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As indústrias deixan en suspenso a retención de pagos aos gadeiros

Nova batalla ,contra· a
cuota
láctea

A direita
aproveita a
crise do GAL
para impo~--
máis~~ -

priVatizacións
A moitos televidentes , absortos nas posíbeis revelacións
que Felipe González pudese
facer sobre os GAL na sua
comparecéncia televisiva ,
seguramente se lles escapou unha frase do presidente español: "nos mercados
internacionais non preocupa
o problema dos GAL senón
a política económica que realicemos".
(páx. 4)

Talisa pasa a
ser controlada
de xeito
maioritário
polo grupo
portugués

Sonae Unha comisión técnica estudará a fórmula de garantia para que as empresas,
cooperativas e produtores lácteos non perdan os cartas de chegarse a aplicar a
supertaxa, segundo acordou a Mesa do Sector Lácteo. Tamén demandarán do Ministério
unha solución ao problema da cuota láctea na Galiza. Mentres se agardan os resultados
·qestas xestións, as indústrias dei_xan en suspenso o anúncio de reter os pagos aos
gadeiros. Se as xestións non dan resultado as mobilizacións son inevitábeis, afirman
fontes do sector.

PSOE e PP defenden en Ourense
cadanseu hipermel'."c~do
PSOE e unha asociación.de vidños a favor de dous hipermercados,
· outra as.ociación de viciños, os comerciantes e o PP, a pral de só un
hipermercado -o situado no concello de Barbadás- e o BNG en
contra descrebe un abano de posicións relacionadas coa posíbel
instalación de duas grandes superficies en Ourense, que está a pro(p~x.S)
vocar unha treboada política na cidade.

Tomás Borge:
A marcha de Sérxio Ramirez
non significa a liquidación da
Frente Sandinista'
I

Tomás Sor-ge, único fundador da FSLN ainda vivo , ex ministro
do interior e actualmente vice-secretário xeral do partido, está
hoxe no centro da tormenta ao ser considerado o representante
da tradición principista e de loita dos sandinistas. Esta entrevista
foi realizada uns días antes de que Sérxio Ramfrez anunciase a
{páx. 13 e14)
sua marcha da. F.S.LN.

AS SOMBRAS
DO BARROCO
Xesús Rábade Paredes
Unha suxestiva indagación
novelesca no conflictivo vivir
da Compostela do século XVTI.

O grupo industrial-financeiro
portugués Sonae , que xa
controlaba unha cuota de
capital da empresa Tafisa ,
cunha impo'rtante factoria en
Pontevedra, ven de aumentar masivamente a sua presenza até un 64%, cun investimento de 2.900 millóns
de pesetas . Tafisa declarou
benefícios no pasado ano
despois de vários exercícios
negativos . O proxecto de
translado da factoría, que liberaria máis de 30.000 m2
urbanizábeis no centro de
Pontevedra, sernella aban(páx.7)
donado.

Mário Conde,
repudiado en
Cee, ~squecido
en Tui
Apesar do que queiran facer
ver desde fora, Tui nunca
creu nun Mário Conde galega . Tampouco lles estraña
agora que se teime en lem. brar a sua procedéncia galega, "pasa sempre o mesmo" repiten. Falan· máis de
Conde en Cee , localidade
na que ainda se lembra .a
venda de Carburos Metálicos a Villar Mir que deu pé
ás maiores mobilizacións organizadas na vila . Os de
Cee temian que a factoria
se pechase ·en· aras das gañán c i as que produce a
enerxia do Xallas. Sobre
C.ee ainda pesa a incertidum e do seu f.utu ro e para
Conde só hai ·uri nome, "es_{páx. 11}
peculador":

.,
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O Sindicato Labrego Galega aposta pala maior -unidade
posíbel dos que defenden intereses galegas no sector

Empresas e gadeiros
de acordo en que só a
mobilización pode impedir
a aplicación ·da supertaxa
ALFONSO EIRÉ

Como ven ocorrendo desde hai oito anos, o sector lácteo galega prepara
mobilizacións na primavera para impedir a aplicación da cuota láctea.
Desta volta, frente a uns sindicatos que se dispuñan a agardar
que a situación se tensase, foron as indústrias lácteas galegas
as qu-e lanzaron a consigna de mobilización, anunciando que estaban
.dispostas a aplicar
xa a supertaxfl . A sua estratéxia tivo éxito
.
coa convocatória da Mesa do Sector Lácteo.
.
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A patronal láctea aguilloa aos labregos para se mobilizaren de novo contra as cuotas.

A espada da Cuota Láctea seg ua pendurada sobre o futuro
de Galiza. Cada campaña leiteira que comeza, desde que a
Unión Europea impuxo as restriccións produtivas hai oito _
anos, os labregos galegas vense na abriga de mobilizarse para impedir que se aplique esa
normativa. Até de agora sairon
vitoriosos, non só paralisaron a
entrada en vigor da supertaxa,
senón que foron quen de aumentar a produción nun 25%,·
enfrentándose pala via dos feítos ás restriccións que pretendían impór. Polo camiño, isa si,
· foron quedando algunhas explo-·
tación·s, moitas ilusións de gadeiros e tamén bastante ·medo.
Esta nova campaña que comeza en Abril apreséntase coa UE
presionando . a Madrid para que
aplique as cuotas e anunciando
que vai rnstrinxir de novo a prodúción láctea comunitária. Ainda
que aumente tamén o consumo
de leite e dos seus derivados. A
maior demanda de produtos lácteos leva a que governos como
·o portugués ou o italiano se revelen frontalmente contra as
cuotas lácteas existentes. Pero
a produción láctea tamén aumenta neutros paises do mundo
e aí están os acordos do GATT
recentemente asinados reclamando unha cuota de mercado
de terceiros países. O governo

Os excedentes
: estarian entre un
¡ 3,5 e un 8°/o do
¡ total da produción
láctea galega, que,
ainda que non é .
oficial, acad~ria, só
1.500.000
toneladas.
1

1

español vai trampeado como ~
pode fronte a Bruxelas, falseando números e expedientes. A situación sócio-política impédelle
a Felipe González cumprir cos
acordos europel)s que ar:1fes firmaron tan inconscientemente.
Tanto é así que o governo espaFrol ainda non foi quen de asignar a cuota aos gadeiros e pretende que estes se vaian concienciando da necesidade de
restrinxir producións.

Gali.za é diferente
"A diferéncia de Galiza co resto
do estado estriba na presenza
no naso país de organizacións
como o BNG e o Sindicato Labrego Galega que se. enfrentaron políticamente a esta medida", afirma o parlamentário do
BNG Emílio López. "Mentres
que no resto do estado non necesitan impór as cuotas nen po-

lítica nen filosoficamente, pois a ·
idea de restricción está asumida
porque están a prol do que representa ·o Mercado Comun,.
Na Galiza o enfrentamento vai á
raíz da cuestión porque á UE
q.taca a todos os nosos sectores
produtivos", afirma o parlamentário nacionalista.

deu resultado. Tanto que as empresas lácteas preocupadas por
se Madrid lles impuña a aplicáci ón da supertaxa decidiron
"aguilloar a_os sindicatos galegas
que están a obrar con responsabi lidade", en palabras do presidente dunha das principais empresas lácteas galegas.

Por iso a táctica que segue Ma- · Así, o 4 de Xaneiro, reunida a
Asociación de Empresas Láctedrid a respeito da Galiza pasa
primeiramente por unha asunas Galegas decidiu en asemblea
aplicar a retención por exceso
ción de que é preciso a aplica. ción das cuotas lácteas e de
de produción aos gadeiros. Ou
polo menos, asi o anunciaron ,
que é imposíbel a resisténcia.
pois, paralelamente , demanda"Mudar a estratéxia para vencer,
ban a "urxente reunión da Mesa
impendo nos labregos a desmopara a Defensa do Sectór Lácralización, a impoténcia ou a resignación ante o inevitábel", en
teo para abordar e discutir o tema. A decisión viria dada, sepalabras de Emílio López.
gundo Guillelme Salgado, xerenPero todos estes anos os gadeite da asociación , "porque estaros respostáronlle a esta estratémos no mes de Xaneiro e o texia non só con mobilizacións sema da ampliación das cantidanón aumentando a produción. E
des suplementares procedentes
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20.000 litros

de leite

Nos últimos dous meses dó
ano que se foi introducíronse
na Galiza 20.000 litros de leite
procedente de Franza. Segundo pudo saber A Nasa Terra
de fontes do próprio sector.
Esta importación realizouse
através do grupo Larsa, por
mediación da empresa catalana Ato. Esta empresa foi adquirida pola Unión Leiteira
Normanda antes de facerse o
grupo francés coa empresa
galega.

repartir cuotas da reserva estacuotas, sobretodo para moitos
tal, o PSOE está a apadriñar a
que non eren sen ver. Diversos
compra-venda de cuotas. Sesociólogos e estudosos do problema agrário pensan que agogundo técnicos do sector' consultad os por este periódico
ra "a oposición ás cuotas vai
ser moito maior, xa que unha · "esta prática non só é totalcousa é falar de que non se
mente ilegal, senón que non
pode producir porque non hai
serve para nada". As cuotas
son unha regulación do mercaonde vender e outra moi distinta que non deixen producir e
do que realiza a CE polo que
traian o leite de fora. A reacnon son propriedade R.articular,
ción do labrego galega pode ·hoxe poden dalas e mañá, con
outra· normativa, sacalas, poser agora moito máis firrne e
contundente" : Desde o SLG
den aumentalas ou rebaixalas.
pernúntanse "quen vai ser caAsi nen o futuro proprietário
Estes miles de litros véñense
paz agora de dicerlle aos gasaberá o que merca, nen o
sumar asi aos outros 20.000 . deiros que non pode producir
vendedor canta cantidade de
que xa' o SLG denunciara que
porque o mandan Madrid e
leite lle cederá para producir
se introduciron na Galiza desBruxelas?"
nos próximos anos. ·
pois do verán, sob a firma de
\lega de Oro. Agora o sindicaCompra-venda ilegal
Por iso nos papeis repartidos·a
to agrári.o ven de denunciar a
tal efeito non son documentos
Larsa ante a Consellaria de lnDesde a Xunta e desde Madrid
de venda, senón de transferéndústria por fraude aos consuestanse a potenciar subterfúcia que o próprio Ministério ten
midores.
que sancionar, pois é realmen- 1
xios psicolóxicos ·que aminoren
a sensación de imposición e
te el o ·depositário. Por iso a :
Esta importación masiva de leiinxustiza no agro galego, ideco·nsellaria de Agricultura se :
te foráneo puxo de manifesto
ando saídas persoais para a
nega a legalizar estes _docu- :
a.inda máis a inxustiza das
situación .. Se a Xunta tala de · mentas.+
1
.

1
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da reserva nacional non vai ainda estar resalto cando remate a
campaña en Marzo". As indústrias acordaron, ademais, pedirlle á Xunta que médie ante a Administración central e que se axilice tanto a asignación de cuotas
aos labregos como a prometida
ampliación aos produtores, cifrada nunhas 200 .000 toneladas.
A AELG demanda a urxente renegociación con Bruxelas da
cuota de produción láctea. "Hai
que ter en canta", afirman, que
"alguns países xa renegociaron
un incremento da sua cuota láctea en base ás importacións ".
Afirman que de non ampliarse a
cuota ao final o Estado español
viria a importar a mesma cantidade de leite que produce Galiza, o 30% do total estatal.
Os enipresários lácteos galegas
recordan como ao rematar a pasada campaña a Xunta e a Mesa se comprometeron a resolver
o problema, pero que este ano
pasado ainda se agravou na vez
de ficar resalto. Os excedentes
estarían entre un 3 ,5 e un 8%
do total da produción láctea galega, que, ainda que non é oficial, acadaria só as 1.500.000
toneladas. Os empresários pretenden que, de chegarse a aplicar a cuota, sexa a Xunta através do Instituto Lácteo e Gadeiro, a que se faga cargo destes

Esta nova campaña
que comeza no
mes de Abril
apreséntase coa
UI; presionando
ao Governo de
Madrid para
que aplique
as cuótas.
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mandan é a seguridade de que
pagos, tal como prometera o ano
elas non va ter que pagar os
pasado Fraga lribarne. Por cada
5.000 millóns que haberia de
litro excedente os labregos terian
que pagar ·a 115% do prezo indimulta por exceso de produción,
porque ao non estaren realizancativo. Para as explotacións
máis competitivas s~ria un de- . do a retención levaríaas a ruina,
pois a maioria dos labregos vesastre : António Arxiz, un labrego
ríanse na obriga de abandonar
9on 20 vacas da comarca de
a produción e as empresas queChantada, integrante desde hai
qarian sen cobrar ese diñeiro.
anos das listas eleitorais do PP,
afirma que "se me aplican a cuota Gleberei pagar máis de tres miUn sectom: unido
llóns de pesetas. O ano que ven
"Non gostamo·s nada dese anúnterei que pasalo todo traballando
para pagala. De que irnos viver
cio unilateral realizado po~as empresas lácteas, pero estamos
eu e os meus tillos? Só queda
unha solución, resistir manifesdispostos a esquecer determinatándose ou tirarse ao monte".
das situacións ou reivindicacións
conxunturais como o prezo do
Pero o representante dunha
leite porque a nosa aposta é
empresa láctea manifestoulle
manter o sector, todo o sector
confidencialmente a A Nosa Tegalega, o máis unido posíbel parra que de momenfo "non irnos
ra facerlle frente á supertaxa ",
aplicar a supertaxa, seria tamén
afirma Miguel Méndez, respona ruina para nós pois pararian · sábel do sector lácteo no Sindide nos dar leite, perderíamos
cato Labrego Galega.
produción e mercado, que iria a
mans das indústrias foráneas
Méndez recorda como a Mesa
que son as que mercan leite esxa ten pedido unha r~unión urtranxeiro e traen os elaborados
xente co Ministério para tratar
de fora". Este anúncio das emeste tema, "polo que estamos a
presas lácteas pretenderia "dar
prol dunha mobilización que rea voz de alarma nun sector que
solva a situación dunha vez". O
xa aparece acomodado e aguiSLG teme que as indústrias e
lloalo para que defenda o seu
os outros sindicatos fagan a
direito a producir, por iso pedimesma xogada que o ano pasamos a convocatória da Mesa".
do cando "participaron na priPero as empresas o que si demei ra mobilización pero logo ,
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que eles están tan interesados
uns por presións e outros eren- . daquela se cumpriron ", afirma
como nós na existéncia dunha
Miguel Méndez. O SLG reclama
do nas promesas da Xunta e do
Miriistério deixaron só ao SLG
das empresas lácteas que se ' produción própria na Galiza,
pois se no teñen produción tacomprometan a recolle.r e a panas mobilizacións. "Como se ve,
mén eles desaparecerán".•
gar o leite axeitadamente, pornengunha das promesas feitas

O sector lácteo galega está dirixido desde a Franza·

Empresas galegas e foráneas _
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enfrentadas
bemos por que, pola Fenil, botándose atrás mesmo de compromisos adquiridos, ainda
que sexa sempre pondo como
excusa a legalidade". O SLG a
quen. acusa de faltar á palabra
dada en numerosas ocasións
é ao conselleiro Pérez Vidal.
"Deberia ter xa demitido pois é
imposíbel que cumpra nengun
dos acordes tomados, ben porque non queira e siga unha estratéxia de engano, ben porque logo Fraga lle fé!9a desdicerse ", acusa un voceiro do
SLG.

O presidente da láctea galega
considera que tanto Nestlé como Besnier "o único que pretenden é rebentar o sector na
Galiza. O seu negócio está na
importación de produtos lácteos . A posición que manteñen
en moitas reunións non se corresponde logo coa sua prática". O deputado do BNG , pola
sua banda, acusa tamén ao representante de Asociación Galega de Cooperativas (AGACA), Hixínio Mougán, de favorecer os intereses das empr~·
sas foráneas, "conducindo as
cooperativas polo camiño da
pasividade na defensa da sua
capacidade de produción".
AGACA funcionou nos últimos
anos como ente desmobililizador do agro galega, botándose
atrás cada vez que a Xunta fa- oa:
cia calquer promesa.
~

Sindicalista e empresário coinciden en denunciar a postura
da Xunta na constitución do
Grupo Lácteo, considerándoa
"testemuñal e para salvar a cara, pero sen que verdadeiramente exista vontade política,
pois Galiza non só ten produción senón tamén mercado para os seus produtos". O empresário fai un percorrido por
outros sectores ou empresas
particulares nas que a Xunta
inviste sen garantias, pondo

como exemplo os centos de
millóns concedidos pola. Xunta
ás empresas do senador do
PP, Manuel Cabezas, para
mercar uv.a do Ribeiro e que
logo serviron para mercar viño
de Extremadura e vendelo como viño galega.
J

López Pérez, pola sua banda,
afirma que "a Administración
ten que obrar politicamente ~
non por papeis. A Xunta xa
non ten escusas para non
cumprir as promesas e se Madrid se nega, ten que enfrentarse politicamente a Madrid.
Estamos vendo como todos os
países loitan pola sua produc i ón dentro da CE, pero a
Xunta nen sequer loita ante
Madrid. Estamos indefensos.
Se aqui ainda non lograron
paralisar a produción de leite é
porque impedir que se munxa
a 200.000 vacas non é o mesmo que pechar as portas dun- """
ha fábrica e dexiar tora aos
obreiros. Non teñen guardas
para tanto e esa é parte da
nosa forza".•
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Fraga ·e a Fenil
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"O sector lácteo galega está
dirixido desde a Franza e a ·
Fenil (Federación Nacional de
lndústrias Lácteas) funciona
como cabeza de ponte das
empresas estranxeiras ", denúncia o presidente dunha indústria láctea galega. 0 -parlamentário do BNG , Emílio López , está de acordo con esta
' aseveración pero vai máis alá,
afirmando que De la Prada ,
Secretário da Fenil e representante de Pascual "é quen
lle fai o traballo suxo ás multinacionais ". Precisamente De
la Prada ameazou con demandar á Xunta a finais do pasado
ano polo apoio que a administración autonómica lle estaba
a prestar ás empresas lácteas
galegas nas suas campañas
de publicidade.

·
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de-legado dou1ra empresa ~
láctea queixábase de que Frªo parlamentário do BNG, Emilio López, diríxe~e aos labregos concentrados ás .
ga "estexá maniatado, non saportas do Parlamento. ·
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Morrer como ·
europeus ou viver
como galegas
As empresas lácteq.s galegas, e ainda máis as de fórmula
cooperativa, están obxectivamente enfrentadas aos· intereses
das empresas estranxeiras. Oporse radicalmente á aplicación
dasupertaxa é para elas tan vifal como para calquer
explotación gadeira. Non só estan defendendo con esta
postura o seu mercado de abastecimento, senón que tamén
están impedindo que as multinacionais se fagan co seu
mercado de venda. A prática está a demostrar, sobretodo
neste último ano, de xeito tan evidente que non poden nen
resistirse os incrédulos que non eren nada sen tocalo, que os
grupos lácteos foráneos o que procuran é o mercado galega e
.que o seu desembarco na nosa nación foi unha estratéxia
empresarial para quedarse co mercado, impedindo ao mesmo
tempo competéncia neutras latitudes.
A ruina .do sector lácteo extractivo levará irremisibelmente á
desaparición do sector transformador. É por iso polo que as
empresas lácteas galegas e as cooperativas do país deben de
recoñecerse dunha vez como galegas abandonando ese
europeismo paifoco e mal entendido que venden como
modernidade, decatándose que o que se está a facer é unha
reordenación de mercados através da produción. Terán xa que
realizar a escolla. Tentar variar a postura segundo as migallas ·
dunha subvención cativa caian da mesa do Consello da _Xunta,
ou das dádivas a xeito de xuros que veñan do governo central;
lanzando as mobilizacións unitárias ou rexeitando a dinámica
· reivindicativa, só as conduciria · á inanición empresarial. A sua
petición de renegociación da cuota agrária s¡gnifica un
pequeno paso neste senso de escolla de bando.
Tamén os sindicatos deberán de facer unha aposta firme na
defensa dos seus aJiliados. Será preciso que abandonen
dinámicas de submetimento a directrices foráneas , xa sexan de
índole directivo, como de supeditación estratéxico-política ou de
correa de trasmisión partidária. Deberian darlle, ademais, a
cada problema a sua verdadeira dimensión no momento e
tempo no que se está a xogar a sobrevivéncia da Galiza.
Outra aposta é a que deberá realizar o conxunto da cidadania
como consumidores. Eles tamén terán que optar por mercar
produtos galegas, competitivos en calidade e prezo cos
importados, porque só deste xeito estarán defendendo os
tecidos produtivos nacionais, o seu próprio negócio ou o seu
posto de traballo. Frente a unha regulación do mercado
imposta desde fora, lesiva para o conxunto do povo galega, o
cidadán como tal, ten capacidade de realizar a sua escolla.
Aforrar unhas cadelas nun produto en dumping significa abrir
as portas do desmaritelamento agrário e industrial.•
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A.direita tratad~ aproveitar a crise do GAL para instaurar un ha política máis neo-liberal

O capital demanda máis privatizacións
no Estado español
\

.

vou ao enfrentamento social.
Aproveitan a precariedade governamental co escándalo dos
A receita americana
GAL para facerlle dar un paso
máis na sua política económica
Esa -receta procedente dos
liberal movendo os mercados fiEE.UU. é ·idéntica ás reformas
estruturais polas que avoga a . nanceiros, empurrados por ünha
Confederación de Efnpresários · economia especulativa inerente
ao sistema.
Europeus e a mesma que lle está a demandar o grande capital
No interior, despois de ter que
español: máis neo-liberalismo.
Felipe González,- algo por conreciclar a política de enriquecimento, o pelotazo, como fórmula
vencimento, un pouco pola dinámica interna do próprio partido e · especulativa, teñen moita mái~
o resto por non finiquitar ao. p'résa por acumular capitais. E
por isa polo que, ante os indícios
.PSOE na pr(>xima confrontación
de que o neoliberalismo ten que
eleitoral, non é quen de levar á
recomporse en pouco tempo pasocialdemocrácia máis alá de
ra non ir direito ao' próprio fracaonde a levaron os seus correliso, tentan instaurar un governo
xionários europeus. Prefire cumda direita pura e dura que ll~s
prir os acordos internacionais
permita reemprazar á socialdeasinados, retirarse como grande
mocrácia despois de ter feíto o
estadista e deixar que a direita
seu traballo histórico.•
cumpra o seu verdadeiro traballo cando o tempo chegar.
sidente ten valor".

•B. LAXE

- A moitos televidentes,
absortos nas posíbeis
revelacións que Felipe
González pudese facer
sobre os GAL na-sua
comparecéncia televisiva,
seguramente selles
escapou unha frase do
presidente español: "nos
mercados internacionais
non preocupa o problema
dos GAL senón a política
económica que
rea,licemos".

O entrevistador, lñaki Gabilondo, perguntáballe por un editorial do Wa// Street Journal de
Nova Jorque, na que se afirmaba que "Felipe González pasa
por apuros". Neste editorial, moi ·
O capital debece por parte dun
citado nos últimos dias , pero
sector público que ainda reprepouco lida -e menos reflexionasenta -case o 45% do PIB, polo
da, víñase descalificar tamén a
que demanda privatizacións aó
Aznar como alternativa ao apon-;
estilo da direita fran-cesa cando
tar como unha d_as causas da
sücedeu aos socialistas, privatiincertidume económica do \Estazacións paradas en parte polos .
do español a pouca credibWdasindicatos galos. Tampouco es- .
de do recámbio; pedíndo-Jle a
tá leda coa reforma laboral deGonzález que o buscase no prócretad a polo PSOE e menos
prio. partido.
ainda cos recortes de impostas
ás clases máis favorecidas e' o
Pero, sobretodo, o editorial do
aumento dos trabucos indirecdiário-bíblia do liberalismo actos . Queren máis.
tual dáballe unhas claras recomendacións a Felipe González
O grande capital mundial o que
ao tempo que seguia a apostar
pretende non é substituir de mopor el: "A terra firme económica
mento a González porque dubide González está feita de redan da capacidade do PP para
cortes de impostas, da des-regulación dos mercados ultrarrí- - levar a cabo con paz social as _
reformas que demandan, alertaxidos de traballo, da redución
dos pala brutalidade histórica da
do gasto público e das privatidireita española que, sempre lezq.cións. ·Falta por ver se o pre-

r---------------------------~-----------------------------------------------,
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O GAL como desculpa
• B.L.

A guerra suxa para defender a
"integridade nacional de España", _GAL na primeira atapa socialista, é un produto do sistema, enxendrado polo PSOE
desde as suas responsabilidades governantes, pero que ca- .
rresponde ao conxunto do Estado. ·Agora ese próprio Estado
necesita vaciar os sumidoiros ,
e, despdis de doce anos, comezan a aflorar á superfície· a
suxedade da guerra contra
Euskadi. Os poderes económicos que impuxeron · esta organización clandestina-estatal
non poden censurar o seu en-

xendro, pero si aproveitalo para pór en marcha unha nova
política privatizadora no Estado español, acorde coa tendéncia neo-liberal.
Se a limpeza dos sumidoiros
estatais foi unha decisión governamental, ainda que imposta
desde o exterior, o mesmo capital que demandou a posta en
marcha da guerra suxa contra
calquer nacionalismo periférico
está a lubricar· co seu diñeiro a
saída descontrolada dos episódios dos GAL. Utiliza aos mesmos mercenários que utilizou
contra a ETA, daquelas na nómina do Estado. Trátase de uti-
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!izar aos GAL, non de investigalos pois seria como entrar a saco en todo un sistema político
que todas as forzas españolas
actuantes socialmente asinaron
nos chamados pactos da transición e rubricaron lago do 23-F.
Felipe González afirmou que o
Estado precisa sum idoiros, o
que pretendía facer desde o governo-é furgalos cunha valoira
(Mariño-Belloch-Garzón) para
que a taxea non rebente. O que
pretende o PP e parte do capital, o tradicional, é facerse coas
chaves do texisto dos sumidoiros, polo que tentan atualos co
lixo que eles mesmos axudaron
a pór en circulación.•

1
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11 ·C ON.CURSO VIGO EN VIVO
.

1

.

1.- Poderanse pr~senta-lo concurso tódolos grupos de PotNOck do Concello de .Vigo e da Mancomunidade de munícipi!)S ó que pertence este.Concello
(fome/os de Montes, Pazos de Borbén, Redondeta, Soutomaior, Porriño, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas, Salvaterra e VfOO) ou aqueles grupos nos
que como mínimo, a metade máis un dos seus compoñentes estén censados nos concellos dé dita Mancomu_
n l •. .
2.- A ida.de dos compoñentes do p'llpo non poderá exceder dos 30 a.nos ou no seu caso, a metade máis un dos compol'lentes do grupo, deberá ser menor
de 30 anos.
3.- Non poderán ter ningunha cassette ou discp ,editado.
.
.
·•
. . . .
~
. •
4.- A lñscripción efectuaráse presentando unha cassette con 2 temas como máximo, na Casa da Xuventude de Vigo. Dita cinta non debe~ levar nmgun
titulo , carátula ou ca/quera cousa que a fixera identificable. Presentaráse tamén un sobre pechado, que o mesmo que a cinta,_non lera no extenor nada qu~ a
faga identificable. Dentro do sobre deberán constar tódolos vosos datos: -Nome do grupo, Número de compoñentes ·e instrumentos;. Datos persona1s:
nomes, enderezos, idade, etc .. .; Sitio habitual de ensaio; Breve rurriculo do grupo; teléfonos de contacto.
·
O facer entrega da cassette e o sobre, islas numeraranse e guariiaranse por Sf;parado. t! -que oarantiia a non identificación de ningún deles.
5 - A data de presentación será dende o día 12 de xaneiro o. dfa 3 de febreiro de 1995.
6.- Un ha vez rematadll-ia recollida de cintas e sobres. uxurado fará unhaS sesións deaudicións. Nestas sesións faranse votació!IS unha vez rematada cada
audición (só se terán en conta aspectos musicais: composición, estilo, .calidade musical, orixinalidade, interpretación, etc ... ), non tendo en co~ ~ calldade
do sonido de grabación. Por este sistema valoraranse as 12 mellares _cintas, pasando despóis a saber por medio da nu,!l'leración quenes son os: 12 grupo¡
· seleccionados.
7.- lstos 12 grupas farán posteriormente un ha serie de actuacións en lugar e datas que ainda están sen dete~inar pero dos que se informará coa suficiente
antelación.
.
·
B.- Para as actuacións en directo ademáis da votación do xurado contaremos tamén coa votación do-público, facendo a valer un punto para o·grupo mái$
votado que -Se sumará a puntuación que lle otorgue o xurado..
.
•
.
•
.
9. - Oremata-la ronda de actuacións, e por medio das puntuacións optidas durante éstas, el11xiranse 3 finalistas que darán un concerto con vanos grupos
invitados.
•
10.- Os grupos participantes non deberán abonar ningunha cantidade, nin en concepto de inscripción nin en ningún outro. Os 12 grupos que aci;edan ás
rondas de semifinais percibirán en concepto de axuda para gastos a cantidade de 20.000 pesetas.
·
.
·
11 .- As cintás entregadas para ·a preseritación,_serán devoltas despois de que o xurado dictamine os 12 grupos participantes.
.
12.- OXurado do 11 CONCURSO DE POP-ROCK VIGO EN VIVO. estará composto por: a ConceUeira-Oefegada de Xuventude ou persoa en quen delegue, unt
unha funcio!lario/a da Concellerla da Xuventude como secretario con voz pero sen voto e·3 representantes dos medios de comwiicación vinculados co mundo
da música.
·
·
13.- Ca/quera grupo 0u jlersoa que participe neste certame aceptará tódalas bases do mesmo.
PREMIOS: Primer premio: Grabación a edición en formato CD cunha tirada de 500 copias e cunha duración de 40/45 minutos. Portadas en cuátricomia de
duas tollas. Dereitos de autor e tódolos dereitos legais da .obra con ·propiedade para o grupo.
Segundo. e terceiro premio: Grabación e edición en formato MC ci¡nha lirada de 5001:9pias e i.mha dul3ción de 40/45 minutos, entendéndpse que o premio
será compartido entre o segundo e o tercelro premiado de xeito que a cada ún corresponderalle a metade do que aquí ~ cita. Os defeitos serán os m115mos
· que no primeiro premio.

