·Caixa Ga.licia
nunca intentou
en serio
a compra
do Simeón
1

•

O grupo bancário galega, liderado por Caixa Galícia, non apresentou por escrito a' sua oferta
formal de mercar o banco Simeón até o 21 de Febreiro seguindo
unha estratéxia posta en marcha
hai catro meses. Cando se realizou esta proposta formal xa a
operación estaba pechada coa
Caixa Geral de Depósitos, sen
que Argentária tivese ppción de
voltarse atrás. A decisión tarase
pública o 23 ou 24 fe Febreiro,
ao remate das reunións do consello de Administración da banca
(pax. 9)
pública española.

A Xunta pretende des-regular
·a planificación coa disculpa
da autonomía municipal

Construir non ten
cancelas

/

A Xunta ven de apresentar no parlamento o seu proxecto de
delegación de cbmpeténcias en urbanismo, atendendo asi ás
presións dos intereses especulativos, que derrubarian asi unha
cancela que obstaculiza os desastres da orde.naCión ter~itorial.
Cede asi a presións, como a do alcalde da Coruña, que apostou
sempre por esta desregulaciónw

Éaempresa que pretende
mercar Massó
En Luxemburgo
non hai máis que
un apartado
·de correos a nome
de Cossonciy
A axéncia Cossonay lnvestments (investimentos Cossonay) , é só un apartado de correos en Luxemburgo , no que se
identifica como Societé Fiduciaire (soCiedade creditícia) . O feito
de non terse submetido ao riguroso control do Instituto Monetário de Luxemburgo non lle concede a confianza que pretenden
os seus intermediários, candidatos confesos á compra de seis
conserveiras galegas. {pax. 8)

Votaron en Madrid contra o
uso do galego na xustiza

Os deputados
galegos do PP
recriminados ·por
diversas entidades
Sectores progresistas relacionados co mundo da Administración
e da Xustiza na Galiza reclamaron que a Xunta se pronúncie
contra o recurso de inconstitucionalidade apresentando polo
PP -B asinado por vários deputados galegas desa forza- contra a Reforma da Lei Orgánica
do Porder Xudicial , nos artigas
que facilitaban o uso do galega
na Administración de Xustiza , ao
non abrigar a facer traducións
formais das línguas das Comuni{páx. 5)
dades Históricas .
ANXO IGLESIAS

Xan Fernández: 'Romai está a poñer
RAFAEL DIESTE,
UN CREADOR
TOTAL
Varios autores
Unha visión completa
. da personalidade e a obra de
Rafael Dieste a través das testemuñas e
as análises das máis destacadas
fi~uras da cultura galega.

en_entredito o poder de Fraga'
Non é home que pase desapercebido. Din os inquéritos que é
coñecido pór máis do 90% dos .
ferroláns. Tampouco morde a
língoa: "eu cantolle as coarenta
a todo o mundo. Teña ou non
razón" . Despois de anunciar a
presentación dunha candidatura
independente por Ferro!, debido
ao seu forte enfrentamento con
Romai Beccaria, ao que acusa
de manexar ao PP galega, afirma que, se do seu voto depende, a presidéncia da Deputa::'
ción coruñesa poderia ir a calquer partido: Dependerá unicamente "do que lle oferezan a
Ferro!". Con todo, no'n renúncia
a ideoloxia que mantivo até
agora, · nen ao seu aprécio por
Manuel Fraga.
(páx. 16 e 17}

AAcadémia
decide cámbios
na normativa
pero apraza unha
mudanza profunda
Despois dun proceso comezado polo Instituto da Língua, o
próximo dia 25 a Académia Galega dictaminará a aprobación
dunha série de modificacións
na normativa do galega , que
fontes de ambas institucións insisten en definir como "actualización e harmonizacións que a
realidade impuxera" . Apesar
desta 'minimización a mudanza
atinxe a aspectos moi diferentes, "vários centos", segundo
Fernández Rei (ILG). (Páx. 23)

Os nacionalistas falan da necesidade de consensuar
as leis de ordenación territorial

A Xunta vai delegar a~ competéncias
urbanísticas en concellos que ainda
teñen o solo sen calificar
CARME VIDAL-XAN CARBAUA

. Segundo o proxecto de lei de delegación de competéncias urbanísticas do governo da Xunta, os concellos galegas
poderán aprobar a planificación urbanística municipal e autorizar a construcción de vivendas unifamiliares no meio rural.
O BNG elaborou un texto altern.ativo e criticou a xudicialización do urbanismo e que non se est~bleceran as condicións
necesárias dos concellos para asumir a delegación de competéncias.
',

No pleno parlamentário celebrado na tarde do 21 de Febreiro,
os tres grupos parlamentários
mostráronse a favor da delegación de competéncias aos concellos pero con diferéncias substanciais en canto ao seu desenvolvemento. A leí proposta polo
PP adoece dun xeneralismo que
·equipara todos os concellos para asumiren o protagonismo en.
matéria de urbanismo sen contar
coas limitacións das entidades
locais. O BNG mostrouse a prol
da delegación de competéncias
para os concellos que o soliciten
por·teren as condicións necesárias en canto que o PS de GPSOE optou tamén por unha delegación voluntária e por esixir
da Xunta a garantía dos médios
necesários.
Os socialistas abstivéronse na
votación adiantando a sua vontade de "chegar a acordes con
todas as forzas políticas, ainda
que a decisión está na man do
grupo maioritário deste Parlamento". No entanto, o deputado
Roberto Taboada calificou a delegación proposta polo governo
de "excesivamente tutelada" habida conta que non outorga facultades próprias para nada senón, "controladas e revisadas
pola Xunta". Taboada mostrou
as contradicións dentro do próprio governo xa que o conselleiro de Sanidade, Romai Beccaria
manifestou recentemente que a
delegación poderia dar pé a que
os concellos cederan ás presións directas dos seus veciños.

..

Xudicialización
do urbanismo
Os argumentos esgrimidos polo
conselleiro de Política Territorial
Xosé Guiña Crespo á hora de
defender a delegación e distribución de competéncias en ma-

A lei proposta.

¡ polo PP adoece
! dun xeneralismo
¡· que equipara
! todos os
! concellos.
1

1

téria de urbanismo foron a axilidade na tramitación que se .correspondería coa -'.'concepción
.da Administración Unica". Guiña
dixo que o governo non vai facer "deixamento das suas funcións . e responsabilidades" senón que garda as "facultades de,
supervisión, coordenación e
control" que se manifestan na
esixéncia dun informe previo na
aprobación dos planos urbanísticos. Ante o "trato por igual a
todos os concellos" esgrimido
por Guiña a oposición reiterou a
necesidade de que a leí non sexa xeneralista senón que conte

PEPE CARREIRO

coa realidade do país no. que
ainda, como sinalou Franciscó
Trigo ·"moitos concellos teñen o
solo sen calificar".

ria de urbanismo aos concellos
limitaba o seu alcance a aqueles que poidesen asumir as
competéncias.

A oposición máis frontal ao pro- · O deputado· nacionalista Francisco Trigo criticou con dureza
x e ct o do PP veu da man do
que o proxecto do governo esBNG que apresentou un texto
queza a situación na que se atoalternativo no que se ben se
pa o urbanismo na . Galiza, cun
aceitaba a delegación en maté-

"PENSAMOS NA AUTONOMIA

"HAI QUE DELEGAR OS

MUNICIPAL" .

MEIOS NOS CONCELLOS"

XosÉ CUIÑA CRESPo (PP)

~

ROBERTO TABOADA

(PS

DE

LEI DEIXA INDEFENSOS
AOS CIDADANS''

G-PSOE)

"O que abonda na actualidade para que o Concello
"A delegación de competéncias, parece asemellarse
en Pleno poida aprobar o seu Plan antes e despois
máis a unha simple delegación de firma, xa que os concellos non teñen facultades próprias para nada, sede sometelo información ªº público ahondará tamén para que sexan os Concellos os que Jematen a
nón que son tuteladas, controladas e revisadas pola
aprobación definitiva do Plan; máxime se se ten en
Xunta en todos os casos".
conta que ~segundo o Proxecto de Lei- farano ·
despois de que a Administración Autonómica se teña · · "Para nós, esta delegación deberá ter un carácter voxa pronunciado sobre el, e tendo á vista o dictaminaluntário e non obrigatória para os concellos, a diferéndo por ela".
cia do que propón o proxecto de Lei remitido polo Governo, no que todos os concellos pasan a asumir com"Este Proxe<?tO de Leí aborda levará realidade o prinpeténcias".
cípio da Autonomia Municipal en matéria urbanística e
facer posíbel que -no terreo dos feítos- os concellos
"A cuestión de que os concellos teñan médios, non é
poidan desenvolver o protagonismo que lles correstanto unha condición prévia, senón que ten que ir paponde no deseño do perfil e futuro da sua cidade",
rella coa competéncia delegada. E ten que ser garantida pola Xunta de Galicia". •
"Dáselle resposta no texto legal a unha vella aspira. ción dos nosos concellos recoñecerlles a competéncia para a autorización de vivendas unifamiliares no
medio rural".•

a

"A

déficit manifesto en planeamento e unha endémica falta de
xestión, e as ilegalidades que a
cotio se cometen . Neste sentido manifestou que o proxecto
elude a lexislación sectorial con
competéncias urbanísticas como é o caso de Costas, Estradas ou Património Histórico Artístico, ao tempo que non ten en

FRANCISCO TRIGO

(BN<¡)

"O proxecto non establece nengunha cautela para a
construcción de vivend~s unifamiliares no meio· rural e
o resultado pode ser demoledor para o país".
"O BNG non se opón á delegación de competéncias
pero esta debe estar en fu_nción das próprias competéncias do que ten que exercer esa autonomia. Dos
314 concellos non hai nin 20 que teñan equipos e técnicos para levar adiante a autorización administrativa
no meio rural. O noso proxecto de lei apresenta unha
situación máis doada: estamos poi a· delegación de
competéncias a todos os concellos que o soliciten por
teren unhas determinadas condicións e servizos".
"Segundo o proxecto do governo a aprobación muniCipal esgota a vif;l administrativa. Pasamos a unha situación de xudicialización noqueé o urbanismo. A lei"deixa indefensos aos cidadáns que só podarán recurrir ao
contencioso administrativo no caso de que os concellos lle·neguen as licéncias".t
•
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Unha lei

sen
proxect~

global
Segundo o arquitecto Daniel
Pino a ordenación do território debe entenderse "coma •
un conxunto que afecta ao
país durante décadas. Só
iso é unha razón de peso
profunda para que as leis
. que o afectan sexan consensuadas ,.tanto a nível do
governo galega como nos
concellos. Non pode imporse con maiorias absolutas''.

A planificación dos usos do território implica competéncias dunha chea de administracións. Viais, equipamentos, alturas ... poñen en colisión unha manchea de intereses.

Outra das eivas
máis criticadas
do proxecto
governamental é
a indefensión
na que quedan
os cidadáns
no tema
do urbanismo.

canta a capacidade real dos
concellos para levar a cabo as
autorizacións pertinentes. O
BNG estima que dos 314 concellos non chegan a 20 os que poden asumir as competéncias
que o proxecto lles delega por
falta de servizos e técnicos na

matéria e por iso, na alternativa
dos nacionalistas, a .delegación
fariase só nos concellos que o
solicitaran por teren as condicións necesárias para asumila.
Ao respecto Francisco Trigo dixo que o proxecto adoece
de fallos técnicos
que
conducen a
que se poda
dar o caso
de que todos
os concellos
rurais situados a carón
de grandes
cidades autoricen
a
construcción
de hipermercad os sen
nengunha
caste de limitación . Para
os nacionalistas o proxecto esquece que Gali -

za deixa as portas abertas para
a "aprobación do planeamento
por vias espúreas segundo o
clientelismo".
·
Outras das eivas máis criticadas
do proxecto
guvernamental é a indefensión
na
que quedan
os cidadáns
no tema do
urbanismo.
Segundo o
proxecto do
PP as entidades locais esg ot a n : a via
administrativa
de xeito que
calquer negativa municipal
oqrigará aos
interesados a
acudir
ao
~ conten.c ioso
ffi administrativo
Q no que Trigo
< calificou co-

Roníai
manifestou
recentemente que
a delegación
poderia dar pé _a
que os concellos
cederan ás
presións directas
dos viciños.

mo "xudicialización" do urbanismo. Ao tempo o deputado nacionalista requeriu maior participación cidadán no control da legalidade que permita "documentos urbanísticos representativos
de toda a sociedade e non só
dunhé'.l parte dela". +

.Demagóxia municipal
A esperan.za posta na democratización dos concellos e na
autonomia, abranxia en moi primeiro lugar, a ordenación racional
do território. No 1977 unha das primeiras campañas publicitárias
do nacionalismo reclamaba un Plan Director Territorial. Pero
chegou a autonomia e os sucesivos governos non foron quen de ·
consensuar unha lei e un plan digno de tal nóme; ficando ao
· abeiro dunha lexislación estatal que en moitos casos nen sequer
s~ adaptou ás características próprias do país.
A lei da selva da esp~culación urbanística encastélase e vai impendo
unha mesta r-ede de intereses que están na base da meirande parte
dos episódi9s de corrupción que inzan o país nestes anos.
Vista a experiéncia dos concellos a democrácia non deu entrado a
fondo neste terreo. Mantendo unha cultura que non explica a· ·
necesitjade de acadar o confort pola via de harmonizar o
desenvolvemento, moitos cidadáns entenden que urbanismo e
licéncias de construcción son sinónimos, e esquec;en que a
planificación inclue equipamentos, comunicacións, zonas
·verdes, ... e que ao final do que se trata é de humanizar a paisaxe
e non convertela nun mercado descontrolado.
A lei que pretende sacar adiante a Xunta sen acadar un consenso

xeral, abonda nese erro. Con esta cesregulación que se pretende, e
coa falla dun poder forte que respalde aos concellos, constructores
e imobiliárias poderán impoñer.con máis facilidade que até agora o
seu dictado. Ademais governos que queiran manter unha atitude de
enfrentamento a eses intereses ficarán máis desasistidos.
O debate vaise vivir nas próximas eleicións municipais, que
finalmer:ite poñen na mesa algo máis que cuotas políticas. Utilizar
como arma eleitoral de coxuntura a lei que apresenta o PP, para
contento de constructores e caciques locais, é enviar ao suicídio o
· futuro do país, e aumentar a$ posibilidades re.ais de presión das
grandes empresas, que procuran convertir a economia productiva
en simples terreo de especulación.
Distraer do control do governo autónomo competéncias
fundamentais, baixo.a demagóxia da autonomia municipal, non
deixa de ser un triste argumento, cando non se poñen lindes, nen se
facilitan médios, nen se estabelecen directrices. Un bon exemplo
das consecuéncias desa repañota eleitoreira serian os polígonos
industriais. Agora todos queren ün: en Ourense, Sarreaus pede o
seu ainda que a menos de dous quilómetrps xa está rematado o de Xinzo. Non deixa de ser unha competéncia municipal.+
A NOSA 1I'ERRA

Este aserto e a necesidade
de lexislar de acordo cun
proxecto global de desenvolveménto, son para Pino, que
ten participado nunha chea
de proxectos de planeamento, --€ntre .eles o de Allariz ,
que recebeu o Prémio Euro ~
pa d~ urbanismo- , unha
máxima en calquer actuación
urbanística. "Os axentes que ·1
interveñen na ordenación do
território son moi diversos, e
trátase de . combinar as arelas da xente e a necesidade
de harmonizar dentro dunha
idea global de território . O
problema non aparece realmente até que se empezan a
xestionar os plans".

