e Vigo, caso de prosperar a liberalización do tramo. Martínez Herrera' tamén recordou que a reversión da autoestrada do Mediterráneo significou unha baixada dos
prezos até resultar simbólicos.
ANXO IGLESIAS

Segundo o deputado provincial
a concesión da autoestrada tiña
unha vixéncia de 25 anos , a
partir de 1973, de modo que comezaba a revertir en 1998.
Esta información foi desmentida
por Autopistas del Atlántico, Audasa, que mantén que a concesión duraba até o ano 2013 e
que abranguia a toda a vía, sen
posibilidade de división. Segundo Audasa, iso significa que os
tramos non ian revertindo por
separado ao Estado. Por outra
parte, o Estado ven de ampliar a
concesión da autoestrada até o
ano 2023.
Co Real Decreto 1809/1994 de
5 de Agosto, publicado no BOE
o 7 de Setembro , o Governo
central tomou a decisión política
de permitirá empresa concesionária da construción , Audasa,
que continua a explotación íntegra das peaxes da Autoestrada
do Atlántico até o ano 2023.
Coa medida, en teoria preténde-

se compensar a Audasa dos sucesivos retrasos no comezo das

obras dos distintos tramos do
v_ial e permitir acometer novos

trazados, ainda pendentes, como é o caso de Rande-Puxei-

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

Marcha contra o trazado d.o tramo .
Rande·Puxeiros
O pasado Domingo 4, unha
marcha de afectados percorreu
o trazado do que será o tramo
da autoestrada entre Randa e
Puxeiros, na imediacións de
Vigo. As asociacións cívicas e
de viciños dos bairros de Teis
e Cabral convocaron un acto
que calificaron como "comunitário, formativo, informativo
reivindicativo" contra un trazado que consideran lesivo para
os seus intereses.

e

A acción estivo acompañada
de actividades lúdicas, como a
recolleita de setas, pero a pretensión dos convocantes era a

de denunciar que "a magnitude
desta obra en Teis , Sampaio,
Cadeán, Carballal e Cabral provocará unha série de transtornos irreparábeis aos habitantes
do lugar, asi como unha desfeita ecolóxica e paisaxística".
Hai anos que protestan os
afectados pola contrución do
tramo Rande-Puxeiros. As pretensións iniciais do Estado de
definir unha vía que causaba
grande prexuízo á yiciñanza víronse recortadas, pero non de
xeito satisfactório para os afectad os, de modo que o túnel
apresentado como alternativa

por estes últimos coñeceu un
deseño máis breve.
Hoxendia, o resultan~e das alegacións significa un desmonte
na Madrea, valados, un túnel,
vários viaductos e rachar ·polo
médio várias parróquias do rural vigués. En palabras dun
dos afectados, "cómpre pedirá
Administración e a Autopistas
del Atlántico un proxecto que
teña en conta aos viciños e ao
meio ambiente, non como o · 1
actual, que o único que perse- :
gue é o bene-fício económico :
para a adxudicatária da canee- 1
sión.+
l
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Precisamente, un dos argumentos do Estado para permitir as
subas da autoestrada galega son
os seus baixos prezos. De todos
xeitos, a comparación que os dados oficiais fan das peaxes galegas e as do resto do Estado non
se corresponde coa realidade.
Por outra banda, Audasa , a
partir de agora, podará financiar
os novas tramos grácias ás ele-vadas peaxes que se pagan na
autoestrada galega, da que só é
gratuita un 6% da rede.
Nen o Ministério de Transportes; Servizo de Concesións de
Autoestradas, da Dirección Xeral de lnfraestruturas, nen a Xefatura Territorial de Estradas da
Delegación do Governo na Galiza souperon precisar as datas
nas que remataba a concesión,
como tampouco foron quen de
aclarar se os tramos revirten individualmente ou faino todo o
vial. Ambos organismos públicos, perguntados por A Nosa
Terra, desviaron a consulta cara
Audasa.+

O PP está integrado na Plataforma pala Gratuidade

Cuiña desatende a ·petición de supresión da portax~
na autovia Coruña-Carballo·
A multitudinária manifestación
celebrada o domingo contra a
peaxe da autovía a CoruñaCarballo non fixo variar a decisión de Cuiña. O conselleiro ·
respondía ao dia seguinte · dici ndo que "é insolidario que
uns cidadáns circulen por autoestradas e outros por vías en
moi mal estado".
A Plataforma pola Autovía Gratuita constituida por partidos políticos, sindicatos e asociacións
convocou o domingo a case tres
mil persoas nunha manifestación contra a medida adoptada
polo governo da Xunta de cobrar pea?<e no tramo a Coruña-,
Carballo.
- Vários -milleiFos de persoas se-manifestaron-en Carballo contra a peaxe.

Segundo os convocante~ . _entr~

os que se encentra o PP de
Carballo, a Xunta está a conculcar con esta decisión o acorde
aprobado no Parlamento ao
tempo que contradi o anúncio
de gratuidade que fixera a conselleria.

solidariedade, o manifesto emitido pala Plataforma lembra que
"a estrada A Coruña-Carballo
estaba á cabeza de Europa no
que accidentes de tráfico se retire" sen que exista nengun trazado alternativo.

A Plataforma acusa a Xunta de
pretender deste-xeito cobrar varias veces o mesmo servizo, "a
través dos impostas, por medio
da débeda pública multimillonária e,a o final, co pagamento directo e pontual do seu uso".

Os convocantes da manifestación engaden que a peaxe vai ·
supor un forte impacto negativo
na economía da comarca ademais dun incremento da alta sinistralidade da zona. Tamén se
fixo pública a oposidón a que,
unha vez contruida máis das
duas terceiras partes da autovía con cartas públicos, a Xunta
decida entregar a obra a unha
empresa privada para a obtención de benefícios coa sua explotación.•

Sen alternativas
Ante a resposta dada polo consellei ro de Política Territorial,
Xosé Cuiña, da necesidade de
impar a peaxe por critério~ de

DEBATE SOBRE OS PARQUES NATURAIS

PROTECCIÓN 9u HIPOTECA
MIGUELIEZ

.

todo o anterior non é consecuéncia dun
proceso de produción, senón que se necesita ter no papel, para poder sacar o
proc:t,uto que sai do desenrolo rural.

Asumindo o.reto que Xoán e.arios Carreiro lanza ao final dun artigo seu, publicaqo en A Nasa Terra nº 647, quero tamén
aportar a miña reflexión ao debate aberto
sobre os Parques Náturais e, ao mesmo
tempo, responder ao devandito artigo.

Que se produce no desenrolo rural?, pois
xardineiros, apagalumes, gardamontes,
artesáns (o que Calin chama coidadores
da naturéza). E ten unhas consecuéncias
que son marxinación social, negación do
futuro, elimina a actividape agrária, a preocupación por producir /e leva aos labregos e labregas a sentir que viven da sociedade, ademais de provocar a desaparición do comérico de produtos do país,
favorecendo o comérico de centro.

Carlos Carreira, despois de relatar as
cuestións nas que, ao seu xuízo, o SLG
e.stá atinado pasa a criticar as tres con. clusións que considera equivocadas. A ·
primeira é a·de estar en contra das Fragas do Eume. Aquí so quero dicerlle que
debe ter un erro na leitura, xa que de todo o manifestado polo Sindicato non se
desprende que estexa en contra da sua
protección, senón todo o contrário. O que
sucede é que Calin .asimila protección
con Paques Naturais, e o SLG non.
A segunda crítica que fai ao SLG é que·
intentamos provocar un conflito vita-aldea e enfrentarnos aos domingueiros.
Ante isto dicer que, desde o princípio ·do
conflito houbo bastantes persoas, tanto
das que se declaran ecoloxistas como
técnicos da Xunta, que o único que fixe:ron foi dicer que non ·entendíamos, que
estabamos manipulados, que o Parque
ia a tacemos ricos, que estabamos mal
informados. Na~ prática, tratáronnos como burros/as labregos/as que non sabemos de meio ambiente, e precisamente
por iso, non se pode debater connosco a
forma de protexer as Fragas, senón que
o que hai que facer é encarregar aos
técnicos, aos "entendidos" que elaboren
desde a superestrutura, desde os seus
despachos un plano de protección e publicalo no DOG, aplicalo e ponto. E esta
é a razóri pota que o SLG di que a protección da natureza
é cousa de todos e
todas e que non pode ser imposta, e
que a nosa opinión
ten que ser tomada
en consideración á
hora de discutir o
modelo de protección.

-

-

-

-

-

Este é o modelo que Carlos Carreira está
defendendo no seu artigo, está facendo o
xogo á política dominante que non oferece o !urismo, os parques, etc. complemento do desenvolvimento agrário , senón que os utiliza como argumentos para
destruír a nosa capacidade produtiva.

foto tomada en Norteamérica. Á esquerda pistas abertas por proprietários privados para a obtención de
madeira. As terras da parte direita pertencen a unha reserva sioux.

nómicas para o meio rural.
No SLG cando lle escoitamos ás Administracións falar de meio-ambiente poñémonos a tremer, e nqn porque non estexamos a favor de protexer a natureza; de
feíto, todas as nasas alternativas emárcanse nunha agricultura durábel e sostíbel. pero igual que un/ha asalariado/a
cando lle talan de reconversión (en princípio cambiar de traba- - - - llo) sabe que detrás
está no mellor dos casos xubilación e indemnización e li.gado
a iso para e destrución de postos de traballo; un/ha labrego/a
sabe que detrás do turismo rural, dos parques naturais, do .
meio-ambiente esta a
destrución do seu
meio de vida, ainda
que lle .fale-n de desenvolvimento local,
Planos Leader, etc.

'Igual que
un asalariado cando
lle falan de
reconversión sabe que
En canto aos domíndetrás está o paro;
gueiros, o único que
se fixo foi explicitar
un labrego sabe que
unha realidade: onde. aparecen os dodetrás do turismo
m i ng u ei ros hai un .
ataque ao meio-amrural, dos parques
biente (botes de conaturais está a
ca cola, pañais, bolsas. de plástico,
destrución do seu
etc.). Se Carlos Carreira se sente aludimeio de vida"
do só me queda pedirlle que cáníbie de·
atitude e recolla os
desperdí cios.
Tamén debate neste
ponto os problemas
psicolóxicos de viver
nas cidades, pero non entendo por que
non se cuestiona precisamente o modelo
de vida urbano. lronicamente podía dicer·11e a Carlos Carreira que, se quer,curarse
dos problemas psicolóxicos da grande urbe pode mercar fincas baratas nos Aneares,' por exemplo, onde coas grandes posibilidal::les que segundo el aterece o turismo (r~ceber aos domíngueiros), ou as
ervas medicinais, vai viver moito mellor
que de profesor universitário. Ademais,
seguramente compriria un labor social
moito máis importante do que desenvolve
en Lugo de concelleiro, ensinándonos a
todos os labregos e labregas do país o
grande futuro que ten a profisión de "coidadores do meio-amb~nte".
A parte destas conÍi~·~racións, quixera
entrar no tema de fondo que a min me
preocupa máis en todo o enfoque de
· Calin. Paréceme que .hai un erro de .
conceito moi grave nas propostas que
das actividades ecofai -'JparaJ'a ;. defensa
¡.., ...
.J.; •
1

•

.:J

.J

.,. 1

·~ r1·1•JfJ~r1c'1 y1f1e1 ¡11i ..•! ~;

;

i..

~

dos labregos e labregas; tamén me pergunto se seremos todos/as cómplices de
que Ramón Varela tivese que ir ter a tese
a Madrid?
Tentarei agora explicar o modelo agrário
contra o que loita o SLG.
Na Unión Europea ha~ unha agricultura
relevante, a agricultura que nós chamamos industrial, intensiva, produtivista, a
cal usa como ínputs para producir pesticidas, ervicidas, hormonas, importacións
do Terceiro mundo ... ; necesita grande
cantidade de enerxia e capital e moi pouco traballo que ademais é técnico, profisional, especulativo (o que nós chamamos "moderno").
Desta agricultura sai unha materia prima
(produtos con resíduos e de moi má calidade) moi barata para a indústria para
exportar e para armacenar (excedentes)
e produce ademais perda de chan, perda
de diversidade, erosión, contaminacipn,
novas plagas, unha enorme desigualdaqe de ingresos e peche de explotacións.
E tamén a causante da fame do mundo.

Convén aclarar que, dentro desta política, non hai vantaxes comparativas , non
sexamos ilusos, iso é pensar como cando Cacharro dicia que ia invadir Europa
con carne de Lugo. Neste modelo só hai
vantax.es históricas, e esas están nas
mans dos países ricos.
Eu quería, xa finalmente, explicar de xeito moi resumido a alternativa que o Sindicato Labrego Galego propón ante toda
esta problemática. Para nós ten que haber "outro desenvolvimento", un desenvolvimento agrário alternativo respeituoso
co meio-ambiente. Nós defendemos o
que chamamos a agricultura labrega, diversificada e cunha escala eficiente social e ecoloxicamente.
Nesta agricultura labrega pedimos que se
use como entrantes para producir sementes, razas diversificadas e resistentes, e produtos do próprio país, que o traballo sexa o familiar agrário, e que o capital estexa baseado na superfície agrária e forestal, cunha integración de agricultura, gadaria e bosque.
lsto daríanos un produto agrário para a
sociedade, con calidade e cantidade e
barato socialmente. Teria como consecuéncia unha actividade fundamental mente agrária, cun número importante de
explotacións (postes de traballo), un comércio interior forte e unhas vantaxes
comparativas naturais co exterior.

· lsto é o que impera, é o modelo dominanA ecoloxia, o produto tradicional e autócte nos países ricos e, se se estende a toda a Europa estala. Por esta razón, os · tono, o complemento rural (turismo) sepaíses do centro, interesados en isto se
rian consecuéncia do modelo e non xustificacións. manter e se reproducir, teñen que organizar a outra cara, o que eles chaman desenrolo rural, protección do meio-ambienNon sei se fun capaz de aclarar algo, o
te, artesanía, pluriactividade, turismo ruque si creo é que o debate e máis proral para oferecerllo como solución á limifundo que o de parques si ou non, detrás
da defensa dos Parques hai unha política
tación da produción nos países da perifedeterminada, e ternos
·ria. E is to fano para
seguir favorecendo os
que discutir sobre o
modelo de desenvolnegócios especulado- - - - - - ~ - - - res duns poucos.
vi mento agrário que
A Xunta de Galiza ten, para o agro, a poqueremos para este
lítica -que lle marca Bruxelas ·e adáptase
No desenrolo rural, o
país. Des.de o SLG
á división do traballo agrário a nível euroestamos aportando
que ten que ser conpeu. lsto é utilizar todo, absolutamente -secuéncia da produideas, que de todas
todo e, fundamentalmente, ·o meio-amción e do traballo conas formas queremos
1
biente para destruir a actividade produticontrastar e debater.
vé rtese en entradas
va agrária (maiormente sector lácteo)
para o modelo; entran
Neste sentido o SLG
para permitir que os países ricos do cenestá interesado en ir
como inputs: ecolotro podan seguir mantendo as suas proali onde o chamen a
xia, subsisténcia, ppliducións. No caso que nos ocupa é moi
explicar os seus ponvaléncia, indixenisrno.
pedagóxico comprobar como se propoE necesitan tamén
tos de vista, sexa en
ñen eliminar a produción de leite no con·grupos reducidos, amanimadores rurais,
planos Leader, Opus,
plos ou publicamente.
cello 9e Montero e non se propón absolutamente nada para resolver o problema
Nós non queremos
que par? xustificar os
da choiva aceda de Endesa das Pontes . . gastos e soldos teñen
enfrentar vila-aldea,
senón aclarar as· noTamén me resulta estraño que Calin non
que talar de produto
faga alusión nengunha a este tema; un
s as posicións que
biolóxico e autóctono,
xa empeza a cav~lar se teremos asumido
efectivamente poden estar equivocadas
pero só en teoría, na prática isto tamén o
que de Endesa non se pode talar porque
pero hai que convencernos.+
venden as multinaciooais do falso-bio, e
xera pastos de traballo ben remunerados
para isa destruen os mercados lqcais
e, polo tanto, máis valoriza.dos que os
porque son "insáns". Que se entanda que
MIGUEL MÉND.EZ é membro da .dirección do _
S.L.G.
Paréceme igualmente
errado afirmar que a
Xunta de Galiza non
ten proxectos de turismo rural e de parques
naturais frente a agri. cultura produtiva. E o
mesmo que dicer que
como hai anarquía de
cultivos, a Xunta non
ten plano forestal, ou
que como non hai investigación no país,
non hai modelo de política agrária.,

'O debate e máis

o

profundo que
o de parques si ou
non,detráshaiunha
política determinada"

•
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QPROBLEMA DO LIXO

Maria Alonso Salgueiro

1

buscan
un morto'

'O vertedoiro do Zondal_é un polvorin'

A pasada semana, desde a
Federación de
Asociacións de Viciños
criticaron, con bastante
dureza, aos afectados de
Teis. Que opinan en
concreto dese conflito?

•M. VEIGA

"Trinta anos aturando o
lixo son abando", afirma
Maria Alonso Salgueiro,
presidenta do Centro
Viciñal e Cultural de
Valadares, parróquia
viguesa na que está
instalado o vertedoiro do
Zondal. Pronúnciase a
prol da reciclaxe, pero ere
que a alternativa ao
problema do lixo debe ser,
dada a sua urxéncia, a
menos mala. Tamén ten
palabras duras contra a
Comisión de Afectados
pola empacadora de
Guixar aos que acusa de
empregar métodos
"nazis".
A. IGLESIAS

Cal é a situación do vertedeiro do Zondal?
Segundo os técnicos, ten para
un mes e isa contando con que
o queimador de Matamá siga a
funcionar, porque se está a derramar cada dous por tres , ainda que penso que era mellar
que non funcionase nunca. O
certo é que son duas barbaridades, tanto o vertedeiro como a
incineradora. En resumo, que
de aquí a un mes , todo máis
dous, o lixo vai sobardar por todo o monte. Hai unha finca alí
que daria para médio ano máis,
pero o dono só a quere deixar
se ve que hai unha perspectiva
clara de traslado do vertedeiro.

Que alternativas hai?
Non entendo moi ben os problemas que hai coa planta de transferéncia de Guixar. Tanto nós ,
como todo o movimento veciñal ,
estamos ·pala reciclaxe e nese

En Teis

sentido nos pronunciamos nunhas xornadas que celebramos o
ano pasado sobre o tema, pero
iso non é posibel poñelo en prática de contado. Xa que lago, hai
un problema que está aí: que lle
tacemos ao lixo que xeramos todos? Haberá que establecer unhas prioridades e ir cara a reciclaxe gradualmente.

Os afectados de Guixar din
que vostedes, hai catro anos,
xa decian que o Zondal estaba cheo?
Era certo. Pero Valladares, ante
o compromiso de que xa se estaba a procurar unha alternativa,
permitiu que o concello mercase
várias leiras e ampliase o vertede iro. Por isa se puido seguir
utilizando.

"Os tubos dos gases
soltan lume"
Vostedes cantan xa cun longo

historial de protestas e mesmo cargas policiais ainda recentes. De quen é a responsabilidade? .
A responsabilidade é do concello e máis da Xunta. Pero tampo u co entendemos que haxa
quen se opon tan fortemente a
unha planta de transferéncia,
cando nós levamos trinta anos
soportando o lixo. Ternos un
polvorín. Onde estaba antes a .
basura agora ternos un coléxio
público, nQ sítio do segundo vertedeiro agora hai unha fábrica
de parqués. O que está agora
ocupado terá que pasar alomenos quince anos antes de que
valva a ser monte, porque hoxéndia está a arder. Os tubos
que meten para saida dos gases están a ceibar lume. Trátase dunha fonte de contaminación terribel. O vertedeiro foi incontrolado sempre. Non está
impermeabilizado, nen selado
por abaixo, o que contamina as

augas- que por alí saen negras.
As parróquias máis perxudicadas son as baixas que recollen
todo isa, pero, como non teñen
o lixo á vista, parece que están
menos afectadas.

Que vai pasar dentro dun
mes?
O que tiña que facer o alcalde
era selar o vertedeiro e deixar o
lixo na rua. Xa vería todo o mundo a necesidade de definirse
por algún sítio.

Pero, sendo un problema vello, hai unha responsabilidade
política por non telo atallado
antes?
Desde que demos a alarma, falouse e chegamos a acordes,
pero o tempo, coma sempre,
botouselles enriba. O fallo,
neste caso, estivo en andar a
cambiar de sítios para a empacadora.+

Hai quen lle está a oferecer
a compra das casas se non
vai alí a empacadora. Os
intereses económicos son
moi fortes. Os afectados
reúnense no baixo dunha
construtora. As loitas que
está a haber en Teis son moi
graves. Nengun dirixente
veciñal pode levar aos
cidadáns a unha guerra asi.
O que se ve é que buscan
un marta. E eu , antes de
chegar a isa, prefiro ter o lixo
·
na miña casa. Desde a
Federación de Viciños, o
que fixemos foi dicer que xa
estaba ben de ameazar aos
directivos da Asociación de
Teis, de chamalos á casa,
de asustalos a eles e aos
seus tillos no coléxio.
Estamos en contra desa
violéncia e deses métodos,
teñan razón ou non. Se non
lles gastaba a directiva
podían cambiala. Coa
si natura do 10% dos
asociados pódese convocar ·
unha xunta extraordinária. A
Asociación de Viciños de
Teis nunca estivo a favor da
planta de transferéncia e
non entendemos porque os
membros desa comisión de
afectados se puxeron en
contra da Asociación de
Viciños. Había que
perguntarlle a todos estes
que agora defenden Guixar,
onde estaban cando houbo
outros problemas. Seica lles
veu a luz de súpeto. Vese
que detrás hai condutas
doutros-tempos. Teñen todo
o dereito a opoñerse a
empacadora, pero os seus
métodos son os dos nazis.
Tamén me surprenden eses
comunicados de
solidaridade dos ecoloxistas

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

BNG e EU responsabilizan ao PSOE do retraso na procura de alternativas

A xuíza denega

.
a petición de paralisación da empacadora

•M.V.