•

O concurso dlvldese en duas fases:
1°. CONCURSO DE CARTEIS.
2°. CONCURSO DE CARATULAS: Un para CD e outro para MC.
1.- Podará presentarse a calquera dos 3 concurSQS, calquera persoa menór de 30 anos
residente en Vigo ou en calquera dos municipios pertencentes á Mancomunidade de
municipios do Concello de Vigo.
2.- Presentarán un orixinal de medidas 35·x 50 a todo color que teña como motivo o 11
CONCURSO DE POP-ROCK VIGO EN VlliO. Este .orixlnal non Irá aslnado e entregarase
acompañado dun sobre pechado. no que non Irá· nlngunh~ cousa que o poidera facer
identificable. No anterior incluiranse tódolos vosos datos. O recibir o cartel e o sobre, istos
numeraranse co mesmo número, sendo ista o único xeito de identificalos. Con tódolos
orixinais recibidos, faráse unha exposición e o xurado escolJerá por medio .de votaclóns un
único cartel que será o que se publique, e o gañador do concurso .
3.- Unha vez rematado-lo concurso musical, faráse un concurso de deseño para a carpeta
do CD e oufro para ·a do MC, poidéndose presentar ós dous concursós ó mesmo tempo.
Emplearanse as mesmas bases que no anterior e só se premiará mellor carpeta tanto no
apartado CD .como riQ de MC.
4.- Calquera persoa que participe no concurso tanto no de cartels cmo nos de carpetas,
aceptará as bases dos mesmos.
5.- Oxurado estará composto por: a Concelleira-Elelegada de Xuventude ou persoa en que
delegue, un/unha funcionario/a da Concellería de Xuventude como secretario con voz pero
sen voto , e 3 persoas relacionadas lo mundo do deseño gráfico.
6.- Adata de presentación será dende o día 12 de xaneiro o dla 3 de febrero de 1995.
PREMIOS. .
..
.
.
AJ PREMIO O CNOCURSO DE CARTEIS: Un único premio ó cartel óañador.
B/ PREMIO OS CONCURSOS DE: CARATULA CD. CARATULA MC.
Un único premio para a carátula gáiíadora en cada un dos concursos. O premio para os 3
concursos consiste en: un ordenador Macintosh Performa 460 con pantalla (!Olor eun curso
de deseño (cedido p~r Microgal) . .
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REESTRUTURAGlÓNNO COMÉRCIO
o·PP apoia o Continente en Barbadás, pero non o Hipercor que promove o PSOE na capital
.

.

,

Guerra .política,·come_
rcial e Viciñal en Ourense
pola instalación de douS hipermercados
• HORÁCIO VIXANDE

PSOE e unha asociación
de viciños a favor de dous
hipermercados, outra
asociación de vidños, os
comerciantes e o PP, a
prol de só un
hipermercaqo -o situado
no .concello en Barbadáse o BNG en contra
descrebe un abano de
posicións relacionadas
coa posíbel instalación de
duas g~andes superficies
en Ourense, que está a
provocar unha treboada
política na cidade.
Hai tres semanas o Grupo de
Governo do Concello de Ourense, encabezado polo socialista
Manuel Veiga Pombo, anunciou
a instalación dun hipermecado
nos terreas do seminário. O Alcalde explicaba que o grupo
imobiliário Euragasa tiña unha
opción de compra de 100.000
metros cadrados e queria asinar
un convénio para conseguir a recalificación do terreo para zona
comercial. O promotor oferecia a
cámbio da recalificación pagar
ao concello unha cantidade igual
ao valor do 15% do terreo; é dice r, 160 millóns de pesetas. ·
Nengun dos grupos que se opuxeron a esta proposta considerou xenerosa a proposta, xa que
se limitaba a cumprir cos imperativos legais para estes casos.

que a promotora reubique o proxecto, e localice toda a obra no
termo municipal de Barbad"ás.
Se a Federación Provincial de
Comércio de Ourense nun princípio era reticente á instalación
de calquer grande superfície,
modificou a sua postura e pasou
a aceitar a construción de un hipe rm e rcad o. "Non nos gasta
.-explicaba Aurélio Gómez Villar,
presidente dos comerciantes-,
pero entendemos que si pode interesar aos consumidores. En
calquer caso, se ten que instalarse algun é o de Barbadás porque é o único proxecto en firme
e cos correspondentes permisos. A respeito do outro, do que
promociona Euragasa, só podemos dicer que o proxecto di que
está pensado para un área de
300.00.0 habitantes, polo que é
un desaxuste para Ourense. Os
dados do Estado indican que un·
centro comercial destrue 1.000
comércios tradicionais e por ca- ·
da pasto 'de traballo que se cria
desaparecen tres. Ademais é
falso que vaia criar mil postas de
traballo directos, éomo moito serian 400, os indi rectos serán
moitos menos ainda".

tacfón de Ourense, Xosé Luis
Saltar, participaba na apre§>entación doutro hiper, o de Barbadás, Continente, dias antes atacara ao concello ·de Ourense
pelas condidóns leoninas que
puña para a sua instalación,
frente ás facilidades dadas a
Euragasa.

As obras do hiper de Barbadás están pa_ralisadas por un conflito de lindes
·
Ourense.

Arturo Rodríguez Pérez, presi- dente da Federación Coordenadora das Asociacións de Viciños, que agrupa a 14 asocia~
en cións viciñais do concello e 24
~ . máis no resto da província, ex~ plicou . que "como consumidores
~ non podemos frear a instalación
~ dos hipermercados, pero tamén
~ hai que protexer aos pequenos
~ comerciantes. Non entendemos
e, pos icións doutros viciños que
~ están a prol da grande superfície do seminário e o manifestan
con
de forma tan contundente".

O proxecto para o centro comercia I a instalar no seminário
anúncia a criación de 1 .000
postas de traballo directos e
2.000 indirectos e un volume de
negócio anual de 13.118 millóns
de pesetas. lso significaría que
cada habitante de toda a área

de Ourense (150.000 persoas
partido correxia a afirmación e
difundía a sua oposición. Xosé
en total) gastaría anualmente
90.000 pesetas no hipermerca- . Luis Rodríguez Cid, presidente
do. Ademais, a grande superfído Grupo Municipal <;io PP de
cie inclue 150 tendas e uns mulOurense di que "non sabemos
ticinemas.
de · quen falamos cando _nos re~
ferimos aEuragasa, quen son?
Cámbio d~ postura do ~p Ignoramos se van instalar real:mente o hiper. O convénio que
No PP tamén operaron cámbios
quer aprobar a· PSOE di que;
caso de non ir o hiper, ind~mni
a respei1o do hiper do seminário. Mentres o portavoz do Gruzarian con 40 millóns, de modo
po Municipal, Manuel Sánchez
que con eses cartas terian un
Aguirre, inicialmente monstrábaterreo recalificado e sen cargas,
se favorábel á instalación desa
vaia negócio!" Pouco an1es de
grande superficie, posteriormenRodríguez Cid pronunciar estas
palabras, o presidente da Depute a executiva provincial do seu

Xosé Luis Rodríguez Cid, presidente
do PP no concello de Ouren!?e, ere que
con un hiper ahonda na cidade .

Xosé Manuel García Casares, Xosé Luis Regal e Xosé Manuel Riveiro, tesoureiro,
presidente e vicepresidente da Asociación de Viciños "O Tinteiro" que promoveu
unha manifestación a prol do hiper do seminário.

Meios informados desvelaron
que Hipercor seria o grupo interesado en instalar a grande superfície no lugar onde Euragasa
adquiriu os terreas.
"O Concello considera que é unha cantidade axustada -explicaba unha nota oficial referida á
compensación de 160 millóns-,
e que o principal benefício que
traerá para Ourense a grande
superfície comercial é, sobretodo, de carácter laboral e económico, polo que supón de influéncia sobre o tecido do comércio e
consumo da cidade".

Paralisación das obras
en Barbadás

Con anteriodade ao anúncio de
Veiga Pombo, no concello limítrofe de Barbadás, governado r------------------------------------~------------------------------------~-, polo PP, saiu adiante a iniciativa
de Continente de montar unha
· área comercial nuns terreas de
40.000 metros cadrados de superfície. Detrás desta obra estaría /reo , a promotora que recenha grande superficie e lago sa.~
O centro comercial a instalar
conquerido unha modificación
temente relacionaron co .alcalde
os da autovía.
cala a concurso públi.co. Adenos terreas do seminário- ten
dos plan_
da Coruña, Francisco Vázquez.
· unha ubicación privilexiada:
mais, -para os nacionalistas caDuas circunstánoias ·concorreron
nunha parcela xusto entre a
"Esta é unha manobra do
be a posibilidade de montar un- 1
na concesión da licéncia para
PSOE desde as máis altas iñsha superfície comercial ·promoestrada vella a Madrid e a auContinente construir en Barbavida- por comerciantes locais,
1ovia Vigo-Madrid. Pero ade'táncias do Ministério de Transdás, por unha banda o proxecto
como sucede en outras .cidamais ven de saberse que outra , portes en colaboración co Alcallevouse con discreción e non
des. Os comerciantes e o PP
das lindes da finca limita co ende", denunciaba Antón Sánchez
houbo apenas publicidade, pola
coinciden con esta proposta.lace da autovia co centro de
Rivera, concellelro do BNG. Esoutra o 20% dos terreas están
Ourense, a conexión seria idóte grupo oponse a calquer granenclavados nun território que
nea para o hiper, que teria un
de superfície promovida polo
A respeito do polémico enlace
disputaban Ourense e Barbaacceso ideal. Este aspecto é
capital transnacional porque
da autovia que conectaría o hidás. O Instituto Xeográfico Estapolémico, xa que en Ourense
significa a exportación dos beper do seminário ca centro de
tal, o organismo encarregado de
Ourense, no concello dixeron
descoñeciase a existéncia denefícios e r~mata ca pequeno
delimitar os lindes, rematou por
se vial, poi.o que Euragasa terí- .. comércio. Para o Bloque, en toque "o vi¡;il non ten nada que
dar a razón a Ourense e Conti- ·
ase beneficiado dunha infor-, do caso, correspondéria . a:o
ver co tema que estamos a
nente paralisou. ás obras. Nestes - - 1 mación p-rivile.xiada ou teria
Cencello decidir a ubicación untratar''.+
momentos estase á espera de

Un vial para unir o hiper do sefninário
co _centro da cidade

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

Manifestación e sinaturas
a prol do hiper ·
As palabras de Artur_o Rodríguez ref~ríanse á campaña a
prol do hiper do concello de Ou~
rense que desenvolve a Federación Municipal de Asociacións
de Viciños de Ourense "O Tin. teiro", que levou unha campaña
de recollida de sinaturas e convocou unha manifestación do
Martes 1 O de Xaneiro e que
contou cunha asisténcia de 500
persoas: xosé Luís Regal, presidente de "O Tinteiro", xustificaba a baixa asisténcia debido á
pr,eguiza mobilizadora dos ourensáns. "Porén, ternos doce mil
sinaturas a pral da instalación
do hiper": dixo Regal. "O Tinteiro" iniciou a recollida de sinatu- ·
ras para apresentar no pleno do
Concello de Xaneiro, onde esta- ·
ba previsto abordar a aprobación do proxecto. A última hora
· a pontoJoi retirado da orde do
dia. En calquer caso , o PSOE
non contaba cos votos para levalo adiante. Dous dos doce
concelleiros do PSOE están en
contra do hiper e manteñen un
enfrentamento de longo ca seu
partido. Un dos concelleiros do
CDS si votaria pala grande superfície,· pero· o outro non. O
resto dos grupos, PP con dez
concelleiros e BNG con dous,
votarían en contra, de modo que
o resultado seria de once á. favor e quince en contra.
"Ourense vai quedar sen hipermerca.dos, porque van botar
abaixo o proxecto do seminário e
porque o outro, o de Barbadás,
non vai poder seguir. Todo é unha manobra do PP, que sabe
que o conflito de lindes en Barbadás pro~ocará que Continente
tampouco poda instalarse. Daquela irnos que seguir indo a Vigo para mercar nun hipermercado, Ourense é a única cidade da
Galiza que non terá un destes
centros", denunciaba Regal, a
quen acusan de facer da -Asociación "O Tinteiro" unha plataforma
do PSOE. "R~gal será militante
do PSOE, pero como presidente
actua só ·mirando para os viciños. Eu non son de ningun partido e .tampouco o tesoureiro". resppstaba Xosé Manuel Rivero, vice presidente da Asociación, que
estaba sentado a carón do presidente e o tesoureiro. •
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DIAS
HERMO

• Acordo belga para
eVitar o conflito
lingüístico

. I

A cris~ política belga desencadeadapolo enfrontamento entre valóns e
flamencos na defensa dos seus
respectivos direitos lingüísticos
semella momentáneamente
solucionada. Os flamencos
reproQhaban ao socialista José
Happart que non talara neerlandés
e optara a alcaldia de Fourons
rnentres a lei belga abriga ao
alcalde a talar na língua do território
que vai govemar. Por outra parte,
en Fourons existe unha
comunidade de catro mil
francófonos_ O resultado do pacto
·do Govemo belga, presidido polo
flamenco Jean-Luc Dehaene
propiciou que Happart renunciara á
alcaldia .de Fóurons e que se lle
garantiran os direitos lingüísticos á
comunidade francófona como a
traducción para as formalidades
administrativas cos flamencos e o
mesmo aconteeera cos flamencos
que viven na localidade francófona
de Commines. •

•·O PSOE solicita
unha comisión
de asuntos
, da
em1grac1on

.

.

O grupo socialista solicitou ao
P.arlamento galego a
constitución dunha comisión
non permanente de asuntos da
emigración. As rá,zóns
argumentadas polo gr~po
parlamentário baséanse na
grande cantidade de galegos no
exterior que, na maioria dos
casos, non adoptou a
nacionalidade do país de
destino e a nula participación
que teñen na toma de decisións
de Galiza. A comisión serviria,
.segundo o PSOE, para
canalizar a participación d9s .
galegas emigrados e de aí
poder sair propostas con rango
de Resolucións ou Proposicións'
non de fei que~chegar.ian á
· Xunta de Galiza.
Maria Xosé Porteiro, deputada
do PSOE, criticou a política
emigratória da Xunta por utiliza~
a promesa dos .direitos dos
emigrantes en periodos
eleitorais . Tamén sinalou o
·perxuizo que están a causar as
suas axudas económicas aos
emigrantes por ser
incompatíbeis coas pensións
prdporcionadas polo Estado.+

.•A CIG critica. as·
medidas da
Confederación
de-· Empresários
Europeus
As reformas que propón a
Co.nfederación de Empresári,os
Europe1,.1s (UNICE) aos governos
co obxecto de facer máis
·competitivas ás empresas foron
criticadas polo sindicato CIG_ A
central opina que non se póden
aplicar medidas xerais como a
flexibilizadón do mercado de
traballo, privatización das
empresas públicas ou a
adaptación dos salários sen ter
en canta a realidade-económica
e social dos diferentes paises da
UE. A CIG ere que a
Confederación de Empresários
sempre bota mán, para facer
máis competitivas as empresas,
·. de recortes nas prestacións
sociais dos traballadores ..O
sindicato nacionalista aposta
porque a criación de emprego
non pase por limitar a
producción de paises comn
. Galiza senón por uri reparto
solidário do traballo. +

• Fórmas_
e un
colectivo
antimilitarista· no
Condado ·
Mozos e mozas de Salvaterra
do Miño, Ponteareas e Mondariz
formaron un novo colectivo
antimilitarista galego. Déixame
en paz! . Este colectivo quer ser
un movemento de loita contra

•O CXPX non ten en
conta as reclamacións
de Barrionuevo

as institucións militares e
propón a desaparición do
servizo militar obrigatório, a
despenalización da insumisión e
a amnistia para todos os mozos
que cumpren condea por
negarse a prestar o servizo
militar ou a prestación
substitutória. Déixame en páz!
amasa a sua indignación polos
miles de millóns de gasto militar
do Estado que propón revertir
en educación, sanidade,
estradas, trens ou solidariedade
internacional.•

•Portugal apoia a
autodeterminación.de Timor ,.
.ante a _opos1c1on
de lndonésia
.

..

O ministro portugués de
Asuntos Exteriores, José
Manüel Duráo Barroso, reuniuse
co ministro indonésio, Ali Alatas,
para talar do futuro de Timor
Leste, que foi colónia
portuguesa baixo a supervisión
do secretário xeral da ONU,
Butros Gali. Portugal solicita un
referendum en Timor sobre a
autodeterminación ante a

invasión de que foi obxecto en
1975 por indonésia. O governo
de Yakarta desautoriza esa
medida e prefire establecer
diálogo cos líderes timorenses
que escolle. O próprio
· presidente de Portugal, Mario
Soares, ere que é ''fundamental"
o direito á autodeterminación de
Timor Leste.•

•Fracaso da
primeira ,

.

pros~ecc1on

petrolífera da
Xunta ·
O sondeo petrolífero fronte ás
costas portuguesas de Viana do .
Castelo ,no que a Xunta
participou con case cincocentos
milóns a través de catre
empresas resultou, na primeira
prospección, de 2.800 metros,
infructuosa. Mália o fracaso, a
Xunta considera esta aposta
petrolífera como boa xa que non
descarta continuar coas
prospeccións. Os expertos
esperaban atapar petróleo aos
2.500 metros de profundidade
tomanao como referéncia os
xacimeritos do Mar do Norde. +

O Consello Xeral de Poder Xudicial
arquivou o escrito do ex-ministro
do Interior, José Barrionuevo, onde
denunciaba a indefensión á que
estaba sometido por non ser
chamado a declarar polo xuiz
Baltasar Garzón en relación co
tema dos GAL. O CXPX lembra a
Barrionuevo a necesidade de
respeitar as decisións xudiciais.
Por outra parte, a Fiscalia da
Audiéncia Nacional enviou un
informe ao xuiz Garzórr no que se
sinala que o Estado só poderá
persoarse como acusación
particular no caso GAL.•

• O plano de Resíduos
estabelece 40 anos de
vida para as centrais
nucleares
O secretário xeral de Enerxia,
Alberto Lafuente,· apres~ntou o
cuarto Plan de Residuos
Radioactivos que alonga a vida
das centrais nucleares en dez
anos, xa que agora a sua vida
media fíxase en corenta anos . O
plan estabelece a data do ano
2000 para buscar novos
·
emprazamentos para os cemitérios
nutleares. O custe da xestión da
basura atómica procedente das
nove centrais en funcionamento en
todo o Estado ascende a 1,23
billóns de pesetas , o que supón un
.recargo de 1 '1 % nos recibos das
tarifas electrónicas dos cidadáns.
A central máis vella do Estado é a
de Zorita, en Guadalajara, que se
instalou en 1969 e ten armacenada
41 toneladas de uránio. •

•Embargo do Pazo Baión a Laureano Oubiña e Esthe~ Lago
Ante os primeiros intentos
de venda·de bens por parte de Esther Lago, acusada no xuizo da Operación
Nécora de delito fiscal
por ináis de dbus mil millóns de pesetas xunto co
seu home Laureano Oubiña, _o xuiz- Carlos B.ueren
ordeou o embargo dos
bens do matrimónio .. Esther Lago comezara xa a
venda dun· 4% das ac.ciórís do Pazo Baión ao
seu capataz, o que. poderia constituir delito de alzamento de bens. O embargo ordeado por Bue- ·
ren afecta, fundamental mente ao pazo, q1:1e os ·
colectivos de loita contra a
droga, reivindican como
centro de reabilitación de
toxicómanos.+

lli A Xunta a inda

non respostou a
oferta do
Ministério para ·
negociar as liñas
ferroviária·s
A chamada do Ministério á Xunta
para negociar as liñas ferroviárias
en perigo de supresión ·ainda non
recebeu resposta por parte da
Conselleria de Política Territorial.
Non se coñece tampouco o contido da reunión que celebraron Xoan Carlos Villarino, director de
Tranportes en Galiza e o secretário estatal Manuel Panadero. A
Xunta reiterou a pasada semana
que non tiña intención de participar na cofinanciación das liñas deficitárias e propuxo un plan de renovación neste servizo cun prazo
de catorce anos cun cargo total
aos fundos do Estado. ~ A aplicación da supresión de liñas .está
prevista para o vindeiro 29 se non
se chega a un acorde entre Ministério e Conselleria e afectaria ás li ñas Coruña-Ferro!, Coruña-LugoMonforte e Ourense-Zamora. •

• Pédenlle ano e
médio de cadea
a un insubmiso
de Pontevedra
O fiscal solicita dezaoito meses de
cárcere para Xosé Ferna.n do Filgueira Touriño, o pontevedré~ que
devolveu a documentación que lle
remitira o centro de reclutamento
· e non se personou no cuartel de
destino en Valladolid. A decisión
deste licenciado en História foi tomada, segundo el, polo seu carácter antimilitarista e pacifista e con sidera a PSS como "parte do sistema militar que quita pastos de
traballo que pod~rian ocupar persoas que estiveran en paro". Perante o xuizo, Filgueira Touriño recebeu o apoio de diferentes colectivos antimilitaristas e dun docu mento chegado de Alemaña, país
onde traballa, no-que se critica ao
Governo español de castigar a
persoas de carácter altruísta. O
avogado defensor pedeu a absolución do insubmiso por amasar a
sua solidariedade e a sua ideoloxia pacifista.•

•O Parlamento
chileno debate a
construción
dunha e.risión
para militares
Os políticos da esquerda chilena
e alguns meios de comunicación
criticaron a decisión do Governo
de Eduardo Frei de levar ao Parlamento a proposta de construir unha prisión exclusiva para os membros das Forzas Armadas. O peso
social e político dos militares condeados por violar os direitos humanos perante a ditadura de Augusto PinocheLponse de manifesto na decisión do Governo. Oscomentários dos socialistas xiran .ao
redor do límite das concesións militares pactadas tras o réxime de
Pinochet xa que o socialista Ricardo Nuñ~z. vicepresidente do Se-nado, lembra que cando o golpe ·
militar derrocou a Allende, non se
enviaron aos ministros e funciona. rios a cárceres. especiais. +

ALIZA .E. M NDO
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As TRANS-NACIONAIS AO COPO
O translado da factoria pontevedresa e a recalificación dos terreas pospostos se~ data

O grupo portúgués Sonae
faise co control de rafisa cunha·OPA de.2.900 millóns
• XAN CARBALLA

O grupo industrial-financeiro portugués
Sonae, que xa controlaba
unha cuota de capital da
empresa Tafisa, cunha
importante factoria en
Pontevedra, ven de
aumentar masivamente a
sua presenza até un 64%,
cun investimento de 2.900
millón·s de pesetas. Tafisa
declarou beneficios no
pasado ano despois de
vários exercícios
negativos. O proxecto de
translado da factoria, que
liberaría máis de 30.000
m2 urbanizábeis no centro
de Pontevedra, semella
abandonado.
Tafisa, xunto con Finsa a principal indústria de transformación
de madeira, ven de pasar ao
control do capital portugués. A
Sonae é un dos grupos industriais e financeiros máis importantes de Portugal , con intereses ben diversificados, na indústria (forestal, química, mobiliário, .. .), nos meios de comunicación (un 15,3% do xornal Público, participacións na rádio e
na tv) e tamén na actividade financeira e bancária.
O grupo portugués entrou no
capital de Tafisa en Maio de
1993, facéndose en Xuño dese
mesmo ano cun 8,35% e chegando con pequenas compras a
controlar un 20%, desbancando
dese xeito a Juan Abelló que se
fixera co control da madeireira
a primeiros do 90, no momento
de esplendor de Mário Conde,
do que tora sócio nos tempos
de Antibióticos. A compra de
Aballó de8pertara o temor de
que o grupo entrara na verea
especulativa.
A meados de Decembro Tafisa
anúncia un aume~to de capital,
que agora é cuberto pola Sonae
con 2.900 millóns de pesetas, o
que lle permite o control do grupo, o segundo no sector" madeireiro do Estado despois de Finsa.
Belmiro de Azevedo, o principal
dirixente da Sonae lndústria e
da Sonae lnvestimentos, está
considerado un dos principais
hornes da indústria portuguesa

Os terreos de Taflsa en Pontevedra son un bocado apetitoso para todo tipo de operacións urbanísticas.
\

no Norte posuindo tamén unha
participación (5%), no Banco
Portugués do At)ántico (BPA),
atopándose actualmente no
centro da polémica polo intento
de compra deste último polo
Banco Comercial de Portugal liderado por Jardim Go!lc;ales.

Un translado adiado
Despois xa da chegada de Abe116 comezou a talarse do transla-

do da factoria pontevedresa da
empresa ao Polígono Industrial
de Campiña, un .dos moitos niñeiros industriais da Galiza que
están baleiros. Na cronoloxia
desta operación, durante a cal
Tafisa aparece en primeiro plano nos meios de comunicación,
hai que sinalar unha denúnbia
contra a empresa por delito·ecolóxico, toda vez que houbo unha
granc;te mortandade de peixe no
Lérez perta da factoria.

A primeiros do 93 Cobián, alcalde
translado sobre uns 3.000 mide Pontevedra, di que .Tafisa é un
llóns oferece unha quinta parte.
O acordo implicaba que o conobstáculo para recuperar as mar:xes do Lérez e en Febreiro dese
cello recalificaria os terreas, uns
ano pactou con Abelló o translagorentosos 30.000 metros cado da empresa. Na operación tadrados no centro da cidade.
mén estaba a Xunta, dá man do
Conselleiro Xoán FernáñOez,
Guiña entra en xogo dicendo
principal valedor da operación;- --que o Instituto de Vivenda e Solo estaria interesado en comA condición da Xunta foi que· a
prar.i e con ese motivo suspenempresa permanecese en Ponde o proxecto de 350 vivencias
sociais en Valdecorbos. O
tevedra, e do custo estimado do
PSOE pronúnciase porque os ..-terrees se adiquen a recinto feiral e a Asociación pola Defensa
c;fa Ria crjtica os intentos de es- peculación urbanística pedindo
Explotaciones Industriales y de
_que se adique a zona verde.
Servicios (Einsa}, Racionalización y Manufacturas Forestales
O proxecto apárcase despois da
(Ramafosa) e Explotaciones
dimisión-cese de X. Fernández. A
Madereras Catalanas (Emca) .
posibilidade do translado levou
ao concello a convocar un conTafisa xa estaba presente no
curso de ideas para a restauramercado portugués antes da
ción das ribeiras do Lérez, gañaentrada da Sonae pois coa
do polo arquitecto Fernando Saparticipación ao 50% con Finrandeses, e esquecido no faiado
sa, constituiu Madibéria, que 1 da casa consistorial. Agora Guiinstalou unha factoría en Ne- : ña, abandonado o translado da
las, para producir taboleiros de : factoria, anúncia un pequeno prodensidade média.+
1
xecto de remodelación no que se
1
van investir apenas 673 millóns. +

r---------------------------------------------------------------------------,
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1
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Un pilar da indústria· forestal galeg_CL
Cunha facturación de perta de
20.000 millóns anuais no conxu nto do grupo, é perta dos
16.000 na empresa cabeceira,
Tableros .de Fibras S.A. (TAFlSA) é unha das empresas cabezaleíras do sector madeireiro
español e p.or engadido do galego. Canta no noso país con
duas factorias (Pontevedra e
Betanzos) con perta de 250
traballadores. No ano 91, o
imediato da cnegada de Juan
os balances
Abelló, comezaron
•

negativos, especialmente pola
caída do prezo do taboleiro,
pasándose dunhas gañáncias
de 1.376 millóns no 1990 a
pardas de 791 millóns no 91:
Tafisa ten unha importante diversificación participando con
todo o capital cu con maiorias,
en Transformados de Madera
(Tradem-a) e Todoforma, no
sector madeireiro; e no forestal
con cinco filiais: Fore$tal y Maderera (Foryrnasa), Orpinsa, ·
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EMISORAS MUNICIPAIS

Os locutores eren que o cámbio de persoal resposta a fins políticos

O peche.da

rád~o

de CUlle_redo -

serv1.•u para .cesar

aos traballadores
• ARANTXA ESTÉVEZ

o peche temporal da rádio
municipal de Culleredo o
23 de Décembro e o cese
dos seus traballadores por
orde do concelleiro de
Cultura, Celestino Poza, ·
foi motivo dunha moción
do vocei ro do BNG,
Narciso Marzoa. O .
- alcalde, Xulio Sacristán,
xustificou a decisión
alegando o fin dos
contratos Jaborais e a
reestruturación da
emisora. P.ero tanto o
representante do BNG
coma os locutores e
técnicos cesados eren que
foi unha estratéxia para
escoller un persoal afin ao
PSOE, partido no governo
municipal, para os novas ·
-contratos.

"A única posibilidade que tiñan
de botar á rua ao persoal da rádio era pechar temporalmente a
emisora. A razón .é que os cinco
membros do plantel tiñamos
contratos até fin de servizo, non

'Os locutores non
entanden como
podian facer un
mal traballo cando
"quen facia e
desfacia a
programación ao
seu gasto era o
concelleiro
socialista de
cultura".