Presión especulativa
A experiéncia do crecimento
das cidades e as vilas galegas durante anos, foi a do
dictado de especuladores e
constructores. A presión dese medre sen _normas foise
atemperando coa sucesiva
lexislación, e o aceso democráti'co aos concellos. A experiéncia das d iferent~s figuras de ordenamento urbano, contrasta coa auséncia durante anos dun verdadeiro plan de ordenación territorial, de maneira que na
mente de mqitos cidadáns, .
urbanismo só teña a· ver con
iicén9ias de construir.
Foi precisamente o alcalde
da Coruña, ao tempo presidente da Federación Española de Municípios, quen
máis .ten reclamado da Xunta a cesión de competéncias
aos concellos en matéria de
urbanismo . Vázque'z ten
aberta unha investigación
xudicial, por irregularidades
urban ísticas, actualmente no
Supremo. Esa teima desreguladora en benefício dunha
administración inferior, elimi- na competéncias da Xunta e
desprotexe aos cidadáns.
Coa nova lei a sua capacidade de recurso redúcese
case_en primeira instáncia a
plantear recurso cont~ncio
so-administrativo, o que na
práctica é inviábel.
A .maiores a Xunta, no que
atinxe ás posibilidades de
sanción só atenderá a aquelas. infraccións que superen
os cen millóns de pesetas. O
trámite do proxecto de lei 1
vistas as posturas iniciais, e
as contradicións internas
dentro do partido no governo,
terá grande influéncia nos
vindeiros comícios, toda· vez
que condiciona a elaboración
dos programas eleitorais. +
L---------~----------- -
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A Faculdade ·de Humanidades e o Departamento de.Galego opóñense á sua xestión.

O Reitor de_Vigo trata de e~iminar
o ·galego en.Tradución ·e lnterpretaci~n
• MANUEL ALONSO

A caréncia de profesorado
titular en oito·asignaturas
da Licenciatura de
Tradución e Interpretación
da Universidade de Vigo
provocou un enfrentamento
entre os estudantes e as
autoridades universitárias,
a saber: o reiterado e o
Departamento de Filoloxia
Española, que na prática
dirixe a titulación. Segundo
denunciaron os alunas, a
pretensión do Reitor, Xosé
A. Rodríguez Vázquez, era
provocar un conflito para
criar a figura do comisário,
controlar a licenciatura e
eliminar·o galego.

falta de democrácia interna e a
· desaparición do Galega como
asignatura central ; de modo que
propuxeron unha alternativa: desvencellar a área de Latín do Departamento de Español e relacionar cada un dos catro idiomas
dos que se traduce -Galega, Inglés, Francés e Español- coa Filoloxia correspondente. Deste xeito seria máis fácil atopar profesorado e quedaria.garantida a pervivéncia do Galego. Esta posición
foi levada á· Xunta de Faculdade
de Humanidades, celebrada na
tarde do Martes 21 e aprobada
·
cunha maioria aplastante.

·nada contra a l.íngua nacional
da Galiza. Oraben, non é un
problema de horas de clase, sf#
nón d~ atitudes da povoación".

Esa mesma mañá celebrárase a
Xunta de Governo da Universidade, que abordou a cuestión
da falta de profesorado e a belixeráncia frente ao Galego. Ali,
Maria do Carmo Henríquez asegu rou que "o galego é un idioma
fácil de aprender,. de modo que
poden estudalo despois". Porén,
Henríquez Salido desmentiu "ter

A falta da figura de profesor visitante -<;omun neutras univers'idades-, amais da dificuldade intrínseca de atapar tradutores parados
dispostos a dedicarse ao ensino,
impedia cobrir as duas prazas de
Técnicas de 1nterpretación Consecutiva. A Xunta de Governo da
Universidade celebrada o 21 de
Febreiro aprobou un novo catálo-

A falta de profesorado na asignatura de Técnicas de Interpretación Consecutiva do terceiro
curso tamén preocupa aos alun os. A matéria en cuestión é.
chave para outra asignatura en
cuarto e representa un tronco
esencial en toda a ltcenciatura
debido ao carácter fundamentalmente prático da mesma.

Buscar profesores fóra

go de prazas para poder dotar de
profesores a unhas matérias para
as que non hai opositores. A medida chegaba tarde, a mefade do
curso estaba perdida e alunes e
profesores reclamaban previsión.
"E complicado dotar de profesorado á carreira de Tradución, se cadra hai que ir ao estranxeiro a
buscalo. O que sucedeu foi que o
Departamento de Español, que é
o encarregado diso, deixouno pasar -denúncia Camiño Noia, profesora da Licenciatura. Pouco antes de se manifestar asi Camiño
Noia, Maria do Carmo Henríqu.ez,
apostara por independizar Tradución do resto das carreiras. A sua
pretensión coincidía coa manifestada polo Reitor. Ante iso Noia di
que "é nec_
esária a implicación de
todas as filoloxias en Tradución,
non se pode eludir a abriga de traballar nese sentido".
A falta de instalacións é outra das
denúncias que repetidamente formula o alunado. En Tradución hai

300 estudantés, pero só dispoñen
de 20 prazas no laboratório de
Idiomas. No edifício de Humani. dades -no que está .Tradución,
Filoloxia e outras Licenciaturas-,
hai outro laboratório de idiomas
con vinte prazas máis, pero debe
ser compartido por 700 persoas.
Tampouco hai cabinas para interpretación, na Universidade de
Vigo, un instrumento esencial para realizar as práticas nunha Licenciatura na que as traducións
simultáneas ou consecutivas comezan nos primeiros cursos.
O reiterado tamén optou pola eliminación do ruso e o inglés como
línguas C. A isto cómpre engadir
que o Plano de Estudos non é
homologábel a outras licenciaturas de Tradución e Interpretación
que hai no Estado. Mesmo está a
ser analisada a posibilidade de
· revisar o Plano. Para os alunes, a
suma de deficiéncias devalua a
titulación galega.•

Os alunas. de
Tradución e
lnterpretacion eren
que
· o reitorado
tardou moito
en resolver
a falta de
profesorado.

Agás duas asignaturas -Técnicas de Interpretación Consecutiva
de dous cursos- todas as matérias teñen profesor, ainda que
non titular, senón conferenciantes, á espera· das reciamacións
ao proceso de oposición que comezou serodiamente. Ademais
impártense conxuntamente as
asignaturas de Portugués-Español e Portugués-Galega, así como
Inglés-Español e Inglés-Español.
"O Español e o Galego son línguas A -explica Luís Cortegoso, representante autónomo de
alunes-, pero están discriminando ao Galega porque non
hai profesores desta asignatura
e as clases son impartidas polo .
. profesor de Español".
Unha denúncia máis _radical taina
Raul Araya, tamén representante
autónomo de alunas ~non se
recoñece independente para non
homologarse co Colectivo lndependente, ao que acusa de amare/o :·o Departamento. de Español non funciona, a sua Directora, Maria do Carmo Henríquez
Salido, aparece moi de cando en
vez e eu sospeito que hai unha
conspiración frente ao galega para tratar de eliminalo, se' cadra
porque queren abaratar custes".
En realidade a desaparición do
noso idioma desta titulación significaria a perda de peso desde
Departamento en Humanidades,
a Faculdade máis díscola ante a
equipa reitoral. ·

A alternativa
de Humanidades

O que

sucede é que a área de
Lingüística Aplicada á Tradución
e Interpretación, LA TI, depende
do Departamento de Filoloxia Española, Latin e Lingüística Xeral.
Na prática o Departamento non
dá coberto as prazas e desde o
reitorado aproveitouse a situación
para tratar de esgazar a Titulación da Faculdade de Humanida. des e criar a figura do comisário:
un cargo execwtivo de amplos po- deres nomeado polo Reitor.
Os alunas e profesores opuxéronse á disgregación porque temen a
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! Consolidar a posición do Reitor
i

Non é posíbel comprender o
sua interinidade, Rodríguez
conflito en Tradución e lnter- . Vázquez pactou con sectores
pretación -se non se analisan
de profesores de CCOO e
os intrincados labirintos da UniUGT -que rara vez teñen venversidade galega. O equilíbrio
cellamento ideolóxico cos seus
de forzás non Sistema Universindicatos- e propiciou o nacisitário Galega -antes e desmento dunha organización espois da segregación da Coruña
tudiantil -o Colectivo lndepene Vig~ está de séu máis dedente- á que consinte unha
terminado por intereses persoautonomía económica de difícil
nais e de departamentos que
·
control democrático.
por posicións sobre políticas
universitárias dos membros
Previamente á Xunta de Godos. órganos de dirección.
verno da Universidadé se reunir, 225 alunas da Licenciatura
Pero foron dous reiteres elexipasaron a noite do 15 para o
dos na Coruña e Vigo, Xosé
16 de Febreiro no seu centro.
Luis Meilán Gil e Xosé António
A sua intención era denunciar
Rodríguez Vázquez, respeitivaante a opinión pública o abanmente, qu~n consagraron unha
dono que sofre a titulación desprática. na que as fidelidades
de a sua criazón hai tres anos.
son máis agradecidas. Se MeiO Reitor mantivo unha reunión
lán busca apoio entre o persoal
cun grupo de alunas o Domin- ·
laboral a base de perpetuar a
go 19 na Escola de Peritos. Un

estudante, Luís Cortegoso, represe11tante de alunes autónomo, tratou de asistir e denunciou que foi expulsado.
Na reunión tamén participou
o Decano da Escala de Enxeñeiros de Teletomunicacións,
Xosé Santos, que non forma
parte da equipa reitoral . Santos xustificou a sua presenza
pola sua condición de membro do PCUVI, o grupo que
apoia ao Reitor. O Decano de
T~le.comunicacións é rnembro
de CCOO e os alunas aseguran que foi el que promoveu a
reunión á marxe das cahles
habituais de diálogo para demonstrar o seu poder entre a
equipa reitoral. "lso é facE_::!r de
intermediário cos alunes, é
clientelismo típico dunha Uniyersidade bananeira", di a

profesora Camiño Noia.
Santos, como Rodríguez Vázquez e as tres alunas que acudiron á discreta reunión do Domingo 19, apostou pala criazón da figura de comisário,
que acumularia un poder á
marxe dos controis democráticos e consolidaría a posición
do Reitor frente á Faculdade
de Humanidades, un dos poucos lugares que non conseguiu penetrar.
De fundo subxace, segundo
fontes solventes, a intención
de anular a un profesorado que
en Humanidades está aposto
ao Reitor, atraer a alguns ~ac
tores de alunes meiante negociacións á marxe das canles de
diálogo habituais e consolidar
a via de Rodríguez Vázquez. •
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Ante o recurso cóntrário apresentéÍdo por deputados galegos do PP

Peden á Xunta que ·defenda
o ga.lego i1a Administración de Xustiza
• HORÁCIO VIXANDE

Sectores progresistas
relacionados co mundo da
Administración e da
Xustiza na Galiza
reclamaron que a Xunta se
pronúncie contra o recurso
de inconstitucionalidade
apresentando polo PP _:_e
asinado por vários
deputados galegas ~esa
forza- contra a Reforma
da Lei Orgánica do Perder
Xudicial, nos artigas que
facilitaban o uso do galega
na Administración de Xustiza, ao non abrigar a
facer traducióris formais
das línguas das
Comunidades Históricas.