A Xuiza denegou a solicitude
de interdicto proposto polos veciños do bairro vigués de Guixar contra as obras da planta
empacadora de resíduos sólidos. A decisión amparouse en
que se trataba dunha obra pública realizada en terreas da
administración. Dase a circuntáncia de que o recurso fundamentábase, segundo informou
o periódico local Faro de Vigo,
na "desvalorización das propriedades como consecuéncia
da execución da obra".
Veciño.s e alcalde chamaron
nas últimas horas ao diálogo
que non chegou ao producirse
ao solicitar os primeiros a para1ización prévia dos traballos.

Por outra parte, tanto o BNG
como Esquerda Unida coincidiron en responsabilizar ao PSOE
do tempo perdido durante tres
lexislaturas para atallar o problema do lixo. Segundo Xavier
Alonso, responsabel local dos
nacionalistas, "se ben é certo
que a Mancomunidade está controlada polo PP, tamén é verdade que o PSOE de Vigo contou
con maiorias absolutas suficientes como para ter evitado que a
situación tivese chegado aqui".
Esquerda Unida indicou, da sua
banda, nun comunicado, que
"hai anos que o vertedoiro do
Zondal tiña que ter sido selado".
Esta organización critica tamén
que "o concello chegou sempre
ao límite de tempo disponibel
para a solución do problema".

Esquerda Unida califica tamén
a Manuel Pérez de "mudo" por
non ter usado no parlamento
galega a sua acta de deputado
para talar deste problema, asi
como aos veciños de Guixar por
"non ter aportado nengún tipo
de alternativas á empacadora",
asi como por "ter fomentado actitudes pouco democráticas, enfrentándose ao movimento veciñal e chegando ao acoso de
directivos e familiares".
Esquerda Unida móstrase partidária de apoiar o diálogo neste conflito.

"Solución provisória"
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia
(AGENG) fixo tamén público un

comunicado no que critica a
estación de tranferéncia porque esta instalación, como todas as demais previstas, está '
"dirixida a conseguir a incineración do lixo", tal e como contempla o Plano de Resíduos
Sólidos da Xunta.
BNG e Esquerda Unida matizan,
da sua parte, que a estación de
transferéncia de lixo de Guixar
debe ser "unha solución provisória". O BNG manifestou xa en
várias ocasións a sua postura de
oposición á "incineración de lixo"
e ao Plano de Resíduos da Xunta. Vários técnicos desta forza
política traballan desde hai algun
tempo na elaboración dun estudo que serva para implantar a
reciclaxe como alternativa ao
problema do lixo. •

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

'Non se trata
de estar
con Teis ou
con Valadares,
senón de ver
o interese xeral".

con veciños de Teis, cando
en Valladares ternos, desde
hai anos, unha bomba
atómica e nunca dixeron
nada. A planta de
tranferéncia ten todas as
garantias, segundo os
técnicos e se hai que gastar
máis que se gaste. Tamén
se puideron negar agora os
veciños de Cabral a recebir
a planta de Campsa que até
agora estivo en Teis.
Poñéridose do lado de uns e
non vendo o conxunto, non
se soluciona o problema.•

QDEBATE SOBRE OS ESTUPEFACIENTES

SI Á LEGALIZACIÓN DAS IJ
A DROGA É UN NEGÓCIO: PROIBÍNDOA AUMENTA O SEU PREZO. O ~
OFERECE PROTECCIÓN CONTRA ELA, COMO SUCEIJ
ANTONIO ESCOHOTADO
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A baixa do prezo do café desde os anos sesenta no mercado de Londres está a provocar a conversión de milleiros de agricultores en produtores de coca. Cultivador colombiano de café.

A proibición non elimina o problerpa

das drogas, lonxe diso, como mostra
a própria re ali da de, a proibición
alimenta intereses dos negociantes,
xustifica o uso de meios represivos e
Ao meu xuízo, a história ensina basicamente duas causas: a) que
nengunha droga desapareceu ou
se deixou de consumir debido á
sua proibición; b) que mentres subsista unha normativa proibicionista
hai moito máis propensións a consumos irracionais, corrupción pública e envenenamento con sucedáneos incomparabelmente máis
tóxicos que os orixinais proibidos,
como proban as actuais drogas de
deseño ou designer drugs.
Engadirei que, á luz do vivido en
distintas épocas e países, instáurase un autocontrol -con éxito
xa a meio prazo- tan pronto como cesa o sistema de heterocontrol ou tutela oficial.
Non é por iso acorde coa experiéncia vivida que a libre disponib i lid ade dunha droga (mesmo
promocionada con mentiras, como sucedeu con case todas no
seu lanzamento) crie conflitos sociais e individuais comparábeis
cos que provocou e provoca a
sua proibición.
Non é sequer sostíbel, a nível histórico, que a disponibilidade dun ~
ha droga aumente o número de
aditos a ela; a Leí Seca puxo en
claro que os alcoólicos non diminuiron, e que só deixaron de beber -ou reduciron o seu consumo- parte dos bebedores moderados, i?to é, quen non necesitaban un réxime de abstinéncia for-

crea un mito social escurantista. Esta
le_ción pode tomarse da própria
história, como demostra António
Escohotado, autor de História de las
drogas (Alianza ~ditorial, 2 volumes).

Este artigo farma parte da
intervención final do autor nas
xornadas organizadas por Hegoa no
País Basca e publicado
posteriormente pala revista Hika.

bárie farmacolóxica. Libres de mizosa para se controlar. Cunha
alta dos delitos cometidos ao ano.
Cambiaria o ADN da adormideira,
tos, adulteración e embustes conparábola grandiosa, que anticimatriz dos opiáceos, ou máis ben
traproducentes, algunhas substánpa a psicanálise, Eurípides anacias psicoactivas poden proporciolisou en As bacantes o contracambiaron os sistemas de acceso
nar paz, estimulación e abertura
sentido de lexislar sobre aquilo
a esas substáncias? Cantos usuáespiritual a indivíduos e
alleo por natureza a calquer lexislación.
- - - - - - - - - - - - - - - - grupos; carregadas con mitos, adulteración e tr9las 1
poden proporcionar d,esaCando relacionamos estes
dados, chegamos a unha
sosego, apatia e teimor ia a
indivíduos e grupos.
conclusión esperanzadora
para a nosa dignidade indiO proibicionismo estase
vidual: os seres humanos
teñen poderes de discernipelexando agora coa químento e son capaces de
mica, e canto máis extrese governar a si mesmos.
ma o conflito máis subvenOs dados históricos suxicionará os seus progresos
ren tamén que as persoas
incontrolados, e máis conse deixan obnubilar por etiverterá aos cidadáns en in1
quetas aderidas ás caudefensas cobaias de labo!
sas, velándose o que elas
ratórios clandestinos. Cos
e eles respectivamente
actuais avances non só
son. Daí que unha droga
surxiron cinco derivados
non sexa só certo corpo ·quimico,
por cada droga ilegal senón cinrios de heroína ou cocaína morresenón algo moi determinado por
ron por intoxicación accidental
cocentos, pois as posibilidades
clichés ideolóxicos e condicións - mentres o fármaco foi de venda lide modificar a conciéncia interde acceso ao seu consumo.
cambiando radicais atómicos son
bre, e cantos pereceron desde a
sua ilegalidade? A resposta é moi
sinxelamente infinitas.
Cara 1910, os heroinómanos norsimples: non morreu nen un só de
te-americanos -como os espaPodemos botarnos as mans á casobredose accidental, mentres
ñois, os francese$, os alemáns,
hoxe todos sucumben por esa
beza e pedir ao céu que nos deos ingleses e, en xeral, os do
causa, ainda que os axentes resfenda desta novo apocalipse. Sen
mundo inteiro- eran persoas de
embargo, o apocalipse decretáponsábeis da sua morte sexan
segunda e terceira idade, case todistintos adulterantes.
molo nós mesmos, ao proibir das ben integradas a nível familiar
por motivos sectários, racistas,
e profisional, alleas a incidéncias
etnocéntricos ou de proveito merA estas alturas, é razoábel perdelitivas; desde a proibición son
guntar se pode un drogarse razoacantil- certos tipos de ebriedade
en boa parte adolescentes, que
belmente. Ao meu entender, isa
mentres fomentabamos outros,
incumpren todas as expectativas
depende ante todo de que os esconsciente ou inconscientemente.
familiares e profesionais, cuxo háModificar o estado de ánimo é un
tados defendan: a ilustración ou o
bito xustifica unha porcentaxe moi
escurantismo, a cultura dU a barimpulso tan básico -e. tan exten-

·' A proibición das drogas
clásicas está a producir o
na cimento
de centos de sucedáneos
químicos moito máis
nocivos"

dido entre os animais en xeralcomo comer, beber ou aparearse.
Se decidimos que certas formas
de ebriedade son malignas, e logo
-cando as leis se puxeron ao
servizo desa pretensión-- buscamos probas de que o eran efectivamente , estamos pondo en marcha un mecanismo de profecia
autocumprida. Difundidas pola
propaganda e sostidas pala represión , esas pretensións convérten se pronto en realidades sociais .
Se agora lles propoño que o café
e o tabaco levan a unha prostitución das adolescentes, riránseme
na cara con toda razón. Pero se
logro ilegalizar o tabaco e o café,
elevando selvaxemente o seu prezo, entregando o comércio a organizacións criminais e criando en
torno a elas a mitoloxia que hoxe
rodea á heroína ou· a cocaína, en
pouco tempo atoparémonos xovenciñas que fagan a rua para se
pagaren ese vicio ou pagarllo ao
seu prometido. Velai unha típica
profecía autocumprida.

É hora de comprendermos a ljberdade individual como algo
esencialmente ligado á responsabilidade. Quen pretenda ser libre
sen asumir responsabilidade polos seus actos non sabe o que di.
Ao mesmo tempo, teñamos en
conta que o negócio de todo poder político de tipo piramidal é
vender protección, e facelo de
modo coactivo, como as nobre-.
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Un se

_S DROGAS
J. O QUE A DISTRIBUE É O MESMO QUE
)U CEDED COA MÁFIA
zas e as realezas clásicas, como
os bandoleiros e gángsteres de
calquer época, e como case todos os estados contemporáneos,
a excepción da Suíza e pouco
máis. As máfias -institucionais
ou non- están tecnicamente especializadas para producir os problemas que elas mesmas se aterecen a solucionar ou, cando menos, amortiguar.

dente exixe ao demais do mundo
que renúncie ás suas tradicionais
medicinas e aceite -palas boas
ou pala forza da chantaxe política- as patentes e royalties da
sua indústria farmacéutica. En
xusta correspondéncia, un estamento terapéutico que ocupa o lugar antes atendido polo eclesiástico declara a guerra á automedicación, a unha tradición milenária de
remédios domésticos, a calisquer
praticantes que non sofresen o
condicionamento e non pagasen
as taxas para obter un diploma.

A contradición que percorre de
parte a parte a cruzada contra as
drogas fíxase indelebelmente na
ambivaléncia que hai entre querer axudar a certas persoas
(neste caso, as que non usan
con aproveitamento certas substánci~s) e o desexo de exterminar a persoas distintas do que o
lexislador formula como saudábel e digno, ainda que o seu crime sexa un crime sen vítima, ou
No caso das drogas, a cruzada
polo menos sen vítima distinta
ou guerra mundial contra algundo indivíduo mesmo, mentres
has só serve para facer crónico
non se instaure unha proibición.
un problema inventado
Tamén as bruxas eran ·
pola própria proibición.
- - - - - - - - - - - - - - - - queimadas polo seu ben,
Que o problema sexa
para que o achicharracrónico resulta superlatimento en vida lles abrise
vamente rendábel para
unha posibilidade de iren
uns cantos, desde logo, e
ao purgatório en vez de
colabora ademais nouao interno. Pero esa mostras duas finalidades. A
truosa farsa non pode seprimeira é aterecer a hoguir calando en xente de
mes e mulleres da rua un
boa vontade, nos umbrais
real demo , ante cuxas
do século XXI. Gardemos ·
portentosas accións só
como indiscutíbel certeza
caben exorcismos apoiaque o experimento non é
dos sobre a vellísima e
despenalizar ou legalizar; o
arraigada cerimónia de
experimento for proibir.
imolar un chivo expiatório;
Quen non sexa analfabeto
como vostedes saben
ou un cínico sabe que houperfeitamente, é unha cebo milénios de pacífica aurimónia honrada por vítitom ed icación, nos cinco
mas que abarcan desde
continentes, apenas turbaAdán .e Eva a Sócrates ou Cristo.
Moi razoabelm~nte, alguén aledos por algun breve período congará que a história non é infalíflitivo. Sabe, en fin, que xamais a
A segunda finalidade é que a forbel e que dentro dunha mesma
farmacoloxia deparou unha suma
za pública e o estado aparezan
civilización estímulos idénticos
de destrutividade, trola e miséria
como (?rovidenciais remédios papodense asumir de modo distinparecida á do noso tempo.
ra unha catástrofe súbita e allea
to en épocas diversas; o aconpor completo aos seus próprios
tecido non se necesita repetir
Pero así se distribuen as compeactos, que lles xustifica seguir
ponto por ponto e taremos ben
téncias, e así vai o negócio da cruprestando tributo e obediéncia d
preparándonos para navidades,
zada. Comparados cos catro mil
modo incondiconal. En definitiva,
pois calquer reforma depara immillóns de dólares que produce
son exactamente as mesmas raprevistos. Pero , imaxinan aos
aproximadamente ao ano o m~r
zóns que xustificaron cruzadas
próceres proibicionistas defencado negro, cos bastantes máis
prévias contra herexes, bruxas o
dendo o relatlvismo histórico, se
que produce o mercado branca
librepensadores, empresas todas
a crónica das suas iniciativas
grazas á existéncia do negro, e
elas moi lucrativas para inquisidonon fose un ha sucesión de 1inúcoa rendábel pervivéncia dun verres e off cios subalternos, que no
teis catástrofes? Apelaría un só
dadeiro demo para os inxénuos
seu momento se consideraron
deles ao relativismo se a expe-esa ilusión que lexítima ao Esabsolutamente inevitábeis e lago
r:iéncia vivida en distintos temtado como ánxel da garda-, os
profundamente lamentábeis.
pos e lugares mostrase que a
centenares~ mortos físicos e tullidos para a ida civil que a diário
sobriedade se pode estabelecer
Esta precisa cruzada rezuma por
moi eficazmente! a golpes de
suscita esta empresa no mundo
todas partes imperialismo. Ociresultan moi jpouca causa.•
decreto?
1

'O problema da droga

é apresentado como
o demo da nosa época,
ante o que só caben .
exorcismos e a procura
de alguérí a quen botarlle
as culpas"
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Un soldado coJQmbiano vixia a queima dun alixo de cocaina.

RON HAVIV

Un partido _

xusticialista galego
Francisco Rios Seoane, representante da FEGAEX en Bos Aires e
presidente do Club Deportivo Español da capital arxentina, critica
nunhas declaracións a GALicIA EN EL MUNDO do 29 de Novembro
a cativa atención que a Xunta presta á plataforma dos empresário~
g·alegos no exterior. "Coido sinceramente que (a Xunta) ten que dar
máis cartos para esta asociación (FEGAEX), para poder contar
cunha comisión executiva composta alomenos por dez persoas
pagadas por Galiza co fin de que corran o mundo enteiro buscando
e levando negócios. Así, reunirémonos con proxectos concretos de
investimento. Non podemos seguir cunha esmola de catorce
millóns, que non da nen para cobrar gastos mínimos". Ríos
Seoane, natural de Ordes, foi acusado recentemente de inducir un
asesinato pala viuva dun ex-directivo do Club Deportivo Español de
Buenos Aires, activo opositor da presidéncia de Rios, que morreu
queimado vivo. Para as eleicións do 95 na Arxentina o
representante do FEGAEX anúncia que os galegos ~poiarán a
Menem. "No ano 95 irnos apoialo, porque gañar vai gañar de todas
todas. Asi que, se o apoiamos, ficaremos mellar situados. Odia 29
irnos negociar os postas que nos vai dar e públicamente
anunciaremos o noso apoio a Menem e ao seu Plano económico.
No 95 comezaremos a construir un partido político cos tillos e netos
dos .españois; no 99 pretendemos formar parte do .Governo". +

Dias decisivos para a pesca
"Que ven.to arrastrou á pesca española a esta encrucillada?".
Desde o editorial de INDusTRIAS P&sQUERAS de 1 de Novembro, que
leva_ o título de Dias Decisivos, sinalan a "sensación de derrota que
se vive nos portes e nalguns ascalafóns administrativos" de cara ás
negociacións en curso. O editorial advirte que ao se lavar as mans
sobre o recorte da pesqueiria do fletán negro, a UE sinalou o
comezo do fin da frota ibérica nas augas do Atlántico. "Non hai
moito, a Franza enfrontábase en solitário ao resto dos sócios da
Unión Europea. Hoxe, a situación deu un xiro radical. Ainda que
ninguén se atreva a recoñecelo públicamente, dase por feito que as
volantas de deriva non desaparecerán do horizonte na consteira
que ven. Queda por saber se España cumprirá as s1,.fas ameazas
de reconverter os 700 boniteiros tradicionais en volanteiros. No que
respeita á plena integración española na Política Comunitária
Pesqueira, Madrid enfróntase á oposición frontal da prática
totalidade dos Estados Membros( ... ) Na frota hai temor de que
derradeiramente a delegación española dea por válido un
regulamento non precisamente igualitário. Do convénio con
Marrocos non se poden esperar boas novas xa que a experiéncia
demostra que a cada negociación empioran as condicións das
frotas europeas naquelas augas". •

Unha Alemaña de segunda
A reconversión industrial e a amortización de postos de traballo
está a dividir profundamente a sociedade alemá, segundo escrebe
Teresa Cruz nojoR'NAL DE NOTICIAS do Porto do pasado dia 26. "A
crescente divissáo é devida ao saneamento e reciclagem de
centenas de empresas. A Administragáo Pública vai ser reduzida
em 14 mil pastos de trabalho até 1998. A falencia fraudulenta ou
náo de milhares de outras e o consequente desemprego, com
perspectivas ainda sombrias para 1995, os cortes em tuda o que é
subsídio de solidaridade, de Saúd~, Seguranga Social, Reforma,
Família e a aumento de impostas e contribugóes. (... )A discussáo
sobre o desemprego e a pobreza ganhou noves ímpetos e impacto
na opiniao pública pelo facto de estas duas realidades terem sido
tocadas pelas confissóes religiosas cristá e evangélica, com muito
poder na Alemanha, extravasándo assim a esfera estritamente
·política de guerrilha entre Governo e Opossic;ao. Segundo o
documento conjunto das duas igrejas, 150 mil pessoas vivem
actualmente na rua, mais 800 mil estáo abrigadas em instalagóes
consideradas de emergencia. Contudo, a revista Der Spiegel
apresentava outros dados: 500 criangas vivem em lares (por náo
terem casa) ou na rua; quase 440 mil famílias e país sós dependem
de auxílio social; mais de um milháo e 200 mil crianc;as e jovens
com menos de 18 anos de idade vivem em lares, economicamente
dependentes de subsídios sociais. Se o Governo federal e os
governos dos estados federados quisesem respeitar o direito
constituigional de dar a cada crianc;a um lugar num jardim de
infancia, teriam de investir 21 mil milhóes de marcos. Este era un
direito adquirido na ex-ROA. O número de casament0s e de
nascimentos na ex-ROA diminuiu em mais de 60 por cento despois
da reunificagáo. Ora, a família é, para o chanceler Helmut Kohl o
coragao da Política de Uníadl.

A

NOVO PRESIDENTE EN MÉXICO
O autor de Ártico aproveita a toma de posesión do novo presidente mexicano Ernesto Zedillo e as suas promesas de diálogo
coa guerrilla para lembrar a postura doutro escrit~)f, Octávio Paz.

PAZ, ZEDILLO E ZAPATA

e

.,

XAVIER QUEIPO

A
Sempre haberá quen fale de
solucións pacíficas a conflitos
centenários, de opor á violéncia do EZLN (Exército Zapatista de Liberación Nacional)
a forza da razón, da orde
constitucional, do PRI (Partido Revolucionario Institucional, no poder en México "Oye cuate, esta revolución
terminó en Gobierno"- desde
o final da revolta campesiña
da primeira década do século
XX), do TLC, dos pesos e do
petróleo.