Tanto Lois Anxo Ferreiro como
Carlos Lorenzo non entanden
como podian facer un mal traballo cando "quen facia e desfacia
a programadón ao seu gosto
era o concelleiro socialista de
cultura". Segundo os 1ocutores
cesados, Celestino Poza eliminou da grella unha tertúlia dos
viciños, un espazo de opinión
onde interviñan xornalistas, un
avogado e o director do Museu
· . Arqueolóxico da Coruña, e foi o
alcalde quen se negou a respostar ás perguntas dos viciños en
directo nun espazo radiofónico".
Os locutores pensan apreseritar
unha denúncia polo cese xa que _
o seu contrato non era temporal.
Para eles, o acontecido ten un
transfondo eleitoralista xa que á
xente da vila gostáballes a programación da anterior equipa. A
Asociación de Viciños SésamoSueiro demandara do concello
maior poténcia para a emisora e
o último estudo de audiéncia sinalaba unha média de 5.120 ouvintes nunha povoación de catorce mil. habitantes.+

QCONFUTO DE GUIXAR
~iferéncias

no PSOE pro:vocan
irregularidades nas actuacións polic_iais
As actuacións da policia nacional no conflito vigués do bairro
de Guixar están a provocar
grande estrañeza na opinión pública. Fontes internas do PSOE
atribuen a diferéncias do novo
governador, Xosé Álvarez de
Paz co alcalde da cidade, Carlos González Príncipe, a atitude
das forzas da ·arde nas últimas
semanas.

1978-1993

Sacristán, fata do fin dos contemporais como pretende facer
tratos e o Concelleiro de Cultucrer o alcalde. Quer dicer, o naso contrato vencia cando -finalira, Celestino Poza, de que na
rádio se estaba a facer unha
zase o servizo de rádio, polo
programación pouco "axeitada",
que a única saída era pechala",
os locutores cesados eren que
explica un dos locutores cesados, Lois Anxo Ferreiro. Xunto a
se trata dunha manobra política
de cara as eleicións municipais.
el, foron cesados o di"rector da
"O recén nomeado director, Xorádio, Pablo Bauza, o locutor
Carlos Lorenzo e dous traballa- - sé Ramón Rioboo, ten o carné
dores máis. Tras a nova abertudo PSOE e non ten nengunha
ra, o 9 de Xaneiro, oferecéusecualificación profesional, nen
sequer os cursiños que convolles a posibilidade a dous trabacou a própria rágio municipal",
lladore~ de faceren un programa
denúncian aos locutores cesapolo que cobrarán unhas vinte
dos F-erreiro e Lorenzo. Asemamil pesetas mensuais.
de opinan que se trata dun carControl político-da rádio go político e non profisional, xa
que o seu salário aprobado no
Mentres que o alcalde, Xúlio
pleno cos votos do PSOE,
3.019 pesetas por hora, é moito
máis alto que o cobrado polo
anterior.

a

A rádio comezou funcionar de
novo nesta semana. "Coido que
· o cese foi un xeito de facer unha
selección de xente. A alguns
dos que botaron _oferecéronlles
U!l novo Contrato. Neste tipo de
servizos municipais, renóvanse
os .contratos mália que haxa algunha queixa", explica o voceiro
do BNG. Os traballadores foron
cesados despois de levaren á
frente da emisora catro anos. A
policia focal pechou o local da
emisora e cambiou as pechaduras. Os locutores receberan cinco minutos antes o aviso do
concelleiro de cultura .

ANOSA TERRA
ENCADERNADA

toicamente unha enxurrada
primeiro como mediador no
constante de perigosos proxec- · conflito da empacadora. O alcalde respostou, por medio da
tis, moitos. deles metálicos que
un grupo duns douscentos viciprensa, que ese non era o seu
ñas de GL,Jixa:r dirixe contra os
cometido_
.
responsábeis da orde que prote:. xen os traballos da empacadora.
A pasada semana foi a policia
municipal a que tivo que defenEsta dobre atitude ~alto.u ~ dar- · der a marcha das obras, co re. se no pasado Nada!, cando nun
sultado de vários policias locais
clima de paz social, propiciado
feridos a causa do ·impacto de
pota paralisación provisória das ' obxectos contundentes lanzaos viciños do bairro de Teis,
obras,. a policia cargou conforte
dos. polos viciños. Responsábeis
afeito ás cargas policiais, por
despregue no centro da cidade, - deste servizo puxeron de manlmor dos conflitos do naval, surcausando un clima de pánico
festa ante o alcalde a imposibilipréndese agora poi a atitude
mesmo entre viandantes alleos
dade ·de ,reálizar tal labor por
dunha policia nacional que ora
á manifestación pacíficade vici- · non estaren nen preparados,
carga violenta e indiscriminadañas que se estaba a celebrar.
nen autorizados en misións de
mente por todo o bairro, facendo
arde pública. Após estes inciobxecto das suas embe!.;tidas
A poucas semanas da sua chedentes o governador civil manimesmo a persoas maiores e imgada, o novo governador dera
festou que non era misión -do
pedidos, algo que sücedeu nun
lugar a unha polémica con Car091 a defensa das obras da.em.par de_~casións, _c3_mc:_atura e~~'.~~n~iEe, -~º _o_fe~:~~~s-~ -º-· -~~:_a~ora de Guixar.+
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completa
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Agricultura está a _favor e Cuiña e o PP local en contra

O PP manté.1 postur~s contraditórias

sobre a

papel~ira

· •H.VIXANDE

Todas as forzas sociais e
políticas ...:.agás a seceión
sindical da CIG- de
Pontevedra xa ~xpresaron
a sua oposición á ubicación
dunha papeleira xunto ás
instalacións da Empresa
Nacional de Celulosas en
Lourizán. Precisamente,
Ence seria a promotora
desta iniciativa. A Xunta
monstrou certa división,
Guiña mantén a oposición,
mentres Pérez Vidal
deixouse facer as beiras
pola empresa de pasta de
papel.
O presidente de Ence, Garrido
Seoane , compareceu recentemente diante dos meios de comunicación para anunciar "a
boa nova da confirmación da
construción da papeleira". Na
sua alocución radiada , Garrido
Seoane explicaba que a nova
papeleira estaría ubicada onde
hoxe es1á a balsa de decantación da celulosa. "!so significaria
cambiar todo o sistema de prod ución para depurar os vertidos", explicou o presidente de
Ence , que con esa afirmación
recoñecia que o complexo de

que.pretende instalar a .Ene~

/

A protesta de Ernesto -8,altar esPrecisamente Agricultura tamén
taría relacionada co feito de que
estivera apoiahdo os dous pro.:
Garrido Seoane non confirmou
xectos de papeleiras que a princícon absoluta certeza a construpios da década estiveron a piques
de realizarse, e á frente un dos
ción da papeleira , ainda que si
cales estaba o presidente da pa- ' adiantou que significaba un investimento de 25.000 millóns de
trona! española, José María Cuepesetas , cámbio no sistema
vas. A promulgación do Plano Forestal da Xunta en parte servira
de produción da pasta de papel
para apontalalas e fornecelas de
e a criazón .de grande número
. matérias primas para un -mercado
de postas de traballo.
que, entón, estaba á baixa.
Ás afirmacións de Garrido Seoane swmáronse as da -sección
Hai tres anos, cando aqueles
sindical da CIG en Ence , que
proxectos de pap.eleiras quedaasegurou. que "a papeleira conron en suspenso, a UE añdaba
solidaría tanto Celulosas como o
~ polo meio. As normativas comuffi nítárias en matéria de meio am- tecido industrial galega que está
g biente impedian iniciativas dese en fase de destrución".
o cuño. Agora, as imprecisións de
O argumento dos postas de tra~ Garrido Seoane a respeito das
ballo foi respostado de contado
características do proxecto paA Ence teria que cambiar o sistema produtivo para instalar a papeleira na balsa de
pola Plataforma pota Defensa ra
peleiro
outravolta
indican
que
o
decantación.
Ria, asegurando que a criazón
anúncio de momento non serviu
máis que para -un chiscar os
de postas de traballo non seria
pasta de papel que dirixe estaba
Rendas eleitorais
significativa, dado que só signifi- .
ollas entre Ence e a Consellaria
a incumprir a lei contra o que
Pero destas non foi a CPTOPV
caria a reconversión de moitos
de Agricultura.
sempre asegurou: que os vertiquen apoiou o anúncio, senón
traballadores que agora están
dos eran inócuos.
que nesta ocasión es@ba detfás
Cortinas de-fume
dedicados a un proceso produtia Consellaria de .Agricultura. O
vo que seria simplificadq á canDesde a Consellaria de Política
incremento nos prezos do papel _Proba da falta de unánimidade
ta da renovación tecnolóxica.
Territorial, Obras Públicas e Vipresu01ibelmente significaría unPor. outra banda, en Defensa da
no seo do PP verbo da análise a
venda sempre houbo unha preha suba na madeira _e que a
Ria recordaroR novamente que .
respeito das intención de Ence
sión para abrigar ao Estado a
produción madereira gal~ga paa Celulosa provocou a destruson as afírmaciórís do popular,
instalar a papeleira onda Ence.
sase a ser rendíbel. Daquela,
ción de numerosos empregos
Ernesto Baltar Feijoo, aseguranAs ameazas de peche por ini..mha orientación produtivista do
no marisqueo e que o peche da
do "estar farto das cortinas de
cumprimento por parte de CeluPlano-Forestal gal ego podía ser
empresa e a rexeneración .da
fume que manda Celulosas para
losas das leis meioambientais
aproveitada -para reforzar o cultigañar tempo e non dar solución
Ria pode~ia significar unha graneran a moeda de cámbio coa
vo do eucalipto e sacar rendas
de xeración· de traballos na exaos graves problemas de ~mi
que Guiña pretendía convencer
eleitorais da nova situación.
tracción de marisco.+
sión de vertidos tóxicos á Ria".ao INI.

·a

1

A CLASE,

"'
·
SERVICIO Ó CAMPUS
l ••
UNIVERSITA~IO
.

.

'

EN PRl'MEIRA

"'---'

CLASE

(t

.

ia

Renovó-lo autob.Js dos universitarios vigueses
fo¡ un dos maiores relos do Concello de Vigo
e de Vitrasa. E cumpdmolo.
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Dende o 9 de xoneiro, xa tes uh novo servic io
de tronsporle para subir ó Campus Universitario .
Con novo~ autobuses. Má.is cómodos, .
amplos e de maior potencia.
Por 95 pts. calle
e mete o directo

~s ~osos autobuses
o CLASE.

Con moior frecuencia ás horas que móis
os necesitas. Con novas liños especiais.
Utilizo o autobús 6 CUVI. É o esforzo de todos .

É o teu logro.

Liña 8
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Días lectivos e sábados :
de 8 do mañá .

Codo hora a parlir

Liñas Cuvi
Dío.s lectivos. En función do horario univer.s ilorio,
en horas 9e entrado e soído ' de clase, en hora~
punta . .

VITRAS~

. O novo transpone urbano
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MANUEL CAO
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Os sindicatos advi·rten sobre o posíbel uso ilexítimo de dados

O Sergaspon n~s mans de empresas
privadas as hi~tórias clínicas
confidencia is dos seus ·pacientes
quivo, compre subliñar a desaparición ·das garantías de confi. dencialidade das histórias clínicas dos enfermos, sobretodo se ·
a empresa eleita opta "por facer
contratos-ba.$ura, inestábeis e
con cláusulas leoninas".

negociación para as ·centrais
sindicais con representación no
Hospital Xeral de Vigo, causou
estupor entre os traballadores
do centro e mais entre os próprios usuários, debido ao risco
que - repr~senta o· feíto de- pór
nas mans dunha empresa privada dados íntimos· que poderian
ser utilizados con fins ilexítimos.
Os representantes sindicais do
centro salientaron ·as graves
consecuéncias que, por exemplo, pode ter qu.e saia fóra do
hospital a información dos pacientes afectadqs por unha enfermidade ainda rexeitada .social
e laboralmente como é a SIDA.

•MARIA ALONSO

Os sindicatos realizaron
un peche no Hospital
Xeral de Vigo contra a
progresiva privatización
da actividade do centro,
que afecta xa a servizos
c6mo o de limpeza e d de
coci ña e se espallará ao
arquivo de histórias . .
clínicas e a alta tecnoloxia
como a resonáncia
mágnética. ·
\

O comezo deste ano pode estar
marcado polo rexurdimento das
mobilizacións acaladas os meses precedentes grazas á política de con:ipracéricia con deter. .
minados colectivo~ e ao pago
de peonadas por parte da Consella1ia de Sanidade.

As mesmas fontes criticaron o
nulo talan'te negociador do .xerente.do complexo hospitalar Xeral-Cies, que non accedeu a talar
sobre o tema e mesmo agachou
a información sobre o custo que
para o centro terá a privatización
do servlzo de arqüivo.

A chispa que marcaria o comeA Xunta de área insistiu ainda
zo deste inverno quente no sisnas suas queixas, indicando
Peche da xunta de área
tema sanitário é a pretensión
. qu'e a iminente privatización. da
sanitária dos responsábei~ da Xunta,
· resonáncia magnética que se
consolidada xa na prática con . Como primeira medida para
instalará no mesmo hospital vinumerosos exemplos, de privatidespertar ao sector do letargo
gués crispará máis os ·ánimos
zar todos os servizos e actividaque vive, agás casos exoepciodun persoal que só poderá mades hospitalares que p0dan renais, oesde que Romai Beccaria
nexar esta alta tecnoloxia pedins i.J ltar apetecíbeis para unha
chegara á Consellaria de .sanido a excedéncia no hospital púempresa privada.
. dade e á presidénCia do Sergas,
blico como · estatutário, e incoros delegados si,ndicais da CIG,
porándose· á empresa privada
A pinga que encheria o vaso
CCOO, SATSE e SAE que conque xestione a aparataxe, posideste ánimo privatizador de Rofiguan a Xunta de área sanitária
bilidade que implicaría unha per- mai Beccaria e a sua equipa sésecundar:on o Luns un peche no
da da estabilidade do seu posta
ria o ·anúncio de que taméñ paHospital Xeral para exixir éf pade traballo.
sará a mans privadas o arquivo
ralisación dé 'todas as medidas
do Hospital Xeral de Vigo no
privatizadoras previstas e moi
Un ha .fórmula habitual
que se gardan histórias clínicas
especialmente a do arquivo de
pormenori.zadas de todos os pahistórias clínicas.
O xerente do Hospital Xeral,
cientes que teñen pasado polo
Xan Xosé Esquiza, descartou
Como a mobilización, apoiada
centro. Oeste ~eito, o complexo
que a medida de privatizar. o ar· hospitalar pagará a unha E?mpor unha boa parte do persoal
quivo sexa unha novidade do
presa privada para que x-estione
do centro, non logrou que á xeSergas. Segundo esta versión,
e organice tanto o arquivo activo . réncia do hospital recebase aos
o sistema está xa a funcionar
do centrq como o pasivo; confi- ~ representantes das centrais sin~
en hospitais da Galiza ·e do resgurado palas histórias clínicas
dicais, estas non ·desbotan a po- ·to do Estado. Concretamente,
dos enfermos que foron atendi- .. s.ibilidade de jren á folga proximanifestou, a fórmula utilízase
dos hai máis de dez anos.
mamente.
nos hospitais Cristal-Piñor e
Santa Maria Madre de Ourense
A .decisión, que foi comunicada . Entre as consecuéncias ápontae na x.estión do arqi.Jivo pasivo
á Xunta de área sanitária pero
do Hospital Montecelo de Pondas polos sindicatos no caso de
prosperar a _privatización do artevedra. +·
.s,en. H~sibjJi9a9e. n.engunha de
... •• ~(tr8
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oo· que sabemos, PescaEn calquer caso, os representantes dos traballadorés advertiron que a introdución dunha empresa privada nun hospital públi-:
co, tal e como demostra a expe·riéncia derivada das contratas
de limpeza e cociña que xa funcionan no hospital vigués, "supón un claro factor de inestabilidade". "Abonda con lembrar
-€xplicaron as mesmas fonteso malestar e as taigas vividas
no hospital polo persoal de limpeza· da devandita contrata, que
exixia unha equiparación salarial e uns descansos similares
aos do persoal da mesma categoría no Sergas".
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·A posíbel compra total ou parcial do principal grupo produtivo
galega no sector alimentar pola multinacional anglo-holandesa
Unilever, está a provocar reaccións diversas no corpo político e
social galega. Quizais a máis destacada foi a vontade da Xunta
_de Galiza de actuar para preservar e consolidar a primacia do
capital galega na empresa viguesa. Agora, en Europa, existen
dous grandes qrupos multinacionais no sector da alimentación,
Unilever e Nestlé, que traballan na consolidación e afianzamento da sua posición a escala mundial, tendo en c_onta, ademais, a
liberalización do comércio internacional derivada da Ronda do
Uruguai. No Estado español o 37 ,5% das vendas no sector ali. mentar xa corresponde a empresas de capital estranxeiro. Non
· é surprendente, pois, que algun destes grupos fixara os seus
· ollas en Pescanova que podiamos dicer é unha das xoias da
economia galega. No sector alimentar existe toda unha gama ou
variedade de formas de competir no mercado non moi diferente
a de outros sectores. En realidade, grandes grupos a escala
mundial haberá poucos que, loxicamente, abranxerán várias actividades e mercados. Desde a actividade extractiva-recolleitora
á provisión dun produto nun mercado concreto existen multitude
de labores intermédias
que requiren deseños específicos, tecnoloxias diversas e un grau de integración variábel segundo
as capacidades, recursos
e obxectivos. Neste marco, cada empresa ha de
buscar o seu espazo especial izándose en activi:
dades e mercados nas
que poda ser competitiva
. loitando arreo para non
perder unha posición que
pode ser efémera.

nova é líder nas activida-

'Haique
agradecer aos
proprietários de
Pescanova que
non se apontasen
ao dominante
pelotazo"

des extractivas pero nos
acorre asi na distribución
e comercialización . Nada
novo, pois na Galiza pasa
isto en moitos sectores: granito, pizarra, madeira, gadaria, etc.,
situación típica de economías subdesenvolvidas como a nosa.
Naturalmente para isto só hai unha solución: acadar maiores
cuotas de mercado con bons produtos e a bon prezo que permitan rentabilizar as fases intermédias e a cadea de valor. Pero
esta receita é coñecida por todos e ninguén entrega sen loita a
posición de domínio nos seus mercados, senda, ás veces, inevitábel e avantaxoso un acordo entre competidores .
Antes de nada, hai que agradecer aos proprietários de Pescanova que non se apontasen ao dominante pelotazo vendando uns
activos suficientes para viveren de rendas o resto dos seus dias.
O futuro desta empresa é vital para Galiza, pois ninguén xuicioso, pode pensar na existéncia dun país sen empresas próprias e
se Galiza non é capaz de manterse en sectores nos que goza
dunha certa avantaxe competitiva o desastre está asegurado.
Os poderes públicos teñen a obriga de apoiar e fomentar a consolidación dun sector empresarial p~óprio que compita nos mercados mundiais polo menos nalgunhas actividades (Sufza ten 6
empresas dentro das 100 primeiras europeas). A forma que revista este apoio analisarase en concreto senda neste caso desexábel a colaboración do capital privado galega que debería
apostar dunha vez e con decisión poi~ economía produtiva galega. Os países de consumidores e rendistas só existen no maxin
dos estultos ou dos ot..:sados ignorantes.•

Q BANQUEIRO GALEGO
Os viciños táchano de especulador e de estar a piques de arruinar. a vila

Cee garda nial recordo d_e Mário Conde
vergoña e un ladrón". Non escatima calificativos á hora de acusar a Conde porque "eles enriquécense a costa dos que traballan arreo por dous patacóns,
non respeitan a todos os silicosos que morrerori nesta fábrica".

• CARME VIDAL

Apesar do que queiran
facer ver desde fora, Tui
nunca creu nun Mário
Conde galega. Tampouco
lles estraña agora que se
teime en lembrar a sua
procedéncia galega, "pasa
sempre o mesmo" repiten.
Falan máis de Conde en
Cee, lócalidade na que
ainda se lembra a venda
de Carburos Metálicos a
Villar Mir que deu pé ás
maiores mobilizacións
organizadas na vila. Os
de Cee temian que a
factoría se pechase en
aras das gañáncias que
produce a enerxia do
Xallas. Sobre Cee ainda
pesa a incertidume do seu
futuro e para Conde só
hai un nome,
"especulador".
Todos en Cee teñen alguén próximo traballando en Ferroatlántica, antes Carburos Metálicos de
Mário Conde. O caso de Belén,
que rexenta o quiosque A Xunq u e ira , é un máis nunha vila
que creceu mercé a unha fábrica que produciu postos de traballo e foi famosa polo alto índice de silicose dos seus obreiros. En Carburos estiveron a
nai, o avó, tres tios e o home de
Belén, e agora ela sabe que posibelmente non entrarán na fábrica máis membros da sua família.

Xaquín Muiño volve a talar 'Cie
inx.ustiza cando recorda as terras cedidas a baixo prezo polos
veciños para o encaro . "Levan
-0s cartas para Madrid e lúcranse dos terreas dos galegas, hai
que ter claro que a eles só lles·
interesan · o seu peto " sinala
cando tala de que "o futuro se
pode pór moi negro se aqui continuan os despidos e non se
crian noves postas de traballo".

Moitos dos consultados traballaron en Carburos Metálicos, empresa _que foi propriedade de Conde.

naban agora quedan dous e dos
oito traballadores que había no
forno onde estaba o seu home xa
só hai catro.

Desconfianza e medo
Xaquín Muiño estivo moitos
anos emigrado en Inglaterra e
volveu a Cee para facerse cargo
-da cafeteria do mercado. A desconfianza, o medo e a inseguridade son para el o herdo que
deixou Conde na vila. "Hai preocupación porque a xente vaise
retirando e non poñen a ninguén
no seu sítio, que vai pasar cando marche os últimos?" pergunta, engadindo que "eles gañan
22 millóns de pesetas no día
vendendo a corrente, para ·que
van querer empregados?, por
iso, de Decembro a Febreire> pechan a fábrica para a sua conven iéncia". Muiño pensa que a
solución seria que "collesen isto

A desconfianza,

o medo e a
inseguridade son,
para Xaquin
Muiño, o herdo
·. que deixou Conde
ha vila.

T ampouco Cristina Caruncho ve
con optimismo o futuro de Cee.
O estar dando clases en Ourenw se permítelle ver a sua comarca
~ con certa distáncia. "Cada vez
~ . noto que hai menos xente nova e
º o ambiente nocturno baixou moi~ to duns anos para acá" sinala.
<(
Non ere Cristina que o de Mário
Conde tivese máis repercusións
en Cee que neutras zonas de
Galiza pero o que si nota é o progresivo decrecemento do comércio. e os investimentos na zóna.
Ainda que os obxectivos de
Conde non se cumpriran e ~
factoría seguise funcionando
despois da venda, o concelleiro
nacionalista Xosé Cañizo afirma
que "van con·seguindo os seus
fins á calada, r:ion se pechou pero deixáronse de facer novas
contratacións e isa comezou a .
ter repercusións en toda a vila".
Para Cañizo desde a angustiosa
situaciól'.l provocada coa venda
de Carburos, _"a xente está ao
tanto de toda a· información que
se produce e os comentários
son de que a cousa non mellorou nada, ampliouse a produción pero decrece o número de
traballadores".

O caso de Mário Conde notouse
no quiosque. Vendíanse máis
xornais e a xente comentaba
sempre "con rexouba que todos
estaban metidos no allo". Houbo
tamén quen se sentiu bulrado
vai consentir que destruan a vila,
empresá~ios galegas, Mário
pelas estafas de Conde. "Moitos
porque a fábrica é o noso xeito de
Conde non era galego, era .un
Fontes consultadas de Ferroatemian que tanto uns como os
vida" e, mentras, aporta dados:
trapalleiro que só sabia roubar ,
tlántica afirman que a-empresa
de catre romos que antes funciooutros se lucrasen de Cee, os
igual que Mariano Rubio , un sin"está solidificándose
viciños cederon as
suas terras para o en- 1r----------------------------------------------------------~-------------------------------, e crece a produción" ..
Sobre os temores de
caro a cámbio de trabalimitarse á explotallo e eles tiveron a ten1
.
.
ción enerxética siriatación de quedarse só 1
1a n que "Villar Mir
coa produción de ener- 11 1
1
nunca pechou unha
xia. Libraríanse asi de
empresa e non o vai
todos os pastos de trafacer agpra, o ferroballo xa que só precisaNos días que seguiron ao ingreso en
non é máis nada ca un ladrón", di
pezaron -a inteirar de todas as falcasilício está a ter moi
rían uns cantos para o
prisión do banqueiro Márío Conde, en
un terceiro :
truadas que fixera , non lles sentou
boa saida e vaise semantimento" sinala BeTui, a sua vila natal, surxiron moitos
moi ben. Seino .pola miña casa , na
guir con el" ..
lén ao tempo que descomentários. Para os seus habitantes
que tamén se tivo esa sensación .
É difícil atopar alguén que tivese relaconfia da permanéncia
Apresentárannos a Mario Conde co -·
ción con Mario Conde ou co seu pai
era inevitábel mália que, agás uns
· Situación
de Conde na cadea,
poucos, nen o coñecian nen consideque traballou, durante anos, no servimo un herói e, simplesmente, era un
"eses saen pronto polo
comprometida
raban que tivera unha estreita relaespeculador", di Xosé·, un mozo de_
zo aduaneiro de Tui. A xente cónstalle
visto agora, os presos
ción coa vila. Foron os meios de ca- ·que sí hai quen o coñece e alguns favintecinco anos.
O pai de Maria trabapédenlle que !les ·ensimunicación os que se encarregaron
lan de "médio-parentes" e mesmo un
ne a roubar".
lla en Ferroatlántica e
de lembrar aos tudenses que Conde
home de case setenta anos recoñeO mesmo grupo de xente nova onde
por iso non quer que
nacera ali. Xornais e televisión propiesta Xosé discute sobre a identidade
ceu lembrarse del cando neno e do síse coñezan máis daA vila constata como a
ciaron que as tertúlias dos bares xiratio onde .viveu pero dixo que "todo o
t,udense e galega que agora se lle,,.outos , "é unha situación
factoria foi descendendo
que estudou e fixo para ser rico e imran ao redor do ex presidente de Batorga a Mario Conde. A alguns non
comprometida ". Di
no número de traballado!les extraña porque "tamén se fala na
portante xa non foi nen en Tui nen en
nesto.
que "os traballadores
res. lncentiváronse os
tele do financieiro catalán Javier de la
Galiza". A maioria dos viciños viran a
non saben nada do
despidos anticipados e
Rosa ou de empre·sarios bascas". ToMario Conde por primeira ao seu . re"Ate os ricos rematan na cadea.
que vai pasar coa fánon se criaron novas
dos recoñecen terse enterado da
Tantos miles de millóns que , ao final
torno a Tui nas visitas que fi!<O xa cobrica , faise todo ás
pastos. Segundo os cálexisténcia deste famoso viciño cando
mo banqueiro de prestíxio.
non serven para nada", comentaba
agachadas pero nótaculos. que se tan "de aqui
comezou a aparecer nos me ios de ·
un vello mentres xogaba ás cartas
s e desconfianza soa vinte ou vintecin,_co
comunicación como rico banqueiro.
Os máis n.ovos da vila ven a este perun par de días despois do i.ngreso
bre o futum , Cee xa anos a empresa xa case
"Quen son os protagonistas de todos
sonaxe desde unha perspectiva máis
en prisión de Conde. "Ainda non hai
non é o que era''. De
non terá traballadores''.
os escándalos que se están a dar
distante e; de certo xeito, máis iróninada que veu aquí acompañado de
Mário Conde non quer
O susto do momento da
agora? As boas novas nunca están
ca. "Nos primeiros días, cando cometodas as personalidades, orgullosas
saber nada, "en canto
venda a Villar Mir está
en Galiza, sempre en Madrid. Cando
zou to.do Bste barullo de Mario Conde,
de que saise _algo tan grande da ville poñan unha fianza
presente nos de Cee e
Conde estaba en todo o seu apoxeo,
alguns viciños estaban moi atentos á
la . E agora, que? Quitámoslle os
sairá, se eu roubase
Belén repite que, se fose
case nen nós sabíamos que nacera
televisión e aos xornais. Supoño que
honores?", respostáball e outr_o.
algo nunha tenda senecesário "volveriame a
en Tui", comenta Maria Fernández ,
"Non fai falta. Na televisión, antes
había alguns que tiñan un pouco mitiguro que estaba máis
poñer en pé de guerra
unha moza viciña da vila. •
tamén era o protagonista e agora
ficado a Mario Conde e cando se emtempo" lamenta. •
outra vez. Aquí non se

! Lembran os viciños de Tui

A Con~e c~ñecémolo pola televisión

---~--------------------------------------------------------- ~ ----------------------------J

QCONFUTO CHECHENO

os BOMBARDEOS ·so.ERE GROZNil MACHACAN
-o DlRElTO DE AUTODETERMINACIÓN
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sempre quedan acumulados
aspectos importantes do xeito
de ver e facer a vida. Estes
debates serian impensábeis
en calquer exército europeu
ou americano, mesmo no
máis "democrático".

Dia ·tras dia, durante semanas, a aviación e os tanqües
do exército ruso bombárdean
Groznii e os arredores desta
cidade, capital de Chechénia
e con· 4 I0.000 habitantes.
Con cada bomba e obus quecai sobre Chechénia fortalécese a intoleráncia e arrédase
calquer posibilidade de convivéncia pacífica futura no Cáu-.
caso.