Oréncio Pérez, xuíz: "O recurso non vai ir adiante. Fano por amola a CiU. A. IGLESIAS

"A Xunta debería sacar un comunicado desvencellándose dese recurso do PP, pero iso non vai suceder porque aí hai ur:i voto de
obediéncia e porque non queren..
Non hai máis que recordar que algun deles [Mariano Raxoi] formou
parte da X!Jnta e nunca se lle.es-

capou unha palabra en galega",
ironiza o xuiz Oréncio Pérez González, que mentres estivo destinado en Cataluña aprendeu o idioma dese país e que se destaca
polo uso do galego no xulgado.
Para Xaquin Monteagudo, da directiva da Asociación de Funcionários para a Normalización Lingüística -organización que· ven
de celebrar en Vilagarcia uns· encontros· sobre a matéria- e Secretário do concello de Muros, o
voto dos deputados galegas do
PP demonstra "a esquizofrénia de
apoiar en teoria ao galego e ir
contra del ao tempo". Monteagudo dixo que o recurso· é desproporcionado porque "a reforma non
ten máis trascendéncia que facilitar o uso do idioma porque elimina e formalismo da tradución ofi- ·
cial, algo que retr~saba os xuízos"
O xuiz Oréncio Pérez González,
explicou cal é o procedimento de
retraso: "Alguns xuices pedian
unha tradución de todo· o que
estaba en galego. lso retrasaba
o proceso e os avogados remataban por empregar o castellano
para evitar demoras._ Nese sentido, o xuiz deixaba de garantir o
direito do uso do idioma próprio".
Tanto para Monteagudo COITJO
para Pérez González, o recurso

ten poucas posibilidades de sair
adiante pero foi interposto "para
amolar a CiU" polo seu apoio ao
PSOE e calmar aos sectores
máis conservadores da maxistratu ra. Xaquin Monteagudo dixo
que esta reforma non vai modificar a situación do galega de forma substancial, pero asegurou
que a tendéncia, á vista da última
senténcia do catalán, é avanzar
no uso das línguas das Nacionalidades Históricas até garantir a.
sua obrigatoriedade de feito.
Pola sua banda, a Mesa pola
Normalización Lingüística exixiu
da Xunta un posicionamento sério ·Gontra da senténcia. Ante a
abstención dalguns membros do
PP a emitir unha opinión enfrentada ao seu partido e a sua remisión ás actuacións do Governo.galego na promoción do idioma, a Mesa recordou que a
Xunta non interviu a prol da galeguización da Xustiza.
Frente á garantía do direito a
us·ar español, que usa como
xustificación o PP. maxistrado
Luciano Varela declar-ou: "Eu,
por un mínimo_de lealdade coa
Galiza, paño todas as miñas
senténcias en galega e non quera que ninguén protexa o meu
direito a falar en castellano".•

o
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Segundo denúncia a Mesa

1
1

1
1
1

Os avogados da Xunta nunca usan o galego nos .x ulgados
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Os letrados da Xunta , mália
ser funcionários da Administración galega, non usan o naso idioma no seu traballo nen
receb iron directriz ou recomendación algunha para que
modifiquen a sua posición ,
que , ademais dos xuízos , tamén abrangue ao emprego do

castellano nos expedentes administs:ativos, os informes xurídicos e os procesos escritos,
denunciou a Mesa pola Normalización Lingüística.
Para a Mesa, romper con esa
tendéncia non pasa pola difusión de campañas publicitárias , senón por unha prática
que deberian comezar os avo-

gados da institución que ten
por lei a obriga de promocionar
o galego.
"Fixóronse ao longo dos últimos anos unha série de actos
consistentes na sinatura de
convénios que tiveron como
única finalidade a organización de cursiños -explica unha nota da Mesa-, renova-

ción de gabinetes de asesoramento e de.senvolvimento de
campa,ñas. Estas actividades
non se concretaron na galegu ización de nengun campo
da Administración de Xustiza.
Nen pouco nen moito. Foron
sempre unha relación de acti- ·
yidades seA organizacidade
nen obxectivos concretados.
Na sinatura de cada convénio

non se fixeron nunca valoracións dos resultados acadados no anterior, e nunca se
avaliou a incorporación do galega no campo da ·xustiza. De
feito a incorporación ven dada
só polo voluntarismo de contados xuices e maxistrados
dispostos a usar o galego xa
desde antes de comezar esta
trécola".+
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"¿U-LO NOSO IDIOMA?"
EuxIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

Pomos entre comillas o título deste artigo
porque corresponde literalmente á resposta que un home de Recarei, da freguesía de Bande, lles deu ós seus veciños por lle censuraren a súa teimosíá de
falar arreo en castelán, mentres que eles
só o facían en galego. A tal resposta, in- .
da que non tivese máis obxectivo que o
de xustificar o seu comportamento, revela dramaticamente a actual corrupción e
de~eneración da nosa língua.

Aproveitando esta anécdota como limiar
e facendo pé no que ten de ilustrativa veñen a canto alguns
comentarios. Para co- • • • • • • • • • •
mezar direi que agás
lostregantes viaxes e
algunhas estadías
mais longas ultimamente, eu, coma o
emigrante de Recarei,
tamén sufrín a ausencia da Terra por moito~ anos, 58 exactaAquel home, que voltaba por primeira vez
ós seus eidos despois de ter botado máis . mente, e coma el tamén me decato de
. de c'orenta anos na Arxentina1 estaba
que centos e centos
abraiado pola ·degradación que en tan
de vocábulos enxecurto tempo sufrira a fala da sua aldea.
Foi explícito e díxonos: "Mire, cando eu
bres e explícitos van .
desaparecendo a come fun daquí diciamos beizón, deitar,
tí o da nosa linguaxe,
acordar, lembrar, onte, cedo, quinta feira,
devorados poi.a galo - .
mes de Nadal , de seitura, etc., etc., e
pante penetración do
agora seica teño que dicir respectivacastelán.
mente, gracias, acostar, despertar, ayer,
temprano, jueves (coese ríspido iota casPor iso, tendo en conta que o idioma-é a
telán) diciembre, agosto ... ¿Que lle parebase primordial de calquera nacionalidace se lle digo que falo castelán porque
non me quera rebaixar a talar o noxento . de, a nosa, definitivamente , deixará de
selo o dia en· que esqueza a sua tala. E,'
barallete dos
meus veciños?"
·
.
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¿que se pode facer para evitalo? Moito.
De primeira mandarlle ao noso pobo un
S.O.S. par que orgu• • • • • • • • • llosa e altivamente a
cultive e a conserve
·con agarimo como
prezado tesauro da
sua cultura e· da sua
identidade. Obviamente, este chama.:
do teríase que facer
xunto cunha intensi~
va e constante campaña de conciencia~
ción, o cal, inda senda difícil, non é imposible. Nesta tarefa terí an que colaborar
tódalas forzas individ uais ou colectivas
que verdadeirámente
amen o País , e artellar unha entidade. ou
comité que se propoña esnaquizar para sempre o complexo
negativo que ·existe en moita da nosa
xente en relación cos idiomas galego e
-castelán. Como parte principal da dita

'Despois de 58 anos
lonxe lonxe da terra
decátome de que
centos de vocábulos
son devorados a cotio
pola galopante
penetración do
castelán"

entidade necesariamente ten que figurar
a Xunta de Galicia a cal, dito sexa de
paso, algo ten feíto neste campo, mais ·
non o suficiente. Débese aclarar que
non se trata de rexeitar sistemq.ticamente o idioma de Castela pero si de reivindicar e ensalzar o noso, proscrito e perseguido por máis de cinco centos anos.
Tampouco se pretende impugnar ou
cuestionar a españolidade, igual que
non o facemos coa europeidade.
O que si queremos é afirmar que inda
partindo da realidade de que Galicia para ben ou para mal- forma parte do
estado español, segundo as definicións
máis esixentes non deixa de ser unha
nación, a patria ílé~tural e única de tódolos galegas á que, anque só sexa inconseientemente, están traicioando os que de
maneira insensata, por non dicir estúpidq, lle qu.eren impor un idioma alleo .+
No México, Febreiro 1995.
E1.1x10 Rom1(iu:z D 0,\11 1\G t EZ.

fo i secretario da re\'ista · l 'ieiros (Méx ico)
e é a ut.or Elo li bro Jfalcídelo mmlá
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DIAS
XOSÉ LOIS

• O escándalo
Barata salfere a
Fraga
Adxudicacións irregulares
. por valor de cen· millóns de
pesetas, cargo do que tora
conselleiro de Cultura,
Daniel Barata, en favor
dunha empresa da sua
muller, cuestionan a
transparéncia pregoada polp
governo de Fraga, que se
apresurou a pedir ao seu
asesor persoal e presidente
do patronato do Centro
Galego de Arte
Contemporánea que dea
unha explicación diante do
Parlamento.

a

•Balladur
implicado en
escoitas ilegais
O candidato direitista Edouard
Balladur á presidéncia francesa
poderia ver truncada a sua
candidatura -que se anticipaba
triunfante- pola sua implicación
nun escándalo de escoitas
telefónicas ilegais relacionadas
co finarn;iamento ilegal do seu
partido.

Ao tempo que salta este
novo escándalo, o PSOE
pede unha comisión de
investigación para aclarar
oütro caso de tráfico de ·
influéncias no que
supostamente incorreria o
director xeral de
Xuventude, Santiago
Camba. +

O outro candidato direitista
-máis ao centro que Balladur-,
Jacques Chirac, frótase as ·
mans porque se coloca en ·
mellor posición frente ás
presidenciais de Maio, toda vez
que o candidato socialista Lionel
Jospin conta con escasas
posibilidades de superar a
primeira volta dado o descrédito
doPS.+

•Operación

~ontra

a ETA en
Barcelona
O manifesto foi asinado polos
secretários xerais de UGT·e
CCOO e tamén por destacados
membro.s do PSOE e IU e
solicita o cesamento das
hostilidades entre esas duas
forzas para comezar o
·
diálogo.+

• Borrell coas
incineradoras
Frente ao discurso dos últimos
dias, o ministro de Obras
Públicas, Transportes e Meio
· Ambiente, Josep Borrell,
expresou o seu apoio á
construción das incineradoras
de lixo, ainda que manifestou ·a
sua preferéncia por outras
opcións como a reciclaxe.

vacinados, as autoridades
sanitárias non puderon evitar
que se afianzase a inquedanza
en Caldas debido ao número de .
casos e a que a Xunta
asegurara que o brote estaba
cqntrola~o. •

• Folga do ensino
méClio

•~ovo caso de

meninxite en
Caldas
No coléxio San Fermin, dos
País Somascos, de Caldas de
Reis, rexistouse un novo caso
de meninxite, o segundo nese
centro e o séptimO na vilano
prazo de un mes. Ainda que os
compañeiros do enfermo foron

Mentres o ministro facia esa
declaración, o alcalde de
Cercada e militante socialista,
Fernando Martínez, aprobaba a
instalación no seu concello
dunha planta incineradora xusto
antes de demitir abrigado por
unha inabilitación xudicial. O
Plano de Resíduos da Xunta
quedaba consolidado.•

~

.Ainda que a convocatória tivo
caracter estatal , na Galiza foi
específica a táboa reivindicativa
da folga de ensino meio que
case paralisou os institutos o
Mércores 22. Aquí, o recorte
présupostário ao que a Xunta
está a someter aos centros
públicos, foi o principal ponto de
protesta.+

Cinco supostos membros da
organización
independentista basca ETA,
foron detidos nunha·
operación realizada o
Mércores 22 en Barcelona.
Entre as persoas detidas
está Rosário Ezquerra, a
quen a policia acusa de
formar parte do comando
Barcelona antes da sua
desarticulación en Abril de
1994. Naquela operación, da
que fuxiu Ezquerra, tora
detido Felipe San Epifanio. ·
O ministro Belloch dixo que
os eta~ras pretendian
recompoñer o comando.
Por o.utra banda, a xustiza
francesa decidiu acceder á
petición das autoridades
españolas sobre a
extradición de ldoia López
Riaño, suposta militante da
ETA.+ ·

• Xuízos a insubmisos

•A unidade de
Irlanda cada vez
ma1s prox1ma .
#.

#

•

O ·primeiro ministro británico, John . Majar e o presidente do Governo irlandés,
John Bruton, sentaron as bases un documento marco que traza as liñas da
. consecución da soberanía para o Ulster.
Londres e Dublin queren dotar de autogoverno a Irlanda do Norte e criar novas institucións coordenadas por ambos estados.+

•Barco carregado con
plutónio a 200
millas da Galiza
Un barcó que partirá a vindeira semana
da Franza rumbo ao Xapón e que vai
cargado de Plutónio, pasará a 200 millas
das costas galegas. Descoñécese tanto
o nome como as medidas de seguridade
para evitar unha catástrofe como que
caian ao mar os resíduos radiactivos
que p0rta, ainda que a Mariña Mercante
asegurou que se manterá vixiante. +

•Barbero pede o
suplicatório para
encausar a Guerra
O xuiz Marino Barbero, pediu diante da
Sala 2ª do Tribunal Supremo que este
órgano solicite ao Congreso un suplicatório para encausar ao deputado, vice
secretário xeral do PSOE e ex vice presidente do Governo, Alfonso Guerra,
por un presunto delito eleitoral.
Barbero tamén extendeu a petición ao
deputado Josep Maria Sala por falsidade
documental e delito fiscal relacionados
con Filesa e o financiamento ilegal do
PSOE. O Supremo decide o Xoves 23. •

• Aznar promete máis
cartos ao Exército
O presidente do PP, José María Aznar,
reuniuse con alguns membros da cúpula militar para prometer que, caso de
chegar o seu partido ao poder, os orzamentos militares sofrirán un incremento.

Coincidindo co VI Aniversário_da lnsubmisión, Pepe Sacau foi xulgado en Pontevedra o pasado
Martes 21 de Febreiro. A petición do fiscal ·foi de dous anos, catro meses e un dia de prisión. A
defensa pediu a absolución. Outro galega, Milucho Romero está pendente de xuízo.