Octávio Paz, que merce a miña admiración máis sincera
pela sua poesia e o seu ensaio, pola palabra valente e as
posturas vivamente democráticas (lémbrese a súa demisión
dun cargo diplomático no Extremo Oriente logo da matanza da Quintana das Tres Culturas, do 68 olímpico e mexicano, reivindicativo e salamandra), dicia nuns artigas
apresurados e tendenciosos,
senilidade e corpo agradecido,
bandeira e cómplice do poder,
que os índios non eran os ínHai máis violencia que a radios, que había calquera panzón de Estado que impede o
tasm a do Movimento Comuxusto reparto de terras aos
nista Internacional (a guerrilla
seus proprietários naturais, o
guaten:alteca, os asesores de
xusto acceso á sanidade, a
Castro, os taimados chineses,
garantia -tamén xustaos netos de Ho-Chi-Minh introdunha instrución que abra noducidos no campesiñado e
vas perspectivas ás comuni instruindo indiecitos na selva
dades minoritárias e dun resLacaona), e quen sabe que
peito -xusto- a unha tradioutros demos de barraca sución cultural milenária? Hai
rrealista, de farsas para monimáis inxustiza que negar isto?
c req u es maquiavélicos, de
.
.
.
ANxo IGLESIAS Máis que chamar a unha momanipuladores da CIA, do TI1uana. Fronte1ra entre Mexlco e os Estados Umdos.
tendenciosa, sempre censurada, lémbranbilización nacional contra os excesos
KGB ou do recén instaurado TLC (Gesto
ro do mesmo México? Vive un na realise da Guerra do Golfo, da invasión de Tidos indiecitos (paternalismo perdoavide iniciais, non pensan?).
dade e outro na ficción virutal? Existe un
mor, do desembarco en Mogadiscio?). Un
das) chiapanecas?
México emerxente, de puxante econofaise perguntas e ninguén responde porO subcomandante Marcos, que merece a
mía petroleira, de desigualdades sociais
que non hai respostas
Pode un intelectual mergullado no xaromiña admiración máis sincera polo seu
temperadas e outro
simples din, porque tope do poder, na viscosidade malsana
discurso político coerente, reivindicativo e
México de olig~rquia - - - - - - - - - - - - do é tan complexo e
do control político, na comodidade mol
valente, fala nas entrevistas da supresa
e de miséria? E Méestá tan interconectado recoñecimento internacional e Node ver definida a revolución dos indíxenas
xico Acapulco e Canc;jo que o voo dunha
bel, deixar de lado as poténcias da techiapanecas coma a primeira do século
cún, ou hai tamén un
borboleta na China porra? Debe?
XXI, das boas palabras do mandado do
povo humillado e
de ocasionar unha
Governo logo das negociacións en San . San Cristóbal e GuaUn faise perguntas. Hai sempre unha
desviación da corrente
Cristóbal de Las Casas, da sinatura do
dalajara, en. Puebla
man negra que move os fios das revoludo Kuroshio e unha
Tratado de Libre Comércio co sangue dos
e Tenochtitlan?
cións? Non é precisamente a man negra
mortalidade anormal
xustos, da inxustiza do repartimento da teda opresión e da inxustiza a que xera redo halibut de Alaska.
_rra, da revolución traicionada, do "manito
Un faise perguntas,
voltas e revolucións? Hai sempre unha
del Norte" (Carlos Salinas de Gortari, ex
estraño como é ao
manipulación das opinións? Existen moPouco senón o niilispresidente de México;educado nos EEUU
mundo no que vive.
mentos de tránsito e mudar de dirección?
mo queda nunha soe benquerido da Administración norteUn nega sempre Un fa•se perguntas. •
ciedade manchada pola mentira perma.americana) e da falta de democrácia.
por sistema e por técnica de sobrevivéncia
nente, pola perpetuación da inxustiza,
mental- a realidade equilátera e lineal
XAVJER QuEJPO é escritor
Falan o prémio Nobel e o líder guerrilleipola insolidariedade crecente.
(sempre unha información parcial, sempre

· 'Falan o prémio
Nobel e o líder
guerrilleiro do mesmo
México?
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DEBATE SOBRE OPACTO FEDERAL

De

O LERROUXISTA DISCURSO DA REPÚBLICA
DE GARCÍA-TREVIJANO

go

XAVIER VIIHAR Tun.Ho

flu1

Garcia-Trevijano, um dos precoces "arrependidos" da transic;áo política espanhola, propugna no seu recente livro El discurso de la República (Ediciones Temas
de Hoy, 1994) urna reforma constitucional, que daria passo ao que poderiamos
chamar urna insólita "Monarca-República" presidencialista unitária espanhola.
Designamo-la assim, com esse híbrido
terminológico de · "Monarca-República",
porque é urna estranha forma de Estado,
na que, instaurando-se o princípio republicano do pr~sidencialismo (eleic;áo directa por sufrágio universal do Chefe do
Executivo), se conserva a figura do Rei
s~mpre e quando nao se oponha e apoie
esta reforma constitucinal destinada a int rod uz ir urna democrácia com separagáoa de poderes náo oliopartitocrática
e a manter a unidade nacional espanhola, posta em perigo pelo que, demagogicamente, ele chama "experiencia desintegradora de España que ha patrocinado
la Mom~rquía ... con la fronda regional del
Estado de las autonomías".

El discurso de la Reública de García-Trevijano é _urn 1iiscursn lerrouxista. O lerrouxismo histórivo foi a demagógia republicanista

possível de instaurar a autentica democráespanhola jacobina de direita e de esquercia é romper o que eles chaman a unidade
da) deixariam de ser monárquicos, é se a
de Espanha. Náo sabemos porque GarcíaMonarquia par1amentar de Juan Carlos se
Trevijano -que, como demócrata liberal
revela incapaz de evitar a desmembra~o
radical admirador do sistema de governo
de Espanha. Como
norte-americano, subscreveria a filosofia
quando
Calvo
Sotelo,
salvando as distancias, - - - - - - - - - - - - poi ítica da Declara9{lo de Independencia
sendo um profundo
García-Trevijano predos Estados Unidos de América do Norte,
anticomunista, dissera
tende, com um radicasegundo a qual o povo tem direito a dar-se
"prefiro urna España
lismo democraticista a forma de governo que melhor garanta,
roja a una España romas que náo vai aJém
ao seu jui~o, os direitos inalienáveis dos cita", García-Trevijano e
da democrácia repredados- nao admite que esse direito de
sentativa oligárquica na
esses poderes fácticos
determinar a forma de governo, baseada
diriam: "aun habiendo
sua forma norte-amerino consentimento dos cidadaos, inclue lócontribuido a traer la
c an a- e com urna
gicamente, como demonstra o próprio propresentac;ao demagóMonarquia de Juan
cesso de independencia norte-americana,
gica da actual MonarCarlos, preferimos una
o direito de constituir um governo indequía Parlamentar das
República centralizada
Autonomias como quependente, o direito de um povo a se dar
a una Monarquia fedeuns órgáos de governo soberanos próbrantadora da unidade
ralizada". E, náo estaprios. Se ternos direito a darmo-nos a forde Espanha, ganhar
mos sequer seguros
ma de governo, também taremos direito
adeptos para a causa de, se chegado o moa darmo-nos um governo próprio soberade urna "Monarco-Remento, náo pronunciano, náo sim? Porque o Sr. Garcia-Trevijapública" presidencialisriam, apésar do seu
ta espanholeira. Con
proclamo democraticis- - no náo o admite? Será porque o Sr. Garcia-Trevijano é pouco democrata e. muito
efeito, García-Trevijano
mo radical, a frase de
espanhol nacional-tirano?•
é inconscientemente
"preferimos una Espaconsciente de que o único motivo, pelo
ña no democrata a una España rota".
qual os poderes fácticos _(Exército, .oliga(-_ '
•
XAvlER. VH.l IAR Tiuuio. é' ptille5oi'm
lgnoram ·que..provaveÍmeñte a única forma- - - - •. - .. - - . . .
Universidade de Santiago
quia financeira e industrial, classe política
antiGlerical e espanholista de Lerroux,
aquele falso radical, para afastar, na Catalunha de princípios de século, as massas
obreiras tanto do anarquismo como do catalanismo. Pois bem,

'Ga.rcía-Tre~ijano e
esses poderes fácticos
diriam: ''aun habiendo
contribuído a traer la
Monarquía de Juan
Carlos, preferimos una
República centralizada
a una Monarquía
federalizada"
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Os Estados Unidos pasaron de protectores militares a competidores .comercials

A Otan comez' a¡ rQmperse
1

do-, os Estados Unidos e o Reino Unido, pola outr~. As lllas
Británicas, como se sabe, i:ion
forman parte de Europa a estes
efectos; a süa dependéncia creditícia, e polo tanto política, dos
Estados Unidos é notória.

•M.VEIGA

A Otan camiña
irremediabelmente ao seu
fin. Así é visibel na exlugoslávia e na
Conferéncia para a
Seguridade e a
Cooperación Europeas.
Debúxase un organismo
militar europeo e unha
paulat.inamente crecente
guerra comercial entre
Europa e Norteamérica,
unha vez que o motivo
que os unia -a ameaza
soviética- ten
desaparecido.
Cando a equipa de Gorbachov
deseñou a nova política internacional da URSS preveeu o fin
dos bloques militares. Vistos os
acontecementos posteriores, todas as voces coincidiron en que
á disolución do Pacto de Varsóvia correspondiase un fortalecemento da OTAN. A vitória tora,
non cabia dúbida, de Occidente.
Pero a análise xeo-estratéxica,
realizada no seu dia por Moscova, comeza a demostrar a sua
validez. Ten fondas raices históricas nas ·que apoiarse. A OTAN
é o resultado do mundo surxido
após da 11 Guerra Mundial. A
U RSS, coa sua incuestionabel
vitória militar e as suas ben gañadas áreas de influéncia en
Europa, convertiuse na ameaza
dos paises capitalistas. Washington, que se confirmou tamén como grande poténcia ecónomica e militar grácias a esta
guerra, acudiu a valerlle aes debilitados europeos ocidentais,
arrepiados polo crecemento dos
Partidos Comunistas en Fráncia
e ltália.

Quen necesita ao sócio
americano?
Desaparecida a ameaza soviética, os paises europeos tañen
moito máis interés en ser amigos de Rúsia que no contrário.
Asi o veñen de mostrar Miterrand, González e Kohl. O medo
aos seus tanques e á sua influéncia ideolóxica mudouse en
interés polos seus mercados.
Que necesidade teñen, na nova

Non é raro, nesta situación, que
a revista norteamericana Time
-referencial neste tipo de temaspubliqüe un informe confidencial
no que se afirma que os servícios secretos dos Estados Unidos eren que Fráncia quere romper a Otan. A Fráncia, segundo
esta análise, gostarialle que a
Otan fose remprazada por un organismo de seguridade europeo.
Alemaña ten amasado neutras
ocasións un interés similar.

Tanque falso de goma empregado na ·11 Guerra Mundial para enganar ao
mento .alemán.
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Nacións Unidas é unha enteléqu ia. Cada quen busca ~ehtar
As diferéncias de intereses na· as suas bases de influéncia.
Alemánia e Fráncia pela sua
guerra iugoslava son xa evidentes. Alí o papel da Otan e das
banda -e non sempre de acor-

situación, do sócio americano?

leltsin desencantado do
supermercado ocidental
E, por último, está a oponión da
própria Rúsia. Visto que os capitais ocidentais non chegaron e
que hoxe un ruso en Ocidente
pasou de ser alguén temido pero
respetado, a non· ser nen o un
nen o cutre, _leltsin comeza a

sentir o alento dos comu~lstas
na caluga. Se non quere perder
o poder debe aliarse con eles
que xa tañen maioria no Parlamento e non agardan máis que
as próximas eleicións para derrubalo, como xa pasou neutros paises do Leste. As correntes de
opinión reviráronse de novo cara
a esquerda -mália as dúbidas
sobre o carácter que esta peída
ter- e sobre o seu próprio espácio xeográfic_o. A propaganda comunista no fondo non estaba tan
trabucada cando definía o capitalismo como un sistema gansteril.
leltsin que· ten olfato para a opinión pública percibe este clima e
Europa Ocidental sabe que máis
lle vale unha casa común que un
retorno ao pasado.
·
Os Estados Unidos téñeno máis
difícil. Sepáraos un oceario .xeográfico e mental. En Washington
ainda se vive coa .convicción de
que é _posibel convertirse na poténcia única, simplesmente pola
forza das armas. Pero, na guerra comercial os norteamericanos cantan con menos ventaxa
comparativa.•

r---------------------------------------------r-------------------------------------------------------,
Ocidente polemiza polo control enerxético a costa das guerras entre nativos

o petróleo africano enfrenta ~ franceses e norteamericanos
A versión de que o terceiro mundo foi abandoado polo Norte, de
que o imperialismo é un modelo
de intervención política fenecido
nos sesenta e de que hoxe os
paises en vias de desenvolvemento demandan, máis que critican, a preséncia das multinacionais, agrama en múltiples comentários. Pero non é unha teoria compartida por todos.

cias sobra a actitude dos islamistas alxerianos e sudaneses
e a competéncia polo control
do petróleo ... ".
O presidente ugandés, Museven i, anglófono apoiado por
Washington, busca o establecemento dunha rexión nos
Grandes Lagos, dominada polos tutsis ruandeses, -coa axuda

doutras éfnias próximas. No
frente contrário encontrase o
marechal zaireño Mobutu, quen
canta tamén coa axuda dos governos de Burundi e Ruanda,
os tr-es paises francófonos, que
apoia París.
Os Estados Unidos, xunto co
Reino Unido, a quen tentan relevar en Africa, teñen sido acu.

O mensual francés, Le Monde
Diplomatique dedicaba unha
páxina completa, o pasado
mes de Outubro, a descrebir a
competéncia entre galos e norteamericanos sobre o continente africano. "A mini-guerra diplomática, económica e cultural
que tradicionalmente libraron
os dous paises sobre o continente -afirma Claude Wauthier- ven senda exacerbada
pelas controvérsias sobre as
intervencións militares en
Ruanda e Somália, as diferén-

Franceses e
norteamericanos
xogan no taboleiro
de África a costa
dos exércitos
índfxenas.

SELQUK/LE MONDE DIPLOMATIQUE
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sacios por Fráncia de aterecer
acobillo aes fundamentalistas
alxerlanos e de estar a pedir de
cote o ·recoñecimento dos terroristas islámicos polo governo
de Alxer. Pero, segundo LMD,
a polémica non se reduce a
paises anglófonos e francófonos, senón que o antagonismo
é "nomeadamente económico e
en particular xira sobre o petróleo". Por exemplo, no Congo
están' en disputa a compañia
francesa Elf Aquitaine e a sociedade norteamericana Occidental Petroleum (Oxy).
O petróleo angolano, do mesmo modo que ·O gas alxeriano,
ocupan tamén o lugar central
da disputa entre petroleiras
francesas e americanas, segundo a información mencionada, que oferece unha detallada
lista de intervencións ocidentais no continente, todas elas
con intereses contrapostos. +

Chourizo
Galego
(IQUJQ,~O)
OSABOR DE GALICIA
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Galiza Nova e o
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GONZALO

Consello da
Xuventude de
GaJiza

...,

"Non confundir a
fariña co fare lo", di o
vello refrán . No
A/campo estaba
esoutro dia o farelo
de rebaixa e os
clientes carregaban
caixas a feixes ao
prez o de vi nte
pesos. O atractivo
estaba en que, no
canto de farelo, na
etiqueta puña Bran
for Breakfast (farelo
para o almorzo, en
inglés).

\¡

A Asociación de

\

Comerciantes de
Teis, moi activa con
isa da empacadora
do lixo, esqueceuse
de mostrar a sua
oposición ao
Continente que lle
van instalar no
bai rro e que fixo que
non deixa unha
tenda na zona. Os
seus.dirixentes son
do PP. É un dado.

Perto de cen
asinantes amasaron
a sua lembranza do
Padre Seixas,
receqtemente
finado ; e
lamentaron que a
"hierarquía dos
Xesuítas de Vigo
esquecese o noso
idioma na nota
necrolóxica dos
xornais".

N·on é de estrañar
queJl.e ·pase aos, ·. •

Nos ú-ltimos tempos ten.aparecido en diversos meios de comunicación o nome de Galiza Nova
involucrado en presuntas irregularidades no C.X.G. Mesmo no
anterior número de A Nosa Terra, unha carta asinada por Emílio lnsua vertía unha série de
acusacións graves sobre o funcionamento e actuación da organización na que milito, que
entendo merecen resposta para
aclaración deste compañeiro e
dos leitores e leitoras do periódico en xeral.
Efectivamente, cando no verán .
deste mesmo ano o CXG publicaba en vários xornais as bases
dun concurso público para a contratación de xerente polo 9XG,
nada facia prever que 'o devandito proceso de selección ~e convertese na prática nun ataque
desaforado contra o conxunto de
Galiza Nova, e confluise unha
estratéxia -perfeitamente calculada- de determinados meios de
comunicación ao seNizo dun sisnente de Ga/iza Nova apoiou
descaradamente a un dos cantema que nunca tivo ao nacionadidatos apresentados, Roberto
lismo como aliado, coa intencioVilameá, segundo se desprende
nalidade política de desprestixiálo publicamente, dividí-lo internada leitura da acta dunha reunión
mente e destgastá-lo socialmenda Permanente. Di a verdade a
médias, e portante cai na tente a poucos meses vista dun proceso eleitoral fundamental para o
dencios idade. Eu, que nunca
avance do 8.N.G.
fun partidário de airear a documentación interna da organizaCausa-me preocupación que un
ción na que milito desde os 15
militante do B.N.G. alleo absoluanos, farei-no por unha vez.
tamente ao proceso cuestione
Acalremo-nos: Galiza Nova non
dun xeito tan determinante a forapostou por un candidato, sema de actuar de Galiza Nova,
nón polo candidato que obtivo a
cando non se lle presume coñepontuación máis alta durante as
cimento directo do acontecido,
diyersas probas. O que teria má
nen contraste da información
leitura -ademais de ética e polique posue. Asi, aclaranqo priticam~nte impresentábel- seria
meiramente que era .matematique Galiza Nova apoiase o cancamente inviábel que Galiza Nodidato que obva "impuxese" a un candidato
ti ve se o segundo ou tercalquer, debido á própria conformación da Comisión de Avaliace i ro lugar. O
consello:
ción, plural na sua composición
Velai a actuación "delitiva" comecemos
ideolóxica, onde nen sequer a
repres·entante dos CAF, nen o
de Galiza No- confiar máis na
de Galiza Nova se posicionaron
va, que é xusclaramente no apoio ao canditamente a le- organización
dato que obtivo a praza, resultavad a a cabo que nos bulos
ba materialmenté imposíbel que
en todos os
só cos votos dunha organizaprocesos de da prensa.
ción se obrigase ao conxunto
contratación
desa Comisión a inclinar-se por
no CXG, tal e
un ou outro candidato dos nove
como aconteapresentados . Ou ·se deixa en
ceu recentemente na selección
mans da pura aritmética, ou
dunha praza para Técnica de
chega-se á conclusión de que
Saúde e Sexualidade, aclarando
organizacións antagónicas políque nese caso a persoa que obticamente ao nacionalismo co-:
tivo maior pontuación -e portan· mo UGT, NNGG, ADU, FAXEG,
te a contratada- non ten nenou USO foron literalmente comgunha relación con Galiza Nova,
pradas por un colectivo integramentres a segunda pontuada
do en Galiza Nova. Por enriba,
era militante da nosa organizao Comité Permanente do CXG,
ción. Tamén nese caso Galiza
as seccións xuvenis da CIG,
Nova marcou a xustiza como
CC.00., UGT e USO, o Consecritério básico , sen que nesa
llo Nacional dos CAF (onde nón
ocasión chegase a levantar tanexisten maiorias mecánicas de
ta polémica.
nengunha opción concreta), e a
Comisión de Investigación criaOutra das acusacións é referenda en Galiza Nova con este fin,
te á inclusión de méritos no concertifican que non exi?tiron irrecurso favorábeis a un dos candigularidades no proceso de sedatos . Non sei se basta con dilección de xerente. Pola outra
cer que no mérito "experiéncia
banda, a tese da existéncia de
gráfica", incluído no· apartado
corrupción segue abandeirada, . "outros méritos" do concurso, toentre outros, pólo Secretário Xedos os candidatos obtiveron a
ral de Xuventudes Socialistas,
mesma pontuación, é dicer, a
pola sección "Con Pólvora" de
máxima. Todos os candidatos.
El Correo Gallego, e por diverDe acordo? Onde entón o favosos meios de comunicación traritismo? A respeito das directridicionalmente belixerantes co -ces da Permanente paa todas e
nacionalismo.
todos os militantes de Galiza
Nova no CXG, non se pode in.-rn Emítio· 1nsua· qae~ a Perma:- ~ terpretar- como valrrera-ctón--tta- -

meu

a

confiar máis na organización
que nos bulos da prensa.
O que xa non me causa surpresa nengunha é o papel dos
meios de comunicación en todo
este asunto. Nunca se escoitara
talar tanto de Galiza Nova, satanizando a u'nha tendéncia organizada ("acartonada en la gris
ortodoxia comunista") no seu
seo como nos mellores tempos
de Carlos Luís Rodríguez, ou a
militantes significados aos que
algun xornal lles outorgou tentáculos, unha capacidade instrumentalizadora que máis parecia
hipnótica e similitudes a Roldáns e Palominos que nunca tiveron que ver con Galiza Nova.
Pola contra , continua escandalosamente silenciada unha das
campañas máis f.ortes emprendidas por Galiza Nova, a da autodeterminación, con dúcias de
actos públicos , concertos , material gráfico, exposicións itinerantes, magostos, recollida masiva
de asinaturas , etc. , e que está
achegando a mareas de mozos
e mozas ao nacionalismo, mal
que lles pese aos sicários do
poder estabelecido. Ouvean, logo cabalgamos.+
MARTIÑO SANTOS CANOSA
(RESPO SABEL NACIO AL DE ÜRGANIZACIO DE CALIZA NOl'A)