· Groznii , con seguridade, cairá, e a loita continuará no Sul ,
nas montañas do Cáucaso .
leltsin poderá estabelecer un
governo títere. Pero a situación de conflito e inestabilidaPretenáe l.eltsin, e noí\ lle .taide seguirá durante xeracións.
ta-razón desde a óptica das
' Tampouco servirá esta masaconcicións xacobinas dos Escre como un exemplo para o
tad o-Nación que prevalece
resto dos pavos da ex Unión
nas Nacións Unidas, que RúSoviética, que terán nos chesia debe manter a toda costa
chenos heróis aos que seguir.
as fronteiras herdadas do zaPola sua parte a Unión Eurorismo ,. como o fan Esparja,
pea e os EEUU quedan máis
Franza, os Estados Unidos ...
unha vez coas mans ensanPor isa, tanto Clinton _como
grentadas , tremendo ante a
Kohl coinciden en que este é
posibilidade de que o exem un "problema interno'', xa que
P,lo ch,echeno se estenda á
ben no olla alleo a palla próAsia, Africa ... Europa ocidenp ria. Dali que o presidente A guerra abre fendas na direita rusa. Á esquerda o ultra-liberal e ex ministro de Economía legar Gaidar que agora se enfrenta-a leltsin.
tal , e por que non á América.
dos EEUU, no colmo do cínisDespois de todo, mália a falta de recoñetuación, ou que
pacíficas e de como, pida un ha represión _máis suave, mecimento, a loita dos karem , shan, moros,
xenerais rusos
operación. A sua
nos custosa en vidas ... Pero apoia-a incurdos , saharauis, sudaneses do Sul ,
é unha postura
tervención armada ... despois de todo morenúncien a dirixir o ataque ou
etc .... seguen vivas e constituen elemeninteresante e reaificar as fronteiras estabelecidas polos
tos de desestabilización que só poden
povos "fortes", ainda é un prime, e o direiflexiva, máxime
denúncien como
ser solucionados mediante novas proc;eequivocada a into de autodeterminación, papel mallada,
cando se dá dessos de cooperación e integración , que
de unha . inteleccando non benefícia ás grande.s transnavasión, ou que as
respeiten o direito de todas as étnias, panais rusas vaian
tual da Aacionali cionais.
vos e nacionalidades a decidiren libredade domeante.
a Chechénia a
mente o seu futuro.
buscar aos seus
Dicia Helena Bonner, viúva de Sakharov
Posturas como
filias á frente,
e asesora de leltsin até hai días, nun artiGaste ou non: o vello estado-nación nacigo sobre o tema: que en Chechénia estáas de Helena
E "'
non son só un
Bonner están ha.0
produto da desdo coa revolución burguesa cada dia sabase probando se o direito.de autodetertisfai a sectores máis estreitos da humaminación era ou non u11 princípio básico
xe moi estendicomposición do
nidade, por iso cada vez que se pecha
das entre sectaExército Ruso,
dos direitos humanos, ou se a· inviolabiliun conflito que ten como base revindicadade das fronteiras debe continuar senda
res da sociedade
como pre d.1can
cións de maior soberanía, ábrese un norusa e do mesmo
os periódicos ociprioritária. Argumentaba que apostar por
vo. Os chechenos non perderon a gueexército, e constidentais, senón
manter a integridade dos estados contra
rra , ainda que perdan Groznii , xa que
tuen o único astamén consea exixéncia dos indivíduos, conducia a
máis cedo ou tarde as suas reclamacións
pecto positivo da
cuéncia de anos
calellóns sen saída, a conflitos como o
terán que ser atendidas, porque a histósangrenta reprede ensino "sociade Curdistán e Carabakh, e á brutalidade
ria camiña nese sentido, ainda que haxa
sión. Que deputalista" nos que o
e violación masiva dos direitos humanos.
moitos e grandes intereses por freala . •
dos rusos e o Comisário dos Direitos huexército se entendía como unha prolonApontaba Helena, que hai·que buscar solucións integradoras de tipo federal ou de
manos se acheguen a Chechénia intengación do povo. Despois de todo os poMAl'L'EL MEHA é ecretário Confecl ral da CIG
forma republicana que permitan saídas
tando evitar a matanza e denúncien a si- , vos, as persoas, avanzan e recuan, pero

--------------'Que xenera1s. rusos
renúncien a dirixir o
ataque non é só un
produtO da
d eSCOmpOSÍCÍÓn d O
"' t
"'
xerCl·t $enon
amen
consecuéncia de anos de
ensl. no "soc1·a11·sta'"

DEPORTE-ESPECTÁCULO

BARCELONA-REAL MADRID, OS SENTIMENTOS CONTRA A RAZÓN
PuCHEIRO

Despois da derrota colleitada polo Barcepre, hai que atopalas nos meios de comunicación . Asi, podemos observar que o
lona en Madrid por cinco goles como cinco cabazas que aplqnan o ánimo de calencentro se celebraba despois dunha paréntese futbolística de quince dias. os·
quer deportista, moitos pensarán que a
inusitada expectación que criaron os
meios de comunicación especializados
meiós de comunicación sobre este parti(os de maior tiraxe· do estado) e os de indo de futbol estaba totalmente xustificaformación xeral
da. Nen os siareiros máis afervoados do
que teñen no futmadridismo poderian agardar que o rebol un dos maiosultado seria o que puxo final ao enconres pólos de
tro e, ainda que asi fose, de intuir a supe- . atracción tanto
rioridade madridista como se puxo da
para clientes comanifesto ·no Bernabeu, a transcendénmo para publicis~
cia do partido non 9eria a que se obstinatas, atopábanse
nesas datas sen .
ron en publicitar. E preciso ter en canta
notícias atraintes
que o Barcelona só está inda a cinco
pontos do Real Madrid e que falta toda a
para procurar a
atención dos leisegunda volta ligueira ·e catre partidos da
ida .. En similares condicións o Barcelona . tares e rádiouvintes . Como se fai
ainda qúedou campión nos últimos catro
anos, polo que ninguén pode afirmar que
no verán eón cera liga xa se decidiu o 7 de Xaneiro ~n
tos temas (as
Méldrid. Pero xa se sabe, como afirmaba ·serpes do verán)
Herbert Spencer, "a fin de contas, a opihabia que procunión está determinada polos sentimenrar unha notícia
_ capaz ·de encher
tos, e non i?Ola razón".
o baleiro informativo e, desta volta, o sorCales foron logo as razóns que levaron a
teo colocou despois da seguía futbolística
unha .t:;f.~ryEJ.s9~n B i9 _ ~ 1er:ir_ll<Wlf1 -~t 4~,h5'-_• _ , 9 pp.fti?o, ~a~~i~.- Ba cel?nª~·.A~i 1 . e§~<1~ ·.':J
grande final? As razons f1~a1s, co¡n<t.. 1~~J~--< ..-JP~!~~· el~.v,a,rg~ ff"~~9~pc1onal un choque

te no 'que tanto ideolóxica como dentro
da política comunicacional estaban interesados ambos bandos en disputa.futboPero detrás dese interese puramente in- . lística. A irrupción do Deportivo nos dous
últimos anos, asi como do Zaragoza esta
formativo, existen tamén outras razóns
tempada, fai perigar o enfrentamento
máis profundas: 'én certos meios econó'
micos e políticos
dual. Madrid-Barcelona que sobranceou
todos estes anos as desputas futbolístiespañois estase
a tratar de acen9as. A preeminéncia deportiva destes
dous clubes atópase máis que ameazada
tuar a dualidade
por esta irrupción inesperada que saca
de intereses e o
do centro de atención (o centro económienfrentamento
co-comunicácional) ou eixo Madrid-BarEspaña-Cataluncelona. lsto significa en termos ideolóxiya. o partido de
fútbol era unha
cos un cámbio de referentes e en termos
desculpa socorride audiéncia un ha perda de mercado ou
a necesidade de reformularse, realizando
da ao longo de
moitos anos, por
edioións ou emisións locais .
uns e outros, para pór de man.i.Por se fosen poucas estas razóns, o Refesta ese anta-· al Madrid atópase imerso nunha campagonismo nacioña eleitoral cuxos resultados van ir intinal. Só que, esta
mamente unidos aos que acade a equi"
vez, o antagonispa de futbol. Os candidatos, que non esmo interésalle
catiman esforzos, gastando máis que
evidencialo á dicalquer partido nunha campaña eleitoral
reita española.
municipal en Madrid, estaban tamén interesados en magnificar o encentro, ponR,f!rp~ P~!?ie a ~ste .~n~r~ntarn~F1t~( e,x._tra;:,r,r. ~º ·-~~J . moitP,~, da~. Stl.\é;\$1 .~sp~r~n;zp.p 1 ~lf3h.
-deportivo, hSi~ª ur¡ ::_~l~~e.ntít>¡ eqn<rqrr;E2n•i: ':i tqr€llP. •
_¡~ T.r_, ~ l',:' '; •t, · r 1, t•u~ ~ ::.r, .:i ü
futbolístico normal tratándoo como tema
recorrente de primeira plana-.

-------------""''A irrupción do

Deportivo nos dous
últimos anos, asi como do
Z
·
d
aragoza esta tempa a,
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·
al pengar O
enfrentamento dual
Madrid-B-a rcelona'
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poLÉMlCA MUNICIPAL EN LUGO

A brigada de tránsito non tiña acceso aos vídeos
que supostamente controlan a circulación ·

As polémicas cámaras

instaladas pola policia luguesa
renovan as críticas de corrupción
•M.V.

A denúncia, apresentáda
nun xulgado lucense polo
concelleiro delegado de
tráfico Xosé Manuel
Castro Rodrí"guez sobre
presuntas gravacións
confidenciais tomadas en
video por membros da
policia municipal, abriu na
capital unha polémica que
profundiza nas
irregularidades que este
carpo viria cometendo
desde hai vários anos.
A colocación de cámaras de video, de enorme precisión , instaladas sobre postes elevados foi
xa polémica en várias cidades .
No próprio Lugo, o grupo municipal do BNG tiña presentado o
11 de Decembro de 1992, é dicer pouco despois da sua instalación, unha moción de protesta
na que se calificaba este método de "dúbidoso control dos cidadáns ". Fontes do governo
municipal xustificaban o uso das
cámaras, polo mesmo que neutras cidades, é dicer, para mellar regular o tránsito urbano.
Outras forzas da oposición municipal fixeron tamén pública a
sua protesta, pero o conflito desatouse este mes ao denunciar
vários membros da xunta de
persoal do concello o feito de
que a brigada de tráfico non tivese acceso á sá de tráfico, na
cal están situadas as cámaras.
A este lugar só tiñan permitida a
entrada as brigadas de seguridade e drogas. A mesma xunta
de persoal solicitou ao alcalde
que abrise unha investigación. A
resposta do máximo rexidor foi
que a investigación a realizasen
os próprios membros da brigada
de estupefacentes, o que provocou as protestas da oposición
municipal por considerar que
"non pode ser xuiz quen tamén
é parte".
Polo concello circularon de modo confidencial datos sobre gra-

vacións ilegais a parellas que
facian o amor nos seus domicílios, cunha nitidez que permitiria
nalgun caso determinar a marca
dos preservativos empregados.
O concelleiro delegado de tráfico , Xosé M. Castro, enviou a
deñúncia ao xulgado, pero con
posterioridade desmentiu a existéncia de responsabilidades no
caso, culpando á xunta de persoal de buscar publicidade gratuita na prensa, co gallo da proximidade das eleicións sindicais.

Casos de corrupción
A policía municipal de Lugo que

Só as brigadas de
seguridade e
drogas tiñan
acceso ás
cámaras"

hai cinco anos contaba con 70
membros está formada hoxe
por 130. Na última etapa do anterior alcalde, Vicente Quiroga,
produciúse un ascenso xeral no
escalafón que deu lugar a que
hoxe a proporción entre mandos e gardas sexa de un a
dous . As críticas á falta de democrácia interna foron constantes nestes anos, sinala Serafín
Carballo, representante da CIG
na Xunta de Persoal :- Outras
fontes lembran a educación na
Escala de Formación do Movimento duriha parte importante
dos policias. Actualmente o reparto de turnos e de funcións
estaría a realizarse utilizando
métodos clientelares , segundo
denúncia Carballo. Un tribunal
fallou tamén recentemente a
prol de dous membros de
CCOO que foran expedentados
por criticar vários casos de ascensos supostamente irregulares e maos tratos.
Blanca Rodríguez Pazos, concelleira do BNG , ere que a estas
alturas as probas de gravacións
ilegais poden estar xa destruidas, pero culpa "ao governo mu~
nicipal do PP de seguir a utilizar
·patrimonialmente a policia" e de
"criar brigadas especializadas
de dubidosa necesidade nunha
cidade como Lugo".+

~

A Platafor111a AUtovia Gratuíta anúncia
' novas 111obilizclc:ións en Carballo
Despois · dunha entrevista ca
presidente da Xunta, o alcalde
de Carballo anunciou a sua retirada da Plataforma Autovía Gratuita . O rexedor saiu manifestando que "non estou a fayor da
peaxe pero non queda outro remédio que cobrar algo". As críticas da Ptataforma a estas declaracións serviron de disculpa
para a retirada da mesma doutrqs edís do Partido Popular.

Despois de o Alcalde de Nigrán ordenar o secuestro da revista
El Valle , e explicar despois que, de feito, arrecadara os
exemplares para mellor distribuilos .desde o concello, o número
seguinte de EL VALLE , renúncia aos favores da Alcaldia. "N igrán,
.ca inefábel Avelino '.á fronte, montou ao parecer un quiosco no
Concello para repartir El Valle. Moitas grácias, pero nós ímoslle
tirar a concesión : a) porque non nos pedira permiso. b) Como
(o Alcalde) non recibe xente máis que dous dias á semaña non
nos é rendibel. E cada un debe mirar polo seu negócio, ou non ,
don Avelino? Se lle serve a idea, ao meilor algún editor de
revistas da construcción está intéresado neste tema". No
mesmo número da revista , Nano Cambeiru conta nun artigo
titulado Lex Versus lstitia a reacción do alcalde do PP despois
de se publicar a notícia do secuestro de El Valle: "Consultado o
alcalde sobre se tiña dado orde de retirada de todos os
exemplares de El Valle, o popular Avelino Fernández
manifestou que, efectivamente , para vela ben . Posteriormente,
negou que dera tal orde e puxo en dúbida a legalidade da
revista El Valle porque non sabia se estaba ou non legalizada".

A oposición luguesa criticou a posición das cámaras, elevadas no entorno histórico da muralla.

INFRAESTRUTURA ECOMUNICACIÓNS

•MANUEL PAN/CARBALLO

O alcalde ·d e Nigrán,
amigo da prensa

ron cen persoas, celebrouse
baixo o impacto desta retirada,
pésie o cal a Plataforma Autovía
Gratuita ven de facer un novo
chamamento cidadán para realizar unha marcha automobilística
en protesta contra· o mantemento da peaxe.

con maior información.
A próxima mobilización convocada é fundamentada pala Plataforma- "porque non é xusto que
se g¡mparen nun erro de cálculo
no pres upasto de execución,.
Daquela seria a Xunta quen teria que asumir ese erro".

Por outra parte as declaracións
de Xosé Guiña, conselleiro de
A alternativa que Guiña oferece
Obras Públicas, xustificando a
os usuários que non queiran papeaxe "porque se orzamentou
gar peaxe é seguir utilizando a
erradamente e afinal a obra cusestrada C-552, que apresentaba
tou o duplo do previsfo", pravoun balance eotre o ano 1988 e
A concentraciófíl""pitada-.eelebra- , · caron unha confusión que a f:>la- · - 1990 ·de dezaseis mortos por
ta"fbrma agarda' óontrartestar ·' 7 áno.+•
da ó pasado dia 7, á que asisti-

_¡
1

1

JOSÉ MANUEL RIBE IRO/PÚBLICO

Meninos da rua na Angola
O diário Pmmco de Lisboa do 7 de Xaneiro trata da aparición
de meninos da rüa na capital de Angola, por causa da guérra.
"Durante o dia as ruas de Luanda enchem-se com a sua
presen9a ruidosa. A noite, estendem-se nos passeios, juntamse em frente ao Banco Nacional a aspirar gasolina, acendem
pequenas fogueiras nas praias da llha . Fenómeno recente em
Angola, os meninos da rua incomodam e amedrontam.
Brutalizados por marginais, espancados pela .polícia, olhados
·¡
com descontian9a pela generalidade da popula9áo, sáo urna
das mais dramáticas e dificeis herdan9as da guerra. Há quatro
ou cinco anos, Angola náo conhecia a tragédia dos meninos da
rua. Como prolongamento da guerra, a chegada dos
enfrontamentos aos centros urbanos, e sobre tuda, o colapso da
economia, romperam -se· os últimos equilíprios. Urna grande
parte destas crian9as nem -sequer nasceu em Luanda. "Eu sou
de Malanje", diz Zeca, "fugi nos cohfrontos". Fugiste sozinho?
"Sim, cada pessoa fugiu no seu·caminho". Como·é que
.conseguiste chegar a Luanda? Fugi do comboio . Saltei o muro,
um polícia me agarrou . Eu gritei, se ficar aqui vou morrer. E
vim. ( ... ) Zeca e Oswaldo queixam-se sobre tuda do frio _á.noite
e dos •imais velhos", que constantemente os asaltam".

Ieltsin contra· si mesmo
Betsy Mckay escrebe sobre a guerra da Chechénia no
de 9 de Xaneiro . "A Boris leltsin non lle cabe na
camisa a crise de Chechénia e os acontecimentos poden moito
mais ca el . Tres semanas despois de lanzar unha ofensiva
sobre a república caucásica, o tiro saalle pala culata. Primeiro
declarou que había que limpar Chechénia de criminais. Unha
vaga de críticas levouno deseguida a anunciar o cese dos
bombardeos. Ao dia seguinte, os avións esrtt,agaron obxectivos
civis, entre eles un orfanato . Os aliados liberais do presidente
recoñeceron que leltsin queimara as suas opdóns para 1996.
Galina Starovoitova, presidente de Rusia Democrática foi máis
al,á: "é unha traxédia. O que se perc;!eu (en 9hechénia) é, unha
batalla histórica pala democrácia". •
;;
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Tomás Borge, único
fundador da FSLN
ainda vivo, ex
ministro do i·nterior e
actualme.nte vice"'.'
-secretário xeral do
partido, está hoxe _no
centro,da tormenta
ao ser considerado o
repres.entante da
tradición prinéipista e .
de loita dos
·sandinistas. Esta .
entrevista foi
realizada uns dias
antes de que Sérxio ·
Ramírez anunciara a
sua marcha da
F.S.LN.
.

~

.

.

.

-

Tomas Borge
.

'Da Frente

Sandini~ta

• XOSÉ PABLO OTERO/MANÁGUA

O ano 94 foi especialmente duro para os sandinistas, ben é
verdade que xa se percorreu
grande parte do deserto aoque
os desterrou a derrota eleitoral ... pero a cara de Nicarágua
denúncia que os anos de ofensiva da direita e de desgaste
popular· nc:>n pasaron en van.
Apesar diso, ere que se pode
afirmar que a revolución vive?
A revolución vive e as contradicións de hoxe forman parte da vida mesma desa revolución.
E como explica a .parte desas
contradicións que hoxe afecta
a un dos paradignas da FSLN,
a 'unidade?

-

marcharon os ex funcionários, os intelectuais, pero non o povo'
Coco~ Bocay ou na in-surrección,
ca ser sandinista cando se ocupou o poder, ainda que sexa o
poder sandiniqta. Entendo perfeitamente que aqueles que se
acercaron nese último momento
xa non se s-intan cómodos e en
harmonia coa nova situación que
vive a Frente Sandinista despois
da derrota eleitoral.

ria en condicións de aportar no
marco dun governo que requeria
técnicos.
Chegan polo tanto a ocupar funcións de governo ... a todos os níveis, na área da executiva, nos
ministérios de estado, nos entes
autónomos e posteriormente na
Asemblea Nacional (parlamento
nicaraguano) .. Os combatentes
máis sacrificados formaron parte
da grande masa de deftmsores
da revolución, pouco despois
agredida pola intervención estranxeira, e con óutros novas convertéronse no escudo físico que nos
defendeu. Se morreron moitos á
hora da conquista da vitória contra Somoza, tamén morreron moitísimos na posterior defensa da
revolución. Desde logo, os que
non arriscaban a vida eran os dirixentes (quitado as dúcias de proxectos de atentados e asasinatos
que houbo especialmente contra
Daniel Ortega e contra min); a
grande maioria -como é naturalestaban nas suas funcións administrativas. Non combateron onte
porque non estaban incorporados
á Frente Sandinista e non combateron nese momento pala natureza do seu traballo.

- Cando (.1978) se aproxima a vitória revolucionária a Frente Sandinista está dividida en tres tendéncías. Una delas tivo o acerto histórico de flexibilizar o ingreso á
FSLN, esta abertura prodúcese
no momento en que era necesárío o aporte de toda a sociedade
en contra dunha ditadura tan prolongada, tan feroz como a que se
sofreu en Nicarágua. Nón obstante este aspecto positivo deitou a
Fo.ron os dirixentes governamensemente dunha futura contradición. Acércanse á Frente Sanditais os que colleitaron os loureiros
nista, non no seu nacimento nen . da vitória guerrilléira, foron os
nas suas etapas intermédias, seoradores das asembleas multitunón no mor;nento da vitória, unha
dinárias, -coroóuselles co.ri glóriá e
série de compañeiros distinguidos
receberon alabanzas. Todo iso foi
pola sua profisionalidade, palas
inevitábel e non podemos negar o
suas especializacións académiaporte positivo que deron estes
case os seus níveis intelectuais ...
compañeiros á construción da noChegaron como o auga de Maio e
sa administración pública.
cobriron os requerimentos dun
go_verno cuxé! chegada ao poder
E veñen as eleicións do 90 e a
foi protagonizada, fJJndamentalpérdeda do governo ...
mente, por homes humildes do
povo, campesiños e obreiros, haMira, ·era moi difícil que o agluti. bitantes dos ba'irros marxinais
nar:ite que significabá o poder non
se perdese despois de -se perder.
que se sumaron á insur~ección e
Non é·o mesmo ser sandinista
que, senda n:iii veces heróicos,
non estaban na sua gran~e maio- __ corribatendo_~n i:ancasán ,_Río

-

ros ... e no outro lado os ex mi nistras, os ,deputados, os intelectuais ... E unha división natural
producida polas novas circunstánciás políticas.
Pero é unha división perigosa.
Sabe que xa hai quen di (e
quen pensa) que significará o
princípio do fin da Frente?

lución de profundizar as reformas
que requeria o país, de impulsar
conquistas populares substantivas; pero tampouco estaban moi
claros do que significaba o logro
deses obxectivos .. . , é un fenómeno moi explicábel. Alguns deles talvez conservan certo apego
a un soño de máis longo prazo
(seria inxusto dicer que todos estes compañeiros disidentes da
Frente Sandinista abandonaron
por completo os seus soños) pero talvez os procedimentos que
pensen que hai que desenvolver
para logralo non son iguais aos
procedimentos nos cales pensamas nós.

_Creo que iso está ocorrendo coa
Non, isto non significa, de nengunha maneira, a liquidación da
grande maioria dos ex ministros e
altos funcionários dos nasos goFrente Sandinista. Creo que estavernos ... , agora síntense disidenmas vivendo un reto moi difícil e a
tes dunha Frente Sandinista que
nasa obrigación é facer esf orzas
para que estes compañeiros -xa
perdeu o poder. Debo dicer que
non entusiasmados- regresen á
hai algunhas excepcións, non poFrente Sandinista tendo en canta,
demos deixar de recoñecer os
Falábamos antes da división xa
méritos de Dora María Téllez, vaincluso, a perspectiva dun novo
lente loitadora na toma da cidade
governo. Talvez o elemento aglulatente na Frente e dun debate
de León, nen a· Mauricio Valenmoi ágrio, con moitos epítetos
tinante do mañá sexa o feíto de
de por meío que, por momenzuela, outro dos xefes da insuque a Frente Sandinista teña o
rrección leonesa ... , nen a William · governo; eritón volverán estes
tos, non axudan a entender que
Ramírez, con quen eu estiven
compañeiros (aos que non acuso
pensa cada quen. Fora de Nicamoi vinculado nas horas máis difíragua a confusión é maior por
de oportunistas, senón de desemcanto alguns calificativos (ortoceis na montaña .. ., esas son as
peñar unha actividade natural
excepcións.
dentro das suas condicións de
doxos, renovadores, etc.) están
clase ... e o feito mesmo, que non
de moda.
Só así logro ~xplicarme que, nesos compromete tanto como a
É verdade e quera dicerche algo
ta división interna da Frente Sanaqueles que estiveron desde
dinista, estexan ubicados por un · sempre, de ter chegado no último
sobre iso. O epfteto de "ortodoxos" non o crioll senón este gru- .
lado a grande masa de obreiros,
minuto).
campesiños, xentes dos bairros,
po disidente e o apodo de "renovadores" non llo demos nós, déUsted reffrese á xente que se
antigos combaten.tes gue-rrilleironllo eles; eles son os aütores
acercou no último momento e
retírese ao seu compromiso ... , . de ambos calificativos. Ocorre
que, de conformidade coas noquero facerlle a pergunta douvas correntes da linguaxe, agora
tra maneira: non poderia ter
acorrido que est&s compañeichámase "conservadores" aos reros se comprometesen coas tavolucionários e "progresistas"
retas que se planteaban daque- aos reaccionários. Os conservala, que o seu compromiso non
dores -ao parecer- son "ortodoNon o·mesmo ser
era coas razóns estratéxicas,
xos" e coñecidos 'progresistas de
cos obxectivos a longo 1prazo
hoxe son leltsin, Bush ... aos que
sandinista
da Frente Sandinista?
tamén se lles coñece por "renovadores". Xa ve·s, aos revolucio· combatendo que
nários de onte ou os revolucionáPablo, hai algo diso, paréceme
selo cando se
ríos de hoxe chámanlle conser- ,
que houbo un compromiso provadores ou ortodoxos na Europa,
fundo, moi sério coas tarefas
ocupou o poder,
imediatas pero que as tarefas esna América Latina e en todas
tratéxicas se perderon no imedia- · partes. Estes epítetos non' son
ainda que sexa o
máis que unha maneira de escatismo. Creo que . el~s non eran
motear o debate.
inimigos dos obxectiv?s da revo
poder ?aridinista ~