A 'declaración prodúcese poucos días
despois de o Governo anunciar que o
recorte presupostário tamén afecta á
matéria militar. Aznar dixo que o sacrifíPor outra banda, o xuiz multou·con 200.000 pesetas a Lino António Casal, o primeiro caso xulgado en Vigo. A insubmisión era razón da pena, para a que hai unha alternativa caso do impago, e . cio presupostário do Exército "vai máis
aló do razonábel ". •
que consiste en 20 días de arresto. A condena ten a peculiaridade de non estabelecer penas de
·
prisión e ser ditada tres dias despois da celebración do xuízo. •

il A fiscalia acusa

ao delegado de
Política Territorial
enOu~nse

• Autonomia para
Escócia

A Xunta asegura que o
delegadó de Política Territorial
en Ourense, Amador Vázquez,
non·autorizou a adxudicación ·
das obras ilegais en Castrelo do
Val e Verin, e que realizaron
Felisindo Rodríguez e a
constructora Hermanos Carrajo,
S.A. Sen embargo, a fiscalía
asegurou que Vázquez
. "autorizou as obras a pesares
de saber que debian ser
obxecto de oferta pública".•

Nacionalistas e laboristas escoceses
están a se pór dacordo verbo da posibilidade. de que esa nación acceda á au. tonomia. Un debate entre os líderes
das duas forzas serviu para recoñecer
a necesidade dun cámbio constitucional no Reino Unido. O líder nacionalista, sen negar que a autonomia era un
paso adiante, expresou a sua preferéncia pola independéncia. +

• Sindicalistas e
esq_uerdistas
peden un pacto
PSOE-IU

• Falece Sánchez
Millares, dirixente do
Centro Galego de
Bos ·Aires

Un manifesto asinado por un
grupo de pol íticos, sindicalistas
e intelectuais e artistas de
esquerda, solicitaron un pacto
de cara ás municipais vindeiras
.para que sexa apoiada a forza
de esquerdas mellar situada en
- c~dé3: circunscripción . ·

O pasado Martes 21 de Febreiro, mo.:.
rreu no Centro Galega de Buenos Aires
o histórico dirixente societário Eduardo
Sánchez Millares, que durante 60 anos
estivo vencellado ás actividades culturais da emigración galega na_Arxentina .
Millares nacera en 1907 en Noia. +
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O insubmiso Pepe Sacau foi xulgado en Pontevedra o 21

~e

Febreiro.
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O PP tratou de "moderar" o texto do BNG

no que mostraba as suas exixéncias ao Ministerio

Cuestionado o peso de Fraga en Madrid
co definitivo retraso 'das autovias
que deu a coñecer a sua proposta de declaración institucional. O texto manifestaba a sua
indignaciqn "polo fraude de qúe
é vítima o pavo galega nas sucesivas demoras na construción
das autovias". Ao mesmo tempo, os nacionalistas propuñan
que a Cámara instase á Xunta a
esixir responsabilidades para
que os acordes se cumpran.

• C.V./G.LT.

O parón das autovias con
España, segredo a voces
desde que o PSOE
comezara a retirar fundos .
a partir da crise
· económica do 92, fai que
todas as miradas volvan
para o compromiso
político da Xunta de Fraga
por facer da entrega das
obras no 95 bandeira
innegociábel. Sindicatos,
patronal e outras
instáncias elevan a sua
voz de protesta.

O.PP bloqueou
durante horas
unha declaración
do Parlamento
contra o recorte
nos orzamentos
das ·autovias.

Finalmente o PSOE atrévese a
asumir o retraso evidente, coñecido e comentado por contratistas e pola administración Fraga,
pero insistentemente oculto polo
sistema de propaganda do Governo autónomo. A política defendida por Fraga de firmeza diplomática co Governo central vírase despois do último anúncio
que retrasa as obras para o século vindeiro, no recurso do conselleiro Guiña ao agrávio comparativo con outras autonomias.

O PP non quer protestar
Mentres, a Xunta recoñece que
ten chegado a hora das mobilizacións pero relea o seu respaldo a unha protesta parlamentar
polo esnaquizamento do calendário de obras.
O PP bloqueou durante •horas
unha declaración do Parlamento
contra o recorte nos orzamentos

A revisión dos prezos das obras convé.rtese nun motivo clave do retraso das autovías.

das autovías que finalmente foi
acordada na tarde de Mércores.
O texto do escrito dirixido ao
Governo central demanda "a
máis imediata execución das
autovias como elemento recuperador do desfase histórico

que sofre Galicia". Ao mesmo
tempo insta á Xunta a cumprir
os seus compromisos.
Mentres duraba o embargo da
protesta conxunta do Parlamento o grupo do BNG foi o único .

Orza recoñece que o governC? non logrou atraer

inv~stimentos

A declaración obxectada polo
partido de Fraga, tiña que ser a
primeira iniciativa do pacto de
unidade de acción entre os partidos políticos e sindicatos pechado Luns pasado contra o recorte de fundos para as comunicacións rápidas entre Galiza e
España.
Como se lembrará, no 90- Manuel Fraga definira esta obra como obxectivo orioritário do seu
go.verno. En Xaneiro do 92, o

ministério de Obras Públicas
reinterpretou o convénio asinado coa Xunta no sentido de que
comprometia sementes o remate para o 95 dos treitos das au. tovias dentro do território galego
pero non dos que tiñan que unír
Lugo e Ourense con Benavente.
A partir desta rectificacón, o
PSOE formulou novamente o
calendário como unha vontade
de rematar antes do ano 2000.
A ffnais de N·ovembro do 94,
Guiña solicitou unha reunión
con Borrell para discutir o retraso dun ano nas obras.
Entremédias considerbuse clave
a dimisión do director xeral de'
.- lnfraestruturas Emílio Pérez
Touriño . A alarma polo recorte
de até un cincuenta por cento
nos prezas· de contratación das
autovias , tor recusada por Touriño con renovados compromisos
sobre a calidade os prazos.
Por fin , as grandes contratistas
forzaron ao Governo ·central a
admitir a ampliación eventual de
orzamentos, operación que retrasaba e encarecía as obras
pendentes. Touriño, contrario a
transixir con esta fórmula , foi
abrigado a dimitir polo Governo
González, presionado ao límite
polos contratistas principais por
razón da demora no pago da
débeda contraida con eles polo
Estado.

e

A Xunta, coñecedora deste estrang ulamento que deixaba as
Autovias para despois do 2000,
divulgaba no entanto falsas seguridades desde a sua dirección
de información sobre o cumprimento satisfactório dos prazos. +

estranxeiros

'

A oposición critica o optimismo económico da Xunta
tes níveis de partida a comezos
do ano 1994".

•C.V.

O conselleiro de Economia, Xosé Antonio Orza, recoñeceu na
sua comparecéncia no Parlamento que o investimento extranxeiro en Galiza segue un ritmo decrecente desde o ano
1990, e analisou a situación actual lembrando que "ainda sofremos os dramáticos procesos da
adesión .á Comunidade Europea
en 1986". Orza xustificou o inferior crecimento ,da economia galega con respeito á. do Estado
español -un 1,6% frente ao
2%- .aducindo "os moi diferen-

Os voceiros da oposición criticaron que o conselleiro fose quen
de, cuns dados negativos, elaborar un discurso optimista da eco- ,
nomia galega. O voceiro do
BNG, Xosé Manuel Beiras, recriminoulle ao governo que culpase
do seu fracaso económico á integración na Unión Europea cando
o PP votou a favor da integración
e non pon en cuestión a necesidade de modificar as condicións
da adesión. O deputado nacionalista calificou de "pueril optimis-

mo" o discurso de Orza unha vez
que o panorama mostraba que
os sectores de desenvolvimento
foron expoliados, as fontes de
acum!,Jlación reducidas a cero,
as vias de comunicación introducidas nunha "cerimónia da confusión" e un pésimo futuro para os
traballadores submetidos a un
paro en aumento.
Pala sua banda, o deputado do
PSdeG-PSOE Santos Oujo respostou ao conselleiro dicendo
que en Galiza acúsase un crecimento neto negativo de postas
de traba,llo e un decremento do

63% en investimentos estranxeiros, e culpou ao governo de Fraga de "non promocionar o país
no exterior, Galiza está no último
pasto das comunidades autónomas do Estado en canto a investimentos de fora". Oujo a.ngadiu
que a situación obrigaba a "convocar a comisión de Economia e
facer unha revisión do Plano
Económico e Social porque xa
non serve para naoa".
"Nós non criamos emprego, pero tampouco se criou a nível nacional. O investimento estranxeiro oucpa un lugar pouco im-

portante, inferior ao do 92 e 93
pero non hai que tirar conclusión diso" respondeu o consellei ro ás acusacións da oposición, defendendo a xestión de
!nesga e Sodiga como unha resposta ás necesidades da economia galega. Tanto Beiras como .
Oujo Bello negaron que estes
organismos fosen solución nengunha para os problemas do país, ao tempo que dubidaron da
existéncia dunha estraiéxia global de xestión tanto .en lnesga
como en Sodiga, e solicitáronlle
ao conselleiro que dese canta
dos resultados obtidos. +
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As TRANS-NACIONAIS AO COPO

m~is que un apartado postal que non figL\ ra 1110 Instituto Mqnetário
O intermediário Cossonay
só quer comprar marcas e produción de conservas .
En Luxemburgo non hai

.

• G.L.T.

. '

Os intermediários financeiros sinalan que a sua intención .é facerse con tres conserveiras vexetais, unha aceiteira de Cata- '
lunya e seis fábricas de conser-

A intermediária de Luxemburgo só busca marcas, non fábricas.

vas de peixe galegas en plena
produción. Contod9, as ofertas
que a Cossonay está a facer aos
conserveiros ·das Rias Baixas
son só de adquirir marcas e prod ución. O temor óbvio é que a
empresa luxermburguesa fique
coa chave da comercialización
das fábricas de conservas ás
que poderá abrigar a asumir a
sua política de prezos. A Cossonay, que hai un mes apresentou-.
se en Galiza como sociedade finan cei ra suíza, comprou de a

•

~e

· ·

A axéncia Cossonay lnvestments (investimentos Cossonay), é só un apartado de correos en Luxemburgo, no que se
identifica como Societé Fídt.icíaíre (sociedade creditícia}. O feito
de non terse submetido ao rigoroso control do Instituto Monetário de Luxemburgo non lle concede a confianza que pretenden
os seus intermediários, candidatos confesos á compra de seis
coriserveiras galegas.
A sociedade foi fundada o 15 de
Decembro de 1992 polos italianos Mario Neyri, Giancarlo Ramundi e Pasquale Eschiandone.
Un seu portavoz descrebeu en
Galiza que a axéncia forma parte dun consórcio do mesmo nome, con maioria sobre catro empresas de alimentación da ltália
cunha facturación conxunta que
cifran en máis de 700.000 millóns de pesetas. Aseguran que
o principal accionista é o Banco
de Luxemburgo.

1

A. IGLESIAS

pouco unha fábrica de conservas
de espárragos de Calahorra (Logroño) que estaba crebada. Nesta empresa, na que asegura ~que
ten o 65 por cento do capital, non
figura como Cossonay senón como GIN 90, compañia que ten
por obxecto a comercialización e
venda de conservas e produtos
vexetais de toda clase. Os apoderados da GIN 90 son· Juan Baranda, Florentino Domínguez e
Luis Martin. A empresa ten domicílio en Madrid, no número 4 da

Rua\O'Donnell e nela participan . Ainda
en meios do sector
a Cooperativa Centra, a comersalient n o risco de transaccializadora Los Valeros e várias
cións de ta clase, a Xunta sinasociedades de investimento. \
la que está "disposta a apoiar
calquer iniciativa empresarial
Presión sdbre Massó
solvente que contemple investir
na conserveira Masso".
Os compradores fixeron hai seis
Contodo, o Governo autónomo
meses unha oferta ás conserestá de acordo con que unha
veiras Massó Hermanos e Góméz Carbal/o para facerse coas
empresa estranxeira se faga co
control destas duas conserveifábricas de Cangas e Aldán. O
trato foi adiante coa conserveira
ras , pero maniféstase en contra
da venda da totalidade das emde Gómez Carbal/o, que mantén
presas . O país ten en funcionapechada desde hai catro anos a
planta de envasado de Chapela
mento 92 fábricas de conserva,
e opera desde a fábrica de
reflexo diminuído dun importanAmeixide, na ria de Aldán . Esta
te tecido de fábricas que viveron os seus mellores momentos
instalación pertencia hp.i dous
anos á conserveira Hijos de Joarredor da guerra do 14 e da
posguerra iniciada no 46. A
sé Curbera, antes que a marca
e as instalacions desta empresa
maioria das fábricas de instalación urbana tentaron solucionar
pasasen a mans de Gómez Carbal/o. Carbal/o e Curbera pleiteos problemas de finanzamento
an nestes momentos polo uso
xeralizados a partir de 1980
da marca de conservas Curbera
coa reconversión dos terreas
que a sociedade familiar deste
edificábeis e o translado das fánome asegura que non cedeu
bricas ao extrarrádio.
na transacción da fábrica de AlA aclaración de solvéncia está
d án. As negociacións entr'? a
nas mans do Instituto Galego de
Cossonay e a família Massó
Promoción Económica que invesnon deron. polo de agora resultiga á empresa Cossonay. Fontes
tados ainda que os representando IGAPE negáronse a confirmar
tes da sociedade luxemburguetanto este extremo como o resulsa aseguran que o trato pode
pechar antes de un mes.
tado da sua pescuda. •

P.OLÍTICA AUTONÓMICA

Un d_~scurso do Presidente da Xu.nta foi interrompido polos universitários

Protesta estudantil ante Fraga
,_

A conferéncia de Manuel Fraga
O impulso Autonómico, ditada
dentro do ciclo RealidacJ.e e prática, organizado polo Consello Social da Universidade de Compostela, foi contestada por un grupo

Un Consello Social da Universidade de
Santiago de Compostela que organiza
debates sobre a "Realidade e Prática" do
noso país teria de ceder foro ás tendéncias ideolóxico políticas, .cuxa interpretación da realidade nacional de Galiza non
coincide coa do partido do governo da
Xunta, mais cuxa prática deve·remos ter
en canta para explicar a nosa realidade
social. Que inxénuos estamos a ser!
Cando vinte mozos e mozas tentan dicer
todo iso na mesn:ia orella do virrei, non para que el se inteire, senón para que á par
da sua imaxe pública, exemplificación de
personalismos outrora cuestionados, aparecese a voz de quen o contesta, o feito é
silenciado nos meios de comunicación.

20 ..09 horas do dia 15 deste mesmo mes.
Un grupo de estudantes irrompen no Sa1ón Nobre do Pazo de Fonseca da
U.S.C., espetando-lle ao Fraga e ás cámaras unha pancarta que reza: "Galiza
Nación, Autodeterminación". Presentes:
Romai Beccaria, Meilán Gil, Dario Villanueva e algun dos seus xa polémicos vicerreitores como Celso Rodríguez . Os
"cachorros": Juan Casares ("regional") e
Pedro Calvo ("nacional"). Mais vinte
achegados na vida sentimental ou subcargos arrimados na política. A única mocidade, nós, e un representante de AUGfi , tillo de conselleiro, como non . Un
aborrecível acto interno se non tivese sido por nós. Preside, o rei da queimada.

pectativas dos próprios estudantes da Universidade, que estiveron ausentes nun acto ao que só
asistiron políticos e militantes do
PP. Galiza Nova, organización á
·que pertencen a maioria dos par-

ticipantes na protesta, afirmou no
comunicado repartido no acto
que "a mocidade galega non cairá en soníferos, ilusións e promesas sen futuro como as que ven
dar hoxe aqui Manuel Fraga".