independéncia de organizacións
soberanas. Non se trata de determinar o voto dos CAF duran- .
te o proceso, pois a representante desa organización non era
mifitante de Galiza Nova. Ollada
que fácil explicación: a UMG é
O señor lnsua, "criador, redenorganización integrante do
tor e fundador" como a el lle
CXG, pero subordina a sua esgasta definirse, creo que se tra- _
tratéxia nesta institución á de
ta da típica persoa que estudaGaliza Nova, segundo acordo
ba para ser un líder da política,
da própria UMG ratificado pola
Dirección Nacional de Galiza
ate que un bon dia as bases da
que foi a sua organización tiveNova. Por aí van os tiros. A
ronlle que cortar as asas para
UMG é unha organización inteque deixase de subir, un métograda en Galiza Nova, e asume
do que neste país se lle aplicaos acordes políticos da direcba ás galiñas para que non emción de, Galiza Nova como próprendesen voo.
prios. E isa tan maquiavélico?
Outra cuestión é o papel do naA miña discrepáncia con 1nsua
so Secretário Xeral en todo este
está no método de formular tan
asunto. Efectivamente, Bieito
a lixeira, cartas acusacións de
Lobeira non canta con voz, nen
irregularidades e manipulacións
voto, en nengun órgao de decide cartas persoas e determinasión do CXG, o que limita consida organización en concreto .
derabelmente as suas posibilidades de "instrumentalización"
O señor lnsua é a persoa medese organismo en benefício
nos indicada para realizar este
próprio. Nunca actuou o noso
tipo de afirmacións , xa que el,
compañeiro "por livre", senón
xunto con oucomo portavoz das decisións
tra
"tropa "
democraticamente tomadas pocando exeri a dirección de Galiza Nova.
cian cargos Cando exercian
Portante, toda esa literatura de
na dirección
"bieitismo" , ou a redución do
conflito a un capricho persoalísda UMG, tra- cargos na UMG
taba/an de trataban de
ta carece absolutamente de riimpor ao máis
gor. Non ten fundamento dicer
con impunidade que a culpa de
puro estilo lel- impar ao máis
s in is ta unha puro estilo
calquer proceso é dun determidinámica e
nado compañeiro, a non ser que
unhas parti- ielsinista unha
leve implícita a crítica á pouca
culares orde- dinámica.
valia, capacidade política e renanzas a batraso mental do resto de compase de imposiñeiros e compañeiras que concións, até que
formamos Galiza Nova. E a iso
as bases , dunha org·a nización
non estou disposto.
démocrática, onde a xente ten
critérios próprios e colectivos
Máis grave é a denúncia gratuíimposíbeis de manipular, por
ta de pacto Galiza Nova-Nuevas
moito dirixista que haxa, cortáGeneraciones. Ou a militáncia
moslle as asas.
do BNG ere máis na La Voz de
Galicia e nos seus infúndios que
á organización na que milita, ou Emílio lnsua estivo praticando a
antidemocrácia de tal xeito que
xa todo carece de sentido. Non
íntentou incluso destruir desde o
se pode por carecer de liña argumental argüir escures pactos
"poder" unha organización, e
agora vennos co conto da manicoa organización xuvenil do PP.
De talquer xeito, para quen leve
pulación. Estas acusacións non
un seguimento da liña política
.me parecen máis que unha venganza probe, a volta ao mundide Galiza Nova, non será difícil
decatar-se de que non só nunca
ñ o da poi ítica poi a portá de
existiu connivéncia entre ambas
atrás, cun ataque odioso contra
da UMG e alguns dos seus milias duas organizacións, senón
precisamente todo o contrário.
tantes. Tamén me parece que
e-mev consello: comecemos- a 'as 11ases de análise que ten

A Emílio Insua
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Emílio ao respeito do CONXUGA son moi personalistas.
Tampouco, señor lnsua, podes
exixir (prática tua habitual) a ninguén, e menos a unha organización, retomar temas meiante
cartiñas, e menos dubidar do
critério dunha organización á
que ti non pertences. +
XURXO ÁLVAREZ
(MEMBRO DA UMG)

Mais sobre a
pretensión da
R.A.E.
Despois de ler o resumo que a
R.A.E., baseándose na teoría do
estado da língua castellana "Española", entre aspas, quero boamente puntualizar:
Por que clase de homes das letras pode estar formada a
R.A.E., cando pretenden implantar unha língua allea dentro dunha comunidade cunha língua
própria.
Como se vai poder talar de convivéncia, solidar i edad e ,
cando
a
R.A .E. , ainda Q
RAE
a finais do séue a ' s~
culo XX , non dé unha voltiña
se decatou de
que o Estado polos diversos
Español é plu- povos de Suíza,
ricultural?, onde está o res- e·verá que
peito a gale- significa
gas, cataláns
e
bascas , "convivéncia
cando se nos lingüística"
quer facer des apare ce r a
nosa identidade própria, ou
acaso a língua non é a identificación dos pavos?
Cal será a posición do Reí das
Españas Juan Carlos, despois do
prémio outorgado á sua persoa
pola Confederación Helvetica
"Suíza", en defensa das culturas
minoritárias do Estado Español?
Que a R.A.E., se de unha volti ña polos diversos povos da Suíza, e verá que siRnifica esa palabra que eles tanto usan, "convivéncia lingüística", para asi decatarse da sua solidariedade coas outras línguás do estado.
Que a R.A.E. se disolva e que
sexa novamente formada por
homes modernos capaces de
ver dunha vez por todas a realidade da diversidade lingüística
do Estado Español, e que estas
sean respeitadas polo que representan.
Como galega aproveito estas liñas para dicerlle a todos os galegos de boa fe que os povos
sen língua non existen, e que
Galiza non está morta, e o noso
sacrifício repercutirá nas futuras
xeracións de ter un povo libre e
sen imposicións.
Por último quera dicerlle ao señor Regueiro, a quen representa
e principalmente ao Presidente
da Xunta, señor Fraga, cando
din representar a todos os galegas deben excluirme a min porque non me representan en
nengun conceito.+
XOSÉ DOMINGUEZ

. . , . .(~¡sc~~\?y1~)

MISOXÍNIA
NANJNA SANTOS

En entrevista recente, Elias Yáñez, presidente da Conferéncia
Episcopal Española, reafirmaba a posición da hierarquia da
igrexa católica perante o sacerdócio feminino: Non, nunca, endexamais!
Os pasos dados pola igrexa anglicana que espertaron expectativas entre diversos sectores de católicos, só fixeron que os mandatários e gardadores das leis apostólico-romanas se reafirmasen na sua inamovíbel, misóxina e antidemocrática posición.
Xa na igrexa postconciliar algunhas voces se ergueran en defensa do acceso das mulleres ao ministério sacerdotal e hoxe
en dia son moitos os católicos e moitas mais as católicas que
non ven con bons ollas que a xefatura da sua igrexa se atr.incheire nunha posición que por outra parte pertence á tradición
e non ao dogma.
Seguro que paga rememorar que 100 anos antes, en 1868 para
máis exactitude, a nosa compatriota Concepción Arenal tivo o
valor de se pronunciar favorabelmente sobre tema de tanto calado nun tempo e nun país onde dominaba o fanatismo.+

Explicación
dunha Medalla
A interpretación tan procaz como fantástica que Xesus Ferro
Ruibal fai dos dados achegados
polo 'Mapa Sócio-lingüístico' no
seu artigo "¿ Vaí marre-lo galega?', publicado en La Voz de
Galicia o 27 de Novembro de
1994, explica toda unha Medalla
Castelao (Medalla Pastelao ou
algo asi, como ben dixo un dia o
bon do Carrabouxo). +
RAFA VII.LAR
(CEE)

'Non' parlamentar
a filoloxia galega
na Coruña
O Claustro da Universidade da
Coruña, o 13 de Novembro de
1993, aprobou a proposta de solicitar a implantación de Filoloxia
Galega dentro do mapa de titulacións 1992-96. O 18, o Reitor
Magnífico da mesma Universidade declaraba: "Hubiésemos
preferido alguna fórmula para intentar agilizar este tema antes
de los debates de las titulaciones, y por eso se. incluyó el pun-

to correspondiente en el orden
del día, pero el claustro solo
presentó, y aprobó, la propuesta
de pedir Filoloxi~ Galega en el
marco del nuevo mapa, y así lo
haremos". Vai alá un ano.
O 23 de Novembro do actual debateu-se no Parlamento a. ModÓti
resultante dunha Interpelación da
deputada Pilar García Negro que
comentarnos
nonº 648 de A
Nosa Terra. A
deputada insta- As razóns que
ba á Xunta a;
1.- Levar ao
próximo Consello Universitário a implan tación de Filo1ox i a Galega
na Coruña.

deu Daniel
Barata, só
poden explicarse desde quen
sabe que nada
do que vai dicer
transcenderá ·
fora da Cámara.

2.- Reclamar
da Universidade da Coruña
o cumprimento do aprobado polo Claustro o 13 de Novembro de 1993.
3.- Promover o imediato funcionamento da devandita licenciatura para o curso 95-96, habida
con ta de que existe a infraestrutu ra necesária para impartí-la.
O PP non aprobou a moción. As
_razóris que deu o seu portavoz,
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Daniel Barata, só poden explicar-se desde a postura de quen
sabe que nada do que vai dicer
transcenderá tora da Cámara.
-Se a sua resposta fose transmitida pola TVG ou recollida. nos
meios de comunicación, non ou- ·
saria afirmar que abonda con Filoloxia Galega en Santiago pola
dinámica de emprego. Todos os
licenciados destinados ao ensino saben que os únicos quepoden traballar en canto rematan a
carreira son os de Galega grazas á política de "Cursiños" da
Xunta. E tampouco afirmaría
que o governo non insta á Universidade da Coruña a implantar
Filoloxia Galega porque non quer "alterar o procedimento legal", xa que iso levaría a pensar
que foi a mobilización nas ruas
o que lle fixo alterar o devandito
procedimento legal e instar á
Universidade de Vigo a reimplantar Físicas en _Ourense.
Non fai falta ser moi espilida para tirar conclusións:
-que a Xunta manteña a titulación de Filoloxia Galega en 34
Universidadés -estranxeiras pero
non na da Coruña é unha tomadura de pelo á sociedade galega.
-ao Claustro da Coruña, se non
pensa facer nada ao respeito,
máis lle valía disolver-se e asi,
polo menos, salvaba a dignidade.
- a Xunta de Galiza, máis unha
vez, desmente a sua "responsab i l idade de prestixia-la lingua·
galega e de promove-lo seu uso
na sociedade" declarada por
Fraga O 28 de Xuño de 1993.
- se os meios de comunicación
cumprisen a sua función, non
seria tan doado que imperase a
razón da sen-razón.
E a nós, poda que nos quede
máis que o direito ao pataleo,
pero polo menos pataleade, porque quen cala, consente. +
LAURA TAT6
(A CORUÑA)

Un país de
litigüístas
Recentemente lin ·un libro ("Parzamiques" de M. García Galano.
1993, ed. Xeira) que mália o seu
escaso interese literário ten unha certa importáncia sócio-lingüística xa que é o primeiro que
se edita seguindo unha "Proposta de Normas Ortográficas del

Xesíitas, porque
mesmo Alonso
Montero confesa,
nunha entrevista
para La VÓz, que el
• está a f alar coa
xornalista en
castellano. Pero hom !
Despois do feito no
franquismo, non era
máis doado agora
facer un esforciño.

E outro tanto se
pode dicer da
entrevistadora,
Carme Parada, que
é dunha aldea de
Sárria. A cousa
debia ser como
quen escoita a dous
chineses talando
en arameo.

E seguindo con
isto do idioma, que
case parece unha
contínua
necrolóxica,
tampouco estiveron
para esf orzos os
que homenaxearon
ao Zeca Afonso en
Compostela. A
meirande parte do
acto foi en
castellano. Estache
boa a navalla.

Está maliño o
Líster. Ese galega
que defendeu
heroicamente á
República e ao que
Luís González
Tosar chamaba "o
noso xeneral". Era
de agardar que
agora lle fixese
unha semblanza
desde a emoción e
o recordo. Pero non
f oi asi, cando
menos á altura de
redactar estas liñas.
O que se pode ler
en cámbio é o seu
artigo no semanário
Galicia en el
Mundo,. no.,que.d.i .
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que a galegüidade
no mundo e o futuro
de case que un
millón de galegas
emigrados "ninguén
o entendeu con tan
bon sentido, con tan
sábia emoción,
como Manuel
Fraga lribarne".
, Semella que o
Tasar, desta volta,
trabucouse de
xener.al.

>[

Di a prensa que o
voto noruegués ·
contra a entrada na UE é "conservador":
o _73°/o dos
mariñeirqs (claro), o
75o/o dos
agricultores (claro).
Pero o groso do non
concentrouse tamén
entre as mulleres
(en fin) e entre os
mozos de idade
comprendida entre
os 18 e os 24 anos
(???) .•

Gallego-Asturiano", editadas pela Xunta de Asturias ·no 1993.
Con estas normas o galega coido que pasa a ser polo menos a
língua europea con maior número de propostas normativas: Normativa Oficial ou Autonomista
(1982), Normativa Reintegracionista de Mínimos ou da Xunta
Preautónomica (1980), Normativa Reintegracionista de Máximos
ou da AGAL (1983), e agora unha Normativa del Gallego-Asturiano (1993). E
amais están os
que simplesmente propo- Con estas
ñen que usemos a Normati- nonnas, O
va Portuguesa . galego pasa a
actual (1990). ser 8 língua
Abofé é unha europea con
peniña _ que
sendo tan pou- maior número
cos sexamos de normativas
tan doados ao·
desacordo. Por
veces penso
que detrás de cada escritor galega hai un lingüísta frustrado. Non
vai sendo hora de exixir un acordo de vez, se non para a eternidade si polo menos para comezar o vindeiro século?

das recentemente saturadesnos com as opinións supostamente críticas de aqueles que
no dia a dia colaboram e cobram dos organismos oficiais
responsáveis da desfeita (quer
XoAN PIÑEJRO
em soldes, quer em prémios
Aquel ultraconservador enlordado na caza de bruxas que res- sua fidelidade). Retiro-me a
como Alfredo Conde,
pondía ó nome de Walt Disney, pode estar ben contento na cu- pessoas
García Sab~ll, Antón Santamabeta de ultraconxelación onde se conserva. Case trinta anos rina, Carlos Casares, ... De predespois de finado o inventor do rato Mickey, o Reí León·recada senga maioritária nas citadas
millóns por moreas, e faino, _máis que nas pantallas, na ilimita- páginas, mentres os sectores
da serie de obxetos propios do merchandising que teñen ó le- mais comproonciño como tema. Así, os país que hai dous anos i:nercaban metidos com o
dinosaurios xurásicos, agora danlle gusto ós cativos acarrexan- processo normal izad ar,
Botárom en
do q1chorros de león que pagan dereitos á casa Disney. Unha margem das
pasta que se di.
prebendas ofi- falta
ciais, viu redu- representantes
¡Disque, pastos a escoller o obxeto líder en vendas, os expertos zida a sua voz do sector mais
de Francisco
. 1 non optaron polo león grande, que parecía o da Metro e resultaRodríguez,
Pi- castigado pola
ba cachazudo de máis. Apelaron á infalible sensibleiría do leoncilar Garcfa Neño neno, moito máis delicado e vendible. É o signo dos tempos. gro e pouco política
tnais.
Para oficialista: o
Algo parecido deberon pensar os asesores correspondentes além destas
cando celebraron que _o chamado león de Vilalba se retirase da duas significa- reintegracio·
escea estatal para deixar paso a un cachorriño moito máis tenro . das personali- nismo.
á vez que funcional. Mesmo non faltou quen dixo que aquel só dades, o certo
é que se botáera un gran león porque lía canto libro topaba por diante.
rom em falta
representantes do sector mais
Agora só falta topar o leonciño autonómico. E o que o merchan- castigado pola política oficialisdising demanda. E se cadra conviña ir avisando á casa Disney. •
ta: o reintegracionismo. Será
que nom tem nada a dizer do
caminho que está a seguir o
con esta discórdia? +
galega?

LEÓNS

a

a

a

Disque o basca se divide en -oito
dialectos, mais xa hai tempo que
se pux'eron de acorde nun estándar (euskara batua) malia existiren fortes diferéncias entre eles.
Da normativización do catalán,
mellar non talar para non nos
avergoñarmos de máis. E mesmo a ben próxima língua af:)turiana conta xa cun estándar unani- ·
memente recoñecido desde
1981; que se ben admite variantes, estas non chegan á marfallada que se está a dar no galego.
Realmente é tan difícil chegar a
unha certa coeréncia entre as
duas tendéncias normativizadoras dÓ noso idioma? Quen gaña

~

LOIS

C.

CARBALIAL

(MADRID)
1
1

FE DE ERROS

:

Na reportaxe do número anterior, "A indústria audiovisual galega move 23.000 millóns", informábase de que a
TVG ofereceu 60.000 pesetas polo pase da curtametraxe Un café de olios verdes
dando a entender que tora
emitida, cous·a que non sucedeu finalmente.+

:
:
:

1

1

:
:

A Nasa Terra e o
reintegracionismo

Nom pretendo com esta carta
discordar da Nossa Terra polo
seu compromisso contrastado a
prol do nosso i~:iioma, e confirmado nas últimas semanas com
o seu seguimento e denúncia da
política agressiva que desde a
Junta e o Estado esta sofrendo
o galega.

1

:
:
1
1

Quero apenas reclamar umha
maior pluralidade, já que, talvez
por dar imagem de "aperturismo", nas er:itrevistas apareci-

É fundamental a uniom de
quantos rechagamos a política oficial em matéria linguística, desde o respeito das escolhas gráficas, mas fazendo
frente comum na conquista de
usos para o galega. Devemos
deixar de parte as exclussons
em todos os ámbitos, pota
parte que atinge a este samanário, espero que fagades um
esforc;o de apertura, e nom
precisamente pára o oficialismo ... +
}OAM

CAsnNeE1RA

(COMPOSTELA)
L----------------------J
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apoio a Cuba e a condena ao bloguerra fria", de "distensión", dun
tal que afectou duramente á caliconquistas da Revolución. Non
O encontro de
queo. Viñeron costeandose os
mundo unipolar, que perigo pode
dade de vida da povoación. Non
pechou unha escola, a atención
seus gastos, a coñecer de perta a
quedou esfera da vida que non
médica seguiu brindándose, insignificar esta pequena illa de
solidariedade
apenas once millóns de habitanrealidade cubana. Estiveron nas
sofrese. Moitas indústrias pechacluindo o plan do médico da famites para a seguridade do seu veruas. Conversaron libremente cas
ron por falta de matérias primas,
lia. A cultura e o deporte cubanos
visto por un
persoas, viran o bo e o malo. Preciño norteño? O certo é que a acseguiron gañando lauros. A indúsa industria azucareira e a agriculguntaron, indagaron, manifestatual administración non cambiou
tria farmacéutica e a bio-tecnolotura decaeron vertixinosamente e
galego-cubano
as· causas. E, pergunto: Hai direironse, e sobretodo, aunaron intecon iso, a alimentación do povo.
xia désenvolveuse a pasos axi-

Non é a primeira vez que, desde
as páxinas desta publicación, se
me brinda a oportunidade de salvar os miles de quilómetros de
distáncia que nos separan, e dirixirme a vós para comentar, ou
máis ben reflexionar verbo da realidade cubana.
Un feito, a meu xuízo histórico, foi
esta vez o detonante: a celebración na Habana do Primeiro Eacontra Mundial de Solidariedade
con Cuba, que. acolleu a máis de
3.000 delegados de 109 países.
Na miña calidade de galega residente en Cuba, fun neste caso,
ao igual que o povo cubano, antitrión do encentro, polo que deixo
aos representantes da delegación galega a tarefa de narrar todo o vivido durante os días que
durou o encentro. Sen embargo,
non me podo substraer á responsabilidade de facervos partícipes
de certos pensamentos, que, sen
dúbida nengunha, son tamén o
sentir deste pavo.

...
;

1
1
1
1

Non dubido que moitos dos leitores coñezan calé a realidade cubana hoxe, pero considero que
non sobra recordar unha vez
máis que, coa desintegración do
campo socialista e a desapariCión da Unión Soviética, a economia cubana, sofreu un golpe mor- .