é

·é
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grupo parlamentar sandinista? . a propriedade de centenares de
O acorde terá que se albiscar no
perderon as eleicións?
marco dunha negociación. Creo
miles de viveridas e de lotes de
·Con efeito. Debido ao feíto de que
Si, isa creo ... Pero ao mesmo
que un acorde elemental é que
terra entreg~da pola revolución.
Hai uns dias no parlamento foquen encabezaba o disidente grutempo un governo moi cristalino
na segunda ronda das discusións
ron aprobadas á presa correnTíñamos acordado que de nendesde o ponto de vista da direcpara a reforma constitucional se
po parlamentar sandinista (na calido, un paquete de reformas á
dade de suplente de Daniel Ortegünha maneir.a aceitaríamos que,
ción ac;jministrativa do estado ·deben revertir algunhas causas
Constitución elaborada durante
que afectan profundamente á
(non e·stou dicendo que o naso foi
ga) era o doutor Sérxio Ramírez, a
nas eleicións próximas, houbese
o decénio de governo sandinisAS acordou que ese escaño o 'duas voltas, senón (como agora)
un governo de ladróns, pero nun- · Frente Sandinista.
ta. Para que teñan vixéncia han
ca se preocupou por desempañar
ocupara o seu proprietário, Daniel
unha só, porque unba segunda
de volver a ser
os yidros que ocultaban as oficiOutra cousa será disc1.:1tir a natuvolta significaria o enorme risco
Ortega, substivotadas nas
reza das nasas diferéncias, se
nas administrativas), terá que ser
do aglutinamento da direita contuíndoo. lsto foi
sesións lexislaun governo cuxos dirixente.s seson de carácter poi ítico ou se tetra a Frente Sandinista; tamén isinterpretado a
tivas deste ano
xan moito máis humildes, talvez
ñen unha conotación máis pronível interno e. to foi negociado entre o doutor
que entra. É
composto por grande parte dos
funda, de carácter ideolóxico.
Ramírez e a direita ... Negociaron
sobretodo a níBuscar a maneira, se é que esas ·
sabido que esmesmos que estiveron no pasado
igualmente algunhas reformas
vel internacional
te é un ponto
pe(o terán que ser moito máis
diferéncias existen, de conviver
que teñen a ver coa. autonomia
como unha esde forte cone conformidade
sinxelos, sen sobérbia. Creo que
con elas (se . é posíbel) -ou, se as
da Costa Atlántica nicaraguana ...
pécie de sanfrontación encontradicións son tan profundas,
terá que ser un governo que. teña
ción ou de pure outras similares.
coas novas
tre sandinistas~
tan antagónicas, polo menos busunha política económica realista,
ga contra o doucar unha alianza entre duas forpor que hai
moi ben elaborada e exércida,
Estes acordos son rechazados
tor Sérxio Ramícorrentes da
que reformar e
zas políticas diferentes que pase
que teña en canta o atraso en
pola Frente ·sandinista e en terrez, mais non foi
que se pretenpolo respeito mútuo.
linguax.e, _agora
senón unha resque vivemos , a experiéncia intermos .concretos son o aspecto
de cambiar?
nacional e obsesionado por termimáis relevante da división interna
posta elemental
chámase
Na sua opinión, hai condicións
nar. co pior dos males que ten esde parte da AS
qu~ nos afecta. ·
Logo , que ocopara ese acordo?
te
país:
a
desoc~pación.
cara
quen
-es"conservadores"
rreu? Nós (en
tando abrigados
Cre que esas reformas teñen
1986) redactáaos revolucionários a iso- non tiñan -unha motivación eleitoral e Neste sentido seria insensato Non é nada fácil, pero o piar esmos unha cons forzo é o que non se fai. Xa tiveconcebir enormes proxe-ctos de
que, portanto, poden ser o susaceitado unha
e "progresistas" aos decisión impor- tento de alianzas presentes ou desenvolvimento económico, se- mos a experiéncia dunha divititución que foi o
froito dunha dissión interna no pasado, talvez
nón buscar moitísimos, multiplicáfuturas?
tantísima.
reaccionários.
non da mesma natureza que a
cusión na que
beis e sinxelos proxectos de prode agora ... e a
participaron dú dución ... EstouApesar desa siSérxio Ramírez busca dous tipos
cias de miles de
lición foi a de
me referindo,
tuación , no interde alianzas, unha con Alfredo Cépersoas. Foi ·unnon negar a ulpolo tanto , sono da Frente sesar para asegurar unha determiha constitución
tranza as posibretodo á penada xunta directiva río parlamenguiuse tratando
reveladora e diquena · · produbilidad es dun
de discutir e de
to que facilite levar adiante as anferente, unha constitución revolución e á microarranxo.
teditas reformas constitucionais.
harmonizar pontos de vis~a con escionária ... Creo que tiña algunhas
e mpresa, sen Non debemos estar ·
tes compañeiros, de cara ao debaOutra a outro nível (e t~ndo en
Unha última
lagoa?, sen embargo foi a constivista algun xogo ainda descoñeciprexuízo dalte das reformas no parlamento .. .
tución máis revolucionária da hispergunta e xa
do) referente ás alianzas para as
gunhas grandes
aspirando
no terreo pertória de Nicaragua; máis ainda,
empresas, pero
eleicións xerais ... pero que ignoCal foi a nosa surpresa cando, un
demencialmente a
soal: como es- .
foi unha constitución exemplar
non debemos
ramos de que clase, con quen e
dia de tantos, ternos coñecimento
tá vostede enpara outros países de América
con que proxecto.
·
estar aspirando
documentado de que o doutor
ter un
caixando estes
Latina.
demencialmenRamírez se reune en segredo co
duros momente a ter un deprincipal represen·tante da ultradiPreparar ~s eleicións
desenvolvimento
tos, as desca"liTras a derrota eleitoral empezou
senvolvimentó
reita dentro do parlamento, o sea surxir a exixéncia de reformar a
económico que
ñor Alfredo César (un individuo, . · Que se plantea a FSLN daqui
económico que non · ficacións des~
de as suas
constitución. Recordo que naquenon está.en harás eleicións e que perspectivas
ademais, coñecido popularmente
está en harmonia
ten?
mesmas filas,
monía coas nales primeiros amargos días e tenpolo apodo de "sete puñais" por
alguns insu.1sas posibilidado obtido" nós unha porcentaxe
ser desleal aos acordes que fircoas nasas
des.
tos ... ?
elevada de deputados, dixéronse
B.en, como etapa prévia querema!) e que tiñan acordado reforna família sandinista causas comos buscar a unidade interna da
m~s diferentes ás planteadas paposibilidades
Confésoche
lsto significa termo que "estamos garantidos, a
Frente Sandinista para podermos
la Asemblea Sandinista ... e mesque tiven difiminar coa extrefacer unha opción case necesaconstitución non pode ser reformo algunhas a contrapelo de
culdades famima pobreza na
riamente vitoriosa nas eleicións.
mada porque nós mesmos ternos
compromisos adquiridos con secliares con todo
que estamos
Logo debemos as.umir un govertores sociais·, tais como non persuficiente número de votos como
isto. A miña espostrados
e
para impedilo"... , pero se seguiu
no que terá características difemitir a eliminación da cláusula
posa é peruana
quedarnos reinsistindo os meios da direita na
rentes das do governo pasado.
que abriga ao governo a dedicar
e díxome que xa non suportaba
ducidos a ~un estado xeralizado
Un governo coas mesmas boas
necesidade da reforma. Tanto cacomo mínimo o 6% do presuposseguir vivendo en Nicarágua ... e
intencións no marco dunha corredunha P.Obreza digna.
llou a propaganda que nos acorto á universidade, ou impedir reela é a miña mellar testemuña do
lación de forzas internacionais dides políticos que asinamos para
formas relacionadas co problema
tipo de vida que levamos ...
Antes vostede dicia que a tareferente, menos desfavorábeis ...
asegurar certo grau de convivénda propriedade (tan grave en Nifa imediata é a búsqueda da
cia nacional , a Frente Sandinista
carágua) que foran contra leis
Algunhas acusacións son moi inunidade, talaba de "acordos",
Menos desfavorábeis que as
que tiña promulgado o governo
aceitou reformala.
xustas, por exempl"o, imediatapero, un acordo en base a que?
que existian no 90 cando se
sandinista ... e que non garantían
. mente despois da. vitória ofereEstase referindose á proposta
céuseme unha casa nun lugar
de reformas que a FSLN levaria r-------------------------------------------------------------~----------------,
chamado "Las Colinas" e deume
ao parlamento a discutir con
1
vergoña viver ali; cambieime a
outros partidos. Tiñan proposBello Horizonte onde vivo nunha
tas inegociábeis?
casa' de clase média, e agora
cións da anterior sesión do Conun socialdemócrata ... Di n'on se
Non poderia tratar de caracteacúsaseme de pop1,Jlista e hipóAs nasas propostas deberíanse
greso -onde resultou eleito Sérenvergoñar diso e nós tampourizar as posicións dos chamacrita ...
discutir cos grupos parlamentares
xio Ramírez. Po lo' contrário eu
co nos envergoñamos da nosa
dos "renc;>vadores"
doutros partidos. A Frente Sandiconsidero que na primeira seamizade coa socialdemocrácia.
Mira, cando estiven preso vivin
nista considerou que eran negoCreo que non hai que descartar
sión do Congreso a democratiPenso que se el é un socialdecunha capucha posta durante nociábeis algunhas delas pero que
os maos entendidos, ás veces
zación interna ainda foi limitada
mócrata ben pode ser o naso
ve meses, durante nove meses!, e
outras eran inegociábeis. lnegoocorre que un supón unha difeamigo ... No terreo ideolóxico,
e asi os membros da Asemblea
fun obxecto de múltiples torturas
ciábeis porque a reforma deses
réncia que non existe, pero tamSandinista 'foron eleitos indiviportanto, pode ser que existan
praticamente as 24 horas durante
pontos transformaba cualitativapouco seria rea11sta negar que
dualmente e por voto secreto e
algunhas diferéncias.
15 di as ... e se naquel momento
mente os obxetivos polos cales
existen diferéncias. Por exemdirecto, rñentres que os memeu non me dobreguei frente ao inibros da Dirección Nacional ·-reloitaba a FSLN. Aceitábamos, inplo, lin un artigo de Sérxio onde
Desde o ponto de vista político
migo, agora non me vou dobregar
cluso, que os parlamentários sannos reprochaba as nasas posipito, incluí.do Sérxio Ramírezestá a cuestión das reformas
frente a situacións de diatribas-, de
dinistas discutisen con outros parcións non coincidentes coa soforon eleitos "en plancha" (en
constitucionais, está a visión
calúnias, etc., que forman parte
tidos políticos os aspectos "non
cialdemocrácia pero ao mesmo
bloca). Na 2ª sesión os memque se ten da democrácia interda vida política daqueles que denegociábeis", no entendido de que
bros dunha e outra instáncia-de
tempo · dicia que nos agradaba
na da FSLN ...
. cidiron traballar na defensa dos
dirección (AS e DN) foron elei-en última instáncia e polo númefotografarnos con dirixentes sointereses populares. Eu no persotos individualmente e... parece
ro de deputados que ternos- nós
cialdemócratas. Esta aseveraHai documentos semi-públicos
al non me sinto mal, ainda que
que esta última .expresión de dedecidíamos o que se ia e o que
ción (que ten unha intención ponos que xa se tala de "co'ns--como che dixen- todo isto afecmocrácia interna non é válida
non se ia reformar ... : A Asemblea
lítica) non deixa de ser certa; hai
truir outro partido sandinista".
tou á miña muller e á miña família.
para o doutor Ramírez.
Sandinista decidiu pospor por uns
na FSLN conceicións moi próUnha das xustificacións para
dias a introdución na secretaria do
prias que non coinciden coas da
iso (asi como para argumentar
Hoxe son o cadro máis antigo, ·
parlamento a nasa proposta de re- ·
socialdemocrácia europea ou da
a rebelión da maioria dos deDespois do Congreso nacional
non o que loitou máis pero si o
formas para terminar de concretar
socialdemocrácia en xeral, non
putados) é que as votacións
inscrebéror:ise 345.000 sandinis-·
que loitou por máis tempo nas fia análise das mesmas, pero un
obstante nós ternos moito apredo último-Congreso "estiveron
tas para elexir aos secretários
las da revolución en Nicaragua e
grupo dos nosos deputados fíxoo
zo poi as relaéións con eles.
submetidas a presión"...
departamentais ... Agora, que
creo que me deben sinalar as fadesafiando a decisión do máximo
Creo que non é o mesmo ·s·er
cousa é democrácia? Eu coñezo
llas que cometo pero sen esgrimir .
órgao de dirección da FSLN. Este
amigos da socialdemocrácia
Mira, estes compañeiros aglutia experiéncia de vida interna de
a mentira.+
foi o primeiro paso sério de disique ser socialde'mócratas. As
nadas no chamado sector renomoitos partidos de América Latidéncia interna.
.
afirmacións de Sérxio indícanme
vador consideran que as últimas ·na e de Europa e en nengun yin
: que. probabelmente el teña máis
eleicións congresuais non foron
tanta d~mocrácia; aquí xa se
Xosí-: PABLO 0Trno é xo rnalista ,
me mb ro d o C o n~ello d e Dirección de
É este o momento no que se rele1 aprezo pelas conceicións socialdemocráticas, ainda que non din
chegou ao extremo que alguns
Ba rricada Internacional
va a Sérxio Ramírez como depu- ' : demócratas ca nós; que el sexa · unha soa palabra cont[a as eleicalifican de de"!~cratite. +
e aolaborador de A Nasa Terra .
tado e 1 portanto- como xefe _do · L-----------~-------~-------..:. ______ _:. _______ ....'.~ ---------------- ~·- .:_ _______ ~.-- .: ____ _.

Reformas na Constitución
Sandinista
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Vivimos no mellar
dos rnundos posíb~is
(Felipe González)

\·-.,

As oposicións ao

G LO BA L

A incineración
do lixo da
Coruña criaria
graves
_. probl~mas de . . .
· saúde

GONZALO

avefria do urbanismo
vigués, non ten
reparos en
t·
investigarse a si
mesmo, formando
parte·da comisión
que vixiará as
corruptelas na
construción. Manolo
Pérez, o seu ex-xef e
s, apoiou a sua
de fila_
preséncia. qeste
modo, todo estará
baixo control
(popular, por
· s.upos to).

Francisco Alvarez, ·
ex-xéfe do mando
único da loita
antiterrorista e, ao
-~~aféc~r~ tame:n··xeté ·

.

Ante as manifestacións, do
Con.cello da Coruña nas que sé
decide integrarse no Plano de
Xestión dos Resíduos Sólidos
U~banos (PRSU) da Xunta de ..
Galiza" o Colectivo de Educación· M.eio-ambiental Cem maniJesta á .opinión pública o se- .
guin.te:

carpo d~ ensino
médio, na asignatura
O PRSU ten como. (mico fin a
Incineración do lixo. A incinerade música, ~ ·
ción de resíduos produce Dioxisignificaron un
J1as, amáis de compostos orgánicos voláteis, óxidos de nitróxedese_mbarco de
no, dióxido de carbono, metais
· p·e sados (chumbo, mercúrio ,
valenciáns. No País
cádmio ... ) tal .e como recoñece
Valenciá está a única
o próprio ptoxecto da Xunta.
faculdade de Belas
As dioxinas (2, 3, 7, 8-· TetracloArtes coá
rodibencedioxina) teñen demostrados os seus efeitos canceriespecialidad_e de
xenos e teratóxenos (produción
música no Esta90. Os · de malformacións conxénitas), e a sua toxicidade é tal que estuseus alumnos
dos científicos _revela!1 que a
sua DLSO (dose letal para o
aproveitaron que as
50% dos indivíduos) na cobaia é
oposidóns g~legas
A Incineración é unha ilusión,
inferior aos 0,6 microgramos por
pasto que non fai desaparecer
quilogramo
de
peso
do
animal.
non coincidian coas
os resíduos , un 30% prevalece.
lsto sitúaas coda Generalitat ·e
A Coruña precisa solucións e
mo 100 veces ·
non ilüsióris. Solucións que pomáis
tóxicas
viñeron a Galiza
derián
vir de documentos aproque os venenos Aincineración
bados pola própria Manocmualentados porque o
r_náis a.ctivos.
nidade de Municípios da Corué asólución
galega non era
ña, na que se sinala a RecolliMáis de 250
da Selectiva en Orixe (matéria
médicos e per- máis cara ea
.excluinte. A Xunta,
orgánica, plásticos, metais, pas oal . sani1ário que menos .
' para axudalos máis,
pel. .. ), a Reciclaxe e a Com· da área da Copostaxe como as solucións
ruña asinaron postos·de
· na proba prática
máis adecuadas .. Opinión comrecente mente traballo xefa.
p_artida polo 85% dos cidadáns.
selecionou várias
un manifesto
. galegas, tal e como se descontra a Incinecancións populares
prende do estudo de opinión
ración de résírealizado por Sondax_e (La Voz
duos urbanos.
valenciás e só unha
de Galicia, 4 de Setembro de
Sumábase asi o persoal sanitágalega.
rio coruñés ás manifestacións _1994) .•

Abelardo Pardo,

'-

de médicos, científicos, institucións públicas e outros orgáni's. mos de Alemaña, Canadá, Estados Unidos ... en contra deste
tratamento dos resíduos.
A Incineración é a solución máis
cara e a que menos postas de .
traballo xera. Estimacións da
Xunta (PXRS) cifran o custo da
incineración en máis de 30.000
millóns de pesetas, isto costearíase ca presuposto familiar, de- .
bendo elevarse o Canon de Res íduos en 5.500 pta. máis por
-família. Paradoxicamente, a
Xestión da incineradora seria ·
privada, o mesmo pasaría cos
seus benefícios. -Por cada millón .
de toneladas procesadas a incineración cría entre 100 e 300
Rostas de traballo mentres que
a reciclaxe e compostaxe entre
6QO e 900.
.
O problema do vertedoiro de
Bens non é tan só de esgotamento, .senón que tal como o
ven denunciando este colectivo,
e debido á áplicación ·da lexislación comunitária, debe considerarse como ilegal, ' xa que non
canta con impermeabilización
do $Olo, o control e depuración
de lixiviados (líquidos de putre.. facción) non é adecuado e non
existe nengun sisJema de control de gases, o que provoca explosións espontáneas e repetí, dos incéndios con fumes alta.meñte tóxicos.
·

XACOBE MELÉNDEZ FASSBENDER

( CoM1s10N DE REsmuos)

Apresentar espellismos dunha
falsa modernidade deixando
de lado a história e a tradición,
non deixa de ser máis que unha actuación de cerebros oxidados, pero coa agravante de
que se esta administrando un
património de todos , polo tanto
coidadiño e máis reflexión, coAs prazas públicas sempre foron un lugar de reunión e de enas decisións que non axudan
contros de diversa índole desde - en nada á nosa realidade sóque o home deixou de ser nócio-cultural. •
mada, antes seríano os cruces
de camiños. Hoxe, ainda que as
MANuEL NUÑEZ FlUZA
funcións e significado das pra(Ornas, rLA OE CR cE:
zas públicas é outro, seguen a
conservar o s.eu interese comunitário.

As prazas
públicas do rural

Pero eu non quera facer aquí
un estudo do interese das prazas, senón falar da ubicación.
Pois desde hai un tempo para
acó , alguns concellos da Galiza, deron en facer prazas públicas nas nasas aldeas. E quizá

CÁMARAS
X.

por ese afán de m.odernismo
falso que invade a maioria, o
cal nos f ai desbotar todas as
causas e ideas que non sexan
de agora. Os nasos. iluminados
governos municipais, que queren gastar os cartos, ou xustificalos, como sai e onde mais luzan, .comezaron a construir
eses parques
de algodón semi-urbanos, lugares estratéxicos dalgunhas O
aldeas da GaliS nosos
za. Digo estra- mandatários
téxicos no sentido figurativó, municipais
posta que os descoñecen a
tales parques
.
.
ou
prazas · reahdade po1s
constituen un- se non'fose
ha estampa in.
'
sólita do noso tratarian de
rural , e cuxa fi- preservar
nalidade é case nula. Resul- algunha
ta lamentábel carballeira.
que os nasos ,
mandatários
municipais descoñezan desde
o seu mini-poder a realidade aldeá, pois se non fose, tratarian
mais ben de preservar algunha
carballeira, sou1o ou calquera
outro lugar tradicional de xuntanza' veciñal.

PIÑEIRO

Están por todas pattes. Ocultas perfidamente para darlle que rir
aos teleadictos, ou nas destemidas mans dos afeizoados, cobizosos de gañar algttn prémio nos concursos de video, as cámaras son unha auténtica plaga neste fin de século , unha ameaza
electrónica na que non podian faltar uns municipais armados
-de aparato gravador. De ce1to, aquel dito que aseguraba que
só había que darlle unlia ·gorra a un imbécil para ter un garda,
agora queda máis axeitado se o completamos coa conclusión
_de que só hai que darlle unha cámara a ese mesmo garcla, ou
imbécil, para ter un "voyeur". ·
A anédota sitúase nos primeiros tempos da chamada democrácia ele agorá. Uns policias recén saídos dun cursiño de video,
foron chamados pa.ra facer unhas tomas dun alixo incautadq.
Cando quixeron pór a cámara a gravar, resultoú que lle faltaba
a batería porque tíñana gastado facenclo práticas d e porno
amateur. Case o mesmo que os de Lugo hai .uns di'as. Seguramente os tipos só querian pillar a algun ciclista descalabrado
ou a un par de viandantes nafr.a dos despois·de escorregar mm:.
ha monda ·ele plátano na beirarrua; calquer miudallo, en definitiva, co que conseguir un video de primeira. Pero deulles por
entrar na intimidade dun cuarto. E foi unha sotte de que nengun dos -da parella gravada chegar3:.ª cair da cama . Porque senón .os da dmara
,igu;:i.l g<:1,naban. algun concurso coa cinta.+
.

Qual a
ortografia
empregue por
"A Nasa Terra"?
Nom se sobressaltem e deixemme explicar. Todos somos conscientes (suponho) das implicagóes dum cámbio de súpeto
para umha grafía reintegrada
(podem chamá-la lusista) , pór
nom falarmos das dificuldades
implícitas de aprendizado, etc.
.Mas é claro que se voces som o
periódico galega por excelencia
nom podem soster esta situac;om por mais tempo. Deveriam abandor:iar gradualmente
essa norma anti-galega que
utilizam, e redigir os seus artigos num gale- Em cada
go mais correcto. Nom por exemplar do
manterem um· 'd' h ·
ha atf tude de perio ICO a
amizade cara a toda sorte de
norma portu. ~
guesa se estám vacl 1a~oes.
a fazer um favor: a imagem
que oferecem
segue párecend o-se demais
ao galego que usavam os precursores mais de um século há
{nó seu isolarnento e ignoráncia
do pasado da língua) . .Quer dizer, para semios honestos, que
parez qúe escreverrl en dialecto
do-castelhano. · ,, .., • ... •
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Nom só isto. Tampouco som coerentes coa norma com que
voces com u ngam: em · cada ~
exemplar do periódico há toda
sorte de .vacilagóes, erros clamorosos, espanholismos, etc .
Umha publicagom da sua qualidade deve vigiar" mais estes det al hes. Umha última crí1ica:
quando transcrevem grafias·
reintegradas ou portuguesas
fam-no com evidente desconhecimento das mesm~s. incorrendo sistematicamente em erros
tais como confundirem um acento circunflexo com um til de nasalidade.
Cambiem. Fagam-se um favor e
f agam-lho aos seus leitores ,·
porque é seguro que um dia
nom longe ham -de ter que tomar umha decisom . Senom melhor será que se limitem a usar o
galego normativo propugnado
pala Junta da Galiza. •

~

MEDIDAS SOCIALISTAS
NANINA SANTOS

Case que ao mesmo tempo que brindamos nas casas, nos bar , nos restaurantes por un feliz ano 1995, o govemo estaba
subindo os prezos do imaxinábel para que os salários; cando
os hai, tiveran que enfrentar un novo reto: senda iguais, pagar
todo máis caro.
ubrion, tamén, a proposta do demócrata Belloch o número de
policías nas cidades importantes. Entre outras na Coruña e Vigo.
Para mellor a seguridade cidadán, din, porque ao governo, e
ni.S to coinciden con todos os que antes se chamaban de direitas, preocúpalles a orde e non lles preocupa a inxustiza: o paro a pobreza, a miséria, o racismo, a exclusión, a desigualdade
home muller, a drogadición ... que són basicamehte as razóns
da delincuéncia.
Cuestións que para eles, socialistas, teñen un meio acaído de
resolverse: Encarecimento dos produtos e medro de policias
nas cidades.

PAULO VIIABOA MARQlIBS
(RIBEIRA DE PIQUIM)

Para depararnos un comezo de ano .felicísimo.

O Grave,

Se lle engadimos o que de vez en vez irnos coñecendo dos
GAL non é para menos que para afirmar que os socialistas que
no goveman desde 1982 on modelo de modernización, xustiza social e democrácia. •

un concello de
ruina

nidade cídadá, para o pavo,
que tan desmereeidamente ten
que- SUP.ortar tamaña carga adi. cional.
Estamos a ver, desde hai moito,
como vários destes ex gardas,
algun por -''alérxia ao uniforme"
(retirado por iso), son dedicados
a notificadores de cobro dos diferentes impostas , e logo, na
maioria dos casos , xa non to man o posta para o que foron
admitidos, engadindo , claro, outro agás ao razoamento.
Reparen, viciños cidadáns, cantas veces se ven repetindo esta
desgraciada história dos axentes que comezaron séndoo e lago, nos máis dos casos sen argumentos aceitábeis, trocáronse
neutras actividades, case que
sempre por imperativos non pecisamente dun regular cómportamento,_senón que por todo o
cbntrário.
O fenómeno, causa evidente,
non exclue a algún dos que ternos , pagamos , ou se teñen por
xefes, que perceben máis do
que pudese traballar as 24 horas do dia pero que nisto do que
lles é fundamental, como na vixiláncia do tránsito e outros, non
se dan por aludidos, e ainda
menos os seus cómplices da alcaldia ~

Postas a recordar os Governos
sen canto que através dos anos
e das décadas tivo a nasa vila,
incluídos, que xa é dicer, os da
inquisitorial época, máis coñeci da por franquista - asasina de
xeracións e das liberdades
esenciais-, non hai dúbida de
que ninguén se atreveria a manifestar que a actual equipa governante non resulta, con moito,
a máis ruinoso e, polo tanto, a
máis ruin de todas cantos a precederon.

Non sendo nen a primeira, segunda , ou terceira vez, que
concelleiros non governantes,
doutras siglas e paradoxicamente, tamén das mesmas poñen a voz en grito ás irregularidades sen canto que propícian
ou protagonizan todos e cada
un dos pésimos administradores en cuestión, arrastando co
iso aos empregados públicos
ou funcíonários no senso de
cumprir debidamente as abrigas que como tales lles corresponde desempeñar.

As causas e motivación que fixeron posíbel este desastre, esta' desfeita, de alcances non
sospeitados , tivo as suas determinantes na atitude de certo pesonaxe sinistro, que traidoramente botou por terra expectativas progresistas durante unha
lexislatura, das que presumía
de abandeirado e con talante
certamente tan iluso como aberrante (vonfiemos en que nengun da respeitábel opcion política local colla semellante testemuño).

Decatémonos de que o fenómeno apontado non ten exclusivida~
de á hora de criticar un determinado servizo, senón que abranxeria, pode que sen excepción,
ao conxunto de todos eles; pero
o máis vergoñante, o colmo, podemos dicer, xa imersos no tema:, atopámolo no que se coñece por: Policía Municipal.
Este servízo, que dispón de xef e, como en Cambados, por

exemplo, Vigo . ou Vilagarcia,
Con este tipo de burlas , simpraticamente non existe aqui. plesmente abusos de autoridapara as funde, cos de responsabilidade lecións que lle
gal e moral, hai que rematar
son próprias;
canto antes.
pois, ademais
de dirixir - os
Namentres, tamén haberá que ir
cortexos fúnepensando noutras persoas con
bres e provocar Desde ~ai
máis catégoria funcional, honesta e humana, para o desempeño
considerábeis moito, vários
problemas no
dunhas labouras esenciais que a
corte da circu- destes ex·
cidadania auténtica, sen fanatismos de complicidade, demanda.
lación viária, gardas, son
·apousentarse á
saída dq.lgun dedicados a
Non máis- governos de igual ou
parella identidade ao que ,por
coléxio, etc.·· notificadores
ou aparcarse ·
· desgrácia e traición ternos.
comodamente de cobro dos
Tampouco policias que non o
son, nen xefes que aínda o son
sempre nun de- d'f
t
1 eren es
terminado crumenos. ce, con luxo de . impostos
veículo incluíDe persistir a situación, voltado, agás isto,
remos con argumentos máis
repetimos, deradiciais e , obriga~oriamente,
saparece a acconcisos. Tócalle falar á opotividade xurisdisición.+ cional da "policia" grovense, cuX. ÜTERO CANEDO
xo presuposto, por ~levadísimo,
(0 GROVE )
é realmente ferinte para a dig-
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dos GAL, foi detido
en Barcelona cando
iá coller un avión. As
suas primeiras
declaracións fo ron:
"Xa me _ia entregar
na comisaria do
aeroporto".

· En ·Madrid hai un
exceso de.corrupción.
En Santiago de
cilicio.

A Deputación de
.. Pontevedra publicou
1
1
1
1

durante este Nadál
: na prensa un anúncio
:1 en correcto
· castellano. Perdón,
non todo era correcto:
debaixo do logotipo~
poñia Mirando por la
provincia. Asi, en
1

castr~po.

Unha nota Jda

·

Consellaria da
Presidéncia sinala en
titulares: El sondeo
Tauro Uno no
encuentra, en_ su
primer intento, una .
gran bolsa de
petróleo. É como se
Cruyff afirmase,
despois do partido de
Madrid, que o Barc;a
non gañou con
claridade. + --
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO _(A.C.oruf\a) .

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene CA Coruña)
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Rafael Dieste, ,. o novo_regreso do exílio galega
Adícaselle este ano o ·Dia ·d as Letras Galegas
• XAN CARBALLA

A escolla da Real
Académia para este ao
1995 trai de novo a:
oportunidade de visitar
un período decisivo na
história galega. Ainda
que centrada na
literatúra, a data· do 17
de Maio non pode
evitar percorrer, mália
as manipulacións, o
vencello republicano e
de xiliado de Rafael
Die t e a ua xeración
proscrita.
É o próprio Luís Seoane quen se
encarregou na Enciclopédia Galega de biografar brevemente a Rafael Die te, "nacido en Rianxo o
29 de Xaneiro do 1899, inclínase
moi cedo ás letras e á filosofia,
feíto que, unido ás suas preocupación de índole ética, relixiosa e
e tética, haberán de imprimir carácter ao conxunto da ua obra'.
Realmente o eu biógrafo coñecido é o e critor e xornali ta Luís
Rei Núñez, que escrebeu A travesia dun século e que agora está a
preparar un novo traballo da mesma índole para Ir Indo Edicións.
Esa travesia de Dieste finaliza en
1980, ano no que morre, e polo
meio quedan a sua viaxe a México, dous ano de campaña militar
en Marroco , o xomali mo en El
Pueblo Gallego, as Misión Pedagóxica , na que é criador-director
dunha experiéncia de lumbrante: o
teatro Guiñol, par<1: o que escrebeu
e improvi ou numero a obras. No
1935 é pen ionado pola Xunta de
Ampliación de E tudo para analiar problemas do teatro na Franza

e ·Bélxica. Despo.is chega a guerra.
A grande fenda na sua vida. ·
O labor republitano de Dieste é fervoroso, funda revistas (Nova ·Gali·za, Hora de España, El buque rojo,
El mono Azul) , organiza encontros,
escrebe incensamente prosa e poesia de guerra., antes .de encetar un
duro exilio, que o leva á América,
de onde non regresa até os anos 60.
_En todo ese tempo o seu .traballo é
moi dispar, como director da Editorial Atlántida ou como profesor en
Cambridge ou Montettey.
A sua obra literária e ensaística _en
galega e castellano aborda unha
manchea de cuestións, non sendo
menor o traballo sobre o debate
estético na arte. Unha escolma
destes traballos sobre arte será pu- ·
blicada proximamente palas Edicións A Nosa_Terra.

'O labor
republicano de
Dieste é
fervoroso antes
de encetar un
duro exílio'
Tarnén nas próximas semanas vai se publicar, na série de monográficos de A Nosa Terra, un volume.
coordenado por Xosé Henrique
Acuña que inclue unha ampla escolma fotográfica, traballos dos
máis importantes especialistas e
tarnén lernbranzas persoais. Gabriel Zaid, Carlo Gurméndez ,
Antón Capelán, Xosé Luís Axeitos, Pilar Pallarés, Xavier Alfaya,
Uxio Femández Granen ou· Fernando Martínez Vilanova, son algun dos colaboradores.+

PALABRAS
-- PROIBIDAS
X.e.
Por terceira ocasión consecutiva,
despois de Eduardo Blanco Amor
e Luís Seoane, o Ano das Letras
Galegas está adicado a un intelectual marcado pelo exílio e pola data aciaga de 1936.
Rafael Dieste pertence con-todo o
direito á camada que estaba mudando Galiza, tanto do ponto de
vista cultural como político: Coetáneo de Castelao, de quen era ta. mén paisano no Rianxo de Manuel
António, o seu labor esténdese polo xornalismo, a literatura,' o ensaio filosófico ou o-traballo pedagóxico. Era un home ilusionado ,
prototipo do galega republicano e
de esquerda_s, que salvou a vida e
foi amputado do seu país.
Apesar da sua importáncia, aqueta
auséncia de cuarenta anos foi mortal, se ternos én canta que o empeño e o traballo de Dieste non foron realmente aproveitados,- agás
én círculos reducidos. De feíto,
ainda que a sua obra en galega está editada, a única que transpasou
o carácter restrinxido foi a colectánea Dos arquivos do trasno, apesar -de ter Dieste unha bibliografia
- déslumbrante. Traballos como a
biografia de Luis Rei N úñez nas
Ediciós do Castro ou a posta en
. cena o ano pasado de A fiestra val- déira polo Centro Dramático,. son
pequenas pedras no granae mosai co ainda por fa~er.
O exilio regresa ainda que -oficialmente a palabra non se nomea. Alguén pode explicar a Rafael Dieste, Blanco Amor ou Seoane sen
méntar esa palabra clave?+

·. .-s·:

:.""