ISTO TAMÉN É CHIAPAS

Fraga está onde está porque o votan
galegos coma ti , traballadores ou desempregados, labregos que alcuman
como empresários , pequenos comer ciantes que pagan os impostes das
grandes empresas, en definitiva, o povo
que sofre na carne as contradicións da
sua política. Non, Fraga está onde está
pala censura, polo controlo da "opinión
pública", polo acto de propaganda "popular" que fai de cada festa, inauguración dunha farola, páxina de xornal ou
minuto da sua Televisión.

de estudantes que acusaron á organización de mostrar unha imaxe allea á realidade do país. Os
manifestantes, que exibiron tamén u_nha pancarta, denunciaron
que o ciclo se afastase das ex-

DAVID REI - PEDRO BARREffiA

Ao pronunciar as palavras "a nación esa los ·zetas". Ficamos ainda uns minutos
pañola" saltamos. Berramos: "Galiza Naberrando. Xa non hai mocidade no acto,
ción , Autodeterminación" , "Non renunciaexcepto o_fillo do conselleiro e, talvez, a
mos á Pátria galega" e outros. Folletos
sua _amiga.
polo ar. Dario Villanueva achega-se aos
que sustemos a pancarta, case ao lado
O submetimento de Galiza que Fraga
desde onde fala Don Manuel: "Participen
pacta en cuotas de "autonomía real" coa
en el debate, denle caña". Resposta: "Isdireción do PP estatal e co estado foi
to non é un debate". Loxicamente non fócontestado nos seus fociños , tamén peram os convidados.
rante dos meios que
"Sabemos que n o s - - - - - - - - - - cubrian o evento.
van botar". Villanueva
Mais quen o sabe?
reitera: "Non, fiquen".
Manuel Fraga tenta
Non hai fotos. Nen secontinuar: "a nación
quer se dedicdu unha
esp .. . a nac ... " Finalliña nos xornais ao nomente, dirixe-se a un
so acto de protesta.
de nós. Nese momen~
to, os escoltas, de ciQuen se gavan de devi I, colem-nos polos
mócratas, de plurais,
brazos aos dous que
se o que dis non alsustiñamos a pancarcanza grande volume
ta: "Vengan con nosoou se os ouvintes xa
tros". Ternos de sair.
estan ensurdecidos e
.Algun ·empuxon. Unha
.
faltos de reflexos.
histérica, pode que do Opus, berra: "FueMais se cede .foro, non se dedica espazo
ra, Fuera". Un que quer gañar. algun desnos xornais, cortan-se as palavras na rápacho, máis atrevido, berra-nos: "A la
dio ou simplesmente , infectan de estracárcel , a la cé;írcel". O escolta di: "Llamen
vismo as cámaras.

'Fraga está onde está
pola censura, polo
controlo da "opinión
pública"

Fundan as casas e o cemitério da parróquia de Gontón nas Encrobas. O nacionalismo apoiou aos viciños desde hai
máis de 30 anos, alertando do perigo.
Agora os ósos dos cadáveres e os paisanos que em~gran acompañan á mensaxe que nos aterece "O Semanal"
(TVG): resignación. Que se lle vai facer? De seguido, reportaxe sobre o divórcio e a boda de Rocío Jurado. Cando non se desinforma, simplesmente
non se informa.
·
A chamada opinión pública internacional
denuncia a proibición que impede aos
xornalistas a entrada no território de
Chiapas.. Estará Fraga a facer de Galiza
unha selva Lacandona? Solidariedade
coa luita do povo galega.+
DAVID RFi VAZQU'. Z e PrnHO BARHEIRA SALGADO son

responsábe is de Caliza Noua en Compostela
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RECO MPOS lClÓNECONÓMICA

A CIG ·afirma que a da Caixa Geral de· Depósitos
era a única opción e pergúntase se a Xunta e o _grupo galega ian en sério

Caixa Galícia apresentou a opción -de compra do Simeón cando a operación xa estaba pechada
•A.E.

O grupo bancário galega,
liderado por Caixa Galícia,
non apresentou por escrito
a sua oferta formal de ·
mercar o banco Simeón
até o 21 de Febreiro
seguindo unha estratéx:a
posta en marcha hai catro
meses. Cando se realizou
esta proposta formal xa a
operación estaba pechada
coa Caixa Geral de
Depósitos, sen que
Argentaria tivese opción de
voltarse atrás. A decisión
tarase pública o 23 ou 24
de Febreiro, ao remate das
reunións do consello de
Administración da banca
pública española.

xecto, agardaron a pé feíto até
ultima hora para apresentar a Argentária a opción galega, co fin
de que a cuan.tia da venda xa estivesa pactada coa Caixa General de Depósitos. Pretenderían
con esta estratéxia igualar a oferta dos portugueses para pór ao
Governo español na disxuntiva
de optar entre unha opción foránea e unha autóctona, contando
deste xeito coa presión política,
sen que medrase un prezo de
compra que xa consideraban
bastante alto, pois o valor do Simeón para Caixa Galícia andaría
polos 14.000 millóns de pesetas.

O portavoz de CIG-Banca consi- .
dera que a' posición desta central
a respeito da defensa dos intereses galegos "está nos próprios
estatutos da CIG, polo que non
ternos que facer posicionamento
púqlico algun nese senso, outra
cousa é que os traballadores
dunha empresa calquer defendan
o seu posto de traballo". Como
Argentária se comprometía a garantí r os postes de traballo se o
Simeón era mercado pola CGD,
os traballadores dese banco decidiron mostrarse a prol dá opéión
(incluidos os tres delegados dé!
UGT), "a única que coñeciamos ,
pois, até o día de hoxe, unicamente Argentária se dirixiu a nós
para recabar a opinión. Se outra
·opción nos garante os postas de
traballo, non nos operemos a ela:,
pero estiveron calados catro meses e agora éntralles presa por
solucionar o tema, cando todos
. sabemos que as necesidades finan ceras de Caixa Gal íci a non ·
~ pasan polo mantimento do piante!
ffi nen do esquema do banco, por
iso rexeitamos a sua hipotética
<i pro posta".
·

Os portuguese~ á América,
os españois á Africa

Segundo fontes de Argentária
cando se recibiu a proposta de
Caixa Galícia, o luns 21 de Febreiro , xa estaba pechado o trato "de intercámbio coa Caixa
Geral de Depósitos, sen que fose posíbel voltarse atrás, ainda
que a proposta galega mellorase en moito á portuguesa". Pero
a opción de Caixa Galícia o único que facia era igualar a proposta portuguesa.

Un portavoz de Argentaría en declaracións a A Nosa Terra afirmou que "non queremos gañar
diñeiro, senón entrar con autoridade no mercado portugués. As
trinta oficinas do Totta e Aqores
e o apoio da CGD son un bon
aval para entrar en Portugal, cuxa economía está a medrar a
moi bon ritmo. Polo tanto, Argentária non quer facer esta operación palas plusvalías, que son
poucas, senón por estratéxia. O
ano pasado Argentária tivo
630.000 millóns de benefícios e
o excendente foi de 225.000. Está en disposición de comprar e
medrar e non percura negócio a
curto prazo. Unha persoalidade
portuguesa relacionada ·ca mundo financeiro, pola sua banda,
afirmaba que o interese da Argentária "non está tanto no mercado portugués como en dar o
salto ao mercado africano". Esta
mesma fonte, que recoñecia que
"nestes momentos o enviado da
CGD, o doutor Tomás Correia,
está a negociar os aspectos finais con Argentária, pero o trato
está pechado", precisaba tamén
que o interese da banca pública
portuguesa en asentarse na Galiza, viria dado non tanto por estas prazas comerciais, senón por .
dar o salto ao mercado latinoamericano desde aquí.

Segundo fontes próximas ao pro-

Fontes sindicais, pola sua banda,

Máis de catro meses tardou Caixa Galícia en apresentar por escrito a opción de compra do
Banco Simeón. Desde Argentária sempre se negou que houbera contactos para a venda con
interlocutores galegas, pésie ás
declaracións públicas do directo(
Xeral da Caixa, Xosé Luis Méndez, e do próprio presidente da
Xunta, Manuel Fraga, que demandaban que a banca pública
española lle venciese a un grupo
galega un dos bancos máis emblemáticos da nosa nación.

a venda do banco, ou, no seu
defecto, que pasase a mans da
Xunta e se' constituise en banco
público galego ou un consórcio
qe capital mixto, sempre garantindo os postos de traballo".

º
Os sindicatos recia.man que a sede central do Banco Simeón permaneza en Vigo.

consideran que "Caixa Galícia e
·o. seu grupo , se o había, nunca
pensaron seriamente en facerse
co Simeón, senón terian apresentado a tempo a proposta e
consensuado cos traballadores
un plano, pero nunca quixeron
reunirse directamente connosco,
senón que o fixeron esta mesma
semana e dun xeito interposto".
Pergúntanse por que non se expuxeron publicamente os beneficios para Galícia desta operación
de concentración bancária. Pensando que o único que poderia
acorrer de fusionarse os distintos
bancos galegas é que desaparecesen centos de postas de traballo e. de sucursais sen outro beneficio. Tamén se inquiren sobre

quen seria o que controlase o .
novo banco: a Xunta, Caixa Galícia, os pequenos accionistas,
Xosé Luis Méndez .. , e que fórmula xurídica ia ter. Moitas perguntas que quedaron para sempre sen contestar.
Na CIG, sindicato maioritário
tanto no Simeón como no sec~
tor, sentarnn moi mal as críticas
recibidas pola posición da central nacionalista nesfa reesfruturación bancária. Un portavoz do
CIG-Banca manifestou que "a
CIG nunca se posicionou a favor de que a Caixa Geral mercase o Simeón. Demandamos
desde un primeiro momento
xestións conducentes a impedir

Pola sua banda o comité da CIG
no Simeón fixeron público un comuriicado.despois de coñecerse
que o trato xa estaba fechado
coa CGD afirmando que esta era
"non só a millor proposta porque
respeita os postes de traballo e a
estrutura do banco, senón a única", ao tempo que critican a atitude de UGT cuxa cúpula variou a
decisión dos traballadores é dos
responsábeis provinciais e da
Xunta, por inoperante e "funcionar cara á galería sen arrimar o
ombreiro". O BNG, pola sua banda, considera que "o mantimento
do tradicional carácter galega do
Simeón responde a un intercámbio de favores políticos, polo tratam ento dado ao Banesto no
Totta e Aqores". +

QUE HAI QUE APOIAR? ·.
ALFONSO EIRÉ

O mundo financeiro sempre foi un mtmdo opaco á sociedade, temeroso de que as raiolas de transparéncia esvaisen a cor dos billetes se traspasaban as verdadeiras caixas fortes dos bancos, no que tiñan convertido os despachos dos seus altos executivos. A recesión económica e
as dificuldades levounos a facer un alarde publicitário, indecoroso, dós seus beneficios. Pero os seus movimentos,
que afectan directamente a unha gran parte da povoación,
seguen a ser matéria reservada á que só teñen aceso os
iniciados dunha secta que exercen de gurus económicos.
Cando o sector financieiro galego está en reestruturaogar o seu futuro a curto prazo, as suas operación e a x_
cións, máis se está en xogo capital público, non son só
do exclusivo interese das elites bancárias. Galiza está a
perder, un a un, todos os seus principais resortes económicos que, no millor .dos casos, pasan a obedecer a
estratéxias foráneas . Fenosa con todo o sector industrial
do Banco Pastor, Frigsa, Mafriesa, Larsa, Complesa,
Corporación Noroeste, Tafisa, Conservas Carballo, Massó, Alfageme, Pescanova e, agora, o Banco Simeón.
A autonomía galega non ten peso político para defender

os intereses próprios, nen capacidade para relacionarse
bilateralmente en temas de importáncia, e~tando ao
aveiro das decisións emanadas desde as metrópolis,
ben señan madrileñas ou lisboetas, ou do lobby central
da UE. Esta situación de dependéncia político-económica está agravada pala negativa dos actuais xestore$ autonómicos (o Governo Fraga) a facer uso dos resortes
institutucionais que lle son próprios, deixándonos nos
brazos, dirixistas, do liberalismo económico. A sua política redúcese aos xestos, cartas ou declaracións de princípios que nunca se corresponden coa acción. político-

-------------Quizais alguép só xogase de farol,
desviando a atención
dun pólo capital que é
a nova lei das caixas de afortos

institucional , secadra por sentirse engaiolados en operacións nas que no fondo non acreditan.
Ante esta situación, só a presión popular, exercida por
aqúelas organizacións de base que lle son próprias , móstrase, a maioria das veces, decisiva para mudar o ritmo e
a "i::anle dos acontecimentos. Acúdese a eles como último
recurso, pero, fúrtaselles totalmente unha información á
que terian direito e sen a cal,_calqu.er acción sua pode
ser, cando _non errónea, precipitada ou mal interpretada.
Se Caixa Galícia e os bancos Eteheverría e máis o Galega pretendían, con certeza, realizar unha operación que
involucraría aos sectores máis dinámicos e emprendedores do país, apoiados pola Xunta, é imprescindíbel que,
até onde sexa posíbel , a sociedade participe deste proxecto. Esta participación-apoio, incluic;fo o sindical, ñon é
posíbel se permanecen ocultas as características destas
propostas. Dificuldades que se acrescentan porque existen moitas dúbidas sobre a decisión efectiva de levalas á
práctica por liortas internas, temores políticos, ou tamén
porque alguén só xogase de farol , desviando a atención
dun polo capital que é a nova lei das caixas de aforres.+

VINTE ANOS SEN FRANCO

Beramendi e Eugénio del·Rio disertaron en SantiagJ sobre o cámbio·de réxime

A tra~sición desembocou nunha segunda Restauración,

en lugar de nunha 111 Repúblicb
• PAULA CAsrRO

O proceso de transición pactado
entre os renovadores do franquisme-e as forzas maioritárias
da oposición ao réxime desembocou nunha segunda Restauración en troques dunha terceira
República, tanto no ámbito sócio-económico como no político.
A mellor ocasión que houbo na
história para !impar e reformular
o estado fracasou, provocando
a criación de Autonomias outorgadas·, administradas, tal é o caso da galega, por coñecidos antiautonomistas.
Estas foron algunhas das conclusións ás que chegaron destacados opositores ao réxime que
participaron nas primeiras conferéncias das IV Xomadas de Reflexión e Debate organizadas por
lnzar sob o ~ pígrafe "20 Anos
sen Franco". O ciclo rematará
este Xoves cunha mesa redonda
na que Xosé Manuel Beiras, Bernardo Máiz, Elvira Souto e Xesus
Vega tentarán de respostar á
pergunta "Após Franco que?"
Entrementres, o profesor de
História Contemporánea Xusto
González Beramendi, e o escritor Eugénio del Rio tentaron debuxar o ambiente político e social que se vivia tras da morte
do ditador. Aportaron adema.is o
seu ponto de vista non só como
estudosos senón como actores,
reflectindo a sua percepción do
acontecer deses anos.
Beramendi centrou o seu discurso no posfranquismo galega, en
concreto na actuación das forzas nacionalistas que avogaban
por unha ruptura real co modelo
político anterior; ainda que apor..tando sempre referéncias a nível estatal para dar. unha visión
.de conxunto. Para el existía unha minoría, formada fundamentalmente por white collar contrária de forma manifesta ao réxime, e unha maioria formada pola grande masa do povo, que
non se manifestaba abertamente en contra, "o que non implica
que lles gostara a ditadura", afir-

Eugenio del Río, histórico líder do MC, asistente ás xomadas.

mou, "pero que non estaban dispostos a loitar contra dela". ·

A. PANARO

ao de épocas •anteriores. Con el
foise conformando unha oposición ao réxime tanto desde posicións nacionalistas como non
·
nacionalistas.