As medicinas comezaron a escasear, as roupas e o calzado tamén. A falta de combustíbel, pode dicerse. que a maior das afeetacións paralisou praticamente o
país, desde as fábricas até o
transporte público. Os "apagóns",
nome con que o pavo denomina
os cortes eléctricos, fixéronse
presentes no fogar cubano, en visitas que chegaron a se prolongar en ocasións por catorce horas diárias.
Sen embargo, estas dificuldades
non intimidaron o ánimo dos cubanas. A imensa maioria do pavo
pechou filas xunto ao governo e
ao · seu entrañábel líder e analis.ouse con serenidade a grave situación, deseñándose estratéxias
novidosas que ·permitisen levar
arriba a traumatizada economía,
en meio do bloqueo que os Estados Unidos de Norteamérica ten
imposto a Cuba desde hai máis
de trinta anos, e que lonxe de
debilitar, recrudeceron nos seus
vaos intentos de afogar a Revolución Cubana.
Ninguén pode deixar de se admirar ante o feito de que unha pequena nación coma esta, do Ter· ceiro mundo por demais, pudese
· resistir, sen se render, o sítio que
lle impuxo o país máis poderoso
do mundo. Por moi difícil que foi e
é a situación, prese~váronse as

1

gantados e apesar de todo, a vacina cubana contra a hepatite-B e
contra a meninxite xa salvan vidas
en países da América Latina.
Certa é a afifmación de que nunca antes a Revolución· Cubana
atravesou por unha situación
máis difícil. O governo adoptou
unha série de medidas encamiñadas a recaudar o exceso de
circulante e promover unha maior
productividade.
Houbo tamén
unha apertura
ós investimen- Este
tos do capital transcendental
extranxeiro.
Empresas mix- encontro foi
tas, corpora- unha inxección
cións, etc. foron creadas. de optimismo.
Unha boa parte
delas no sector
turístico que se
atopan en pleno desenvolvimento. Son moitos os empresarios
que no mundo quixeran pechar
negócios con Cuba, sen embargo, a extensa man do bloqueo
chega a eles e non todos son os
que obviando a presión se impoñen e pechan o contrato.
Sempre que se toca o tema do
bloqueo se impón unha pergunta.
Por que? Sempre estivo latente
esa interrogante, pero nestes
momentos de "desaparición da

to a que unha nación bloquee a
outra polos motivos que sexa, limitando o acceso de medicinas,
·de alimentos, de combustíbel ao
país, sen importarlle se a un neno lle falta o leite ou un ancián
marre por falta dunha medicina,
afectando, repito, á calidade de
vida de todo un pavo? Con que
direito falan eses señores de direitos humanos?
Recentemente, por terceira vez,
no seo das Nacións Unidas, aprobouse por abrumadora maioria unha moción de condena ao bloqueo. Miles e miles de voces alzanse no mundo en defensa do
pavo cubano. Governos e persanalidades amgias de Cuba, interceden ao seu favor. Sen embargo,
nen exixéncias, nen razóns, nen
peticións lograron, por agora, que
o xigante do Norte quite as suas
pautas de enriba da pequena illa.
Cuba, non obstante, non decaí no
seu empeño e altiva, érguese unha vez máis por sobre a~ dificuldades, segura da sua vitória. Os
pavos do mundo non a deixan
soa. Os movimentos de solidariadade multiplícanse. Unha proba
certa diso foi este colosal encontro de tres mil persoas de lugares
tan diversos do planeta, de diferentes ideoloxias e credos, de linguas diferentes, culturas diversas, cun denominador comun: o

lixencias para buscar formas concretas de romper o bloqueo, tanto
o bloqueo material como o das
ideas, que non é memos impartante: a desinformación, ben sexa
por omisión, .ou ben, por terxiversación da realidade.
Este transcendental encontro foi
por outra parte unha inxección de
optimismo e de confianza para o
pavo cubano, que, inmerso nos
seus problemas, fixo un alto e
puido comprobar unha vez máis
que salvar a Revolución é xa un
compromiso contraído con todos
aqueles que no mundo soñan
cun mundo mellar.
Agradezo desde estas páxinas os
esforzos que faceis nas vasas
campañas de solidariedade. Cada
doación que chega a un hospital,
a un centro escolar, cada manítestación de apoio, cada grito de
Viva Cuba! e Abaixo o bloqueo!,
cada puño alzado, é un brazo que
axuda a este pavo a sair adiante e
crédeme: Salvar a Cuba é más
que salvar un pavo. É salvar un
ideal, é salvar a esperanza.
E despídome como fixera o inesquecíbel Ernesto Guevara, o Che,
Dei ca a vitó ria sempre ! +
FRANCISCO REI BALBIS

(A HABANA)
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A Xunta desequilibra a balanza en favor da
Orquestra da Comunidade frente á Sinfónica de Galiza
Discrepáncia de músicos e críticos sobre a posibilida<;le de manter as duas f ormacións
• XOAN M. ESTÉVEZ

~:- } ..--~,,.

O anúncio da criación
da nova Orquestra
Sinfónica da
Comunidade
Autónoma Galega
motivou no ambiente
musical galega unha
polémica, na que a
Xunta é alvo das
críticas por dous
motivos esenciais: a
Administración
autonómica descoida o
financiamento dos
Conservatórios e da xa
existente Orquestra
Sinfónica de Galicia,
con dous ano de
actividade, mentres se
dispón a colaborar no
orzamento desta nova
formación orquestral.
A Consellaria de Cultura non se
quedou curta na decisión de escoller un bó director para a nova Orquestra: o alemán Helmuth Rilling
será o home da batuta, que desta
foana vai afianzando o seu vencello a Compostela, xa que Santiago
é, no Estado e pañol a ede da
Bach-Aka.demie, obra do mentado
director.
Mentre tanto, cómpre reparar no
de tino da xa de aparecida Xove
Orque tra Galega, dirixida no seu
tempo por Joam Trilbo, e xérmolo me mo ne ta última xeira da
nova Orque tra que e no anúncia. Trilho negou e a facer declaración obre a matéria, mentre o
mu icólogo Xoan Manuel Carreira alienta que e te novo pa o por
parte do govemo autonómico evidéncia o "enorme fraca o do proxecto de Trilho. É a crónica dun
de astre anunciado".
Apuntando na desatención que
desde a Xunta ven sofrindo a Orquesta Sinfónica de Galicia, Carreira manifesta que "o Concello
de Santiago ten todo o dereito do
mundo a facer o que 11~ ~te, pero
si que hai que opinar en cámbio
dos cen millóns anuais concedidos
pola Xunta á nacente Orquestra.
Neste momento ten razón o Alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, cando se queixa da xustiza
distributiva".

Sen saida para xóvenes
músicos galegas

Enrique Rojas, xerente da Sintónica, non comprende a marxinación da Xunta a "unha formación disfrutada por toda Galiza". Joam Trilho perdeu o seu protagonismo
na Orquestra da Comunidade Autónoma. Xoán M. Carreira di que "ten razón o alcalde da Coruña cando tala de pouca xustiza distributiva" e Tomás Camacho que "a
ANXO IGLESIAS
Escola de Altos Estudos Musfcais é unha competéncla cuns conservatórios sen dotación económica".

conformando a realidade social do
Paí ". Ne te senso, Camacho salienta a competéncia interna que
e fai a Administración a si mesma, xa que parella á nova Orquestra e tá previsto criar unha Escola
de Alto E tudos Musicais, que
contrastaria coa realidade terceiromundista dos conservatórios galego , aos que se lle adoita regatear
orzamento co que satisfacer as
suas necesidades mínimas, "en
Vigo, por exemplo, ternos un Auditório impresionante, pero non
dispomos de butacas", comenta o
guitarrista e pedagogo, que, non
obstante, mantén unha breve marxe de optimismo cando di: "todo o
que sexa facer cousas, ben vido
sexa, pero temo que é a costa dunha Orquestra de base, feita con
músicos galegos, como era a Xove Orquestra. O que artellan como

alternativa é unha obra faraónica,
criada para a galeria".
Rodolfo García, director do outro
Conservatorio Superior galego, o
da Coruña, coincide na valoración
co seu colega vigués: "ternos problemas ecoitómicos graves e non
poden meterse en proxectos dese
tipo. A Orquestra vaise criar desde a Conselleria de Cultura e üós
dependemos da de Educación, pero supónse que deberan estar coordenados".

Localismo
Outras opinións ahondan nun certo
localismo, verbo da xa existente
Orquesta ·Sinfónica de Galicia,
criada hai dous anos en A Coruña
pero cuxa actividade se extende
por toda Galiza, chegando a collei-

tar grandes éxitos fóra do noso País. O seu xerente, Enrique Rojas,
salienta a ledícia coa que se recollen críticas como as recebidas recentemente en Barcelona, onde un
xornal titulóu A leición galega a
respeito dun concerto que a nosa
formación orquestral deu naquela
cidade. Rojas é Presidente da Asociación Española de Orquestas
Sinfónicas, que constituen vintecatro agrupacións, e mália o seu nome está aberta á incorporación de
orquestras de fóra do Estado Españctl. Como home vencellado a este
mundo pensa que a criación da nova Orquestra "non é nen boa nen
mala"; fai constar que a actual Orquestra "está financiada na cidade
de A Coruña e é disfroitada por
habitantes de toda Galiza, razón
pola cal non entendo esta marxinación da Xunta, cando ademáis o

Govemo autónomo nos reclamou
para actos institucionais, aos que
naturalmente acudimos".
Máis sinxelo no seu razoarnento é
o crítico Xulio Andrade, que ven
de exercer en París de corresponden te da revista especializada
Scherzo: "cando existe algo en A
Coruña xorde a competéncia. Se
ternos unha Orquestra que é orgulo de todos os galegos, non vexo
por qué criar outra". O Concello
de Santiago beneficiase, polo que
se ve, da colaboración dunha
Xunta que destina un orzamento
para esta nova Orquestra , que naturalmente tamén recebe o apoio
económico das arcas· municipais,
mentres que a actual de Galicia,
con sé na Coruña, adoece ct·o
apoio autonómico (apenas 5 millóns anuais). +

UN ORZAMENTO MAL REPARTIDO
X.M.E.

O musicólogo coruñés lamenta
que durante a existéncia da Xove
Orquestra Galega non se escoitara a queixa dos becários po1a
sua mala calidade, mentres Tomás
Cámacho, director do, Conservatório Superior de Vigo, comenta que
a Xoven Orquestra era a saida para moitos músicos que se formaban nos centros de ensino: "viña

O nacimento da Orquestra Sinfónica de Galiza,
da man do concello de A Coruña, sorprendeu
no seu dia, pero logo da sua traxectória en x.e- '
ral unanimemente aplaudida, compria que a
Xunta lle dese apoio sen convertir en polémica
o que debía ser colaboración.

canta pola denominada torpemente Orquestra
da Comunidade Autónoma. Se á patrocinada
desde A Coruña apena,s lle entrega a XUnta 5
millóns ao ano, a nova formación reconvertida
vai contar cun orzamento total de 469 millóns
anuais, dos que a Conselleria de Cultura aportará 100.

Nos orzainentos de ambas formacións é moi qiferente o papel da Xunta, qu~ claramente se de-

Ao tempo que nace esta nova reconversión da

Orquestra da Comunidade Autónoma, queda finalmente sepultado o proxecto da Xove Orquestra, e aparece, no escasamente dotado panorama galego da formación musical, unha Esca la de Altos Estudos Musicais, que paradoxicamente aumenta a desorde, pésia a sustentarse
nas persoalidades dun Helmut Rilling e un Maximino Zumalave, este último outrora director
da Sinfónica de Galiza. +
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DIAS
reuníronse en Moni;ao, seguindo
unha indicación do encontro
homónimo dos cine-clubs das
duas bandas do Miño, que preveía
a realización dunha mostra anual
·non competitiva dos dous paises.
Basicamente o encontro reduciuse
á realización destas proxeccións,
sobranceando a visión de "Os
salteadores", o filme de animación
de Abi Feijoo, recén premiado en
Valladolid, que está na selección
prévia dos Osear do xénero neste
1994.

• Deserto o De
catro a catro

,°ti

..
1

O prémio do concurso de carteis
publicitários Café De Catro a
Catro quedou deserto unha vez
vistas as obras apresentadas. O
xurado estaba composto por
Francisco Mantecón, Xavier
Martínez e Xosé Manuel Estévez.
Concedeuse unha mención
honorífica á obra Mosaico de
Anxo M. Rodríguez.•

O debate permitiu poñer de
manifesto as dificuldades de
financiación que atopan os
criadores portugueses e galegas, e
adiantouse unha nova cita para
aprofundar nos contactos, en
Agosto próximo en Vilagarcia.t

• La Polla Records
actuan na Galiza
cun novo disco

•Poesia de
Novoneyra en
América

O vindeiro Sábado 10, La Polla
Records ofrecerán unha actuación
na Sala Leston de Moaña. As once
e media subirán ao cenário
Femando, Abel, Txarli, Sumé e a
voz inconfundíbel de Evaristo
despois de quince anos dos seus
primeiros concertos. Desde
aquela, moitos non quixeron
voltar a contratalos porque as
letras que cantaba Evaristo
provocaban "disturbios" na
· mocidade. Voltan a Galiza cun
novo disco, Bajo presión pero coa
mesma consigna de sempre: "se
non hai esperanza, polo menos hai
vinganza". O grupo de rock basco
estará acompañado no concerto
polos galegas Kaos. •

•Música de
Emilio Cao para
o coreógrafo ·
Daniel Goldin
O compositor Emilio Cao e a
Compañia Alemana de Ballet
Contemporáneo de Daniel Goldin
están a facer as xestións necesárias
para coordinar un espectáculo
conxunto. Goldin xa utilizara a
música de Cao nalgunhas das suas

Emilio Cao porá música ás coreografías de Gotdin.

coreografias, polo que decidiu
contactar con el para que tocase en
directo no espectáculo. Goldin
reside en Alemania ainda que é
orixinario de Bos Aires e foi
precisamente perante unha xira
galega dunha compañia arxentina
cando coñeceu a música de Emilio
Cao. Coas composicións A
peregrinación e A sombra e a lua
gañou, respeitivamente, o prémio á
Mellar Coreografia no Concurso
de Artes e Ciéncias de Arxentina
en 1986 e o premio á mellar
coreografía de grupo no "Cqncurso
lntemazionale de Coreografía Cittá
de Caglieri", en 1992.+

X ornadas do Humor en Pene. As
seis da tarde inaugurarase a
mostra do debuxante f alecido I vá,
autor das tiras de Historias da
puta mili e Makinavaja e
apresentarase o Sapoconcho,
boletin do Museu do Humor de
Pene. Dous debuxantes da revista
El Jueves, Kim e Vizcarra, darán
unha charla e despois farase a
entrega dos prémios "O humor na
escala" e "Curuxa do humor". As
oito do serán e, pechando a
xomada, actuará o Mago Antón.•

• Xornadas do
Humor en Fene

• Celebrouse a I
Mostra LusoGalega de
Audiovisuais

Perante o serán do Domingo 18 de
Decembro, terán lugar as X
·

Cineastas, videastas e cineclubistas galegas e portugueses

LEMBRANZA DUN MÚSICO COMPROMETIDO
NA MORTE DE FERNANDO LOPE?-GRA\:A
TERESA CASCUDO

O pasado 27 de Novembro morreu no seu domicílio
. de Parede, nos arredores de Lisboa, o compositor Fernando Lópes:-Grai;a. Nado no 1906, Lópes-Grai;a foi
unhas das figuras máis relevantes da vida cultural portuguesa <leste século. Home de
gran cultura, nunca separou a
actividade artística da participación como cidadán na sociedade • • • • • • • • • • • • •
civil. A sua integridade e retitude intelectual serviron de exemplo durante os longos anos da
ditadura salazarista convertíndoo nun símbolo da resisténcia
antifascista mesmo despois do
25 de Abril.

Dúas das suas contribucións decisivas á música erudita
portuguesa foron a utilización sistemática de material
popular, da música rústica, na elaboración de obras para salas de concertos e a sua exploración da prosódia
do portugués na sua longa produción de cancións para solistas
e para gnipos corais.
••••••••••••
Foron case oitenta e oito anos
de traballo infatigábel, morreu
con revisións pendentes sobre o
seu escritório, para dignificar a
música portuguesa facendo accesíbel o repertório contemporáneo en Portugal ~ proporcionando ao. seu país un imprescindíbel património musical,
un património que é de todos.

'A sua integridade e
retitude intelectual
serviron de exemplo
durante os longos
anos da ditadura
salazarista.

Lópes-Grai;a participou nos
consellos de dirección de várias
publicacións periódicas e mu~ti
plicou a sua actividade de pedagogo en clases, conferéncias e
diversas obras literárias. Membro do Partido Comunista Portugués desde a década dos cuarenta, a sua
produción conta con várias séries de cancións de combate político, que se popularizarían baixo o título de
Can96es Heroicas.

Morreu un artista ao que nada
do humano era alleo. Coas suas
palabras: "um artista sem deixar é certo de ser homem
e sem separar a sua arte do hornero e de todo quanto
ao homem diz respeito ou interessa profundamente: os
seus problemas, as suas lutas, o seu destino , a sua
condi9ao social". •

O Diada Poesia Galega en
América será adicado este ano ao
poeta do Courel, Uxio Novoneira,
segundo decidiu o Patronato da
Cultura Galega en Montevideo.
Esta institución ven adicando un
día, desde hai anos, a un poeta
galega. A homenaxe a Novoneira
terá lugar no salón de actos do
Patronato o Sábado 17 de
Decembro ás oito do serán e
consistirá nunha conferéncia sobre
a obra do poeta do Courel e un
recital a cárrego do grupo de
teatro da institución.•

•Desde Galicia
para o mundo
non respeita os
topónimos
O Consello Asesor de RTVE en
Galiza elaborou un informe sobre
a programación da rádio e
televisión estatal para o noso país
perante este último catrimestre do
ano 1994. O estudo pon de
manifesto a pobreza en tempo e
comidos que se lle adica aos
informativos galegas de RNE en
Rl eR5. Asímesmo, advirten á
dirección do programa de TVE-O,

Desde Gaficia para el mundo, qu~
a redacción non respeita os
·topónimos galegas, incumprindo a
Lei de Normalización Lingüística.

Mario Lopez Rico e Encarna
Otero, membros do Consello polo
BNG, destacan nun informe
rexeitado polo i:esto dos membros,
do PP e do PSdeG-PSOE, que este
programa ten unha finalidade
propagandística ao servizo da
Xunta e do PP e que esquece un
dos patrimónios culturais máis
importantes do país, o idioma.•

Miguel Castelo.

• Prémio para
O desexo de
Miguel Castelo
A curtametraxe do director galega
Miguel Castelo, recebeu o Gran
Prémio do Cine E pañol no
Festival de Curtametraxes e
Documentais de Bilbao, un do de
máis prestíxio dos celebrado no
estado español. O xurado que
concedeu o galardón estaba
presidido por Luís García
Berlanga. A cinta de Castelo
poderia ser seleccionada tamén
para os Prémio Goya da
especialidade. •
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blasfémia, á aventura sexual lordenta, ao monólogo interior inocerente do bébedo, ás facécias de taverna, aos xogos de palabras e ao
desafio infantil á autoridade paterna. Todo isto, di Pérez-Barreiro,
"en forma xenial, está en Joyce". E
prosegue: "A rebeldía de Lawrence
é a do home cara a cara coa divinidade; é luciferina e non choqueira.
O irlandés blasfema e vai á misa; o
inglés que é describo explica, di
por qué e pasa a outra cousa".

A escolla
]ayee
Nunha literatura dominada durante
moitos anos pola influéncia francesa, a fortuna de James Joyce é un
fenómeno a estudar con calma e polo miúdo. No número 32 da revista
Nós viron lume uns anacos da novela cúmio do irlandés: Ulises, vertidos, como todo o mundo sabe, por
Ramón Otero Pedrayo. Vicente Risco escrebeu uha paráfrase: Dédalus
en Compostela. No primeiro volume dos eus ensaios, Domingo García-Sabell escrebeu un interesante
"James J oyce ou a loita pola comunicación total". O mesmo GarcíaSabell, no número 28 da revista
Grial publicada a versión, primeira
en língua peninsular?, de Giacomo
Joyce (era o segundo trimestre de
1970). Na mesma revista, número
26 (cuarto trimestre de 1969), Leopoldo R.L. Rodríguez publicaba unha ' Impre ión eneal de Finnegans Wake", intentando unha verión _galega do final do texto joyceano. Alvaro Cunqueiro traduciu fragmentos das M emórias do innán de
Joyce, os apartados nos que se fala
do escritor, e mais algun texto joyceano na sección "Os avisos" -todo iso no Faro de Vigo (algun deste texto , destas tradución foi republicadas en Grial). No número 92
desta revista, Alfredo Cando puña
en galega Miisica de cámara -segundo trimestre 1986. En 1990, na
colección "Clásicos do noso tempo"
das Edicións Xerais, publicábase,
en versións a seis mans de Xela
Arias, Debora Ramonde e Rafael
Ferradáns, Dublineses. Catro anos
despois, Espiral Maior na colección
Illa Verde tira do prelo unha nova
versión do Giacomo Joyce, da man
de Elvira Souto. E poucos meses
despois, Edicións Laiovento, en
versión de Vicente Araguas, entrega
Retrato do artista cando novo. A
fortuna de Joyce en galega non pode ser maior, obretodo se temo en
conta que esta non é unha incursión
polo miúdo e, de seg uro, que nos

James Joyce.

deixamos atrás importantes contribucións.
E a pegada de J oyce na narrativa
galega tamén é importante, ainda
que está por estudar. Galiza escolleu a Joyce ... frente a D. H. Lawrence, esta é unha tese-hipótese que
chimpou en 1985 Femando PérezBarreiro, desde as páxinas de La
Voz de Galicia, nun artigo "No
centenario de D.H. Lawrence, unha
escolla para Galicia" (19 de Setembro de 1985). No seu brillante artigo, Pérez-Barreiro facia unhas consideracións xerais de por que Lawrence non é cómodo "para as feministas preguizosas nen para os preguizosos de toda caste", entre estes
últimos unha esquerda que falou de
"proto-facismo" no escritor inglés,
unha esquerda "que pensou que ser
de esquerdas é 'natural', cando é
cousa que precisa de superación e
esforzo ético, ben caro pagou o seu
erro". Máis consideracións fai Pérez-Barreiro, sobre Lawrence e outros temas sempre relacionados, porén, coa obra laurenciana. E, recordando a P.R. Deavis (D H. Lawrence novelista, Barral Editores. Barcelona, 1974), di que "ou escolle un
a Joyce ou a Lawrence. E é verdade. Son dous camiños, dous mundos espiritoais incompatibles". A
continuación, o tradutor de L. Carroll enfrenta os dous mundos: católico, anticlerical, ética que se reduce a "cumprir" ou non "cumprir", nulo cultivo da conciéncia individual, e rebeldia que se reduce á