Nova Galiza foi a revista dos escritores galegas
antifeíxi tas, editada en Barcelona durante a guerra,
e basicamente impulsada por Rafael Dieste e
Ca telao. Mercé a un ha' edición facsimilar publicada
pola Ediciós do Castro ternos acceso aos te~tos de
denúncia da barbárie da guerra en Oaliza. Este que
publicamos é parte dun artigo de Di~ste titulado ~- '
Manifesto en tres tempos; que inclue tainén ¡:is .··":.; .,
portadas de O crime peta nas portas, e A todps vq.s,,'
irmáns emigrados.
·
,
·

(Nova Caliza. !5 de Novembro de J 937)
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A imposición do francés

.

fai agoniar ao bretón_

'•

Unha tese amosa como se redqciu á metade o número de falantes
•A.ESTÉVEZ

• Centenário da
morte de ]osé_
Martí
A Asociación de Amizade
Galego-Cubana Francisco
Villamil conmemora neste ano o
centenário da marte do escritor e
loitador cubano José Martí, que
morreu no combate pola
independéncia cubana de España
no ano 1895. A asociación únese
aos actos programados polo
governo cubano para o "Ano
Internacional de José Martf" e
destaca a figura <leste cronista
pola sua obra literária e
xomalística e a sua inevitábel
reférencia para todas as loitas
independistas posteriores en
América Latina. A Asociación
Francisco Villamil centrará as
conferéncias e exposicións <leste
ano na lembranza de. José
Martí..+

• O Consello da
Xuventude contra
a disolución da
Orquestra d~
Galiza
O Consel1o da Xuventude insta ao
Governo galega que evite a
disolución da Orquestra da
Comunidade Autónoma de
Galicia ante a sua próxima

a

Nun inquérito realizado o pasado
ano pola Dirección Xeral de Bretaña, amósase a irifluéncia devastadora do francés na rliminución de falantes en bretón. Dos
3.800.000 habitantes de Bretaña,
689.000 comprenden o bretón,
518.000 fálanno e 237.000 pódenno ler. Se comparamos estes
dados cos que se reflectan na tese realizada en 1993 por Fancb
Broudic, cia Universidade da
Bretaña .Occidental, referidos ao
comezo da 1 Guerra Mundial,
coinpróbase.que o número deJalantes reduciuse case á metade.
A proclamación da lei do fran·cés, no pasado verán, que obriga
a usar esta língua en documentos
públicos e publicidade pon, aínda en maior perigo, as chamadas
"língu~s rexionais".

..: Bretaña está dividida en cinco

provincias desde a Revolución
Francesa. O bretón é tradicionalmente falado na zona chamada

Ba.ixa Bretal'ía. Na Outa Bretaña
é f:Jado o galo, unha língua románica próxima ao francés. Nos
anos da 1 Guerra Mundial, existían 900.000 falantes monolíngües de bretón, 450.000 bilíngües e 50.000 monolíngües non
falantes de bretón no territórfo
de fala bretona, segundo se tira
do estudo·de Broudic. A clave da
diminución de falantes ate os
anos 90 é, segundo a tese, a progresiva integración dos bretóns
nun sistema institucional, social,
económico e político de fala monolíngüe francesa.
· Nunca houbo unha planificación
lingüística para Bretaña desde o
governo francés. Xa na década
dos 70, o presidente Georges
Pompidou declaraba que non babia lugar para as '.'línguas rexionais" no liderazgo de Franza no
conxunto europeu. No pasado
ano, a lei para a defensa do francés proposta polo Ministro de
Cultura e Francofonia, Jacques
. T.oubon, levantou polémica polo

oscurantismo ao que sometía ao
resto das linguas existentes en
Franza. O primeiro proxecto, suavizado posteriormente, obrigaba a
utilizar- o francés nos documentos
relativos a bens e servizos asi como na sua publicidade, nos contratos públicos e de traballo, nos
convénios colectivos, nas emisións publicitárias e nos servizos
de radiodifusión sonora ou televi:.
sual. Se nun principio concebía e •
a lei para frear a invasión do in- ·
glés, diferentes colectivos remarcaron a posibilidade de que fóra
unha condea ás diferentes culturas
que conviven dentro de Franza.
A tese doutoral de Fanch Broudic
fai fincapé no e forzo que e
levan feito dende a sociedade civil para evitar a marte do bretón.
A de~centrafüación de servizos
propiciu que organismos rexionais e provinciais actuaran a prol
do bretón. A província de Finistére é a -máis destacada nese esforzo xa que tamén é a de maior
implantación desta lingua. t

'······································································································
reestruturación. O Consello ere
que·os xoves que·forman esta
orquestra poden quedar nunha
situación de desamparo
académico e profesional .se se leva
adiante o proxecto, que pretende
introducir a músicos extranxeiros
de-maior cualificación profesional
e entende que non ten senso crear
outra orquestra profesional cando
os conservatórios galegas
ap,res'entan graves deficiéncias e
non existe público para asumir
este proxecto e a recén creada
orquestra da Coruña. t

• Comemoración
do V centenário
da Universidade ·
de Santiago
Tanto a Xunta como o rectorado
da Universidade de Santiago
están organiz~do as actuacións e
proxectos que se levarán a cabo a
partir do vindeiro Setembro para_
conmemorar os cincocentos anos
da universidade compostelana. O

·presuposto para os actos
sobrepasará os.. mil millóns de
pesetas e se destinarán á
Qrganización de congresos, á
remodelación de infraestruturas
ou á construcción do xardín
botánico de Galiza. Os actos de
·conmemoración extenderanse ate
1996. O.rector da Universidade,
Daría Villanuev.a, destacou que a
institución compostelana está
entre as seis universidades máis
vellás do Estado e que "forma
parte dun grupo reducido de
universidades europeas que poden

apresentar ese medio milénio de
existéncia e de trabal1o a prol da
cultura e o coñecemento
científico". +

··O Museo do
Pobo Galego fai
balance do
último ano
O Museo do Pobo Galega, que
dirixe Antón Fraguas, ven de
elaborar a memória das
actividades levadas a cabo no
pasado ano, 1994. A continuación
dos traballos de restauración e
mantemento de distintas seccións
e a apertura da nova Sala de
In trumento Mu icai foron a
accións mái de tacábei en canto
á mellora de infrae trutura .
Tamén houbo adquisición de
novós fondo e recebéronse os
fondo da biblioteca de Antón
Fraguas, que con ta de 16.500
unidade e mái de cen colección
de publicación periódica .
A actividade do Mu eo perante
o pa ado ano abrangueron
diver as expo ición , congre o ,
conferéncias e publicacións. A
investigación tamén forma parte
da memória: a que leva a cabo a
sección de Etnomediciña, dirixida
polo antropólogo Marcial Gondar,
o traballo de campo sobre a
recuperación da tradición oral, o
curso de doutoramento "Tema da
Antropoloxia Aplicada Il" en
colaboración coa uni ver idade
compostelana e, por último, a tese
de Nuria Serrano sobre San
Domingos de Bonaval como
espácio museístico.
Do 30 de Xaneiro ao 3 de
Febreiro, desenvolveranse en
Ferro] as segundas Xomadas de
Antropoloxia Cultural
organizada polo Mu ea do Pobo
Galego.t

Un monum~nto de Paco Leiro lembrará a Castelao en Santiago
A fundación Castelao proxecta sen a:xudas a edición de vários libros
· • AllANTXA ESTÉVEZ

A Fundación Castelao celebrou o
pasado dia 7 os actos do 45 aniver:..
sário da marte de Daniel .Castelao
en Bós Aires. Unha misa, unha
oferenda floral e unhas yerbas do
presidente da Fundación, A velino
Pausa Antelo, lembraron ao rianxeiro no Panteón dos Galegas Ilustres de San Domingos de Bonaval
en Santia,go. A finais <leste mes,
conmemorarase tamén ·a aniversário do seu nacemento, o 29 de Xanei ro de 1886, coa inauguración
dun monumento. A Fundación que
leva o seu nome prosegue a sua
andadura ·con dificuldades económicas pero nun ano cheo de proxectos para a recolla da obra inédita e desperdigada de Castelao.
A intención de Avelino Pousa
Antelo é conseguir a compilación
dos artigas periodísticos que Cas-·
telao escrebeu, fundamentalmente, en A Nosa Terra . "A cantjdacte de artigas é tal que, probabelmente teñamos que co.m ezar cun
primeiro volume'', explica. As
colaboracións dó político , escritor e debuxante en Faro de Vigo ,
máis de trescentas, támén se plasmaráñ nun libro coordinado por
Clodio González Perez. Estas
edicións únense aos e.ademas e
conferéncias que l_eva programa-

· do a Fundación Castelao.
Outro dos proxectos para
1995 é publicar a série
"Cartas", dirix~da por
Heilrique Monteagudo,
que está chea de dificultades. "Hai xente que ten ·
cart'as de Castelao pero
non quer que se fagan públicas e tamén hai persoas
que admiten telas pero que
non quer pasar o traballo
de buscalas", ·exp1ica o
presidente da Fundación.
Está previsto que o dia
30 de Xaneiro, s.e inaugure un monumento . á
memória de Castelao no
aniversário do seu nacemento. "Este é un pro. xe~to que estivo estancado dende o seu centenário, no ano 1986. Primeiro, pensouse nun paseo
das letras en Santiago
cando Manuel Beiras era
Castelao nUflha foto _d e mocidade.
concelleiro. Ao final, quedou en
O monumento de Leiro baséase
nun debuxQ -de Daniel Castelao no
nada e tivemos que insistir duranque el se retrata deitado sobre uns
te anos para que non se esquecera
penedos, ledo de estar lonxe do
o proxecto. Como o de facer un
mundo. O fondo é un grande blopaseo era complicado, optouse' por
que de granito dunha canteira de
un monumento encarregado polo
Moraña que simboliza o país galeconcello de Santiago e feito por
ga. Para o presidente da FundaPaco Leiro", relata Pousa Antelo.

ción, trátase do monumento de maior entidade feito
a Caste1ao en toda Galiza.
"É moi orixinal e o lugar
onde se vai instalar, a carballeira de Santa Susana,
ten moita relación con
Castelao. El acudia a1i
cando babia as antigas feiras e con catro trazos debuxa ba moreas de personaxes que pasaban po1a
feira", canta.

A sobrevi'(éncia
da Fundación
Castelao
A Fundación que leva o
nome do rianxeiro naceu
en 1984, de cara ao centenár-i o do nacemento de
Caste1a_o, dous anos máis
tarde. A iniciativa foi de
·Ramón Martinez Lopez,
compañeiro e amigo do
escritor, que xunto con
· A velino Pousa Antelo foi
o ·promotor da fundación: "D~que
la non pensabamos na importancia
económica do proxecto. Chama-mas a diferentes persoas e aportamos cada un dez mil pesetas. As
-axudas institucionais, cando chegaron, foron pinguiñas", conta o
presidente. Con motivo do cente1

nário, a institución non quixeron
quedar atrá na axuda con eguiron que tre Deputación provinciai e a Xunta aportaran carto
co que puideron mercar un lo al
para a Fundación, na rua do Hórreo en Santiago.
"De poi di o quedámono bloqueados e tivemo que cambiar o
estatutos para que os ócio puidesen pagar unha cuota voluntária
xa que era algo que, ata e e mamen to, non e facia. Algunha
xente non quisxo pero fixemos
xestións para implicar na fundación a persoas e empresas que
aportaron alguns canos. Somos
algo máis de cento cincuenta sócios que dan axudas que van dende vintecinco mil até cen mil pesetas", explica Pausa Antelo. As
axudas da Xunta son escasas e
non chegan nen para o mantemento do local.
"Nós non ternos as infraestruturas
dunha editorial. Cada Vez que facemos un libro ternos que buscar
quen nolo fináncie e nolo distribua. Hai unha necesidade de cartas que fai que a alguns níveis a
Fundación Castelao estea consoli. dada pero tamén nos demos coma
de que se necesitan cartas que as
institucións non dan", sinala Avelino Pausa Antelo. +
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Escritor, conferenciante, editor,
arqueólogo, investigador. Todos
estes traballos ocuparon a vida de
Xosé Maria Álvarez Blázquez, ao
que un poeta contemporáneo define con agudeza como galeguista
de aceiro e peclra fina. A sua
biografia, da man do seu fillo Alfonso Álvarez Cáccamo enceta a
sér ie Galegos na História que
acaba de apresentar a editorial Ir
Indo.
A xeración de re tudense de 1915
r n que conrinuar a tradición do
galeguismo republicano nos anos
altos da· represión. Lezama Lima,
no escuro ano trinta de La Habana, a eguraba que o barroquismo era a ua derradeira opción
contra a literatura mercenária, os
poeta alugados polo Vázquez
Portomeñe cubano, que non sei
como e chamaba. Xosé Maria
Álvarez Blázquez vive asexado
por un mundo inimigo da sua tradición cultural e política, pero a
sua eleición non foi o autismo hedoni ta de Lezama, enón coidar,
mellorar e tran mitir o legado da
identidade ameazada.
A biografía que escrebe Álvarez
Cáccamo con amoro a precisión,
conta o compromi o de Xosé Maria desde novo. O fascistas de
Tui bloquean o funcíonamento
amedoñado da xustiza ordinária
para levar a seu pai ao paredón e
de a pouco expedientan ao recén
1i enciado me tre Xo é Maria polo eu recente pa ado nacionalista.
"Por galegui ta ( eparaci ta, consta no expediente argallado polo
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separadores) fun trasladado
da miña marabillosa escala
de Coia (Vigo) no ano 36,
gañada a pulso, a un triste
pobo de Zamora, tan ben
adobado que todo eran adobes. ( ... ) Tocante ao desterro, lembro o que dicia o
meu currnán Emilio Álvarez
Gallego, tamén desterrado
pola mesma razón: foi a medida máis axeitada para que
acabáramos de comprender
por que tiñamos que .ser galeguistas".

Álvarez
Blazquez,
galeguista de
.
ace1ro e
pedra fina

O compromiso é pira Álvarez Blázquez a opción de se
librar con dignidade do exílio interior, ainda que tivese
que facerse baixo unha forma multidisciplinar heróica
e pascaliana, na que o escritor estaba abrigado a inventar o prelo, a escrita, a libraria, a conferéncia sobre o libro e a investigación. Todo
este labor esforzado e amoroso,
baixo o rexisto da sinxeleza e humildade mais nobre, que ten como
rexisto inequívoco o de non
se facer notar.

A biografia de O
Alfonso Álvacompromirez Cáccamo
fai o reconto so é para
. preciso e ben Álvarez
contado desta
figura da dig- Blázquez a
nidade, da al- opción de
tura intelec- se librar
tual e da entrega ao berdo con
colectivo. Á dignidade
beira dos risdo exilio
cos elementais
do poeta e in- interior.
vestigador,
non faltan as
ilustracións
complementárias do bibliófilo, do mestre e do
coidador da primeira hemeroteca
privada digna desde nome no paí .

• •

os c;apítulos 1, 3, 5, 7 e 9,
que o son en cámara cinematográfica-, relata a búsqueda dunha muller (Adelaida) por parte do protagonista-narrador (Haiworth).
Haiworth é chamado polo
seu xefe, Woolite . ourizo
cacho. Teme o pior "o infernal despido libre" (p.
17). Mais deste salvarase
se acha uñha muller, da
que o xefe lle entrega a fotografía. "Pero se mañá
non apareces aquí a primeira hora con ela, se ves
coas mans baleiras, dáte
por despedido" (p. 36).

A paixón de editor culto de Xosé
Maria Álvarez Blázquez veríase
de seguro satisfeita da coidada
edición de Ir l ndo . A editorial es- tabelece a moita altura o precedente desta colección de Galegas
na História que anúncia de cen títulos, tanto pola calidade do texto
como polo adubio fotográfico e · a
impresión.+
G.LT.

O lado escuro
do mundo
Panific~dora
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Cid Cabido
Panificadora(l), prémio Blanco
Amor de novela 1994, significa a
confirmación do seu autor, Xosé
Cid Cabido, como novelista.

Narrada en primeira persoa -agás

Haiworth sai do emprego á
búsqueda da muller, atra.vés da cidade. Busca, esculca, investiga nunha cidade (un universo) arro.deada de místérios que ás veces enxendran resoáncias
de fondo_lirismo pero que con
maior frecuéncia insinuan un
transfondo sinistro e perturbador.
Coñece novas persoas, entra en
bares e cafetarias, vai á primeira
casa onde vivía Adelaida. É consciente de que está a· cumprir unha
"misión inxusta. reprobable, porcallenta e inasumible para calquera que quixese manter a independencia e a dignidade persoal, que
non era por desgracia o meu caso"
(p. 67). Vai a un novo lugar, coñece unha dona que lle fai o amor e
lle dá o novo enderezo de Adelaida (p. 74 e seguintes, nas que brilla un lirismo que parece tirado da
banda deseñada contemporánea,
nunha cena que o autor remata humorísticamente). E vai camiño da
casa de Adelaida, reflexionando, e
111entres reflexiona, suxire, insinua
uns personaxes, uns feítos, unhas
motivacións. Haiworth avanza cara a un encontro que intue -o leitor tamén- tráxico. Afinal, e logo
de novas encontros-cenas (alguns
máis cantos do que verdadeiras
cenas; contos, que o autor usa a
xeito de tempos mortos, narrados

con humor, cun humor que deita
tanto das situacións como da matéria verbal, na que irroinpe exuberante). Afinal, diciamos, encontra a Adelaide, co seu fillo e unha
muller holandesa. E entón cando
os capítulos 1, 3, 5, 7 e 9 toma todo o seu significado: explican
causas que acontecen despois do
final da novela, explican que
.aconteceu despois de Haiworth
achar a Adelaida e esta ir con el,
docilmente, a ver a Woolite ourizo cacho, e estoupar a traxédía,
que narrador e leitor intuían a medida que avanzaba a esculca.
Panificadora é unha novela que
nunha primeira leitura resulta un
cuestionamento da sociedade (capitalista) industrial e do autoritarismo. Mais permite outras leituras:
unha história de amor' non consumada entre Haiworth e Adelaida E
tamén pode ser a búsqueda da inocéncia por parte de I:Iaiworth, unha
búsqueda tan intensa que, mália
mostrar uns protagonistas calidarriente humanos, presenzas vivas
capaces de suscitar as nasas simpatías, acaba por cair do lado da paródia e da burla. (Unha investigación
sistemática producirira surpresas e
descobriria reminiscéncias várias e
interesantes: "Vexo durmir a parca
e sinto berrar
os mil bácoros
do país", "segando vidas a
Cid Cabido
eito sobre os
campos de mi- esqueceu
11.o de Vuko- aquilo que
var", "alá lonxe de min e era norma
dentro'', "E así nas suas
foi como que- duas
damos sós, as
castañas asa- prime iras
das e mais novelas:
nós", etc.).

pór
dificuldades
suplementa- .
res ao
-leitor.

A presente
novela de Xosé Cid Cabido, a terceira,
a cabalo entr~
a banda deseñada e a novela paródica
(desenvólve en vintecatro horas
da vida de Haiworth, é a travesía
dunha cidade, remata en monólogo interior), está escrita nun estilo
directo, concreto, preciso, rexeitando toda grandilocuéncia, chea
de humor. Unha novela que nos
mergulla .nun mundo escuro, perigoso, opresivo. Un mundo que
tenta impedir a eclosión da verdade, da liberdade, do amor.

Xosé Cid Cabido esqueceu aquilo
q"ue era norma nas suas duas primeiras novelas: pór dificuldades
suplementares ao leitor. Non é.
que o presente sexa un texto sinxelo, pero o autor sabia moi ben o
que queria escreber; causa que
non parecía nas suas anteriores
entregas novelísticas.
Despois de Dias contados, Cid
Cabido remata de dar un novo (e
grande) paso cara a adiante, acaba
de facer un novo muro na sua edificación cara a constrnción da
grande novela que, estamos hoxe
seguros, un dia nos dará. E no entanto, ler esta Panificadora , esta
novela que permite diversas leituras, alegóricas e simbólicas. Por
outra banda, nunha próxima edición, debe o autor correxir algun
erro que aparece indebidamente ,
como "cohete" por foguete e algun que outro menor.+
XGG
1) Edicións Xerais. Vigo, 1994. 150 páx.
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A permanéncia

Folk arcaico

entre os
grandes

Amandi

de Trisque!

Novo disco de
Davy Spillane · ·
\"J

1

Dise que o máis difícil non é chegar, senón manterse. Poderiamos
aplicar este dito á carreíra de Davy
Spi11ane. A $ua entrada como carreira en solitário no mundo do
folk, anteriormente estivera nos
Moving Hearts, foi contundente e
arrasadora. Os seus primeiros discos, "Atlantic bridge" e "Out
the air", aupáronno ao pedestal dos
gr~des da cena folk cuns temas
brillantísimos, potentes ou aloumiñantes, que armaron un balbordo
selecto nos ouvidos dos bons afeizoados. Máis tarde chegaria outro
álbum de categoría, "Shadow hunter", no que o artista irlandés amasaba o seu bon momento .criativo.
No meio, unha actuación .memorábel na Praza de Cervantes compost e 1á, cuns imensos Spi11ane e
Drennan, guitarrista de luxo, que
ficarán por sempre na memória.

of

O gaiteiro e flautista (neste disco
atrévese tarnén coa guitarra acústi-·
ca) deunos un grande susto co seu .
seguinte traballo en solitário; "~i
pedreams", no que baixaba o nível
alarmantemente.
Spillane queria explorar novos
vieiros na sua música e perdeuse
por intrincados carreiros na meirande parte das pezas. Despois
desta obra falida, Davy volta á actualidade con este disco no que recupera o pulso musical, oferecendo un bon traballo.
O intérprete irlandés segue a investigar, con maior fortuna neste
caso, e o seu son, por simplificar
con etiquetas, evolue cara a formas de "new age" deixando a sua
forteza "folkie" un tanto afastada.
Agora concéntrase en temas .máis
relaxados, esquecéndose da sua
faciana de maior buligar.
Se en Shadow hunter, Sean Tyrrel
cantaba nalguns temas, acó bótalle
unhas voces a unha peza con da-

ras resonáncias irlandesas. Outras
duas cancións cantadas asoman
nesta gravación: ambas as duas co
problema de que Spillane imbuiuse tanto da
personalidade
dos seus invitados que as Este é un
pezas seme•
llan deses ar- bon disco
tistas, quedan- que mantén
do o toque
"spi11aniano" a Spillane
exclusivamen-: entre os
te Iio emprego grandes,
da gaita irlandesa e a flauta, abrindoas·
perdendo unhamarxe
jdentidade co
de confianza
resto da obra.

tras do

Maire Bren- decepcionan, a voz de
Clannad, par- nante
ticipa nunha 'Pipedreams'
peza quepoderia estar sen
problema nengun nun disco da própria banda,
pos.to que o que se escoita é puro

·c1annad. O outro cantante é Stevie Winwood, que participa nun
tema con evidentes resonáncias
de Traffic, a banda de rock na que
militou durante moitos anos.
Nestas duas ocasións, mália ser
compositor a médias, Spillane semella introducirse en pel allea na
conceición das cancións.
Este traballo deixa entrever que ao
artista irlandés ainda lle queda
moito por dicer, po.rque nel aprézanse moitas ideas nas composic i óns. De músicos de tamaña
magnitude sempre se esperan
obras excepcionais. Sen voar a
esas alturas, este é un bon disco
que mantén a Spillane entre os
grandes, abrindo asi unha marxe
de confianza tras do decepcionante "Pipedreams", ainda que matizando que os seus dous primeiros
traballos (onde se repiten algunhas
peza~ con diferentes arranxos)
continuan a ser o mellor da sua
produción.+

ÓSCARLOSADA

Surprenderan Trisque! hai máis de
dous anos co ·seu primeiro disco ,
variado e con gesto no instrumental.
Desde
aqueta apareceu en edición
restrinxida un- ·
ha gravación Semella
que incluía a como se
banda sonora Trisque/,que o grupo
fixo para a despois dun
montaxe tea- ensamblado
tral de ' Alicia
no País das primeiro
maravillas"; disco,
música fun- quixesen
ciona] que viña confirmar permitirse o
as boas dotes luxo de
do grupo. E a de cansar
comezos <leste
ano chega con . con este
retraso a esta traballo
redación -<::om o adoita a levián.
acontecer coa
discográfica
Sonifolk - o
novo disco desta formación:
Amandi.

ninguén agarde acontecimento
nengun nesta gravación, xa que
desta vez deron cun produto pouco pretencioso, unido todo iso á
interpretación dos sete músicos,
que transmiten a ensación dun
certo desaliñamento, detalle xustificábel dada a coeréncia aparente
entre formu.lación e desenrolo.
Semella como se Trisque!, despois
dun ensamblado primeiro disco, e
unha vez vistos como óbrio e sólido grupo en directo, quixesen
permitirse o luxo de descansar con
este traballo levián. Iso si, hai certós tics que permanecen no grupo,
e seguramente serán a estas alturas o seu sinal de identidade: o
ragtime, doadamente acoplado
nun tema simpatiquí imo, "Entroido en Hío'. "En terras emparexadas", composición coa que se abre
o disco, reune poema do portugués Joao Verde e o galego Amador Saavedra, todo un detalle co
que continuar a amizade !u o-galai a. "Romance de Bernaldino e
Sabela", sen apena variación a
re peito da ver ión que no eu dia
fi era Emílio Cao --que de ta vez
continua a revalidar a sua condición de precur or-, ainda que
de ta vez a voz de ancy Mouriño
gaña en feminidade, detalle que e
agradece nun panorama folk autóctono presidido pola hexemonia
masculina.

De ta vez o pou o folclórico ficou en e tado primário. É a aporQuince composicións, de autor na
ta ci 6 n
sua mei - ·
r ande ~-----------------~ accual
de Trisparte.
que!. Se
Non son
demos
precisas
en batimoitas
escoitas
zar
o
panorapara dema da
catarse
e pécie
da sinxeen foik
leza destradiciota nova
nal proentrega
gre ivo,
dos Trisexperi que/, nomental,
meadade ta
m ente
vez o
pola pulproduto
cri tude
que e
do son,
no ofenídio no
r e c e
rexistro
queda enfolk arcaico.+
individualizado dos distintos instrumentos: acordeón, flauta, gaiXOÁN MANUEL ESTÉVEZ
tas, guitarra clásica, piano... Que

canta de libros
~X~~\~
G'

\/

tt~t
J.,011go

desenvolvemento da
paixón amorosa e a
segunda comprende todos
os atrancos que terán que
salvar os mozos para
chegaren ao matrimónio .. A
versión ao galega está
realizada por Mª Teresa
Amado Rodríguez, e
revisada, como é norma na
colección, por].].
Moraleja.•

coleción de Monografias de
Arte cordenadas por Basilio
Cegarra. O primeiro título
está adicado a Manuel
Colmeiro e está realiiado
por Xosé Antón Castro, que
xa realizara outros traballos
sobre o pintor de San Fiz de
Margaride. Editada a toda
cór, como non debe ser
menos nun tráballo deste

O último Xerais
Clásicos en galego
N ovo título na colección

editada pola Xunta de
Galíza. Dafnis e Cloe de
Lo11go desenvolve a sua
trama mm fondo bucólico e
atemporal, con duas parres
ben diferenciadas: unha ten
como centro o

Saiu O cervc;> na torre de
· Dario Xohán Cabana , 'unha
novela de 366 páxinas á que
o próprio autor negouse a
facer un resume argumental.
En todo caso Cabana
procura trasladamos a un
tempo ideal no que os
colectivos humanos
recuperan as formas de
traballo que respetan a
natureza ou son quen de se

.para loitar contra
concepcións perversas do
mundo. O libro foi o
gañador do último Préffiio
Merlin de Edicións Xerais. •

Monografías de
arte
Galaxia enéeta unha

estilo, o libro inclue apontes
para unha biografia,
pasando polos dous exllios
en Buenos Aires e Paris, un
dossier de mostras e unha
bibliografia escollida. •

Tres autores
Araceli Herrero Figueroa
publica nas Ediciós do
Castro Sobre
Luis

Pimentel,
Álvaro
Cunqueiro
eCarballo
Calero.
Apontamentos
de filoloxia,
critica e
didáctica da
literatura, un
denso traballo
que recopila
estudos e
ensaios, "alguns

xa editados, atendendo a
. obra en galego destes tres
autores. Amais deses
traballos Araceli Herrero
facilita duas cartas ineditas
entre Ramón Piñeiro e
Carballo sobre a polémica
xestación da normativa do
galega.•

GuieirQ
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O colectivo ven de editar Unicornios de ce!'1,orias gue cabalgas os sábados
prémios literários e publicar obras
non se valora suficientemente, na
sua opinión. A dedicatória de
"unicórnfo de cel).6rias .. ." di, a
xeito. de protesta, "ao resto das
editoriais galegas por darnos esta
oportunidade". Manolo Cortés
opina que "A poesía galega é algo
do que todos falan moi ben. Din
que Galiza é unha espécie de pa- .
raíso poético, o cal non é certo". E
engade que "moita xente que está
arriba, nese suposto paraíso, non
debería ocupar ese lugar. Sempre
son os mesmos, facendo todos o
mesmo tipo de poesía, unha criación sen verdadeiro valor".