Apesar de que a Galiza dos 70
apresentaba unha composición
sócio-ecanómica netamente disA forza opositora con máis peso
tinta á dos anos 30, cun maior
daquela era o Partido Comunisnúmero de obreiros, o sector
ta, "que se autoapelida galego
primário seguia a ser maioritáno último ano do franquismo,
rio. Segundo Beramendi, isto
'
demonstrando o
provocou "un disseu oportunistanciamento entre
mo", asegura Bea minoría e os varamendi, "cohtanlores reais desa 'González
d o coas Comisociedade que
intentou que
sións Obreiras,
arrastaba 40 an-os
como brazo sinde franquismo.
Beiras
dicalista". Outra
Esta avangarda
das forzas polítitirou demasiado
comprometese
rápido desa mino:.
cas non nacionalistas que Beraria, que se sentiu
ao PSG no
mendi sinala nesquizá forzada a
proceso estatal" te último periodo
adoptar posturas
é o Movimento
que aind~ non se
8ERAMENDI
Comunista, "cuncorrespondian
ha moito menor
coa sua mentaliimplantación".
dade".
Apesar desa lenta
Entre as forzas
incorporación ao
nacionalistas, o
sector secundário,
profesor de Históna maioria dos -casos en indúsria Contemporánea destaca á
trias de enclave -Astano, CiUPG e o PSG, ambos con implantación sobretodo nas clases
troen, Repsol, Alúmina, algo
máis tarde- que confirmaban a · médias, ademais do "intento de
nosa vertixinosa conversión nunimplantación dun sindicato obreiha economía dependente, isto . ro galega necesário para o nafavoreceu o medre dun sindicacionalismo galego pero con poulismo cualitativamente superior
co respa[do social, o SOG". Am-

oposición antifranquista a unha
bos partidos artellaban o seu distransición pactada, sen cámbios
curso non como "un enfrentareais, á carreira tola que se inimento antagónico entre a clase
cia no momento no que Adolfo
obreira e a burguesía. A contradición para eles estaba entre Gali- · Suárez convoca eleicións. A
za e o Estado español, o que lipartir dese momento trunfa a
estratéxia de Suárez, "legalizar
mitou o seu espazo no conxunto
escalonadamente á oposición e
dos grupos".
centrar os seus esforzos nas recén convocadas eleicións", coA UPG destacou desde o primenta del Río, engadindo que á
meiro momento como forza de
oposición "non lle importaba xa
maior implantación entre asalafacerse legalizar de forma unáriados, clases médias e univernime, senón facelo o antes posísidade, <J.estacando "unha elevada capacidade de mobilizabel para iniciar a sua.campaña e
acadar o maior número de voción grácias á elevada capacitos. Así disólvese a reivindicadade de rendimenJo por militanción de ruptura abrigando á
te", comenta Beramendi, "e tivo
oposición a aceitar sen chistar
unha grande capacidade de preas condicións dos peóns de
sión conseguindo condicionar e
Franco, inctuíndo o exército colexitimar os princípios básicos
mo garante da orde política".
do nacionalismo". O resto das
forzas políticas asumiron estes
A isto Beramendi engade que "o
princípios, entre elas o MC, "que
PC pregouse á reforma, pero as
incorporou aos seus cadros
forzas nacionalistas negáronse
prindpios como autodeterminaa aceitar a transición pactada,
ción cando chegou o momento
sinalando entre elas á UPG,
de aliñarse políticamente na plaPSG e MC". Ainda que alguns
taforma nacionalista".
dos que cheiraron o poder, como González Laxe, marcharon
A UPG, como principal forza organizativa funda a Asamblea Napara forzas con maior potencial
como o PSOE.
cional Popular Galega, co fin de
integrar a colectivos sindica.is e
No decurso das conferéncias tapoi íticos nacionalistas, de modo
mé n coincidiron en sinalar a
que a sua forza política irradiara
busca desesperada do PSOE
ao maior número posíbel de xende candidatos, que non tiña
te das distintas clases sociais.
nengun antecedente real de loiNo Consello de Forzas Políticas
ta contra do franquismo, aglutiGalegas intégranse a UPG,
nando no seu seo ás distintas
PSG, un satélite do Partido Galeforzas de tendéncia socialista,
ga Socialdemócrata, o Partido
mesmo de carácter nacionalista
Carlista (daquela nacionalista) e
do estado. "González intentou
o MC. "O Consello fracasou poren repetidas ocasións comproque naque! momento a UPG sumeter a Xosé Manuel Beiras pabordinou todo á sua estratéxia
ra que o PSG se sumase a este
organizativa. Déuselle ao MC un
prazo para que sacase á sua • proceso, pero este negouse rotundamente", recorda Beramenxente das CCOO e a intregase
di. "Sen o apoio da socialdemono SOG, pero antes de este tocrácia alemá, que axudou a formar unha decisión, a UPG promar os cadros do PSOE , e a
vocou a ruptura". Ao dicer de Beramendi esta ruptura foi moi graelaborar unha forte campaña de
promoción , hoxe este partido
ve porque "privou á esquerda nanon estaría no poder", asegura.
cionalista dun pólo de referéncia
Engadiu Eugénio del Río que
alternativo ao estatal. A partir decon esta manobra "a sociedade
se momento cada un foi polo seu
lado na esquerda de Galiza"_
debería ter unha maior memória
histórica, porque unha sociedaTanto Beramendi como Eugénio
de sen memória histórica é undel Río atribuiron a adesión da
ha sociedade morta".•

REABRAN O DICIONÁRIO DA MEMÓRIA E VEXAN O QUE
SIGNIFICA A PALABRA "ÜIREITA"
MANuEL VEIGA

Cando Aznar anúncia, despois de visitar
un cuartel.- que el non recortaría os orzamentos militares non está máis que a
lembrar o que significa, en política, a palabra dereita.
. A experiéncia de doce anos de governo
. do PSOE que, por non facer, nen sequera gastou unha cadela en bibliotecas obxetivo minimalista co que non teria importunado aos seus aliados bancários,
nen europeos- está a colocar a un número crecente de cidadáns no cavorco
aznarista. Peró, sendo verdade que o
cerne dos erros do PSOE está no seu
dereitismo, como é posibel crer que a esperanza pode fornecela un partido máis á
dereita ainda? Ou mesmo que se ·pode
construir unha alternativa sen estar atentos a non d_eixarse atrapar polo trasmallo
dese conservadurismo duro?
O PP, díx90 o próprio Aznar, dará por ce-

rrado o caso GAL, na mesma hora en
punto que se convoquen as ele_icións.
Pero non era precisa esta declaración .
Abonda con lembrar que os GAL naceron
como imposición das dereitas fácticas e
menos fácticas despois dun 23-F. ·
A dereitona fala hoxe coa língua de madeira de Pedro J. Ramirez, director de El
Mundo, co único afán de -sustituir ao
PSOE. O mesmo Pedro J. que hoxe dá a
luz severísimos artigas contra o governo
polo uso aberrante do seu peder escrebia o 27 de Maio de 1979 no ABC un artigo reclamando a-participación do exército
na guerra suxa contra ETA, atraverso de
~oman_dos especiais.
O día que a dereita chegue á Moncloa verá cumpridos os seus obxetivos propagandísticos e de deterioro guvemamental e
voltarán a dormir tranquilos todos os patibulários que polo mundo andan ceibos. Ou

acaso ergueu a sua voz Aznar para reclamar unha investigación sobre Galindo, coronel da Garda Civil, de quen xa se anunciou tres wces o seu relevo á frente da loita antiterrorista? Hai alguén tan ignorante
da história do .Estado español que poida
crer que van ser eles os que miren debaixo
da alfombra da Benémerita? Ou os que
impidan a progresiva privatización das
pensións (Botín dixit)? Ou os que avancen
no federalismo e no recoñecemento das
línguas nacionais do Estado? Ou nas liberdades democráticas? Non conta Galiza
acaso coa experiéncia de Fraga?
bue aguante o PSOE a sua peniténcia.
Que se continue o camiño de esclarecemento das tramas ilegais. Que se empreguen nese labor as forzas progresistas,
pequenas ou grandes, que existen na sociedade. Pero que non se pense inxenüamente que abríndolle as portelas á
dereita se vai lograr a catarsis.+
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P.OLÍTICA EXUSTIZA

Luciano -Vafelcl,

de dos políticos pon en cuestión a .independéncia do poder xúdicial?

Maxistrado da Audiéncia de Pontevedra e
membro de Xuíces para a Democrác!a

A independéncia dos xuíces non
está a ser ben entendida. Non é
unha exixéncia qesa independéncia crer que os xuíces son
pusilánimes e que non se lle poden facer críticas. Os xuíces teñen que ter capacidade para poder decidir na sua actividade,
pero a min cando se 'di que talar
dos casos atenta contra a independéncia .dos xuíces respondo
que a constitución non só permite falar do que está sub índice
senón que quer mesmo promover que se fale deses asuntos.
Unha causa é respeitar a independéncia dos xuíces e outra
moi distinta condenar á sociedade á mudez. Seria moito máis
perigoso que o xuíz tivese garantía de siléncio mentres traballa; pola contra , ten que estar
submetido á tensión que produce o lexítimo exercício da liberdade de expresión e da crítica
da sociedade e dos demais poderes que teñen todo o direito a
falar do seu labor.

'A Xustiza só é importante cando é contrapoder'• CARME VIDAL

Fundado~ de Xuíces para a
Democrácia, ere que é
necesária a tensión
dialéctica entre o poder
xudicial e o político. Para
Varela o poder da Xustiza
vese na cotidianidade que
afecta á sociedade e,
nomeadamente ás 50.000
persoas que están nestes
momentos no cárcere. Pala
contra califica de
normalidade xudicial os
"grandes casos" que están
a dar maior protagonismo
público a certos procesos.
Defende que os xuíces
participen na vida política
pero aos que pensan que
deben abandeirar unha
misión de limpeza dilles que
"a inxenuidade de onte deu
paso á frustración de hoxe".

A actualidade xudicial non pode dar orixe a unha modificación lexislativa?

ANDRÉS PANAAO

A que se debe o protagonismo
que está a acadar a Xustiza?

tensión dialéctica, de xeito que
cada un teña a capacidade de
limitar os excesos dos outros, é
a clave de ouro dün sistema
democrático. De todas maneiras, a Xustiza ten que ser a última ratio e debe intervir canto
menos mellar. Unha sociedade
san é ~ que é capaz de autocompoñerse e ter os mecanismos de diálogo que garantan
solucións non traumáticas.

das máis -p olos seus valores
como o Ministro de Xustiza, coipersoais que polo seu traballo
do que é un excelente político,
mesmo tendo sido antes xuíz,
de xuíces. Non se pode pór só
a análise no resultado de hoxeí
non por ser xuíz senón apesar
o problema da frustración ven - diso. De todos xeitos para anali·ás veces de que a esperanza
sar o que está a pasar compre
esperar ás senténcias. Case tonon estaba xustificada.
dos os asuntos que están agora
na opinión pública de·rivan das
Hai uns anos dicia vostede
actividades duns homes que son
que o poder político non confiaba no xudicial, segue asixufces , pero ollo!, non actt,Jan só
xurisdicionalmente. O natural é
nando esta afirmación?
que o xuíz sexa un terceiro,- entre alguén que afirma unha cauO poder político non confiará
xamais no xudicial e iso é bon :
sa e outro que a nega. O xuíz é
o encárregado de decidir. Pero o
A confianza non pode ser de
xuíz de instrución é distinto, el
cheques en branca.
toma parte. Póde lago haber suSemella como se para vostepresa, xa que haberá que espede todo o que está a aconte- · rar a que o poder xudicial se pronúncie nos procesos.
cer entrase dentro da normalidade xudicial.
Crítica contra o siléncio
. E que isto é a normalidade, é
moi digno que os xuíces trabaA investigación sobre os próprios xuíces e a inviolabilidallen no campo político. E algun,

A clase política non pode estar
lexislando a golpe de titulares de
xornais. Creo que -tiña razón Roca na sua despedida, cando dixo
que un lexislativo é para catre ·
anos e non pode desfacer o
compromiso cos que o votaron
porque case sempre a oposición
fai unha presión noutro sentido.
O compromiso dun deputado co
seu votante é para catro anos, e
entón non é adecuado facer leis
contrárias que teñan orixe temporal concreto, porque o ordena-mento xurídico tense que facer
con vocación de permanéncia .
Estar neste momento a tomar
unha decisión de carácter lexislativo por razóns dun caso concreto paréceme excesivo.