Galiza escolleu a Joyce, segundo
Pérez-Barreiro. As causas?: un
pouco a realidade social, atenuada
polo bon sentido campesiño e
acentuada pola ridiculez vilega e
citadina. "Despois, nos reducidos
círculos intelectuais foi escolla decidida. .
Probabelmente Galiza
polo vicio enrai gañado de escolleu
apuntarse 'á ajoyce ...
última', que frente
tantas veces
nos leva a fa- a D. H.
cer os experi- Lawrence,
mentos que xa
esta é
están feítos.
Lawrence é o unha teseantídoto". Po- hipótese
lémico artigo
o de Pérez-Ba- que
rreiro, que re- chimpou
futaba toda en 1985
unha tradición
intelectual no Fernando
naso país. Que Pérezsaibamos nós, Barreiro
non ti vo resposta. Si, Galiza escolleu a
Joyce. Por esnobisµio, como aponta, en certa maneira, Pérez-Barreiro? Non eremos, ainda que poda
haber un certo grau de esnobismo
na escolla. Quizá foi escollido o irlandés porque estaba, como di o
galega, na realidade social e pareceulles (aos círculos intelectuais)
un bon instrumento para coñecer e
reflectir a realidade própria. Tamén, como non, o nulo cultivo da

conciéncia individuais nuns intelectuais que se ben ás veces o intentaron, tiñan en mentes outras tarefas (falamos dos homes de Nós,
introdutores --e "escolledores"de Joyce no país). E moitas roáis
causas que seria longo reseñar e
que cómpre estudar polo miúdo
xustifican a escolla de Joyce frente ·
a Lawrence. Contodo, persoaJmente, as miñas escollas son outras; e
penso q~e. hoxe ·p or hoxe, sendo
ambas as duas válidas para o país,
· non son as necesárias.
E Galiza escolleu ao irlandés, e o
. último exemplo, por agora, é a versión ao noso idioma de Retrato do
artista cando novo, unha novela xa
clásica do noso tempo. Unha novela que, tamén, pode servir para explicar a escolla. Na páx. 247 pódese
ler: "Escoita, Cranly -<lixo (está a
falar S. Dedalus}-. Preguntáchesme o que faría e o que non faría.
Direiche o que farei e o que non farei. Non servirei aquilo no que non
creo, chámese o meu fogar, a miña
patria ou a miña lgrexa; e tentarei
expresarme nalgunha maneira de
arte ou de vida tan ceibe e tan enteiramente como poida, empregando na miña defensa as armas que
me permito usar: silencio, exilio,
astucia". Quer dicer, as armas da
nosa tradición, ainda que -por
sorte ou por desgrácia, un pensa
que desgraciadamente- nunca levadas ao ·seu derradeiro extremo.
Talvez sexa xa hora de refutar que non significa negación, nen
ruptura- esa tradición e entrar, ou
· criar, outra nova. Pode servir Lawrence, e moitos máis. E non entanto, ler, reler a Joyce nas suas obras
"maiores", que tantos erros nos farán evitar. Xa contamos con duas
delas na nosa língua. Retrato do artista cando novo ven cobrir un oco,
e por iso só cabe recebela como se
mereceu con xúbilo e alegria. Agorasó falta que alguén -por que
non o mesmo Pérez-Éatreiro?traduza a Lawrence: non se pode
escoller o que é descoñecido. •

XGG
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Premio Blanco Amor 1994. Unha ácida crítica ó modo de corrupción capitalista;
na defensa do ser humano e da natureza. Unha novela evidenciolista e de clase.
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galego: a relación da Universidade galega de Compostela co entorno social, ou <lito en termos da
época, a galeguización da Universidade. Foi esta unha das
grandes preocupacións de Villar
Ponte, gran notario desta inquedanza xunto con Johan Carballeira. Ademáis da figura de Antonio
Sergio, destaca o profesor Capelán a¡do Rector Rodríguez Cadarso, c;uia morte, no ano 1933, supón para a Universidade galega
unha perda decisiva. A través das
necrolóxicas de Villar Ponte e
Santiso Girón podemos constatar
o paralelismo entre galeguización
e relación con Portugal capitaneada polo Rector. ·

A esperanza

do 36
Contra a
Casa da Troia
·de Antón Capelán
Non ton meloso e dóce no que se
desenrola a nosa cultura actual, a
introducción desta obra sorprende
dende as súas primeiras páxinas
polas rotundas afirmacións de
compromiso cunha Galicia inexistente para a maioría dos galegos: a Galicia fundamentada na
loita e nos soños duns mozos que
perderon unha guerra e, noutros
casos, a propia vida.
O título da obra que comentamos,
editada por Laiovento; é para os .
moitos coñecedores do clima 'natural galega anterior á guerra civil
dabondo clarificador. Nefeuto, a
xeneración que alboreaba alá polos anos 30, a dos que. se autonominaban novas, declárase. se ex-·
cepción contra o símbolo que represesentaba a obra de Pérez Lugín. Xa se abre o libro, na súa páxina 17, cunha expresiva cita de
Luís Seoane que re$ume a filosofía folclórica troiana e o seu arredamento dos problemas do país.

Pero a tuna de 1930 nada ten que
ver coa tradición destas agrupacións xa que vai ser unha tuna
vencellada á FUE, consciente do
papel social que lle compre xogar
ós estudiantes e universitarios.
Entre as páxinas 19 e 73 do libro
que comentamos discurren, polo
miúdo, os acontecementos que rodean a formación da tuna nese
curso e o seu vencellamento á
asociación estudiantil. A formación, preparativos, fins e itinerario
son seguidos con tal coidado que
o libro semella un cuaderno de bitácora dunha singladura.
Debaixo da anécdota da tuna, en
realidade podemos percibir a concienciación social duns mozos
chamados a ser os protagonistas
dunha Galicia diferente á que nos
tocou vivir e padecer. Por se os
nomes dos protagonistas non fosen reveladores (Luís Seoane,
Santiso Girón, Carnero Valenzuela... ) o ensaio pasa revista ás serenatas a persoaxes políticos como
Casares Quiroga, Leopoldo Alas
ou Manuel María González. De-

tense nos lugares que visita, o penal de El Dueso, entre eles, ou nos
cartas que donan para a Residencia de Estudiantes.
As fontes, periodísticas, van avalando cada afirmación da man de
Santiso Girón ou Luís Seoane,
principalmente.
Non podemos menos que sentir
certa carraxe, a medida que avanza a lectura deste primeiro ensaio,
polo sistemático ensombrecimento e silencio que ro- As citas
deou ós suxestivos aconte- van
cementos que enfiando
se nos relatan. unha
E se os notarios que dan história
fae son Seoane de onte que
e Santiso Girón, o libro de teñen,
rexistro é, en como quería
especial El Dieste,
Pueblo Gallego. As citas moito
van enfiando que ver coa
unha historia nosá historia
de onte que teñ en,
como actual.
quería Dieste,
moito que ver
coa nosa historia actual.
O segundo ensaio do libro, António Sérgio no Instituto de Estudios Portugueses da Universidade de Santiago, é o máis extenso
dos tres xa que abrangue dende a
páxina 77 a 227. Ten un especial
interese porque fai historia dun
dos problemas que máis preocupou ós teóricos do naciona]ismo

Se e de gran interese a reconstrucción das actividades e publicación do Instituto Portugués e
do mesmo António Sérgio, moito máis cobra despois de ter lido
o apartado relativo ó Instituto da
inmediata postguerra. As depuracións e censuras deron outro senso ó Instituto, que pasou a manter
unha retórica vacía e alleeira,
moito máis familiar, desgraciadamente, ás xeneracións de estudiantes dos anos cincuenta. Nunha obra na que non se refuga de
dar nomes, porque están nas actas e na prensa da época que se
manexa con gran coñecemento,
sorprende atopar certos nomes
míticos convertidos en dóces ser. vidores do poder.
Resulta preocupante que despois
de tantas xeneracións de estudiantes formados nas aulas da universidade, teñamos que chegar ó ano
1994 para poder completar a historia desta institución desde unha
perspectiva actual.
Queda tamén nidiamente perfilada
a sabencia ideolóxica de Villar
Ponte que soubo ver a importancia
da máxima institución docente para consolidar o galeguismo.
Se a historia da Universidade dispón dunha longa bibliografía, nada sabemos desta outra institución
estudiada no terceiro ensaio do libro, a Asociación de Escritores de
Galicia.
As atinádas observacións iniciais
que diferencian os liderazgos políticos dos culturais dan paso á historia da institución, dende as tentativas frutradas de 1930 e a homenaxe a Casal de 1934, ata 1936
que retoma a idea, unlia vez máis,
V illar Ponte.

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR

A Asocfación converterase, co
asasinato de sete dos seus membros fundadores, noutra institución eivada polo fascismo e que
botou por terra os anceios dun país que renacía.
A través da lectura deste derradeiro artigo, notamos a fraternal
presencia de Ánxel Casas e da
súa editorial Nós. A historia desta institución complétase no
apéndice coa publicación do Reglamento e dun texto de Álvaro
de las Casas.
O~ nomes que aparecen ó longo
. dos tres ensaios que integran o libro. (Seoane, Santiso Girón, Vinar Ponte, Carballeira, Rodríguez
Cadarso, Álvaro de las Casas),
ahondan para configurar unha Galicia distinta á que nos tocou coñecer e que non puido ser, porque
foi derrotada pola forza. Esta sensación de derrota escorrega polas
páxinas do libro nidiamente. Pero
aporta a gran esperanza que supón
poder coñecer o noso pasado, condición indispensable para conquerir o futuro.

Non quixera rematar esta reseña
de urxencia , breve pola propia
natureza periodística, sen facer
fincapé nun aspecto que me parece de gran transcendencia: a metod o lo x ía de traballo do autor
<leste estudio.
De maneira simplificadora poderíamos sinalar <lúas formas de invetigación e estudio: dun lado a
metodoloxía académica, rigorosa
nas fontes, pretendidamente
científica e con escasa capacidaqe dialéctica; doutra a que pretenden chegar ó coñecemento a
través de métodos intuitivos, pasionais e sentimentais. Dito en
fermos de resultado: a cultura do
tratado, frente á cultura do ensaio. Neste estudio de Capelán,
unha e outra en simbiose superadora non esquencen o compromiso ético e moral cunha sociedade
na que sobran xirias esotéricas e
eufemísticas.
Nesta primeira lectura a miña capacidade crítica esbarou pola
amenidade dunha historia actual
que interesa e ben expresada; quizais para futuras lecturas comoobra de consulta se bote de menos
un índice temático e de antropónimos, sempre tan necesarios ó servicio da investigación.+
X.L AXEITOS

EDITORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN
Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cadernos da EDG
Edicións Elsinor Teatro
Editorial Hin,J Argitaletxea
Edicións de a~tor
Revis~as culturais galegas .
Edicións bibliográficas

A casa na brétema,
unha poética aberta
á claridade do "real",
á vibración da sensibilidade.

Despois de seis anos ausente
da letra impresa,
volve o Novoneyra clásico,
intenso e elexiaco.
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Evocación
sonora
Compostela 93) ,
de Nani Garcia
Editouse en CD unha das várias
obras que deu de si o milagre xacobeo. Veleiquo un fato de pezas
musicáis compostas para o vídeo
institucional de Compostela 93.
Unha das cousas boas que alentou
tal evento cultural foi a proliferación de obras concebidas e interpretadas por músicos do País. Facendo abstracción do arxentino Lito Vitale, a case totalidade de
composicións que xermolaron a
carón da simboloxia compo telana
durante o pasado ano, tiveron por
autore nome próprio galegos:
Iubilaeum de Enrique X. Macía ,
Iacobus Magnus de Milladoiro , na
iniciativa privada Matto Congrio
gravaron no seu di co un Camiño
de Santiago digno na ua brevidade de tan inten a rota. De ta composicións xa comentamos no seu
momento, e cando esquecéramos o
Xacobeo 93 aparece esta gravación, que acapara na sua totalidade
outro músico galego incuestionábel: Nani García, pianista de Clunia Jazz e home na sombra de cantautores coma L.E. Batallán ou o
dúo Mª Manuela-Miguel.

Remedando o refrán, El guí ao e
córneo: Nani García compuxo e interpretou estes ete temas, servido
nos distintos estudos nos que se rexistou o disco, dunha sofisticada
aparataxe, que inclue, entre outros
trebellos, Secuenciador Cubase
con Midex Plus versión Atari. Modernidade a tope. Resultado, unha
digna gravación máis de música
ambiental, que non figura nas antoloxí as da nova era por critérios
alleos á própria música -xa se sabe
que na difusión artística, ás veces o
que menos conta é, paradóxicamente, o propio arte. Ideal para escoitar de fondo, e nalgunha paraxe
para centrar toda a atención que a
boa música merece. Posíbelmente
se a interpretación fose a dunha
Orquestra, Sinfónica ou de Cámara, o resultado sería máis atractivo,
verbo da riqueza tímbrica que a
composición suxire, pero co aut-0r
de multi-instrumentista non pasa
de ser discretamente o que a contracapa do CD advirte, unha evocación sonora de Compostela, que
agora compite no mercado, editada
baixo os auspicios do Consorcio de
Santiago. E xa que na Capital galega está a xermolar unha nova formación orquestral, é de desexar
que no futuro gravacións como esta conten co suporte instrumental
que aquelas poden fornecer, xa que
desta vez Nani García debullou
-cecáis por vontade própria- unha
Compostela para turistas, pero de
paso, dos que apenas se deteñen na
sinfonía de pedra.+
XOAN M. ESTÉVEZ
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A Unesco non premiou
·a reabilitación do tramo galego
do Camiño de Santiago
O prémio Europa Nostra
concédeo unha fundación aristocrática privada
•X.C.

No mesmo acto a Xunta recebeu o
prémio Europa Nostra á específica
re taÜración efectuada nos tramos
galegos do Camiño, concedido por
unha asociación privada da que
forman parte elementos singulares
da aristocrácia, e no que non se fan
peritaxes técnico de detalle.
Volvia a i a primeiro plano unha
polémica, pechada tra o acordos
dunha ampla coordenadora interdepartamental, que abrira a Comisión
de Arquitectura do Con ello da Cultura. Naquela altura o organismo
pre idido por Pedro de Llano, e
composto por diverso especialistas,
sinalara que vários tramos estaban
sendo recompostos con máis destrucción que conservación. A denúncia provocou un enfrentamento
in titucional entre departamentos da

OS EDITORES RENÚNCIAN
A PUBLICAR A CATEDRAL
E ONENO
VEN DE ENTREGARSE O PRÉMIO BLANCO
_AMOR DE NOVELA LONGA
¿Quen se atreve a explicar que non estexa editada A Catedral e o Neno de
Eduardo Blanco Amor? Nestes días que se fixo entrega do prémio que leva o su nome paga a pena pedir publicamente que os concellos complementen unha das convocatórias anuais, con gastos de vários millóns de
.pesetas, e sustituan a inibición das editoras ·pondo en circulación a novela
desaparecida do ourensán.

A Xunta fixo coincidir
unha visita da raiña
Sofía, para procederá
inauguración do Centro
Galega de Arte
Contemporánea, e
receber no meio dos
actos relacionados coa
Rota Xacobea, diferentes
recoñecimentos
relacionados co camiño.
Pero non foi a Unesco a
que gabou o xeito de
restaurar o tramo gal ego.
A apagada polémica que envolvera
nos derradeiros meses do 1992 a reabilitación de certos tramos galegos
do Carniño de Santiago, foi reaberta
despois xa da visita real. Con efeito
a Xunra preparou a segunda inauguración do Centro Galego de Arte
Contemporáneo, coa exposición ltinere. Camiño e camiñante, e aproveitou para receber unha certificación da Unesco que declara que o
Camiño de Santiago, no seu diverso
conxunto desde Alemaña á Ga1iza,
é considerado Património Universal
da Humanidade.
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A sorte desta primeira novela de Blanco Amor foi moi dispar. Editada primeiramente en Buenos Aires, choéou de fronte coa censura no seu
intento de sair no Estado español,
como sucedeu posteriormente con
A Esmorga e con Los Miedos, esta
última con presión epistolar do cuñado de Fraga, Carlos Robles Piquer, que recomendaba ao Eduardo
autocensurarse.

As obras de reabllitación do tramo galego do Camiño de Santiago, melloraron
coa intervención do Consello de Cultura.
XURXO S:LOBATO

Xunta (Conselleria de Cultura e Relacións Institucionais), que mesmo
provocou debates no Parlamento e
no Govrno galego, que asumiron as
críticas unanimemente e rpometeren
reitificación. O próprio Filgueira
Val verde, presidente do Consello da
Cultura. elevou a posición do organo estatutário ao presidente da Xunta. (ver números 521, 529 e 547 de
A Nosa Terra)

Un debate pueril
Para Pedro de Llano, presidente da
comisión de arquitectura do Consello de Cultura, "trátase dunha polémica pueril estabelecida por un
xomalista e un ex-conselleiro, que
queren criar conflitos onde non os
hai". Para De Llano tratariase de
enturbiar as relacións entre institucións, "cando coa nosa denúncia o
que se conseguiu foi aminorar, e

r= ,

moito, o impacto dunhas obras que
se estaban facendo mal e con perxuícios para o Património. O Consello a esta altll!a non ten porque
pronunciarse outravolta sobre o
que xa está dabondo falado".
De Llano lembra que en todo o caso
o único pronunciamento da Unesco
é sobre o coidado especial que debe
ter calquer intervencióp. sobre o Camiño, que xa hai ben anos fora declarado Primeiro Itinerário Cultural
Europeu. "En todo caso o recoñeceménto de Europa Nostra non ten especial valor porque a única información que receberon foi a da Xunta e
non tiveron acceso ás denúncias
pormenorizadas e documentadas do
Consello da Cultura. Polo demais
es,tase magnificando tamén o que é
a Unesco, que por desgrácia hoxe só
ten cartos para manter aos seus funcionários". +
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De A catedral e o neno informou
en 1956 o censor civil Javier Batanero considerándóa denegábel
porque "o cadro da vida provinciana, ameno polas suas anécdotras está recarregado de tintas
sombrizas, especialmente o do
clero e clases altas. Conta sacriléxios, enredos, emprega palabras
de mal gasto e hai algunhas escenas obscenas". O censor eclesiástico alarmábase do malparada que
ficaba a Igrexa, a garda civil e a
xudicatura, e consideraba toda a
obra reprobábel, tamén "por unha
série de relacións e accións antinaturais de amiguitos que me absteño de dar novas calificacións".
A catedral ten que ser editada, no
idioma orixinal ou en versión galega, porque o próprio Blanco Amor
deixou traducidos catro capítulos
en A Nosa Terra, e ninguén pode
abdicar desa responsabilidade.

A Editorial Galáxia, que concentra nas suas mans todos os direitos de autor do ourensán, anúncia,
por boca do seu responsábel <;arios Casares, que cede gratuitamente os direitos de edición: "nós
non irnos editala porque só publicamos obra en galego, pero non
poñemos nengun obstáculo. A
quen o solicite dámoslla, porque
o importante é dar a coñecer aos
escritores galegos".

Blanco Amor puxo en 9alego várlos capítulos de A Catedral en A Nosa Terra

••••••••••••••••
'Galaxia cede
grátis os dfreitos
de edición, pero
ninguén quer
publicala. Por que ·
non o fanos
concellos no 1995
como
complemento •
do Prémio Blanco
Amor?"

O ano das Letras Galegas de 1993, adicado a Eduardo Blanco Amor, só
pode ser considerado un fracaso con esta omisión. Pero tamén queda no
ar a pergunta: se as obras de Eduardo Blanco Amor teñen unha venda ·
continuada, por que todos os editores renúncian ao bon negócio de poñela nas librarías?•
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pesetas, repartido ao 50% entre o
seu país e o estado, valórao: "Como unha tentantiva de loitar por ·
un certo poder dunha parte de
xente en contraposición a outros
aspectos do decreto que están
máis configurados por produtoras
Villaverde estivo presente nos cohexemónicas, tipo Andrés Vicente
lóquios sobre o audiovisual incluídos no programa de Imaxe Gale- - Gómez. No fundo, penso que o
problema desta lei é que segue a
ga, con ideas moi claras e laiándomanter os intereses dos mesmos
se do papel que están a cumprir
de sempre. Estase a falar de terprodutores, distribuidores e exibimos como indústria e descóidase
dores: "Todo o mundo fai a sua
moito o discurso de fundo, que é
película co diñeiro do Ministério e
facer unha reflexión moito máis
cos direitos de antena, sen arriscar
global sobre o audiovisual e de
nada e tentando reproducir esquemas de éxito probado. Se o cine- . por que está tan constreñido no
estado. Por que resulta tan difícil
ma-é unha indústria, irnos tratala
sairse dun camiño expresivo que é
como tal e entón .as portas de ena noma neste motrad a do cinema ·
mento? Non exisUSA deberian esten promotores
tar controladísimas
que defendan oue se é un ben cultutro tipo de visión
ral, subvencionémáis ca a hexemómolo como tal: "O·
nica. É moi comque non pode ser é
plicado elaborar
estar entre os dous
un produto audioterreos, na indefivisual que se difenición. Hoxe en
réncia dos estándadia o único tipo de
res cotiáns. Ei a
cinema que se poreflexión que rede producir no essulta incómoda
tado, sen pedir perporque ollar á readón, son comédias
li dade non e stá
totalmente estúpiben vi to. Cando
das, cuspidiñas uné
un produtor que
h as a outras. Na
sairse dos canles é
Franza, Bélxica e
Alemaña hai camiconsiderado un
suicida".
ño s intermédios
que amosan que
Villaverde ere necerto tipo de cinema (como Azul ou
ces ário un apoio
O Piano) é rendábel. Aquí só hai
decidido das institucións galegas
para que o noso audiovisual prointerese en promocionar certo tipo
grese: "Ese apoio das institucións
de filmes. Nestes momentos o que
hai na indústria de distribución e
(Xunta e TVG) é imprescindíbel
da exibición é un caso clarísimo
para avanzar. Debemos aunar esforzos e deixar de traballar cada
de terrorismo cultural Estase neun nunha dirección. Na última
gando a saída doutro tipo de producións".
convocatória do Ministério, dos
12 proxectos aprobados, sete eran
cataláns. Con iso está todo dito:
O novo decreto do Ministério de
Cultura que permite aos filmes faContodo o criticábel que sexa o
nível de calidade, en Catalunya
lados en galego, catalán e euskera
hai unha consciéncia de que ten
acceder a unha subvención de un
que haber unha certa indústria, á
tércio do seu orzamento se conseguen na billeteira dez millóns de
cal apoian abertamente". +
sérvelle para cobrir unha cuota de
pantalla e máis nada. Continental
retiráronna de cartel cando cumpriu
coas suas expectativas, ainda que
continuaba a dar cartos".