•LUPE GÓMEZ

Os autores de
Unicornio de cenarías
que cabalgas os
sábados saben que a
sua nova obra é
experimental e
provocadora. En
palabras de Manolo
Cortés -int~grante do
colectivo Ronseltz:
"Detrás da clave de
humor <leste libro
e cóndese a
desmitificación da
poesía'.
O colectivo poético Ronseltz formouse no ano 85 no Coléxio Universitário da Coruña. Eran un grupo de cinco mozos coa ilusión de
acar adiante unha revista de criación literária, da que sa iron tres
número , ubvencionados poló
Coléxio Universitário coruñés.
Actualmente integran Ronseltz
Sérxio Iglesias, Xoán C. Rodríguez, Xabier Cordal, Migual A.
Montes e Manuel Cortés. Por encargo da Edicións Positivas, que
coñecian a ua liña de traballo, escreberon entre os cinco e o seu
primeiro libro. Que será tamén o
último, poi Ronseltz decidiu disolver e por mor da imposibilidade de funcionar como un colectivo
ao vi veren en zonas distintas da
Galiza e ocupados en tarefas moi
diferentes.
O autores de 'Unicornio de cenorias ... " están moi lonxe de ser literatos pechados na burbulla do romantismo entimental porque non
eria e ta a única conceición poética válida. 'Non hai --afirman-

Quizais a xente máis nova -tamén
os de máis anos, abertos á renoa,ción..:.. estexan nas mellares condicións para entender e disfrutar con
este libro. Entre os poemas hai un
que di: "Houbo un tempo feliz -sen
poetas vel1os". Todo o póemário é
unha reivindicación dese tempo.
Serve de chamada aos poetas inician tes para procuraren novas
canles de expresión, deixando de
mirar só cara atrás no tempo".

conceición da poesía por rara que
sexa que se poda declarar menos
válida que outras".
A atitude de Ronseltz é facer unha
poesía aberta ao presente, formando a inspiración "do plano auténtico da vida e non do mundo irreal
da ensoñación estética".

Si é poesía
"Isto non é poesía": é previsíbel
que lle achaquen a esta obra, como
se ten dito por exemplo da de An. tón Reixa. Sair dos esquemas marcados está mal visto, pero Ronseltz
faino igualmente, non sen prodúcir
un certo desasosego nos leitores
que de seguro é o impacto que
conscientemente procuran: O seu é ...
o inteI)to, non só na teoria senón
tamén na prática, de loitar para
que a literatura non se fosilice.
É algo que á hora de conceder

Di-versos
~

Esta mensaxe está no deseño da
contraportada do libro: "Di-ver~os". Moitos dos poemas están
construídos de xeito que fan ao
Jeitor participar como suxeito activo do que está a ler. Hai palabras
ás que faltan letras que o leitor ten
que imaxinar ou unha páxina inteira pra recortar e recompor como facian os dadaístas.

morder a hipotenusa'', mostran como o sentido do humor pode converterse en elemento 1iterário fundamental, agarrando a atención do
leitor. Trátase de destruir o princ;ípio "mítico" de que gastar da poesía é causa de xente triste, melancólica e solitária. A ruptura do estereotipo, confundindo, achéganos
ao cerne da obra.
Cuestións' ben sérias, sen embargo,
están no transfondo deste traballo,
referidas a problemas sóciais, políticos e culturais. O desencontro entre progreso -ou p~eudo-progreso
e subdesenrolo --;-véxanse as referéncias ao proletariado-, ou a crise
actual do home que opta polo suicídio. As elites cultas, con~ideradas·
como un erro. Hai un pQema que
fala do "primo que ternos todos
que nunca le" pero está totalmente
capacitad9 para desfrutar dos libros, mentres que o "primo culto
que todos ternos" móstrase inepto.
Analísase o carácter da criación
poética galega, que en troques -de
avanzar retrotráese e ensirnésmase.
Ronseltz cuestiona por que non incluir palabras prosaicas e malsonantes na poesía. E construen unha
can.tiga de amigo, escarño e maldizer que di asi "Antes eras· un colega pero agora me cago en tu puta
madre". Ou descontextualizan ao
poeta Uxio Novoneyra e feren -xo- gando, non a sério- a sua sensibilidade: "Uxío, ímosche facer a parcelaria e vaste cagar en Dios".

Outra forma. de ruptura c9a conteición esteórotipada: da poesía é
o seu anti-sentimentalismo. Como
este: "Cando te dirixes a min perNesta complicidade co leitor unha
rísa poética percorre o libro -de
cebo esa alitose primaveral que
arrecende' a prados floridos e chaipiincípio a fin. Chistes como
ras esplendorosas. Fálame de la"Cando Julio Iglesias sexa guerri11eiro", "Novoneyra reflexionando
do". Ronseltz desmitifica, pondo
perde o taxi por non estar atento'', _ . nas mans do ldtor a contradici'ón
"Comer un triángulo de chocolate.
-que queima- entre o que é poétiSe non gustas dos catetos podes
co e o que non o é. +

A TVG opta polo debate para competir cori Lob~tón

~
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DE BURDEOS

JULIAO SARMENTO
PINTOR

RAMÓN TIO BELLIDO
CRITICO DE Anf

MARGA PAZ
CRÍTICA DE ARTE

~JZ?

JUAN MANUEL BONET
CRÍTICO . DE ARTE

BERNARD BLISTENE
DIRECTOR Dos·
MUSEOS DE MARSELLA

A nova programación refórzase en informativos centrados no país
•A. ESTÉVEZ

pr grama ión da
ano 1995
principai

novo e pazo
informativos e
programas de debate e
entrevista completan a
reestruturación iniciada
no pasado Setembro
cando se deron os
cámbios na dirección
da CRTVG. "A idea dos
novos espazos é cobrir
a información de Galiza
para captar o interese
da audiéncia e non
deixar escapar o que lle
interesa á xente da qui",
explica Carlos Carballo,
director de informativos
da TVG.
Neste ano, no que se cumpre·o décimo aniversário da canle galega,

a dirección afronta o reto de conso fidar os espazos informativos
para Galiza. O telexomal Galiza,
xa en antena e que se emite antes
do telexomal do meio-dia, pretende ter unha estrutura comarcal. "O
que queriamos era un informativo
áxil, con moitas notícias e no que
se viran reflectidos moitos lugares
da Galiza. Somos conscientes de
que o informativo normal contén
seccións que non apresentan novi- dades para os galegas", di o direccor de informativos.
Este espazo, que se desenvolve íntegramente na &ctualidade do país
ao igual que o telexornal local dos
Sábados con desconexións en catro zonas, quer marcar a diferén._
cia na franxa horária do ·meio-dia.
Mentres que a información do Es-·
tado e internacional está trillada
nas outras can1es, non acontece o
mesmo coa da Galiza. Os novas
espazos oferecen información específica e serven para que o es~
pectador enganchen co telexomal
tradicional.
Outros espazos nov·os son "Isto é
noticia" e "O Semanal". O primeiro, tamén emitido a meio-dia e
cunha duración de trece minutos ,
quer aproveitar as imaxes espectaculáres que chegan á TVG para
facer un espázo-de sucesos curio-

sos e de sociedade. "O Semanal",
dirixido por Carlos Carballo é, segundo el, un espazo cunha estrutura semellante ao "Informe Semanal" da TVEl pero ·cunha referéncia especial á Galiza e cun
apartado para o lado humano do
deporte. Para o director de infor. mativos da TVG, é prioritário pÓtenciar as "reportaxes da casa".

ra", o programa dirixido por Manuel Torreiglesia's. O debate social e político, tan en bqga ñoutras canles do Estado, nunca se
deu na TVG.

Agora e da man do xornalista Car- _
los Luís Rodríguez, comeza o progr"!ma "Palabras Maiores" no que
vai ter cabida tanto a entrevista
como o debate. A TVG aposta
forte por este novo espazo xa que
Xéneros pouco
lle reserva a franxa de máxima auexplotados na TVG
diéncia dos Luns, ás dez e média
da noite, en competéncia cdn pro- Ademais dos novos espazos in~
formatiyos, .a TVG vai pór en - gramas estatais como "¿Quién sabe donde?" , líder en audiéncia.
marcha dous programas baseados
"Palabras maiores" terá tres aparen xéneros pouco explotados nes. ta cante: o debate e a entrevista. ·- tados: unha entrevista a un personaxe relevante, un debate e unha
A intención da dirección é seguir,
sección de humor. A TVG retira a
.en moitos aspectos, as 9.irectrices
habitual película do Luns xa que,
marcadas, desde a aparición das
como sinalaba Fernando Madriprivadas, nas televisjóns do Estañán (A Nosa Terra número 655),
do, onde programas de debate e
director de programación da can- entrevistas acadaron un notál?e1
,le, hai prioridade para outros eséxito xa que no caso dos primeipazos antes que o cinema. .
ros. considéranse obrigatórios
nunha institución democrática poA locutora radiofónica Vitória
1a participación social que impliRodríguez transládase á TVG para
can. As ante~iores experiéncias
conducir o programa de entrevisna cante autonómica destináronse
a horários inadecuados, como no - tas "A cara d~scuberta" nos Mércores pola noite. A TVG tam.én
caso das entrevistas de "Galegas
anunciou o comezo doutro tipo de
do milénio", emitido perta da
programas · como "Senda verde",
meia-noite ou inserír9nse dentro
de ecoloxismo ou "Todo motor",
de programas de interese humano,
de automobilismo. +
como os debates de "Meigas fó-
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A mostra fotográfica
"Coñece o teu pasado",
prom~Nida polo grupo
local do BNG, recupera
a história ·recente de Soutomaior p~ra ·os
·seus habitantes, que se
descobren actores de
krtosdosquenuncase
consideraron
protagonistas. Os
organizadores tiveron
que _a mpliar o prazo de
abertura ante a
afluéncia de visitantes
que se recoñecen nas
imaxes e continuan
a portando fotografias
para que, ,desta volta,
nada quede fora da história.

.:

·O Portal do Ríbeiro e a estrada vello .

LA ESCOBA.
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Souto1naior
ten un grande álbum de fotos

O lugar da Bateria e Pontesompa.io en 1900,

N un retrato, Xosé Pérez da
Portela aparece elegantemente
vestido con chapeu e bastón.
Diante, o seu sobriño lembra en
voz alta que "o tio Xosé marchou
hai moitos anos ao Brasil e non
volveu máis". A fotografía chegou
un dia a Soutomaior e, como
tantas outras tiradas en Li boa ou
Montevideo, colaboran no labor
de enténder.a vida colectiva da
comarca marcada pola
emigración. Nunca 11e dixeron a
Xosé Pérez que formaba parte da
história e é agora cando os
organizadores da expo ición
queren "resgatar a memória
histórica, imaxinar un mundo
perdido xa para sem pre e
homenaxear a mul1eres e homes,
case anónimo , que padeceron a
história oficial".
Na Casa da Cultura de
Soutomaior os verdadeiros
protagonistas están a ser os
habitantes da comarca e a re po ta
da xente obrigou a ampliar o
período de abertura da exposición
á que dia a dia se engaden novas
fotografias de viciños interesados
en participar na obra colectiva. Os
·autores das fotografias son case
sempre anónimos e o estado de
conservación das insranráneas
evidéncia moitas veces as s.uas
peripécias através dos anos. O
historiador Luís Obelleiro,
concelleiro do BNG, sinala que os
resultados da mostra están
superando os prognóstícos máis
favorábeis e engade que a
iniciativa está a servir para os
viciños valoraren o seu papel na
história que nunca lle contaron ,
Obelleiro lembra que o primeiro
día da inauguración, nada máis
abrir, unha señora botouse a
chorar ao ver unha fptografia de
-seu pai e, desde aquela, todo os
días recorre os paineis onde vai
encontrando multitude de
cof.íecidos xa desaparecidos.

Como ela son moito o que
rúnciden na sua vi ita e hai tamén
quen leva unha lupa para poder
de cobrir o rasgo próximo de
foto colectiva tiradas en fe tas
manife tación , e cola ou
equipas deportivas.
Os viciño recoñecen o eu papel
no tran correr co lectivo da
-comarca en cada unha da
fotografía . Ante unha colección
de imaxe da loita contra a.
areeira d6 1965 unha muller
comenta a forza coa que
participaron na mobiliza ión ,
"daque la non habia quen no
pi a e", inala"
O que comezou ·endo un pro
para mo ·trar a ev lución
urbaní Lica do ne llo
convert u e nun emotivo n ontro
e colabora tamén a que o mái
pequeno · coñ zan a hi tória
contada e vivida p 1 eu
fami li are viciños. xemplares
dos xornais edi tados en
Soutomaior, (La Escoha e La
Democrácia) e unha bandeira
republicana á que lle houbo que
coser a banda violeta, son outros
dos restemuños dun tempo moitas
veces esquecido. O lema "Coñece
o teu pasado , para entendet o
presente e albiscar o futuro "·serve
para marcar os obxectivos da
exposición. lmaxes de grupos de
traballadores da comarca, as
manifestacións do lº de Maio, os
encontros en festas, pmtidos de
fútbol ou na e.scola, transatlánticos
que levaban Jonxe aos emigrantes,
a matanza do porco, o fran·quismo
en escolas e sindicatos verticais,
combínanse con retratos de lideres
locais que participar'on na história
de Souromaior.
A iniciativa, sen axudas
i11stitucionais, está a conseguir o
seu' fin. As persoas que a visitan
recuperan emocionadas a
memória histórica que lles
pertence. •
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Manuel Outeiriñp

"A literatura galega1met~ medo porque é moi boa"
.

······~···························································:

'O xornalis1110

non é cuestión de técnica' ,:
A sua traxectória profisional
dentro do xornalismo obriga a
falar do modelo escritor-xornalista, onde están os limites?

ANDRÉS PANARO

• CARME VIDAL

Renegado
apocalíptico e os
acomplexados. Acredita
que a literatura galega
mete medo pola sua
calidade. Coñece
discursos
malintencionados que.
loitan contra a nosa
identidade e por i o
lembra unha e outra
vez a hi tó.da. Escrebe
para aprender a ler por
todo o que leu e para
que outro lean. Con
Depósito de espantos,
u
n d publicar
na dici ,. n P itiva
ao xornali ta Manuel
Out iriño t
ull

En Dep6sito de Espa1Ztos aprézanse unha chea de referéncias
culturais, como vincula a sua
criación literária co transfondo
do leitor?
Para min publicar un libro de poesia supón estar nunha regueifa onde todos botan a uas coplas, até
que un d.ia lle chega o tumo a un a
participar. Quedei intrigado pola
poesía aos doce ou trece anos coa
obra de Ferrín, Neruda e Neira Vilas, entre outros. Chega un momento no que un pensa que recebeu tanto e tanto que ten a obriga
de restituir algo.

A escrita é tamén un exercício
de leitura?
Si, escrébense textos para aprender a ler, eu intentei facer unha escrita na que a linguaxe funcionase
de maneira distinta desde que empecei a ler libros que non acataban
a función dominante' e inten.tei
volver to.mar iso. Quer dicer, o li-

bro son os meus exercícios de leitura e tamén a miña aportación a
unha cornunidade á que quero
moito porque rnoitas das cousas
que penso son unha débeda coa literatura e con moitos escritores
galegas contemporáneos.

A sua é daquela unha literatura
que se remite e parte da própria ' literatura?
Intento escreber un texto porque
asi me parece que sei ler de man eiras novas . Do mesmo xeito
que Wenders dicia ao comezo
dunha película que as histórias só
acontecen na histórias, a literatura só acontece na literatura. Non
creo francamente que se poda
aportar nada orixinal. Orixinais
on Shakespeare ou Rosalia. Por
i o gasto de citar e escreber sobre
o e crito e mesmo me sentin tentado moita veces a escreber un
texto no que eu non dixese nada e
unicamente a conxunción de
enunciado anteriores e a sua revi ión cría en sentido. Creo que o
ignificado dun enunciado nan
está acabado cando remata, conxuntado de forma distintas pode
ter diferentes significados, son
afeizoado a pegar e ler frases que
me estrañan e intrigan.

Nese sentido, a sua experimentación pódese considerar anovadora?
Non o creo nen me atrevo a dicelo. Aos 18 descobrin que o que eu
quereria escreber xa o fixera Reixa en As ladillas do travestí. Ternos na nosa literatura aventuras
que deron libros impresionantes, a
obr<fi de Manuel Vilanova, o último de Cáccamo, por non falar de
Fenfo. Poucas literaturas teñen un
libro tan fermoso como A torre da
derrota de Gonzalo Navaza. Aliteratura galega mete medo, é boa
literatura. Eu non quero inovar
nen pretendo nada diso, quero só
un libro no que se faga traballo literário.

Como tanto se ten dito, a poesía
é'unha arte·para minorías?
Non o creo," á xente moitas veces

recorre a senténcias, versos, refráns, qm~r dicer, á poesía, a expresións feitas, e así amosa ironia,
ledícia ou desesperación. Hai poetas que nos fundan, Curros fundounos igual que Rosalia. É necesário que se pense que a poesía
non é algo requintado senón que o
que hai é unha linguaxe en tensión
que está por todas partes.

É importante a oralidade ·na poesía, os versos. nacen para ser
recitados?
Creo que os recitais son só un aspecto da oralidade, pero eu penso
que a poesía actual é case muda.
O texto está escrito e o leitor ten
que imaxinar en que ton se din as
palabras e decátase de que a interpretación é só unha das posíbeis.
A poesia é unha carta que, c&11do
se recebe, podemos estar mortos.

Escrebe sabendo que o leitor vai
ter a obriga de interpretar os
seus textos?
É preciso que se saiba ao escreber
que os leitores crian e recrian o
texto, e, por outra banda, é cortesia deixar un espazo de ambigüidade para que se mova ne!. A poesía caracterízase por se ambígua e
compacta. Non é paradóxica, non
é A e non A senón que pode ser A
eB e C.

Ler sen intermediários
Vostede traballou na tradución,
seria preciso un maior apoio
oeste campo de cara a normalización lingüística do país?
Non sei como andan as contas da
Administración, pero alguén me
dixo que o presuposto para a tradución de obras literárias era de
tres millóns, de pesetas, unha cantidade indigna e insultante. Ternos
que traducir Goethe, Diderot,
Flaubert... moitas obras literárias.
Como se pode pensar que se apoia
a normalización se non se estimularon proxectos para elaborar dicionários de inglés-galego, galega-inglés, ruso, italiano ou alemán? Os cartos dedícanse máis á
propaganda e á política· de curto.

Non existen. Ser bon xomalista
custa moito traballo, escrebes
todos os días diante de persoas
que te xulgan nunha comunicación funcional que queren que
sexa útil, os xomais son literatura, son retórica. Agora imponse a retórica numérica, do dado
concreto que se confunde co realismo. Orabén, o bon x-0malismo non é cuestión de técnica
senón de criar sentido para a audiéncia que é capaz de identifi-.
car o autor, ·criar documentos
con entidade de seu. Este xomalismo depende .da linguaxe, do
pensamento e, sobretodo da literatura. Non vai desaparecer
nunca a uniótl entre literatura e
xomalismo-porque o que interesan son reportaxes e artigas de
persoas que saiban contar ben
as cousas.

claro. Talvez non se preocuparon de definilo porque creron
que había unha ce"rta-coi:ncidéncia xeracional e ideolóxica e pagáronse as consecuéncias diso.
Ao Diario faltoulle tamén o
tempo de implantación necesário.
É difícil introducir un novo xornal, pero non imposíbel. Hai
neste momento moitos leitores
que queren ofertas novas. Vigo
é unha cidade moi dinámica,
deu ese proxecto e pode dar
· máis.

Emarcábase aí o proxecto do

Diario de Galicia no que partici pou? Como ve -co paso dos
anos aqueta experiéncia xornalística?
Foi unha aventura coa que ainda
me sinto en débeda. Foi unha
opción ·moi bonita e atrevida e
chea de xente boa. Todos faciamos un xomal que tiña aspectos
bons pero fallaba o que os americanos chaman espirito do xornal, que nunca chegou a estar

No Diário dinamizou as páxinas de cultura, faise bon xornalismo cultura hoxe na Galiza?
Apenas hai xomalismo cultural.
É mágoa que os espazos dedicados á cultura da·TVG sexan moi •
reducidos e se emitan en horários de pouca audiéncia. O xornalismo cultural desapareceu
dalgun meio como a Voz de Ca-licia, e outras veces responde
máis a demandas institucionais
que a critérios xomalísticos. É
necesário facer un esforzo para
substraerse aos directórios que
veñen de Madrid. Faltan prox~ctós e os meios ben poderian
fortalecer estas seccións sabendo que lles dan prestíxio e gañan leitores. Están moi trabucados ao pensar. que non teñen nada a facer diante dos xomais de
Madrid. Pódense mellorar e
moito.+
•.•
~

............ ·-· ................................... ..... ......... .
pr~zo sen facer un plano rigoroso
e rexenerador. A cuestión cultural
cai na banalidade. Ensalzar o presente é idiota, necesitamos unha
política rigorososa de criaciól) de
instrumentos.

Quedan ainda complexos na
cultura galega?
Non me coinpadezo dos acomplexados nen quero saber deles. Hai
persoas que non queren editar dicionários en galega porque pensan
que non paga a pena, que xa os

hai en español, pero hai matices
aos que non se ·pode chegar e nós
non ternos que depender de ·ninguén. O que acontece é que hai
moita xente que ten médo da nosa
identidade, hai quen ten prexuízos
nacionalistas pei:o de nacionalismo español. Dame a impresión de
que certos discursos escrébense
contra outras culturas, é o caso de
Gregario Salvador da Real Académia Española que cando mostra a
sua preocupación pola pervivéncia
do español o que. tenta é refrear o
auxe doutras culturas.+
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O trinque

Convocatórias
Prémio Antón Losada
Diéguez
Os concellos de Boborás e o .Carballi. ño convocan a décima edición do prémio anual Antón Losada Diéguez, pan1. obras xa publicadas . Ven dotado
con 500.000 pta. para un traballo de
criación literária e 9utro tanto para un
de investigación. O xurado terá en
consideración todos os textos que te- .
ñan data de impresión comprendida
entre o l de Xaneiro e o 31 de becembro de 1994. O prazo de apresentación remata o 31 de Xaneiro de
1995, no concello de Boborás (Cristóbal Colón, s/n. 32514 Boborás) ou no
ao Car-balliño (Práia ·Maior, l. 32500
O Carballiño). Teléfonos: O Ca_rballiño (988) 27 00 50/27 09'86/27' 00 54,
e Boborás (988) 27 10 01:

Certame de narracións .
breves
O concello de Arteixo organiza a cuarta
edición do certame de narració~s breves Mauel Mm:guia e o dota cun único
prémio de 300.000 pta. Poden concorrer todos os que o desexen cunha única
obra (orixinal e cunha extensión entre
os 15 e 30 fólios) de temática libre. Os
traballos apresentaranse sen remite, por
cuadriplicado; mecanografados a dobre
· espazo, só por 1mha cara e baixo plica
(título, lema, nome, enderezo, teléfono
e curricula). A entrega ten que ser antes do 1 de Marzo de 1995 no Concéllo de Arteixo (Travesia de Arteixo.
15142 Arteixo), nun sobre que indique:
IV Certame Manuel Murguia de Narra~.
cións Breves. Teléfonos: (981) 60 00
09/60 12 00/60 00 54.
.

Safaris fotográficos

.

O Colectivo de Criación Audiovisual
Olio de Viáro, da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, xa ten organizada a primeira viaxe de 1995. 'Será o
Safári fotográfico Celebrando o Antroido, os vi ndeiros 25 e 26 de Febreiro (Sábado e Domingo) polas terras de Laza, Verin e Xinzo da Límia,
onde millor conservan o antroido tradicional. Como todos estes Safaris
contará coa asisténcia de monitores ·de
fotografía e antropoloxia que proporcionarán documentación relativa á actividade. Información e inscricións en:
Emília Pardo Bazán, 25-2º. ·A Coruña.
Ou no (981) 24 43 55, de 17 a 21 h.

Certame
Carvalho Calero
O Concello do Ferro! convoca a quinta
edición do certame Ricardo Carvalho
Calero, dividido nun prémio de investigación literária ou lingüística, e outro
de criación literária, os dous con total
liberdade de normativa. Ao ·c oncurso
de cr.iaciórí literária (narración curta)
pode concorrer unha narración ou un
conxunto de cantos que non pasen dos
100 fólios, non hai extensión mínima
prefixada. Para o prémio de investigación hai que respeitar unha extensión
rrúnima de 50 fólios. Os orixinais, inéditos, deben de chegar ao Cc;m~ello do
Ferrol (Negociado de Cultura. "V Certame Caivalho Calero") por quintupli-

cado e baixo plica antes do 15 de Xaneiro. A dc;>tación para cada modalidade será de 500.000 pta. Maior informacióñ no Concello do Fertol. Praza
de Armas s/n. (981) 33 67 30.

Congreso de
educ;:ación para a ·paz
O Grupo de Educación para la Paz
de Castela e León, organiza o congreso en colaboración co grupo Educadores. pola Paz da No.v a Escola Galega. Comprende ponéncias, intervencións de grupos, ot:iradoiros, etc. Terá
· lugar do 25 ao 28 de Febreiro (festas
do Antroido) no Pal~cio de Congresos
da Universidade de ValladoM. O prezo é de 6.000 pta. para estudantes e
parados, e de 8.000 pta. para o resto,
Información e matrículas no: Servício
Municipal de Educación de Valladolid. III Congreso de .Educación pará a
Paz. Antonio Lorenzo Hurtado, 8.
47014 Valladolid. Teléfono (983) 37
48 15, e fax (983) 37 48 62.

·Cursos da Asociación
Má:Ximo Gorki
A Asociación de Vigo- oferece cursos
de Idioma ruso en seis níveÍs, Xadrez
de iniciación ou avanzado, e de Danzas
do mundo. Para maior información
chamar ao (986) 22 44 57, de 5 a 9 da
tarde, ou pasar pola Asociación: Marqués de Valadares, 14-1º, oficina 5.

Concurso
nacional de poesia
A agrupación cultural O Facho convoca o XVI! Concurso Nacional de
Poesía, aberto a todos os que non teñan publicado nengun libro de poesia
a título individual. Os traballos (tema
libre, inéditos, sen limitación na extensión anque cun máximo de 5-poemas
por concursante) han de chegar mecanografados a dobre espazo, por triplicado, baixo lema e plica, antes do 31
• de Xaneiro de 1995 á Agrupación
cultural O Facho: Federico Tápia, 121º· Apartado de Correos 46. A Coruña.
O prémio ~ único .de 40.000 pta.

Certame de pintura
A Deputación da Coruña e máis o Concello de Rianxo, convocan o Certame
de Pintura Castelao, para obras .de tema
e técnica libre. O prémio comprende
duas categorias: para menores de 16
anos nados ou residentes en Rianxo,
cunha dotación de 35.000 pta.; e para
maiores de 17 nados ou residentes na
Galiza, dotada con 300.000 pta. Asemade estabelecen un prérr¡io especial de
100.000 pta. para a millar obra de pintor
riar1Xeiro maior de 17. Os cadros apresen taran se enmarcados, cando menos,
cun listón de madeira de 2 cm., e acompañados dun sobre pechado no que virán os dados do autor, no exterior do sobre virá o título da obrá e a categoría á
que pertence. Para participar hai que remesar as obras, antes do 18 de Xaneiro
de 1995, ao Concello de Rianxo. Maior
información ho (981) 86 00 75.

Letra para a cantata
Corpus de Ponteareas
O concello de Ponteareas convoca un
concurso literário, dotado con 250.000
pta., para a escolma da letra da cantata
do Corpus da vila. O compositor pontereán Roxélio Groba, encarregarase da
música. O certame está aberto a todo o
. mundo que envie composicións poéticas
sobre o Corpus Christi de Ponteareas. O

' textd debe c6mtemplar. seis momentos
da festa: recollida do material, desfolle
dos materiais, deseño das alfombras,
-confección das alfombras, actos relixio.sos e procesión. A extensión mínima so- ~ ·
bre cada tema ha de ser de catro estrofas.
A apresentación farase baixo plica, persoalmente ou a meio de correo libre de
gastos (por cuadruplicado en fólios DIN
A4) na biblioteca municipál (Centro
Cultural Isidoro Bugallal. 36860 Ponteareas). O prazo de apresentación remata o 31 de XaneirQ de 1995.

Fitei do Porto

Nesta época de mentiras
. como puños, Un grao de
1ri.illo retrata con exactitude as
ideas do líder cubano Fidel
Castro, en entrevista
concedida ao nicaraguano

• Vendo casa de"2 plantas máis garaxe en Asados (Rianxo). 250 metros
cadrados de terreo. Chamar ao (923)
26 76 57.
•Vende-se televisor a cores Grundig,
antigo, 25". Mui barato. Corunha. Chamar ao (981) 66 72 89.
• Compro piso ou apartamento céntrico en Vigo. Dous ou tres cuartos.
Até 9.000.000 pta. (986) 22 28 41.
• Eis. Número 8 á venda en todas as
fotocopiadoras das faculdade da Univers!dade de Santiago. 20 peso en selos de Correos. Enderezo· de contacto:
Residéncia Universitária "Rodríguez
Cadarso" s/n. Campus Univer itário.
Santiago. (981) 58 76 OO.

Prémios
. de narracións xuvenis
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio da
Fundación Caixa Galícia convoca o
VIII Prérñio de Narracións Xuvenis Rua
Nova, dotado con dous primeiros prémios de 250.000 pta. O concurso está
aberto a todos os xoves que non teñan
feitos os l8 anos o dia 4 de Abril de
1995, e apresenten traballos (por cuadriplicado e cos dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocópia do DNI ou
do libro de familia) dunha extensión mínima de 20 fólios mecanografados a do. bre 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 calquer das oficinas de Obras
sociais de Caixa Galícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Ferro!
e Santiago. Cada un dos dous primeiros
prémios constará dunba dotación de
250.000 pta. e a publicación do texto.
Tamén hai estabelecidos dous accésits
que conlevan a publicación do texto.