Antes ninguén reparaba na Xustiza, pero para os milleiros de
persoas que foron ao cárcere
non ten hoxe maior interese do
que tiña hai tres anos. Dicer que
a sociedade só se preocupa
agora pela Xustiza é dunha po- ·
breza de miras que causa estupor cando ese poder levou a
Galiza non ten competéncias
50·.000 persoas ao cárcere. A
plenas en ma~éria xudicial, esXustiza como poder non intetetaría a prol dunha reforma da
Pódese talar dun fracaso dos
s a, só é importante cando é
Constitución neste sentido?
xuíces no papel que lle asigcontapoder. Non podo entender
naron de limpeza dun goverque se tale agora de protagonisA Constitución deseñou no seu
no acusado de corrupción?
mo, nomeadamente desde unha
momento que a Xustiza era unidea de esquerda. Xa na direita
ha función do estado e non das
A inxenuidade de ante dá lugar
é máis norm al porque estaba
á frustración de hoxe. Non enComunidades Autónomas. É un
afeita a instrumentalizar a xustitema que evidentemente se potendo cal foi a razón desa conz a para os seus obxectivos ,
de cuestionar e rion me resulta:,
fianza, nen o porqué de crer
lembremos a seguridade cidaria estraño, nen sequer indeseque os xuíces tiñan que ter
dán, darlle canle a reclamacións
xábel , que se cuestionase esta
maior garantía de limpeza que
de baixo contido económico .. .
opción nunha eventual reforma
a clase política. Coido que alpero reparar na Xustiza só can·
da Constitución .•
gunha~ persoas foron esgrirriido se xulga a algun político im•
,
•
1
portante paréceme lamentábel. r-------------------------~--------------------------------------------~------------------------------,
1
Que intereses hai pois no au:
xe da publicidade sobre asunnos proibise militar en -partidos
Ten razón de ser a polémica
pre de direitas, non os hai de estes o xuíz poda ser recusado.
tos xudiciais?
políticos, con certas restriccións
sobre o paso de xuíces por
querda nen, obviamente, hai
Nos casos que se barallan na
a respeito ·de ostentar coetanecargos políticos e a sua
apolíticos. Se se di que non poactualidade ainda non están eslso non depende da Xustiza, o
amente cargos de dirección poreincorporación á carreira
gotados todos os mecanismos
de volver a facer labores xudique está habendo é un auxe no
líticas que non fosen compatíque o ordenamento xurídico dá
xudicial?
ciais porque está manGhado da
tratamento do tema polos meios
beis coa función xudicial. Non
para atender o motivo deste nocor do partido co que estivo a
de comunicación.
se nos fixo caso, pero tampouvo estado de opinión. A min
Ás veces penso que se trata
colaborar, compre dicer que non
amólame moito ésa im.axe dos
co se fixo a toleria de que os
dunha toleria colectiva. Hai duas
hai mancha, porque traballar en
Tensión entre poderes
xuíces estivesen submetidos a
xuíces como personaxes excelcausas que compre matizar.
política é unha dignísima honra.
unha espécie de sacramento
Non er.tendo que se cuestione· Non vexo inconveniente en que
sos e cheos de virtudes, paréA política pódese facer desde
da arde que imprimise un caceme neste caso un insulto, e
que os xuíces nun momento .dalago valva á Xustiza.
os xul·gados? Hai mesmo
rácter especial. Sobre a situa-·
non precisamente para os xuído podan traballar na actividade·
quen chegou a afirmar que os
ción na que tiña que quedar o
política e despois voltaren a ser . As recentes recusacióhs fan · ces senón para a clase política.
xuíces se fixeron cargo do poxuíz que ocupase cargos polítixuíces. Por que non ian poder?
que "se extrapole a limitación
der político habida conta do
Vostede foi máis alá e mes- . cos, nós mantivemos daquela
Se se me contesta que entón xa . para traballar en determinaseu desprestíxio.
que fose unha excedéncia vomo se manifestou a .proi da
se coñecen as suas tendéncias
dos casos?
luntária, que non se reflectiu na
posibilidade de que os xuíideolóxicas, eu diria que este arNon é certo. É bon que exista
ces pudesen militar políticalei, pero probabelmen1e hoxe
gumento é de eunucos int~lec
Si, pero non hai que modificar
tensión entre os· poderes. Se .
mente exerc-endo as suas
seria J.m tema que haberia que
tuais. Hoxe sábese que posicio- _nada na lei que dá argumentos
fosen cada un 'pola,. sua barida
funcións xudiciais.
reconsiderar ainda que non me
namento político ternos alguns
s~ficientes para que cando hao sistema non funcionaria e
parece o momento _adecuado
xa unha razoábel sospeita de
xuíces . que non ca.lamas e, en
tampouco se estivesen en conpa·r a tribulacións , nen para .
Si, eu non fun partidário de que
canto aos que non falan tamén
parcialidade por mor dos trabaflito aberto por descoñecimento
o artigo 127 da Constitución
adoptar decisións. •
se sabe. Os apolíticos son sem·
llos políticos que se fixeron ande cada un do que son as atribucións do outro. Pero 4nha

Hoxe sábese a postura polít.ica de todos os xuíces'

~
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AREFORMA DA SEGURIDADE SOCIAL
REFLEXIÓNS SOBRE O ACORDO DE TOLEDO

PASOS CARA A PRIVATIZACIÓN DAS PENSIÓNS
XosÉ Mª BAAMONDE

Os meios de comunicación derori canta,
moi sinteticamente, dos acordes . acadadós, nos tres dias que estiveron xuntos
no Parador de Toledo, os representantes
de todos os grupos do Parlamento espa~ol sobre o futuro da Seguridade Social.
E interesante facer .ag'ora unha pequena
escolma do documento completo (máis
de 70 páxinas, 9 capítulos e 15 recomendacións) porque contén as liñas por onde
vai ir a reforma do Sistema de Seguridade Social a moi curto prazo.
Xa na introdución, o documento afirma a
necesidade de "reforzar, consolidar e darlle viabilidade" ao _modelo de pensións, admitindo o positivo do que vulgarmente coñecemos como Planos de Pensións (privados). Olla, que isto está sempre presente
no documento, ainda q1,Je adxectivado coma libre, voluntário e médio para aforrar.

ven criar a "alarma social" de que dentro
de pouvo non vai haber cartos para pagar
as pensións e que ternos que ir pensando
nos Planos (privados) de Pensións?

As aportacións do-Estado son para financiación, en grande parte, dos elementos
universais e non contributivos do sistema
(asisténcia sanitária, complementos de
mínimos de pensións e prestacións non
contributivos). Mais o informe aclara que
sobre un 20% da asisténcia sanitária e
parte das prestacións familiares e servizos
sociais son financiadas coas cotizacións.
E tamén se recoñece no documento que
se ben é certo que nos reximes especiais
(agrario, minaria, mar, empregs:idas do fogar) hai máis pensionistas que cotizantes, no réxime xeral e autónomos hai
máis cotizantes que pensionistas, cunha
relación superior a dous.

Segue o "Proxecto de Informe" coa exposición da evolución histórica da SeguridaO que non .se pode pretender, penso eu, ··
de Social no Estado español que, déntro
é que as cotizacións cubran todos os serda obxectividade, subliña (consciente ou
vizos da Seguridade Social, incluídos
inconscientemente?) como foi mellorando
aqueles para: os que non se coti:Z.a. O
nos últimos anos, ainda que recoñece a . problema é o de sempre. Como repartimá xestión, os fraudes, etc.
mos o que ternos? Ademais a Seguridade Social non é un seguro privado onde
E como estamos na UE, faise referéncia
recebo en relación co que aporto.
a duas cuestións:
Sobre o futuro da financiacion da Seguridade Social plantean a posíbel evolución
a) A necesidade de converxer cos Estados membros.
da sociedade nos eidos do emprego, o
envellecimeoto da povoación, etc., concluindo que o aumento das pensións se- _
b) As reformas introducidas por alguns
dos Estados. Por exemplo na Franza fan
rá o seguinte:
falta 40 anos de cotización ·para ter direito ao 100% da pensión dá xubilización, e
para determinar a cuantia d~ prestación
Anual
Período
teñense en conta 25 anos. E unha indi1995-2000 ..... ......... ...... ......... 1 '6%
recta? Aqui, hoxe, son 35 anos para o
2000-2020 . . .. .. .. . ... . . ... .. ... .. . . ... . 1%
primeiro termo e 8 para o segundo.
2020 en diante ........... ............ + 1%
En relación co finanzamento da Segurida
Social, é moi transcendente o recoñecimento que se fai de que as cotizacións supoñen un volumen de ingresos superiores
aos gastos .das prestacións contributivas
que efectua a Seguridade Social. Conson-

. te con isto digamos que se as aportacións
de traballadores e empresários superan os
gastos das prestacións contributivas, a que

.

Tamén fan fincapé en que non están eqüiparadas as cotizacións ao salário real (hai .
que ter en conta que existen uns topes
máximos de cotización en cada categoria
profisional). De non existir topes aumentaria a recadación por cotizacións. Pero a ist_
o supoño que se oporia a patronal porque

S U B S C R É. B A S E

,,

levaria aumento nos custos laboráis.
Remata esta parte sobre o futuro coas afirmacións de que é necesária unha revisión
periódica do sistema de Seguridade Social, que o acordo ·que se acade conte co
maior apoio posíbel de todo o conxunto da
sociedade, que se diferéncie a modalidade
contributiva -baseada "basicamente" nas cotizacións cun "sistema de re~arto"- da
non contributiva- financiada cos Presu. postes do Estado. A asisténcia s~nitária,
servizos sociais, etc., financiados a meio
de impostes, mais non din se con impostes
directos ou indirectos,
e hai diferéncia de ser • • • • • • • • • •
uns a ser con outros.
E finalmente que se
trata de "garantir un
sistema público de
pensións, xusto, equilibrado e solidário".
Tamén de cara o futuro subliñan a importáncia de "fortalecer as modalidades
de previsión" privadas, complementares: pero "non substitutóri as" das pensíóns públicas.

1. Separación e clarificación das fontes de finan-

ciación. Para separar nidiamente o contributivo
do non contributivo.

2. Constitución de reservas. Se hai excedentes
no sistema contributivo, constituir ·Un fundo de reserva polos efeitos que podan vir como consecuéncia dos ciclos económicos.
3. Mellora das bases. Que as bases de cotización
coincidan co salário real.
4. Financiación dos reximes. especiais. Igualar a

proteción coa cotización, mellor dito ao revés. A
protección é moi superior á cotización. Teríase
que matizar moito esta recomendación,_porque
pode ir en contra do que afirman de "xusto, equilibrado e solidário".

A

No me · ................................. Apelidos ................................................................. .
Enderezo ........................................................... ~ ....... Cod: Postal ........... ,...... ..
Teléfono ............................. Povoación ........................... .. ,.. N.l.F: ................... .
Subscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre a.o prezo de :
Galiza/Estado/Portugal ......... ..7.500 pta./ano ..
..... 3.750 pta./semestre
Europa. ,..................., ............... 9.100
América e resto do mundo .. .. 10.900

· a) Subscricións para o Estado español

O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.) .
b) Para o resto do mundo

O Cheque bancário adxunto
O Xiro lntemácional a noma de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

os DADOS DO B9LETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ....................... ...............Canta/Libreta ....... ...... ...... ............. ..
Titular da Conta ou Libreta .... ..... :................. .............................................................. ..
Nº Sucursal ............... Povoación ...... .. ....................... Província ................................ .
Sérvanse toinar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu neme lle sexan
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra) .
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

A informacipn que paga _a p~n~ _ter

-. ---------.----

7.

Integración da xestión. Por razóns de eficácia.

Evolución das cotizacións. Na liña do Libro
Branco de Delors, que se rebaixen as cotizacións
para que aumente o emprego, pero "mantendo o
equilíbrio financeiro".
8.

9. Equidade e contributividade do sistema. En lin-

• • • • • • • • •

supoñen un volumen
de ingresos superiores
a9s gastos ·
das prestacións
contributivas
qué efectua a
Seguridade Social"

En canto ás 15 "recomendacións" con que remata o informe,
algunhas xa quedaron expostas e só as
enumero.

A NOSA .TERRA.

COBRIR

Simplificación a integración dos reximes especiais.
Recomendan que se chegue a dous reximes:
Traballadores por conta allea e Traballadores por
conta própria.

. 6.

.'As cotizacións

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez-cu·
berta en maiúsculas)

PAGO DOMICILIADO.

5. Mellorar os mecanismos de recadación. Sen
com.entários.

guaxe máis clara, que ,
sen esquecer o principio
de solidariedade, se teñan
en conta as cotizacións
feitas ao longo de toda a
vida.

10. ldade de Xubilación .
Que voluntariamente se
poda prolongar a idade de
xubilación . Neste caso reducindo ou suprimindo a
obriga de cotizar.
11 . Mantimento do poder
adquisitivo das pensións.
Revalorizándoas automaticamente segundo o IPC,
etc.

12. Reforzamento do princípio de solidariedade. En
casos concretos serían :
- Que os/as orfos/as podan
perceber a pensión máis anos. E igual ou mellora
das pensións paa viúvos/as.

13. Mellora da Xestión. Maior control da incapacidade temporal e da invalidez para frear o fraude
existente.

14. Sistema complementar. Reférense aos planos
de pensións, e considéranos como "unha importante fonte de aforro".

Sobre os planos de pensións, ainda que é un tema para máis ampla exposición, quero dicer: 12
Hai que ter en conta os estudos feitos por algunhas organizacións de defensa dos consumidores,
nos que se ve claramente que se ten que ter en
conta a idade e os ingresos antes de facer un plano de pensións. 2 2 Que a dedución na Declaración da Renda dos Planos de Pensións ten tres limitacións en canto ao tope. 3 2 Que as aportacións reducen na base imponfbel, non na cuota
(Exemplo. Aportando 5.000 pesetas ao mes unha persoa que gañe 100.000 brutas por 14 pagas
non vai pagar as 60.000 menos que aportou, só
vai pagar unhas 12.000 menos de Renda). 42 Hai
outros planos de aforro máis interesantes.
15. Análise e seguimento da evolución do sistema.
Que o Governo, o Parlamento e os axentes sociais
sigan a evolución do sistema periodicamente .