Prepara a sua nova película A alma da cidade

Xavier Villaverde
'Aqui só se promoci~!lªn con forza
comédias estúpidas' ,
• ÓSCAR LOSADA

· O director coruñés pensa rodar a
nova película en 1995: "Ainda se
está reescrebendo a segunda · versión do guión e facendo o casting.
Irnos completando o orzamento e
estamos a negociar os direitos de
antena. Se non hai máis remedio
será unha coprodución (con Franza e Portugal), mais se é posíbel
afrontarémolo nós sós".
Na intensa selección de actores
que se está a facer vai haber unha
boa posíbilidade para os actores
do país: "Queremos traballar con
actores descoñecidos polo tipo de
história que ternos. O complicado

é que teñen que ser xóvenes, descoñecidos e moi bons actores,
posto que as personaxes a interpretar son moi fortes ".
Ao contar cun reparto sen estrelas,
a venda da fita comportará maiores complicacións: "Será máis
complicado ao trabar negociacións pero confiamos na forza da
história. Ademais un filme como
"Dias contados" é unha aposta
distinta con xente descoñecida e
funciona ben. Até o momento levamos visto máis de 400 actores".
Villaverde explica o porqué de tan os anos sen proxectos desde
"Continental". "Só me meto a pre-

parar algo cando teño unha história
que me motive. Teño alguns guións
gardados na gaveta para máis
adiante. De Continental aprendémos moitas cousas e foi ui1ha experiéncia que nos serviu para tirar alguns aspectos positivos".

O pr9biema·
da distribución
Con esa realización Villaverde sentiu nas suas carnes o enorme problema da distribución dos filmes:
"A nosa experiéncia foi cunha multinacional, que sempre defende os
seus intereses por riba de todo. Portanto, o produto estatal _dalle igual,

'Ollar
á realidade
non está
ben visto.
Cando
un produtor
quer sairse
das canles ·
considerado
un suicida"

O festival da esperanza
A cubana Reina y Rey gañou o 'Colón de Ouro' en Huelva
• FRAN A.LVAREZ

los Gallettini, Miguel Littin, Julio
Garcia Espinosa, Tristán Bauer,
Octavio Cortázar, Dolores Calviño ou Luis Argueta entre outros)
na que manifestaban a sua intención de se converter nos embaixadores e voceiros do Festival, nos
seus respectivos países. Asime mo comprometeron adicar os seus
esforzos na celebración dun cúmio do cinema iberoamericano no
marco da XXI edición do Festival.
Tanto os realizadores como os
universitários sinalaron a importáncia que ten o Festival dentro da
difusión da ·cultura cinematográfica latinoamericana.

Na XX edición do festival de
Huelva, do 19 ao 26 de Novembro, apreciouse a nova puxanza
que ten a imaxe iberoamericana
no panorama do cinema actual.
Surpréndenos que mentres outros
países gastan moitos cartos, sen
imaxinación e comodamente, en
levantar o cinema dos seus países,
outros con m'áis sensibilidade e
gañas que meios adícanse a pór en
pé cinematografías case martas
coa esperanza posta no futuro.
Esperanza en que a singladura de
·~uis Argueta, director da película
El silencio de Neto, primeira película de ficción da cinematografia
guatemalteca e gañadora do prémio Don Quijote .(concedido pola
Federación Internacional de Cineclu bes), teña continuidade. HiSJ;ória sinxela, emotiva e tema dun
neno adolescente co telón de fundo da intervención ianqui en Guatemala, no ano 1954.
Esperanza, tamén, demostrada
polos estudantes no seu desexo
da continuidade dos encontros
universitários de cinema iberoamericano, celebrados este ano
por primeira vez no marco do
festival. Encontros entre univer-

A estratéxia do caracol, á direita, gañadora da pasada edición do festival.

sitários iberoamericanos ria universidade internacional de An_dalucia na Rábida (Huelva), e que
concederon un prémio á mellor
película iberoamericana, Amnesia
do chileno Gonzaló Justiniano (a
grande triunfadora neste festival,
pois ganou outros tres prémios
máis: o Asecan, concedido pola
asociación de escritores cinematográficas de Andalucía; o prémio da Critica Cinematografica;
o prémio Manolo Barba, concedido pola Asociación da Prensa
de Huelva, ao mellor Guión, a

Gustavo Frías e Gonzalo Justiniano ). Os estudantes concederon tamén unha mención especial ás
curtametraxe 0,7 Ya.
Outra esperanza é a da película
cubana Reina y Rey, do director
Julio García Espinosa, gañadora
do Colón de Ouro (máximo galardón do festival, dotado con tres
millóns de pesetas), ou a expresada polo director Luis R. Vela, director de Miss Amerigua, de que
Paraguay non só poda producir
unha película cada trinta anos.

En Huelva tamén se apostou porque a partir das curtametraxes
vaian saindo os novos realizadores
do cinema iberoamericano, forte
aposta da casa de América coa
concesión por primeira vez neste
festival do prémio Casa de América á mellar curtametraxe (dotado
con 500.000 pesetas), Calle 22 da
venezolana Mariana Rondón.
Finalmente hai que salientar a nota feíta pública polos realizadores
latinoamericanos presentes no
Festival (Fernando Sariñana, Car-

Outros galardóns e mencións especiais foron o prémio á mellor película española apresentada a concurso (dotado con 500.000 pesetas
e Colón de prata) El Abejón, La
Leyenda, de Xoán Pinzás, curiosamente a única película española en
competición e a pior recebida polo
público (coincidindo coa opinón
da crítica); prémio do público á
curtametraxe, El Tajo de Cristina
Raschia; prémio do público á longam etraxe, Aguilas no Cazan
Moscas de Sergio Cabrera; rnencións especiais ás películas Convivencia de Carlos Gallettini, Hasta
Morir de Femando Sariñana, Los
Naufragas de Miguel Littin. •
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Tres clásicos para o N adal
Milladoiro, Lluis Llach e Silvia Rodríguez publican novos discos
ción de oi_to cancións, sete das cal es son antigos temas aos que
LLuis Llach dalles unha nova volta e arranxos.

•X.C.

Tres nomes
emblemáticos
manteñen moi alto o
seu nível desde hai
case duas décadas.
Llach, Silvio e
Milladoiro, editan
novas gravacións ao-pé
do Nadal, cos títulos de

"Para min é un disco nostálxico,
entre outras ca.usas porque toda
persoa que-fai comunicación fai
nostálxia. É moi difícil separalo.
Todo traballo precisa unha introspección persoal, de soedade, de
concentración, de apañar fóra para
despois macerar e volver levar aos
demais. O ser humano con inquedanza e en tensión sempre precisa
expresar algo''.

Rar, Rodríguez

elacobus Magnus.
O di co dos Milladoiro xa leva un
tempo circulando pero está sendo
relanzado coa chegada do Nada!.
lacobus Magnus é o traballo que
realizou o grupo galego coa The
English Chamber Orchestra e do
que o crítico Xoán Manuel Estévez de crebe os ete temas do
disco que actuan como unha soia
peza, "Unha entrada melódica vai
antecipando paseniñamente un
tempo rítmico. A pai axe é envolta por unha brétema, que unha vez
e vaida, permite ollar a terra nidiarnente. É o intre no que aparece
a zanfona, que axiña dá paso á
harpa. Os violinos van tecendo
unha atmó fera, que remata por
involucrar a todo o grupo. Pero logo volta novamente a harpa, desta
volta en solitáiro, facendo gala
dun lirisnw único en toda a Obra".
A colaboración de Milladoiro
cunha formación orquestral deste
calibre acada para Estévez un resultado pleno no tema A noite es-

O grupo galego Milladoiro, en cena.

trelecida: "os músicos de Milladoiro apreséntanse como o que
son, un grupo folk e a Orquestra
non fai senón acoplarse ao grupo,
para pasar despois a marcar o ritmo do tema seguramente máis engaiolante de toda a Obra. Os músicos fixéronse donos da nosa
eséncia sensíbe1. As gaitas acompañan unha despedida, que a bon
seguro non será tal na vivéncia
persoal e colectiva de quen tivo :1
sorte de acompañar aos criadores
neste acto máxico". Na peza final
do disco, no cabo da viaxe, intervén a Orquestra Sinfónica de Galicia dirixida por Maximino Zumalave.

mos dias estará de xira por Galiza
(actuacións en Vigo, Santiago e A
Coruña), ven de publicar Rar urí
disco que el mesmo entende para
minoril_lS, e que é unha recopila-

Silvio con guitarra

Llach recria a sua música
O músico catalán, que nos próxi-

Os temas recollidos en Rar, son A
léstació, El cant deis ocells, Bambolines, Shenendah, I ara de nou,
Onades e Campanades a Morts,
ademais dunha canción nasada en
textos de Miquel Marti i Pol, Roses Blanques. Precisamente con
Marti i Pol está a traballar xa
Llach nun seguinte LP, "porque
con el traballar é un pracer fantástico. Dache a posibilidade de traballar cun dos máis grandes poetas vivos, senón o máis grande".

Llach estará en Vigo, Santiago e Coruña os días 14, 15 e 16.
:.:··P:: ·· ·· ·.:·-.::::··

;'·.:.:-. ·.··-. ···:.: .-.··.·:.··:.:::-.·"'"-:::.·:·

O máis popular dos representantes
da Nueva Trova Cubana, Silvia
Rodríguez, fai un disco co título
Rodríguez, que é unha continuación estética do anterior Silvia. El
só no ·estudo mistura guitarras,
s'ons e voces, para introducir mesmo algunha novidade nunha voz
t~n característica, como no tema
Debo. As letras de Silvio Rodrígyuez, tanto neste disco como no
anterior, que xa apresentou en re-

citais por Galiza, están ben marcadas pala actual realidade do seu.
país, como no terna "O problema", que el mesmo cantou nas sesións do Partido Comunista de
Cuba, hai dous anos: "O problema
non é se te buscas ou non máis
problemas / O problema non é ser
quen de volver comezar / O problema non é vivir demostrando/ a
un que te esixe e anda mendigando/ O problema non é repetir o
onte/ como fórmula para se salvar
/O problema non é xogar a darse/
O problema non é de ocasión / O
problema señor /segue a ser semiar amor".
Os dous últimos discos do cubano
volveron a unha certa sinxeleza
instrumental (só guitarras e voces),
perdida en traballos anteriores, nos
que a preséncia de diferentes formacións (mesmo cos /rakere no
disco gravado en vivo en Chile),
provocaban a señardade dos discos
dos primeiros setenta. •
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O trinque

Convocatórias
Certame de arte Xosé
Domínguez Guizán
A quinta edición do prémio de arte Xosé Domínguez Guizán, convocado polo
Centro Cultural de Begonte (Lugo ), ·
ven dotado con 250.000 pta. para a
obra pictórica gañadora. Poden optar á
convocatória obras de pintores galegos
(duas obras por autor como moito), de
tema libre, e cun tamaño máximo de
l,5xl m. con ou sen marco. Os cai;lros
han de ir acompañados de dados identificativos (nome, enderezo e teléfono
do autor, e medidas e título da obra) e
debidamente protexidas ao Centro Cultural Begonte (Begonte. Lugo), antes
das 12 h. do 25 de Decembro. O Centro cultural encarrégase do gastos de
envio e de devolución.

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

Prémio de investigación
Xohana Torres
A Concelleria da Muller de Santiago
convoca o prémio Xohana Torres ao
que poden concorrer todas as persoas
que individual ou colectivamente apresenten un traballo inédito de investiga-

ción en calquer disciplina. A temática
referirase a calquer aspecto humán que
contribua coñecemento sobre as mulleres que destacaron en calquer eido,
tanto na actualidade como no pasado.
Os traballos deberán ter unha ex~nsión ·
mínima de 50 fólios mecanografados a
dobre espazo (poderán vir acompañados de material fotográfico), e apresentaranse no Rexisto Xeral do Concello
de Santiago con plica e lema identificador antes do 31 de Decembro de cada
ano. O fallo do xurado darase a coñecer
odia 8 de Marzo de cada ano, Dia Internacional da Muller Traballadora.

ªº

Prémio Curuxa
do humor
O Museu do Humor de Fene promove
o oitavo concurso Prémio Curuxa 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 de vir en carto lina con dimensións mínimas de
2lx30 cm. No apartado fotográfico tamén permiten calquer técnica pero os
orixinais terán que vir nun tamaño mínimo de l 8x24 cm. Para participar hai
que remesar as obras baixo lema e cun
sobre cos dados persoais e unha breve
curricula, 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 100.000 pta.

Prémios
de nárracións xuvenis

o VIII Prémio de Narracións Xuvenis

Discos

R,ua Nova, dotado con dous primeiros
prémios de 250.000 pta. O concurso
está aberto a todos os xoves que non
teflan feítos os 18 anos o dia 4 dé
Abril de 1995, e apresenten traballos
(por cuadriplicado e cos dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocópia do DNI ou do libro de família)
dunha extensión mínima de 20 fólios
mecanografados a dobre espazo. Hai
que entregar .antes do 1 de Marzo de
1995 na Biblioteca Nova 33 (Rua Nova, 33-2º. 15705 .Santiago. Apartado
de Correos 637. 15780 Santiago), ou
en calquera das oficinas de Obras Sociais de Caixa Galícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Ferrol e Santiago. Cada un dos dous primeiros prémios constará dunha dotación de 250.000 pta. e a publicación
do texto. Tamén hai estabelecidos ·
dous accesits que conlevan a publicación do texto.

Certame
Manuel Lueiro Reí
Convocádo polo concello do Grove para relatos orixinais e inéditos. Ten duas
categorias: para menores de 18 anos
anos antes do 31 de Decembro de 1994,
na que a extensión dos traballos debe
estar entre os 10 e 20 fólios, e os premios quedan en 1º de 100.000 pta. e 22
de 50.000 pta. Para _maiores de 18, na
que a extensión será entre 20 e 30 fólios, os prémios repártense en 1_2 de
200.000 pta., 2 2 100.000 pta., e 3 2
50.000 pta. A apresentación ha ser por
quintuplicado en fólios escritos por unha cara a dous espazos, e baixo lema e
plica, na que figurarán: nome, enderezo,
teléfono, fotocópia do DNI e unha breve reseña biográfica. A data límite de
entrega é o 30 de Decembro de 1994,
no enderezo: III Certame Literário "Manuel Lueiro Rei". Concello do Grove.
Praza do Corgo. O Grove. 36980. +

Qualquer canr;ao é o título
que o cantante brasileiro
Carlos Fernando e mais o seu
parceiro, o guitarrista
Toninho Horra lle puxeron á
sua gravación de temas de

Anúncios de balde
• A Confederación Intersindical Galega (CIG) puxo á venda unha carpeta de xilografías coas imaxes de
Fidel Castro e o Che Guevara, rea1izadas pola artista Marcela Santórun,
e incluen as semblanzas feítas por Xosé Luis Méndez Ferrín e Xosé Neira
Vilas respectivamente. Pódese adquirir
por 1.500 pta., até o 11 de Xaneiro de
1995, nos locais da CIG. Os cartos
destínanse á campaña de solidaridade
co povo cubano.

-• O Comité de Solidaridade (COSAL) ven de publicar un número extra da sua revista Outrasvozes dedicado íntegramente ao Exército Zapatista de Liberación Nacional: discursos, cartas, entrevistas, etc. e todos
os comunicados do 12 de Xaneiro ao
25 de Agosto de 1994. Podemos envíalo contra-reembolso, se o pedides
ao COSAL: Apartado 170 de Compostela. Prezo: 600 pta. máis gastos -de envio. 144 páxinas. Inclue cronoloxia
dos acontecimentos, mapa _de Chiapas,
dados sobre a povoazón indíxena de
México, e notas aclaratórias.

MúsiCa

• O clube de fans de Badana oferécecbe adesivos, discos e casetes a un
bo prezo, do grupo de rock de Alacant. Tamén entrevistas e discos do LP
Romper el cascarón. Escrebe a: Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa, 10.
15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.

Por un campus digno,
a noite de tralla!!

• Particular vende Opel Corsa, bon
·estado en xeral. ITV recén pasada.
(982) 33 17 00, logo das 20 h.

A Biblioteca Nova 33 co patrocínio
da Fundación .Caixa Galícia convoca

As delegacións de alunos das escolas
de Forestais e.de Profesorado de Pontevedra, organizan un concerto de
rock bravu dentro da sua campaña rei:
vindicativa de melloras no campus
pontevedrés. Será con entrada libre o
Xoves 15 de Decembro ás 7 do serán
no recinto feiral da Xunqueira, e participarán os grupos: Bocbecbinhas,
Papaqueixos, Skornabois e Yellow
Pixoliñas.

•Vendo Citroen BX. PO-W. Chamar
de 15 a 16,30 h., ao (986) 29 41 83.
• Portugues, 30 anos, solteiro, deseja
amiga galega, para grande amizade,
20-30 anos. Adoro viajar. Francisco
Santos. Pegóes Gare. P-2985 Pegóes.
Portugal.

Intercéltico do Morrazo
Ainda quedan duas actuacións dentro ·
do Festival lntercéltico do Morrazo:
Amairxen o Venres 9, e Uxia e MiJladoiro o Sábado 10.

Praia Clube
A sala da Coruña ten várias actuacións
anunciadas para o mes de Decembro:
o concerto de The Bogeyman encadrado dentro do Coruña Mod Weekend
(Venres 9), o conxunto de jazz lgnasi
Terraza Quartet (Luns 12, con entrada libre), o cantautor calatán Albert
Pla (Xoves 15), hardcore con El Fantástico Hombre Bala (Sábado 17) e o
grupo galego de rock Kozmic Muffin
(Venres 23).

Lluis Llach
De xira para apresentar o seu disco
máis recente Un pont de mar blava:
Martes 13 no Auditório da Galiza
(Santiago), Mércores 14 no centro cultural Caixavigo e o Venres 16 no Pazo
de Congresos da Coruña.

Five Blind Boys
of Alabama
Conxunto de gospell. Actua o Xoves
15 no centro cultural Caixavigo, e o
Mércores 21 no Teatro Principal de
Santiago.

Lluis Llach e AHredo Kraus.

actua o Xov~s 15 no Pazo de Congresos
da Coruña e o Venres 16 na Igrexa de
Sta. Mª de Ribadeo. O ·programa comprende pezas de Schubert, R. Strauss e
Schumann. Dirixe M. Zumalave.

Filarmónica de cámara
Baden Wurtemberg
Dirixida por Klaus-Peter Hahn. O
Venres 16 dentro dos Concertos didáctivos para xoves do Auditório de
Galiza, e o Luns 19 no centro cultural
Caixavigo.

Filarmónica eslovaca
O Xoves 15 no Auditório da Galiza
(Santiago) e o Martes 14 no Pazo de
Congresos da Coruña. Ven co Coro de
Cámara de Praga e Filarmónico Checo. Dirixe Zoltan Pesko.

] avier Ruibal
O Martes 14 ás 11,30 da noite no pub
Garufa da Coruña, terá lugar un concerto do cantautor Javier Ruibal.

Trio Tchaikowski

Jimmy Thackery & Drivers dentro do
ciclo de blues da sala de Santiago.

Parkinson DC
Actuan o Xoves 15 ás 22 h. no Número
K de Santiago, Venres 16 ás 8,30 datarde na sala Faraones de Ourense, e Sábado 17 no Planta Baixa de Vigo.

Na compaña da Orquestra Sinfónica
de Galiza. O Sábado 10 ás 9,30 da
noite no Pazo de Congresos Auditório
da Coruña.

Festival
de Rock Parrulo

]immy Thackery &

Sinfónica de Galiza

O Xoves 15 ás 10,30 da noite na NASA
de Santiago (entradas: 1.000 pta. antecipada, e 1.200 pta. na billeteira), actua

Os días 9 e 10 de Decembrto ás 9 da
noite na NASA (Santiago), terá lugar
o Festival de Rock Parrulo coa apresentación da colección de discos gravados polos grupos que pasaron pola
canteira de Santiago. Entrada libre.•

Amais do concerto con Alfredo Kraus

Drivers

• Aulas de contabilidade xeral en
Santiago. Chamar de Luns a Xoves,
de 2,30 a 4,30 ao (981) 56 00 74.
• Damos charlas en centros educativos e culturais sobre a situación do
bretón e do galego, ou sobre a Bretaña contemporánea (economía, história, cultura .. .) en galego ou francés.
Perguntar por Isabel ou Neal en Casas
Reais, 4-22 • Santiago. (981) 57 61 03.
• Carnizaria. Cedo direito de explotación gratis por enfermidade. Vendo
maquinária e ensino offcio . Garanto
vendas. (981) 26 09 89.
• Mestre de primeiro ensino (sociais), busca traballo en caJquer parte da Galiza. (982) 55 87 49.

a

• Inicia~om língua bretona por
professor nativo. Quinta feira, de 20 a
21,30 h., de Novembro a Janeiro, na
associayom O F acho da Corunha (Federico Tápia, 12- !11 C). lnscriyons na
libraria Couceiro (Praza do Libro). Informayom no (981) 23 15 23.
• Enviamos gratuitamente o N 2 3 do
boletim cultural Gralha a pessoas
interesadas no reintegracionismo.
Grupo Meedinho. Apt. 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, ademai e
de balde o primeiro libro do autor Liques da memoria (1993). Enderezo:
Rafa Villar . Calzada do C arme de
abaixo 10, 2 2 C. 15705 Santiago. (981 )
57 61 34.