• A Associa~om da Língua Artábria
tema venda bandeiras em teia (115x85
cm.) e em feltro (9x5cm.), assim como
outro material recolhido num catálogo
que podes solicitar-nos ao Apartado do
Correios 570. 15407 do Ferro!.
• Doase pintura (cadro de 100xl60
cm.). Só tendes que abonar portes.
Preferentemente institucións sen ánimo de lucro. Para máis inform·ación
perguntar por Bemy no (988) 26 85
80. 32750 Vilariño Frio. Ourense.
• O!erécese monitor de teatro par~
nenos . Chamar ao teléfono (986) 34
71 02, de 13 a 15 h., e perguntar por
Xosé Manuel.
• Cursiño de guitarra folk. Técnica
finger picking (punteado cos dedos), a
cargo de Soig Siberil. Entre 1 e 12 de
Marzo. Perguntar no (986) 47 26 94.

Obxectivo da memória
· A Asociación de Amigos do Museu
Arqueolóxico. da Coruña convoca o
prémio fotográfico sobre-património
cultural galego (arqueoloxia, arte-, etno graffa, etc) Obxectivo da
memória, só para afeizoados. As
obras poden ser en branca e negro
ou a cor, e han de chegar sobre papel
(20x28 ou 20x25 cm) sen enmarcar.
Para participar hai que remesar as
obras antes do 20 de Xaneiro de
1995, por cooreo certificado ao: Museu Arquolóxico. Castelo de San.Antón. Apartado 2.045. 15001 A Coruña. No dorso de cada fotografía
amais do texto "Autorizo ao Museu
Arqueolóxico da .Coruña a publicar
esta fotografia" e a sinatura do autor,
han de figurar os seguintes dados:
nome, apelidos, enderezo e teléfono;
tema da fotografía, lugar, parróquia,
concello e provincia onde se fixo a
foto, e data da toma. Hai un primeiro
prémio de 100.000 pta. e dous accesits de 25.000 pta. Maoir información no (981) 2Q 59· 94, •

• Vendo cachorros de pastor inglés
(bobtai[). (986) 41 31 10. ,
• Caixa de resistencia. Solidaridade
com Jesus Peres Bieite e Manuel Zebra! Lopes, PNNs. Despedidos da administrayao educativa espanhola (xunta) por darem aulas em galego na Galiza. Ajudas na conta: 2091 0500 16
3000081644 (Caixa Caliza). Docente
contra a Represslio Linguística. Apartado 880. Compostela.

A bela e a besta

Narnia
Por Kalandraka, para público infantil
e xuvenil. O Domingo 15 ás 7,30 do
serán na Casa da cultura de Boiro.

O Mariscal
Rua dos. lrrnandlños 15, VIGO

Derradeiras representacións na xelra
da montaxe dos Monicreques de Kukas, coa obra O Mariscal. Do 12 ao
14, o primeiro dia ás 21 h. e os outros
·dous ás 22,30 h., no Auditório
Xosé Figueroa de Redondela. Maior

•Busco Opel Corsa Sport. P0-4870A V. Perguntar por Marcos de 8 a .12
da noite no (986) 66 59 93.
• Véndense cachorros de pastor belga
tervueren. (981) 27 54 21 - 20 39 82.
•Organizados pota Coordenadora Feminista Donicela de Vigo impartiranse
dous cursos de autodefensa ó para
mullieres. As cla e erán o ábados
pola mañá no ~avillón de Deporte
de Vigo e para inscribirle ou ampliar
información Les que chamar ao 22 04
64 ante do 2 t de Xaneiro.
• O grupo Meendinho acaba de editar
o Nº 4 do boletim Gralha, envio gratuito para toda a pes oas interessadas
no galega e no reintegracionismo. Aptdo. dos Correio 67 , 32080, Ourcnse
• Véndeose auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5xl4,5 cm. PVP 29
pta. c/u). Pedido mínimo 4 unidades.
Enviar importe total (+29 pta. para gasto de envio) en selos de correos a: S.S.
Creasións. O Penedo, 3. 36930 Bueu .
• Véndense cachorros de dálmata .
(986) 32 92 42 .
•A Confederación lntersindical Galega (CIG) puxo á venda unha carpeta
de xilografías coas imaxes de Fidel
Castro e o Che Guevara, realizadas pola artista Marcela Santórun, e incluen
as semblanzas feítas por Xosé Luis
Méndez Ferrín e Xosé Neira Vitas respectivamente. Pódese adquirir por 1.500
pta, até o l l de Xaneiro de 1995, nos locais da CIG. Os canos destfnanse á campaña de solidaridade co povo cubano.
• O COSAL publicou un número extra de Outrasvous dedicado ao Exército Zapatista de Liberación
Nacional: discurso , cartas, entrevi tas,
etc. e todos os comunicados do 12 de
Xaneiro ao 25 de Ago to do 94. 144
páxinas. Cronoloxia dos aconrecimento , mapa de Chiap , dado da povoazón indíxena e notas aclaratoria . Podemos envíalo contra-reembolso e o pedide ao COSAL: Apartado 170 de Compostela. 600 pta. mái ga tos de envio.
• O clube de fan de Badana oferéceche adesivo , di co e ca ete a un
bo prezo, do grupo de r ck de Alacant. Tamén entrevi tas e di co do LP
Romper el cascarón. Escrebe a: Manoel Bello Salvado. Ruada lgrexa, 10.
15685 Xanceda-Me ia. A aruña.

• Mércanse ou inter-cámbianse temas de literatura galega para Oposicións ao Ensino Secundário (exten sión aproximada 13 fólios a máquina).
(986) 84 66 41.

• Particular vende Opel Corsa, bon
estado en xeral. ITV rccén pa ada.
(982) 33 17 00, logo da 20 h.

• Desexaria manter correspondéncia amizosa con mozos/as g~leguistas
(25 ·a 35 anos). Escreber a: Helena Seoane. Eládio Rodríguez, 13-2º. 15005
A Coruña.

• Portugues, 30 anos, olteiro, deseja
amiga galega, para grande amizade,
20-30 anos. Adoro viajar. Franci co
Santos. Pcgóes Garc. P-2985 Pegóes.
Portugal.•

Teatro .
Teatro Cachirulo representa a obra
para cativos A bela e a besta. p Sábado 14, ao redor das 6 do serán, no
Centro cultural do Porriño.
.
1

Pillado.+

Anúncios. de balde
• Mestre de EGB com experiencia
busca trabalho: livrarias, editoriais ... ou qualquer outro. (981) 69 56
82. A Corunha.

A XVIII edición do Festival Internacional de Teatro de Expressáo
Ibérica vai acontecer na cidade de
Porto do 3 ao 14 de X uño de l 995.
Acontecimento cultural impar na sua
área xeográfica e lingüÍ'stica, o Fitei
vai apresentar as produccións máis
significativas na cena teatral seleccionadas entre propostas de máis de
cuatro decenas de países .. Todas as
compañías e grup9s de teatro poden
apresentar a sua candidatura a participante solicitando ficha de inscrición aos Serviyos Centrais do Fitei:
Rua do Paraíso, 217-2º. S/5. 4000
Porto. Portugal. Ou polos teléfonos
(07-351-2) 208 24 32 e 208 72 70, ou
ainda polo fax 200 42 75.

Tomás Borge. O-libro foi
editado pola Asociación de
Solidariedade Galego-Cubana
"Curros Enríquez" e a
· magnífica tradución
correspondet1 a Francisco ,

Actividades
información no (981) 59 64 77.

As regras e
oscenáriosdaguerra

Orquesta de señoritas

O Venres 13 de Xaneiro ás 20 h., no
segundo andar da Casa das Artes de
Vigo, Médicos sen fronteiras organiza
unha charla baixo o título As crises humanitárias na fin do século XX: novas
regras e escenários. Contará cun mé~
dico coo rdenador no proxecto de Médicos sen fronteiras en Georgia, un representante de Amnistia Internacional,
e máis un profesor de dereito internacional de Universidade de Ovieu. t

O Sábado 21 e o Domingo 22 no Centro 'Cl!ltural Caíxavlgo, Jorg~ Butrón
dirixe a representación da obra de J.
Anohouil, Orquesta de señoritas.

Diálogo .de furtivos
A obra de Bertolt Brech, os dias 13 e
14. no Teatro Principal de Santiago.

·Mistério cómico
Teatro do Morcego interpreta a comédia, de Dario Fo, sobre evanxeos
apócrifos, o Meniño Xesus, e o Papa
·Bonifácio VIII. O Venres 20 ás 8 do
serán no centro cultural do Porriño. •

1

Páxinas coordenadas por

Teatro do Morcego.

IAGO LUCA
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O lipro galego ·onte e
hoxe ·

tra O nu: a arte galega entre duas xeracións (1870-1920).

Invitación
ao Museu do Prado

A Federación de Libreiros Galegos
artella a mostra O libro galega onte e
hoxe, co gallo da publicación do catálogo que inclue todos os libros publicados en galega até 1993. Está aberta
no Museu do Pqvo Galego (Santiago),
de 10 a 13 e de 16 a 19 h., festivos fechado. Até o 22 de Xaneiro.

Certame de artes
plásticas de Lugo

·Na Casa do Coxo de Rianxo, do 5 ao
15 de Xaneiro (de Luns a Sábado de
20 a 22 h., e Domingos de 12 a 14 e de
20 a 22 h.). A mostra comprende 41
fotografiase máis 30 táboas informativas sobre obras pertencentes ao Museu
do Prado. lnclue representación das
escolas: Flamenca (Weyden, Bosco,
Rubens), Italiana (Fra Angelico, Boticcelli, Rafael e Tiziano), Española
(Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez,
Murillo, Goya, Madrazo, Esquiva! ,
Rosales e Sorolla) e Alemá (Durero).

Pódense ver as obras aprensentadas ao
Certame de Artes Plásticas do concello de Lugo, do 18 ao 30 de Xaneiro
no Museu Provincial.

Itínere
O Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago) acolle até finais de Xaneiro a mostra Itínere. Camiños e camiñantes, con obra de 19 artistas
plásticos de Galiza, Europa, Arxentina
e Xapón. Entre eles destacan Paco
Leiro, Antón Lamazares, Antoni Tapies, Koldo Chamorro, Mario Mertz e
Eduardo Chillida.

Mónica Carballas
Expón os seus óleos na Casa da Xuventude de Vigo. Até o 17 de Xaneiro
de Luns a Venres de 10 a 14 h., e de
17 a 20 h., Sábados de 10 a 13 h., e
Domingos pechado.

100 fragmentos
por segundo

Novas pres enzas

bs

Ferrocarrís de Via Estreita organizan a mostra fotográfica de António
Gabriel 100 fragmentos por segundo.
Aberta no Coléxio de Fonseca (Compostela).

Até o 14 de Xaneiro na Casa da Xuventude de Ourense. Novas presenzas
é unha mostra colectiva de roáis de 30
novos criadores ourensáns.

Escola de canteiros

Pequeno formato
A Asociación de Artistas da Coruña
anella a cuarta mostra de obras de pequcno formato. Até o 29 de Xaneiro
no local da A ociación.

Fotografia
O Mu eu do Povo Galega (Santiago),
expón do 16 ao 31 de Xaneiro, unha
mo tra de fotografías de alunas da Escota de Artes e Oficio Mestre Mateo.
Abre de JO a 13 e de 16 a ¡9· h., agás
fe tivo que pecha.

Abelenda: unha década
máis ou meno
Pinturas de Alfon o Pedro Aheleada,
até o 5 de Febreiro na Ca a de Galiza
en Madrid (Casado del Alisal, 8).
Aberta os días laborábeis de JO a 14 e
de 16 a 20 h., e o fe tivos ó de mañá.
Información no (91) 595 42 OO.

O ceo e aterra
Pinturas de Xurxo Peteiro na mo tra O
ceo e aterra da Casa de Galiza en Madrid. Até o 5 de Febreiro, de 1O a 14 e
de 16a20h. Fe tivo de lOa 14h.

Fotografías de Fausto L. Barrio.

A Terraza
Fausto Barrio amosa unha série de
fotografias dos grupos que actuaron
na Terraza Jazz de Sada de.sde 1991.
Aberta as fins de semana, até o 26 de
Febreiro, na mesma Terraza ..

Ateneo do Ferrol
Garda duas mostras até o 16 de Xaneiro. _Pinturas de Eduardo de la Vega, e
mái a talla do século XIV, O Cristo
da Tahona.

Boo Feixoo
Debuxos e óleos, na galeria Minotauro
de Santiago. Até o 15 de Xaneiro.

Antónia Pascual
Acrílicos sobre táboa ou tela na Nova Sala Caixavigo. Até o 23 de Xaneiro de 18,30 a 21,30 h., Domingos
de 12 a 14 h.

Esculturas da Escala de Pedreiros
(Poio ), até o 15 de Xaneiro na Casa do
Peso das Pontes e en várias prazas da
vila. Participan na mostra: Francisco
Lores, Francisco Vaamonde Núñez,
Gonzalo Miñán, Moisés Tacón e César Dapena, entre outros.

Ex osicións
En Lisboa: Desenhos contemporaneos (até o 31 de Xaneiro no Museu
Rafael Bordalo Pinheiro: 07-351-1757 47 64) reune traballos de sete
pintores contemporáneos con grande
diversidade de estilos: Ana Jotta, Helena Almeida, Manuel Vilarinho Miguel Ángela Rocha, Pedro Sousa'. Rui
Sanches e Xana. Insectóes no Museu
de História Natural, onde tamén ex- ·
poñen os membros do Grupo ·Artitude. Fado: Vozt:s e sombras no Museu de Etnología (07-351-1-301 52
64), até o 26 de Marzo. Instrumentos de música europeus dos séculas
XVI a XX, até o 31 de Xaneiro no
Museu da Música. Bruxelas Borbulbante, até o 20 de Febreiro no Centro
cultural Belém (07-351-1-396 81 90).
Vestir o sonho, unha mostra de traxes de cena dÓ atelier Tirelli, até o 15
de Febreiro no Museu do Teatro (07- 351-1-757 25 47). Além da Taprobana (na Sociedade Nacional de Belas Artes: 07-351-1-52 12 93) subtitulada "A figura humana nas artes plásticas dos países de língua portuguesa", recolle várias pezas de arte africana. Memória e desejo, 9 artistas
contemporaneos da Fraudes, até o
26 de Febreiro no Palácio Nacional

Manuel da Freitas e Mário Viegas san os protagonistas da comédia A grande magia.

Música
Oxtiax ke te .pariu

·

O grupo ourensárr actua xunto con outros grupos <Jo punk .galega : Prap's,
Knock Out e The Feisons. O SábadG
14 ás 9 da noite na Kasa Okupa (Ruela
de Núñez, 1) de Vigo. Entrada 300 pta.

Os Deltonos

eu cer-

O ,. ul

O Xoves 12 ás 11,30 da noite no pub
Garufa da Coruña.

Doutor Explosion

Actuan dentro do ciclo Grandes concertos de palácio, o Xoves 19 no Pazo
de Congresos da Coruña; e o Venres _
20 no centro cultural c_aixavigo.

O Martes 17 no Centro Cultural Caixavigo, dentro do ciclo audiovisual de
achegarnento á ópera apresentado por
Pintura de Antónia Pascual.

Concerto anti SIDA
O Venres 20 ás 9 da noite na Iguana
Clube de Vigo a Comisión Cidadá
Anti SIDA, organiza U!) concerto coa
actuación de tres grupos (por confirmar). A entrada vai a 1.000 pta.

Sinfónica de Galiza

Cinema

O Cine clube Lumiere organiza un
ciclo de Cinema de línguas galaico
portuguesas, do 12 ao 2:4 de Xaneiro no auditório do centro cultural
Caixavigo. O ciclo oferece os títulos: A balada da praia dos caes (o
Xoves 12) oe José Fonseca e Costa,
que virá acompañada dun colóquio
e~.ª presénza do director do filme;

Trl.o Tango Arxentino
The Scholars Baroque
Ensemble

Wozzeck

Onu

Xan Pérez Comesaña, proxectan a interpretación da Orquestra e Coros do
Estado de Viena sobre a obra de Berg.

En concerto o Xoves 26 ás 1O da noite
no Número K de Santiago.
O grupo de Rythm & blues xixonés actua o Sábado 21 no Planta Baixa de
Vigo (986) 22 02 07.

Obra do pintor Antoni Tapies, do 14 de
Xanciro ao 28 d Febrciro, doutravolta
no Auditório da Galiza (Santiago).

Cinema
galaico-portugués

En Lisboa: Náo se paga, oáo se paga!
de Dario Fo, pola Compañia de Teatro
Sintra no Teatro Carlos Manuel (Sintra). Os Jornalistas de Arthur Schnitzler, até o 29 de Xaneiro no Teatro
Nacional D. Maria 11 (07-351-1-347 ·
22 46). Arranca-me a vida de Rodolfo Santana, polo Teatro Contemporaneo de Lisboa, n6 Auditório da Junta
de Freiguesia de Benfica. A grande
mágia, comédia en tres actos -de
~duardo de Filippo, interpretada pola
Compañia Teatral do Chiado e dirixida por Má.Jio Viegas. +

Conde Carbal
A galería Volter de Ourense expón
obra de Conde Corbal na mostra A
Doma. Homenaxe ao Xocas. •

a a da Conga

Princípio e fin

Teatro

A Comisión Cidadá Anti-Sida organiza unha mostra infonnativa na Casa da
xuventude de Vigo. Comprende 86 paneis de vários países (Grande Bretaña,
Portugal, Franza, Xapón, Marrocos,
etc), divididos segundo cinco custións
principais: Os comportamentos do risco, A SIDA, un problema de todos, Solidaridade, SIDA e a escola e A popularización do condón.

Expón obra de grande formato, arnai
de debuxo en papel e collages. Até o
13 de Febreiro na galería Trinta de
Santiago.

O Mercores 18 ás 20,30 h., no auditório do concello de Vigo (entrada 300
pta). O Cine clube Lumiere proxecta o
filme Princípio e fin (México 1993) de
Arturo Ripstein, gañadora do prémio á
mellor película no f~stival de Donostia
de 1993. Conta o drama dunha família
pobre que ten desfacerse do primoxénito. Para maior información: Cine
clube Lumiere. Marques de Valadares,
14-4º, oficina 5. 36201 Vigo. Teléfono
(986) 22 09 10.

No Porto: pinturas de Armando Alves (até o 30 de Xaneiro no galería
Degrau Arte 07-351~2-69 50 42). Arca de Noé, escolma de obras intemacion ai s, vidas do CAPC/Museu de
Bordéus e do Frac-Aquitánia (até o 19
de Febreiro na Fundaiyao Serralves 07351-2-617 51 24). En Braga: Um olhar sobre a pintura portuguesa nos
séculas XVI, XVII (até o 18 de Xaneiro no Museu Nogeira da Silva).

SIDA

Xe u Vázquez

O Mu cu de Ponrevedra garda a mo -

de Sintra. Thomas Joshua Cooper,
fotografías, até o 5 de Febreiro no
Centro de Arte Moderna.

Os olios azuis de Yonta (Martes
17) de Flora Gomes; e Matar Saudades (Luns 23) de Fernando ,Lopes. Tamén pasarán seleccións de
curtos galegos dos anos 70 e 80
. (Venres 13); e dos anos 90, (Martes
24). A maiores o programa inclue
charlas-colóquio con· vários directores galegos ao remate dos curtos,
e a proxección do curto de animación Os salteadort?S (gañador no
Festival de Valladolid deste ano)
apresentado polo seu director Abi
Feijóo. ·Maior información ·no Cine
Clube Lumiere: Marqués de Valadares, 14-4º. 36201 Vigo. (986) 22
09 10.

Marcelo Céspedes e
Carmen Guaranini
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI). oferece un ciclo dos cineastas
arxentinos pertencente ao grupo CineOjo, Marcelo Céspedes e Carmen
Guaranini. Pasarán 6 filmes do 18 ao

21 de Xaneiro (de Martes a Venres ás
20,15 h., e Sábados e festivos ás 18,30
- h), na sala do CGAI en Dur-án Loriga,
10 (A Coruña): A noite eterna (Mércores 18) sobre a vida dos mineiros en
Rio Túrbio, Hospital Borda: unha
chamada á razón (Xoves 19) unha
reflexión sobre os prexuízos culturais
e as postergacións político-·económicas sobre os hospitais siquiátricos, Bos
Aires, crónicas villeras (Venres 20)
sobre as villas miséria de Bos Aires,
Por unha terra nosa (tamén o Venres
20) unha reconstrucción das ocupacións de terras artelladas en 1983 perto de Bos Aires, e os documentais (os
tres o Sábado 21): Aos compañeiros
da liberdade, sobre os presos políticos; Os totos, ao redor da vida de
dous adolescent~s nun bairro de chabolas de Bos Aires; e A voz dos pa-·
nos, cun tratamento dis'tintó das Nais
da Praza de Maio. A entrada por sesión vai a 150 pta., 100 pta. con Carné
Xove. Maior información no (981) 20
34 99. + ,

Actua o Xoves 26 no Pazo de Congre-·
sos da Coruña, e o Venres 27 no Auditório de Galiza (S~ntiago).

Orquestra e coro
do Bolshoi
O Venres 20 no Auditório da Galiza
(Santiago). Dirixe Alexander Lazarev.

Ivo Pogorelich
Oferece un concerto de piano o Xoves
12, no Auditório da Galiza (Santiago).

· Festival de
Corais de Ourense
O Sábado 21 no Teatro Principal.

Raña e Gorizález
Duo de flauta traveseira e guitarra. Sáb_ado 21 no Centro cultural Caixavigo.

Pleasure Fückers
Alban Berg nun debuxo ele B.F.Dolbin.

O Xoves 12 ás 10 no. Número K de
Santiago, o Venres l3 ás 11 no .P~aia
Clube da Coruña, e o Sábado 14 ás 11
no Planta Baixa de yigo. +
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Morreu en Johannesburgo aos 68 anos un dos principais líderes contra o.apartheid .TRES EN RAIA

loe Slovo:, o branco sulafricano
.de corazón vermeHo e negro
grupos oprimidos para criar
unha élite privilexiada composta de mestizos e zulus
que impedise o acceso do
resto dos negros
poder.
Mangosuthu Buthelezi, presidente do Partido lnkatha de
Liberación, entrou no xogo,
pero a sua colaboración non
abondaba.

• HORÁCIO VIXANDE

O

dia de Reis, aos- 68
anos, morreu Joe
Slovo, o comunista lituano
que emigrou a Suláfrica cando neno e axudou- a rematar
ca domínio branca na África
' austral. Slovo, o traidor para
os brancas, p.or ser ·branca e
ter o corazón negro, vivera 27
anos exiliado e padecera a
. persecución e a vingahza por
parte do.s seus inimigos.

ªº

Reconciliación nacional
O Congreso Nacional Africano era a peza chave para o
futuro de Suláfrica. A visión
de Mandela e de Slovo abria
unha via que deixaba albiscar
un mañá ventureiro, talaban
de reconstrución, desenvolvimento e reconciliación da nación.

Joe Slovo era a terceira persoa máis aprezada en Sowe, to -despois de Winnie Mande la e de Nelson Rolihlala
Mandela. Joe Slovo tamén
formaba parte dos trio máis
odiado polos sulafricanos
brancos,xunto a Christos Rani
e Winnie Mandela.

'1, ~

A Hani, o secretário xeral do
Partido Com.unista ao que
substituiu Slovo, _matouno un
direitista en Abril de 1993, e
coa sona de Winnie téntaron
rematar a meio da calúnia.
Pero a Winnie séguena a
ador'ar en Soweto, a vila do
Suloeste, lugar no que só viven negros e onde os zulus
son unha minoría maioritária
que despreza a Buthelezi.
Agora tocoulle o turno de· morrer a Joe
Slovo, e foi un cancro quen· marchou con
el. Tiña 68 anos e enviuvara porque á
sua muller, Ruth First, matouna unha carta bomba remitida por axentes do governo racista.
Slovo foi declarado inimigo público número un e pasou grande parte do exílio en
Mozambique. Evoluiu desde posicións
máis ortodoxas, cando ·nos prirneiros
anos cuarenta militaba na Xoven Ligá
Comunista do bairro de Yeoville, ·en Johannesburgo, até formar parte dos simpatizantes de Gorbachov e propugnar
para Suláfrica un réxime pluripartidista no
que cabia a coexisténcia co Partido Nacional, a forza política que governou o
país ·ao longo de moitas décadas e quenestes momentos dirixe Frederik Willem
De Klerk.

Títeres e
tragaperras

na equipa do Congreso Nacional Africano que participou nas conversas de paz,
aló por 1990-1991.

De Klerk tivo que ceder finalmente e convocar as eleicións
que en Abril de 1994 deron
unha abrumadora maioria ao
CNA. Oeste xeito os líderes
racistas cairon na canta de
que o seu sistema estaba definitivamente derrotado. Contado, alguns deles souberon recoñecer a xenerosidade da
maioria, que guer unha Suláfrica integrada por todos e que
non está dfsposta a renunciar
a ninguén útil. Os mesmos De
Klerk e Botha non aforraron
loubanzas ·a Slovo nos seus funerais. Nos
últimos tempos o home de acción que foi
Slovo non parou de rir ante o paradoxo da
sua exoneración pública, pois en catro
anos pasou de ser. un inimigo a marte a se
converter nun patriota.

Ecuánime como os vencedores· IJlagnánimos, Slovo puxo as bases dunha nova
Suláfrica cando convenceu aos seus
compañeiros do CNA de que a mellar solución era unha evolución cara a democrácia participativa e multirracial. Proba
de que Slovo non se trabucaba era que
De Klerk non quería.

O povo branca de·momento non é consciente de que corren tempos novas , por
iso cando alguén pergunta a un afrikaner
nsegue ver máis ca un
por Slovo non co_
aceno de noxo.

As primeirqs tentativas negociadoras dos
governos racistas consistiron en buscar
un pacto cos sectores minoritários dos

Nembargantes, os negros, fachendosos ,
recordarán durante moitos anos as tazañas de Joe Slovo. •

• G. LUCA DE TENA

A

nimado por un coro radiofónico, Xosé Luís Barreiro (agora
en español) fai chistes sobre as carreiras de ratos do governo de González. A mangancha da política dá moita
frustración e raivas, pero vólvese por
pouco en teatr_o de títeres.
Por exemplo , este mesmo Barreiro
era non hai tanto valido en desgrácia
de Fernández Albor e corria as escalei ras de Raxoi a grandes choutos ,
perseguido por Raga iribarne e un séquito airado. Felón e Traidor era o
máis fino que berraban contra ·e1.

O seu discurso hu.morístico de hoxe
engorda o tópico da política como roda de vaidades e universidade de navalladas, mentiras e roubadeiras. Con
estas e ou tras carreiras de chistes
dos mentideiros do PP , o proceso do
GAL non chega nen a enredo político,
cambadelas de traspaso entre dona
Cobiza e o governador Bululu; a guerra dos que están arriba contra os que
gabean as ramplas do poder.
Acaso terán que ver estas grácias sobre as regueifas da política, coa entrada na cadea do técnico financeiro que
propuña unha constitución flexíbel e
bancária para salvar o Estado? Ou
será que cando vivimos por primeira
vez un proceso contra a razón de es.tado (por fin) hai moita presa por convencernos de que a santidade do direito tamén é un mito?
Se entendo ben a Barreiro , os tecnócratas financeiros (e golpistas) presos
e os fontaneiros do estado á sombra
ou doentes de raivas , son expresión
da decadéncia política. E non será
máis vellouqueira e decadente a política do segredo e das verdades ocultas que non deixa nunca saber o nome do dono das tragaperras?
Maravillas do direito natural dos conservadores, que recomenda comer vivos aos inimigos sempre que se tércie
e a achegados, crentes e institucións
tamén, se a necesidade aperta. •

Na dirección do CNA e do MK

VoLVER Ao REGO

Joe Slovo, de.sde ben novo, formou parte
da dirección do Congreso Nacional Africano e do seu brazo armado, Umkhonto
weSízwe (A lanza da Nación), tamén coñecido como MK, a organización composta por milleiros de xóvenes negros
que nacera en 1961 como resposta á intransixéncia do Partido Nacional. Como
un dos xefes das guerrillas, xunto aos comandantes Joe Modise e Siphiwe Nyanda, Slovo gañou prestíxio, triunfou sobre
o réxime racista e conqueriu a integración do MK nas Forzas de Defensa Sulafricanas, cando en 1990 comezou a tran:
sición cara a democrácia.
Despois de anos de apartheid , o réxime
sulafricano quedou aillado. Nen a violén.cia indiscriminada sobre o ·pavo poido
acalar o berro contra o totalitarismo de
Slovo e os seus compañeiros do Congreso Nabonal Africano, conseguiron a vitória. Derrotado o réxime, o Partido Nacional desprazou a Botha do poder e puxo a
De Klerk para negociar i.mha saída. Pois
ben, Joe Slovo estivo, xunto a Mandela,

D i n que a balsa é un termómetro da economía. Non dá calor, nen
trio, simplesmente sinala os graus .
Pero cando hai crises políticas , alguns, sobre todo as direitas, acostuman a utilizar o mercado de valores
como antes o ru ído de sabres no
exército. A bolsa cai, por exer'nplo,
cando Garzón manda encarcerar a algun presunto responsábel dos GAL.
A bolsa dá a suposta temperatura da
economía en cuestión de horas. A direita emprega asi o mercado de valores, non como termómetro , senón como calefactor económico ou mellar
seria dicer político.

Funeral de Chris Hani -asasinado a balazos- o home ao que sucedeu Joe Slovo (na fotografía superior)

á frente da secretaria xeral do Partido Comunista.

Igual había que definir qe novo o sistema para afirmar que esta Lé un ha
demoéráCia que cotiza en bolsa.+
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