• Galego de 33 anos busca galega
para facer amizade. Imprescindíbel
que fale galego de cotio. Manuel Uxio
Pazos Arcay. Rua Fontebella . 15113
Malpica. A Coruña.

• Clases particulares de inglés por licenci ada con experiéncia. Todos o níveis. Ronda de Don Bo co 28, 1g Telf.
43 43 18 Vigo.

•Casa para compartir, recén restaurada, excelentes vistas ao mar,
grande finca con froitas. Zona da praia
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou
amante da natureza. (986) 70 31 44.

• Cursos de idioma ru o, xadrez e
danzas do mundo. Asociaci ón Máximo Gorki. Máis información no teléfono (986) 22 44 57, de 5 do erán a 9
da noite.

• Oferécese auxiliar de clínica para
coidar doentes, nenos, etc. Chamar de
14,30 a 15,30 h. ou a partir das 23 h.
(981) 56 63 53.

• Mércase· invernadoiro de 50 metros cadrados. Preferentemente en Vigo. Pergunlar por António número
(986) 29 17 22 .•

ªº

La Polla Records e Kaos
O Sábado 10 de Decembro, ás 11,30
da noite, na sala Leston de Moaña
(entrada 1.500 pta) terá lugar o primeiro concerto de La Polla Records
para apresentar o seu último disco Bajo presión. Abre o concerto o grupo
Kaos. Pódense tirar entradas en Moaña na própria sala Leston e no bar
Punto de Encontro, ou na Coruña (bar
Tapate as orellas), O Ferrol (discos
Montana), Ourense (discos Spiral),
Pontevedra (discos The Sound), Compostela (bar Stop, Superfuú, discos
Fans), Cangas (bar A Competénsia),
Bueu (bar Aturuxo) e Vigo (discos
Faiscas). Maior información no (986)
22 69 76.

O Venres 15 no Teatro Principal de
Ourense.

Alfredo Kraus

Chico Buarque. Desde Pedro
Pedreiro, dos anos 60, deica
Futuros amantes, de 1993,
estes dous intérpretes recrian
a obra dun compositor
fundamental da .música
popular brasileira. Un
clásico.+·

ESPAZOS RADIOFÓN

GOS EN CATALUN\'A

Galicia, algo máis

Galiciano Vallés

100.4 Rádio Ciutat Vello
Venres de 11a12 h.

91 . 1 FM Rádio Mollet
Martes de 20 a 21 h.

•

•

.

Morriña

Camiño da Yerra

98.2 FM Rádio Nou Barris
Mércores de 20 a 23 h.

102.4 FM Distrito 111 Rádio
Domingo de 14 a 16 h.

axenda
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en Vigo (Gregório Espino, 47 baixo),
de 5,30 a 7 ,30 do serán. Información
t no (986) 37 39 13.

\ Zagala, fotógrafo
Pódese visitar amostra F. Zagala. Fotógrafo (1842-1908) no edifício Sarmiento. do Museu de Pontevedra.

Antónia Dans e
Manuel Facal
Expoñen pinturas na galería Citánia de
Santiagó. Até o 13 de Decembro de
Luns a Venre~ de 6 a 10 da noite.

Negros
Pinturas e debuxos de Tono. No Café
de Macondo da Coruña, até o 13 de
Decembro.
Paredes para ler, na Casa da Conga de Santiago.

José Afonso
Até o 31 de Dccembro no Coléxio de
Fonseca (Santiago), a Universidade de
Santiago expón a mostra José Afonso:
andarilho, poeta e cantor, producida
pola Associac;:ao Jo é Afonso.

Pedro Sardiña
Expón as uas pintura na sala dos
Peiraos de Vigo até o 29 de Decembro. Abre de Lun a Sábado de 17 a 21
h., e o Domingo de 11 a 14 h.

Itínere
O Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago) abre até finais de Febreiro do 1995, a mostra lrínere. Camiños e camiñantes con obra de 19 artistas plásticos de Galiza, Argentina,
Europa e Xapón. Participan entre outros: Chillida, Richard Long, Sarmento, Lamau.res, Leiro, Miyawaki
e Mario Merz.

] osep Guinovart
Pintura en papel na galería Cegrac da
Coruña. Até o 31 de Decembro.

Simpó io Internacional
Offset
Até o 15 de Decembro no Pazo de Maria Pita da Coruña, expoñen 15 gravadores no IV Simpósio Internacional
Offset de Arte: Amaiz, Salinas, Yamamoto, Guinovart, Calapez, Genovés,
Mende , Dacos, Ros eff e Van de
Lois, entre outro .

Menea Estévez
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

galega en duas xeracións ( 18701920). Abre de Luns a Ven res de
18,30 a 21,30 h.

Un lugar
por determinar
"oán Anleo ensina as suas esculturas e
fotomontaxes na Galeria Trínta de Santiago. Pecha o l de Xaneiro de 1995.

Picasso, Miró e Cafder
Até o l O de Xaneíro de 1995 na galería
Marisa Marimón de Ourense (Cardenal
Quiroga, 4 baixo), obra de Picasso, Miró e CaJder na mostra titulada O ritmo
e a razón. Aberta de 12 a 14 e de 18 a
21 h. Teléfono (988) 24 48 87.

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

Solidaridade
co povo Saharaui
A Confederación Intersindical Galega
(CIG) arteUa unba mostra de fotografías sobre o povo saharaui e pezas de
arte saharauis. Aberta no local da CIG

Xaquin-Chaves
Pinturas, até finais de Decembro na
galería Severo Pardo de Vigo.

Paredes para ler
Durante Novembro e Decembro ño
Coléxio Oficial de Arquitectos de Galiza en Santiago, pódese ver a mostra
pictórica de José Ventura Real.

Ramón Deside
Colga os seus cadros na galería Saira de
Vigo. Até o 17 de Decembro de Luns a
Venres de 10 a 13,30 e de 17 a 21,30 h.

Man Ray
Até o 11 de Decembro no Kiosko Alfonso da Coruña. A mostra adicada a
Man Ray comprende fotografías de
1922 realizadas coa técnica da sua invención raiograma, amais de pinturas,
debuxos e outros obxectos que o situan nas correntes de vanguarda de
primeiros de século.

Europa níio, Portugal nunca! de Mário Viegas.

Ex osicións "· _
Bienal de Lisboa, máis de 600 obras
de xovens criadores de Europa e do
Mediterráneo, até o 15 de Decembro
na Cordoaria. Pedro Calapez Muro
contra muro instalación de pintura con
referéncias ao traballo desenvolvido
polo artista para o teatro (até o 30 na
galería Luís Serpa). A majólica do
Reino de Nápoles do século XV ao
XVIII e Os azulejos de Vander Kloet em Portugal no Museu do Azulejo,
até o 15 de Xaneiro. Objectos colectiva de pintores, deseñadores e músicos,
até o 19 cie Decembro na"Loja de Atalai a. Jangadas, pirogas e embarcai;óes do niundo, do 24 de Novembro ao 19 de Decembro no Padrao dos

Outono fotográfico
de Chantada

Art alega
en dua xeración

30 anos no 2000

José Afonso.

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

Francisco Pestana en Oleanna de David Mamet f Teatro Aberto

Teatro

Cinema

Xornada
de t atro de Burela

Federación
de cine clubes

O Colectivo Cultural Buril organiza
as oitava edición das suas xomadas de
teatro, de de o 3 de Decembro con actuación na Casa da cultura de Burela.
Pecha as xomadas Cachirulo Teatro
coa obra de títeres para cativos A Bela
e a Besta de Jorge Rey (Sábado 1O ás
6 do serán).

Os filmes máis próximos no prograina
da Federación, por cine clubes: no Ponteved.ra pódese ver O Paxaro da felicidade (Luns 21);· en Ourense no Padre
Feijoo, Carta dunha descoñecida (Xoves 15); o cine clube Cangas proxecta

O mar como xeito
de vida

Caries Canut e Isabel Mestres, interpretan en castellano a obra A lua para un
bastardo de Eugene O'Neill, os dias 8 e
9 no Teatro Principal de Santiago.

No cuarto consentido
Doberman
Teatro do Morcego representa o exito
máis recente de Antón Reixa Doberman. O Xoves 8 no centro cultural
Caixavigo. .

O Mariscal
De Ramón Cabanillas, interpretado
polos .monicreques de Kukas nunha
produción do Centro Dramático Galego. Do 12 ao 18, o 12 ás 9 da noite e o

.
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O Paxaro da felicidad.e (Venres 16); en
Allariz o cine clube O Castelo pasa Orlando (Venres 16); o Barbanza de Boiro Orlando (Xoves 8) e O ceo e a terra
(Xoves 15); e en Vigo o Lumiere Un
paraugas para tres (Mércores 14) e
Carta dunha descoñecida (Mércores
21 ). Maior información no teléfono da
Federación: (988) 23 59 46. +

.Actividades

A lua para un bastardo

Por Ancoradouro, o Venres 9 ás 11 da
noite na taberna Manucho de Baiona.

.

Marly de Carlos Queiroz Telles, pola
Barraca, no Cinearte (07-351-1-396 53
60). Europa náo! Portugal nunca!!,
espectáculo de humor con Mário Viegas, no Teatro Municipal de Sao Luiz
(07-351-1-347 12 79). A grande mágia, comédia en tres actos de Eduardo
de Filippo, interpretada pola Compa-·
ñia Teatral do Chiado e dirixida por
Mário Viegas. Xoves, Venres, Sábado
e Domingo no Teatro Municipal de
Sao Luiz (07-351-1-347 12 79).+

Os CAF do campus de Lugo artellan
unha mostra sobre a história do nacionalismo aberta na Cafeteria de Veterinária até o 15 de Nadal.

E pón instalacións e fotografías na galena Ad hoc de Vigo.

Descobrimentos (07-351-1-301 62
28). Reune unha centena de miniaturas
de embarcacióris das máis antigas e
instrumentos de navegación e de traballo. Os modelos reproducen o orixinal con fidelidade respetando a maioria das veces as madeiras e outros materiais. Joaquim Bravo, trinta cadros
de entre 1956 e 1982 na galería Valentim de Carvalho (07-351-1-60 86 19),
até o 31 de Decembro, e no Centro de
Arte Moderna (07-351-1-793 51 31).
A mulher rebelde Mito, história e
tragédia, entre a arqueoloxia e a actualidade, con referéncias ao Império
bizantino. Exposta, até o 31 de Decembro, no Museu de Arqueología
(07-351-1-362 00 00). Pedro Choráo
Pinturas de paisagem, obra recente na
galeria Palmíra Suso, até o 31 de Decernbro: Pires Vieira Aproximar;áo a
uni inventário dos desejos reprimidos,
pintura na galeria Grac;:a Fonseca, até o
20 de Decembro. Arquitectura InPossível de Arquitectos Pioledo, até
o 16 de Decembro no Centro Cultural
Belem (07-351-1-3019606).

Teatro

Do 22 de Novembro ao 16 de Decembro, de 17 a 21 h., expoñen na Casa da
Xuvenll!de de Chantada as obras participantes no concurso Outono fotográfico.

História
do nacionalismo

Marga Clark

A Fundación Caixa Galícia en Santiago (Carreira do Conde, 18) expón até
o 20 de Decembro a mo tra Nu : a arre

Pinturas recentes na galería Sargadelos
de Santiago. Pecha o 3 de Decembro.

Nacho Currás e Suso Beluso, os personaxes de Doberman.

resto ás 8 do serán, no Teatro Principal
de Santiago.

Non se chora
Por Teatro do Atlántico. O Sábado
17 ás 11 da noite no cine Veiga de
Moaña.

El aprendiz
Polo grupo de Santander La Macbiuna Teatro. Do 14 ao 16 ás 9,30 da
noite na sala Galán de Compostela.

NASA
O programa da NASA (Santiago)
comprende várias representacións para
este mes. Do 12 ao 14 (abono para os
tres dias 500 pta) ás 9 da noite, Arte
en acción, un espectáculo de Andrés
Pereiro, Cuco Suárez, Ausente, Xelis de Toro e Fernando Aguiar; o
Venres 16 ás 10,30 da noite (entrada
800 pta), teatro de variedades con Culebrón portátil; e o Sábado 17 ás 11
da noite, máis variedades na Ultranoite (entrada 1000 pta). •

O Venres 16 ás 8,30 da tarde na Casa
da cultura de Redondela o biólogo mariño Pelayo Martínez, impartirá a conferéncia O mar como xeito de vida.
Organiza o Grupo Ecoloxista Xea.

Proxección actual
no Sempre en Galiza
A Federación de Asociacións Culturais Galegas organiza un ciclo de
conferéncias conmemorativo do cincuentenário da primeira edición do
Sempre en Galiza. As charlas máis
próximas caen en Ribadeo (Xoves 15
ás 20,30 h. na aula de cultura Caixa
Galicia) onde falará Bautista
Alvarez; en Monforte (Venres 15 ás
20 h. na Casa da Cultura) coa partici-

pación. de Xan Carballa e Manuel
Maria Fernández Teixeiro; Viveiro
(Xoves 15 ás 20 h. no Centro de Servizos Sociais) con Francisco Carballo,
que tamén estará en Guitiriz (Sábado
17, ás 19 h. na Biblioteca Municipal).

Agricultura ecolóxica
A Agrupación de Consumidores de
Alimentos Biolóxicos organiza unha
reunión informativa e con entrada libre o Xoves 15 ás 8,30 do serán· na
Librería Verde de Vigo. O programa
comprende un colóquio sobre cooperativismo e tres charlas: Agricultura
ecolóxica de Mariano L., Agricultura
biodinámica antroposófica de Ramón González e Alimentos biolóxicos: natureza e diñeir.o con Juan J.
Núñez. Maior información (981) 22
83 84.•
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Delegacións de 108 paises, entre eles Galiza,
participaron na Habana no Encontro Mundial de Solidariedade

Cuba non é unha illa

e

uba ten direito a un ·camiño próprio, lonxe da
universalización que queren
impoñer", proclamaban os delegados -máis de 3.000, procedentes de 108 países- que
asistiron ao Encentro Mundial
de Solidariedade con Cuba ,
celebrado do 21 ao 24 de Novembro na Habana. Saries indues, turbantes, kufias palestinas ou loiras melenas nórdicas
misturáronse nun encentro que
trataba de mostrar que Cuba
para moitas persoas do mundo
neste momento, máis que un
país, é un símbolo.

Cuba veuse aillada da arde comercial -mercede. a un encarece mento das importacións e
aos atrancos ás suas exportaSimone de Beauvoir e Jean Paul Sartre en Cuba en 1960, mostrando a sua
Representando a Galiza estive- solidariedade co país despois de que a CIA fixese estoupar o mercante L.a cións de zucre e níquel princiCoubre.
·
pal mente. O governo soubo
ron Mancho Ferhández Leal pola Asociación de Amistada Ga- Oliver Tambo, o xa finado presidente do Congreso Nacional Africano, foi que era preciso desenvolver un
lega-Cubana Francisco Villamil, visitante da Cuba revolucionária. Representantes da nova Suláfrica estive- esforzo organizativo para resistir vencendo as presións eco- .
Mancho Boan da CIG, Manuel ron tamén neste encontro de solidariedade.
nómicas. As caréncias deste
Zebral López de Galiza Solidáperiodo especial son moitas e
ria e o alcalde de Corcubión Rafan que a economía do país
fael Mouzo, entre outros.
camiñe cara costosas medidas
Na parte anfitriona tamén se
como elevar os prezos de prodeixou notar a preséncia de nuductos non esenciais, eliminar
a gratuidade de certos servimerosas entidades galegas
zos, potenciar as inversións
criadas en Cuba polos emigranexternas e racionalizar o emtes e exilados, caso da Socieprego. Pero, me~mo así e pese
dade Cultural Rosalia de Castro, a Agrupación Artística Gaaos cámbios, Cuba non quelega, Naturais de Ortigueira, Fibrantou as transformacións sollos do partido de Lalín ou Fillos
ciais conquistadas pola Revolución. O secretário do Consede Lourenzá. O histórico guerrilleiro ferrolán, exilado en Cuba,
llo de Ministros, Carlos Laxe ,
Francisco Rei Balbís, destacou
lembrouno na sua intervención:
a importáncia da solidariedade
"Non se liberaron os prezos ,
internacional xa que "salvar a
non se liberou a venda de proRevolución é xa un compromiso
ductos, non se pecharon fábricontraído con todos aqueles
cas, non se deixou a ninguén
que soñan cun mundo mellar''.
sen emprego, non se pecharon
hospitais, non se pecharon escalas".
vanta hoxe por Cuba levántase por todos
Alén de difundir unha mensaxe distinta
os tempos", convencidos, os que ali foda realidade cubana falseada polo bloron, de que estaba en xogo moito máis · No Encentro púxose tamén de manifesto
queo informativo, no Encentro quíxose
que o destino da illa. E no centenário do · a necesidade de utilizar todas as canles .
defender o dereito da illa a "labrarse sen
de información posíbeis para denunciar o
nacemento do pensador peruano José
intromisión, un destino axustado ás suas
bloqueo e explicar as suas consecuénCarlos Mariátegui~ as suas palabras sernecesidades . e ao seu proceso histórico,
cias para o pavo cubano. Romper a conviron tamén para apelar, cunha linguaxe
equivalente a defender o dereito á pluralidea ao siléncio coa solidariedade internade identidade¡própria ao "socialismo indade de carniños fronte aos dogmas polícional. Eis tamén a mensaxe que lanzou
doamericano".
ticos e económicos que se pretenden
o ministro de relacións exteriores, Roberuniversalizar".
to Robaina no seu discurso: "Pretenden
Ano Internacional Martí
apagar a nasa voz e o que fan é multipliPor isa na Habana lembrouse unha vez
A difícil situación pala que pasa Cuba
cala até o infinito nos reclamos solidários
máis a frase de José Martí, "Quen se ledespois de que desaparecese o 85% 'do . de todos vostedes polo planeta".+

a

TRES EN RAIA

O non das loiras
seu comércio exterior cos cámbios nos paises do Leste e o
recrudecemento do bloqueo
americano que dura xa máis
de trinta anos, levou a todas as
organizacións solidárias asistentes a asinar unha série de
acordes de cara a continuar e
ampliar o seu compromiso coa
illa. Entre as medidas que se
acordaron tomar están o declarar o 1995 como Ano Internacional de José Martí e de loita
contra o bloqueo e traballar polo crecemento do movemento
de solidariedade.

•C.V.
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oruega é un dos estados do
mundo onde as mulleres máis
levan avanzado no camiño da equiparación política e laboral. Dados: unha xefa
de Governo, 9 ministras e 59 deputadas.
Nos principais partidos da oposición e
sindicatos, as mulleres ocupan postas
de máxima responsabilidade. Ademais o
70 por cento das mulleres norueguesas
desenvolven traballos remunerados e a
porcentaxe fem inina en pastos de alta
responsabilidade tanto nas empresas
públicas coma nas privadas supera con
moito a meia europeia.

Quizais por iso mesmo, as mulleres norueguesas votaron maioritariamente non
a integración en Europa. Segundo os inquéritos realizados por distintas empresas no mesmo dia do referendo, o 56%
das mulleres votaron non, un 16 por canto máis que a porcentaxe de voto negativo masculino (o 40% dos homes rexeitaron a entrada na Unión). Só o 31% das
mulleres votaron a favor frente ao 50%
dos homes que dixeron si a Maastricht.
Segundo os resultados dos inquéritos, a
negativa feminina a entrar en Europa debeuse a duas cuestións fundamentais:
Dun lado coidar que ia super un ha· perda
de soberanía nacional. E doutro, a consideración de que a maior parte dos postas de responsabilidade en Bruxelas (c mo reflexo do que acorre no resto da Eu- ,
ropa) están ocupados por homes, o que
afastaria ás mulleres norueguesas das
tomas de decisión en matérias tan importantes como a defensa e a economía.
Pésie a que a primeira ministra pediu o
voto a favor da entrada, numerosas organizacións de mulleres se mobilizaron
a pral do non. 'Feministas, sindicalistas e
líderes políticas sumaron esforzos para
conseguir non entrar na U.E. Dentro
deste movimento non faltou o humor: Un
grupo de mulleres criou a asociación
"Loiras contra a Unión Europea". Xogando coa cor do pelo maioritária en Noruega e coa frase machista que asegura
que "cando unha muller di que non, en
realidade está a dicer que si", a campaña deste grupo de mulleres estivo presidida pola consigna "cando unha loira di
que nón, é que non".•

VoLVER Ao REGO
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s noruegueses defenden as
.
suas ben equipadas aldeas
do frío e máis do Mercado Comun
Europeu ~ue pretende concentralos
en cidades. Eles consideran que é
unha cuestión de identidade nacional, de modo e calidade de vida.
No entanto, a metade de Galiza estase a converter nun deserto desabitado, consecuéncia dunha trasnoitada
política que confunde modernización
con grandes metrópoles. Seralle
máis fácil aos noruegueses defender
as suas terras, apesar da temperatura, que aos galegas os vales templados e ricaces?