Xa para rematar hai que porse diante
deste documento tendo en conta que foi
feito por e con consenso, no que a maioria é direita económica e política (incluindo aqui ao PSOE), e ten unha fonda preocupación "económica" e de orzamento.
Mais, se é certo o que dicia Lenin de que
a causa máis prática é unha boa teoria,
hai un contido de princípios moi positivo:
"manter o sistema público de Seguridade
Social", "melloralo", "sistema de reparto,
xusto, solidário" "loitar contra o fraude",
etc. A cuestión é como se artellan, praticamente, estes princípios. Aqui coido iniprescindíbel que, principalmente, as organizacións sindicais comecen a estudar
e debater o documento facendo chegar
as suas aportacións a onde se toman as
decisións concretas.
Como derradeira cuestión. Non se enfrentan co·tema dós accidentes de traballo.. Será porque están moi presentes as
Mútuas Privadas neste eido? •
Emílio Botin, presidente do Banco de San-

tander, ven de declarar que debe desaparecer o actual sistema, público e de reparto obrigatório, por outro duplo: un público
-non obrigatório- e outro privado. E cada quen escolla o que mellor ne· pareza...
Eis o i:::omezo da privatización da Seguri..dad~ Social.
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CONFLITO NO SERGAS

Sanid~de decide non aplicar o Plano·de Urxéncias Extra-hospitalares,. nalguf1s concellos

Romai cede
• MARIA ALONSO

Logo de_ocuparse da
redacción do Plano de
Urxéncias Extrahospitalares, de intentar
conseguir o apoio-sindical
e social para o mesmo, e
de apresentar
·publicamente o seu
contido como un
importante logro para a
sanidade, Romai· Beccaria,
decide recuar diante das
presións políticas dos
alcaldes do PP.
Os 40 alcaldes lugueses anunciaron xa que a povoación non
ten nada que temer porque o
Conselleiro accedeu a sacrificar
a uniformidade da política sani tária en ara s de non perder o
apoio político , corhprometéndose a non substituir na província
o sistema actual de gardas localizadas polos chamados "pontos
de atención conti nuada" (PACs)
do Plano.
·
Coa decisión de Romai Beccaria, inducida polos alcaldes que
temen perder apoio popular se
permiten a desaparición dos
consultórios médicos nalgunhas
povoacións para despo ~s concentralos en servizos sanitários
de ámbito supramunicipal, ábrase na sanidade galega un grave
período de incertidume e ráchase unha das poucas posibilidades de desenvolvimento dunha
política sanitária autonómica: As
informacións difundidas polos
poderes políticos implicados fan
pensar que o que agora vai acorrer é que o Plano de Urxéncias
Extra-hospitalares só se vai aplicar naquelas localidades que
non protesten . Pola contra, os
municípias lugueses, alomenas
cuarenta , manterán o arcaico
sistema de atención urxente baseado nas gardas localizadas
de médicos e enfermeiras.
Diversas fontes consultadas entre os profisionais sanitários
apontan que a rebelión non fixo
máis que empezar e que cabe
dentro do posíbel que outras localidades que non apoian o plano sigan o exemplo das de Lu-

áS presió·nS dos alcaldes do PP

go. Neste caso, que \
·afectaría sobretodo a
povoación pequenas
que non cumpririan
as condicións para
se converteren en
sedes dos PACs,
Romai Beccaria non
tería máis remédio
que consentir e acceder ás suas pretensións como fixo
cos cuarenta municipios lugueses.

\

Política clientelar
O deputado do BNG
Guillarme Vázquez
amosou a sua incredu lidade tras coñecer a decisión da
canselleira e manifestau que este feita
supón "substituir a
política de governo
por unha política
clientelar baseada
nos intereses individu ais dos alcaldes
do PP".
Sobre as consecuéncias que se derivarán A rebelión pódese estender aoutros concellos. Na fotografía, Centre;> de Saúde de Chapela (Redondela).
A. IGLESIAS
da falta de uniformidade na deseña das actuacións
os profisionais vérense na abri- r----------------~--~----------~-----------------,
sanitárias en Galiza, Guillarme
ga de manteren gardas localizaVázquez salientou que en princídas durante 15 dias seguidos e
pio "ábranse as portas para que
con posibilidades moi limitadas
o novo sistema de urxéncias non
para turnárense nos fins de sese aplique tampouco noutros símana. A concentración de profitios e córrase o risco, portanto,
sionais nos .PACs· permitiríalles
de que o modelo non prospere
sábel do PP está a desemO peso político dos alcaldes
facer menos gardas e suporia
en definitiva".
peñar unha complicada tareunha compensación económica
do PP de Lugo, liderados polo
fa de "equilibrista" na que inpresidente da Deputación,
palas mesmas.
tenta, por riba de todo , evitar
Concellos rurais e urbanos
Cacharro Pardo, non é novo e
mobilizaci<;>ns, protestas e reNo outro lado atópase o persoal
non afecta por vez primeira
O proxecto de reforma da atenbelións públicas de dirixendeenvolvimento dunha política
que actualmente forma. parte
ción urxente extra-hospitalar
tes íocais que podan ser in· autonómica global. Compre
das poucas equipas de atensuscitou diferentes reaccións
terpretadas como unha mosción primária (EAP) que están a
lembrar os impedimentos que
entre os profisionais da sanidatra de falta de unidade que
funcionar nas cidades e que teeste colectivo puxo para evitar
de pública, dependendo do seu
existe nas filas do partido.
ñen medo de que a estruturaa implantación do Plano de
vencellamento a centro ubicaComarcalización deseñado
Outro exemplo deste difícil
ción da atencións nos devandidos no rural ou en localidades
equilíbrio. é a maneira de
tos pontos de atención contipola Xunta.
urbanas. Fontes sindicais saafrontar a reforma da Atennuada signifique o desmantelalientaron que a notícia da paralición Primária. O conselleiro
Neste sentido Guillerme Vázmento das equipas, que se pusación da reforma ·na proví ncia
ten repetido en numerosas
quez do BNG apontou a posixeran en marcha xa na época
de Luga é un claro motiva de
ocasións que aplicará o Dede xestión directa do lnsalud co
bilidade de que Cacharro Parpreocupación entre facultativos
creto "se os profisionais quedo "governe unha Comunidaobxectivo de superar o modelo
e enfermeiras rurais, que miraren e están de acordo co seu
de Autónoma de Lugo e leve
dos tradicionias centros de saúban no Plano a única posibilidacontido".
a cabo asi nela as políticas de
de. Tanto a CIG como o BNG
de de mellorar as condicións de
sanidade, territoriais, etc., que
comparten os seus temores,
traballo que suportan na actualipolo que exixen o mantimento
Guillerme Vázquez asegulle peten".
dade, especialmente nas zonas
dos EAP que e_
stán en marcha ·
rou que está de acordo en
da alta montaña, a consecuénasi como o vencellamento da ~ Por outra banda, non deixa
que todas as medidas que
cia da falta de meios, a disperreforma das urxéncias nun pro- 1 de resultar estraño que o Gose vaian a adoptar se comusión e· a orografía. Dase a cirxecto global de reforma da 1 - verno do PP reaccione de
niquen e mesmo se negócunstáncia de en moitos casos
cien cos afectados, pero "o
xeito tan dispar a feítos simiAtención Primária. •
lares que consisten na rebe- . que non é normal é que,- un- ~
ha.vez aprobadas e consenlión ás directrices políti~as
suadas coas forzas sindicais
emanadas pala Xunta. Así,
e sociais, deixen de aplicarcontrasta notabelmente a
se pola presión dalguns". No
"amabilidade e comprensión"
fundo desta forma de acdemostrada por Romai diante
tuar, asegurou, "agáchase o
da negativa dos alcaldes a
escudo de Galiza,
desinterese de Romai por
apoiar a reorganización das
desenvolver o modelo saniurxéncias coa reacción furideseñado por Castelao,
tário".
·
bunda desatada contra os dirixentes políticos do municíagora en insígnia.
pio de Cerceda que non es-_ Polo que atinxe á reacción
suscitada entre os alcaldes
tán disposto a aceitar as conpola proposfa de criar pontos
dolicita a
s ecu enci as que para o seu
de atención continuada, meterritório t~rá a aplicación do
que desexes ao teléfono
llar dotados tanto en canto a
plano para o tratamento de
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
meios técnicos coma respeiresíduos .
to aos recursos humanos , o
1371 36200 de Vigo. .
De todas maneiras , e sff se · BNG considera que ten a
sua explicación "na cazurraanalisa a traxectória política
ria destas persoas , que tede Romai Beccaria a frente
Envia o importe total en selos de correos
ñen demostrado en numeroda Consellaria de Sanidade
sas ocasións un conceito lodesde que se produciran as
cal ista completamente equitransferéncias das compeP.V.P. 200 PTA UNIDADE
vocado , máis que na mellor
téncias sanitárias , chégase á
ou pior atención sanitaria". +
conclusión de que o respon-

Co111unidade
·Autónoma de Lugo
ªº

O

cantidad~
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QACORDO DA NAFO

a p~otección dos barcos naquela_pesqueira
Unanil'.11idade na Comi~,ión
Permanente da u·E sobre
a obxección á cuota de fletán
Preocupa

.

.

,M obilidade e
promoción social

• SEVERINO XESTOSO

A Comisión de
MANuEL CA.o

Representantes
Permanentes
(COREPER) da UE
resolveu á ultima hora· do
Martes obxectar s cuota
de fletan que forzara
Canadá na Nato, o 1 de
Febreiro. Holanda e
Inglaterra respaldaron a
decisión e so Alemaña se
abstivo por falla de
información. A comisión
Europea poderá aprobar a
resoludón sen que teña
que ser refrendada polo
Consello de ministros.

Michio Morishima consideraba unha característica da sociedade
xaponesa-corifuciana o feito de que "a posición social dunha
persoa decídese puramente de acordo á educación recebida"
contrapóndoa á sociedade burguesa ocidental na q'ue "a colocación social da persoa ven decidida polo diñeiro da sua família".
Ainda que, na prática, a mobilidade social resultante non sexa
moi diferente nun caso ca outro, si que é moi distinta a dinámica
social e económica que induce. Máis recentemente, investigadores dos EEUU concluiron que habia unhas características biolóxicas que poeian explicar as diferéncias económicas e sociais
entre razas e grupos culturais. Asi, por exemplo, as ·diferéncias
entre negros e brancas -e tamén ultimamente entre homes e
mulleres- terian raíces biolóxicas, só modificábeis, quizá pala
enxeñaria xenética, e non tanto nas estruturas polftico-sociais,
nunha determinada distribución dos recursos económicos, nun
sistema educativo e de valores que pode ser diferente, etc ...
Nas sociedades democráticas o consenso social básico garante
a igualdade de todos .diante da [ei, a non discriminación por razóns de nacimento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquer outra
condición ou circunstáncia· persoal ou social. Sendo isto asi non
podería haber casos de colectivos inteiros afastados do progreso social e de determinados ámbitos da vida política e económica que teñan como característica comuna pertenza a algun gurpo étnico, relixioso, político, etc. Pois ben, por algunha razón , en
·
Galiza non é fácil atapar persoas que de primeiras deno- - - - - - - - ten o seu caracter de galegas
nas escalas superiores da
sociedade: Administración
pública, meios de comunicación, empresários, universidade, clero , servizos médicos , comerciantes, etc. Mesmo as institucións nadas ao
abetro do proceso autonómico están hexemonizadas , até
agora, por persoas que combateron, ignoraron ou renunciaron ás características máis
próprias ,da ·Galiza como é o
idioma. E moi difícil atoparse
nas altas instáncias de poder en Galiza con persoas que utilicen
o galega éomo idioma normal de comunicación . Tal pareceria
que os galegas non son admitidos nesas instáncias por algun
sistema perverso non explicitado e inconfesábel ou ben que son
unha espécie de raza inferior incapaz de acceder a determinadas profisións especializadas e cun certo poder de decisión. A
mobilidade e promoción social dos galegos en Galiza atópase
con atrancos que, surprendentemente , desaparecen cando o
galega como indivíduo actua e exerce como cidadán noutras sociedades do ancho mundo.

O procedemento de obxección,
pode establecer unha cuota autónoma que oscilará entre o
75,5 e o 69 por cento das capturas máximas permiHdas, que
Bruxelas asume.
En· realidade a segunda destas
cantidades axudaria á unanimidade necesária, pero os armadores de Vigo lémbran que o
75, 7% é o resultado de aplicar o
princípio de estabilidade relativa
nos últimos tres anos e que case 2.000 toneladas de diferéncia son moitas se se ten conta
de todo o que se perdeu.

'A promoción
social dos
galegas en
Galiza atópase
con atrancos"

Reacción serodia
Do fletán dependen máis de 16.000 empregos.

A. IGLESIAS

Ainda que tarde, confíase nunha
Xosé Ramón· Fuertes, tan só unpor carta hai case que un mes.
reacción da Unión Europea. A
has horas antes de celebrar a
Canadá fóiselle a man nas suas
sua xuntanza en Br.uxelas o CoA axenda desta xuntanza ten
pretensións. Ainda que exerceu
mité de- Representantes Permaademais outras cuestións, entre
insistentes presións sobre o
nente comunitário.
elas pedir unha xestión política
acordo do Airbus, baixo ameaza
directa diante dos Estados co·de descolgarse do proxecto, e fimunitários máis proclives ás texo por convencer ;::¡ Inglaterra e · Poderia suceder que apesar de
todos os indícios, a proposta fose
ses canadianas, que, explicando
Alemaña para que se opuxesen
a nasa realidade pesqueira e sóáo procedemento de obxección, _ aprobada por "maioria cualificada". Neste caso o Estado español
cio-económ ica, trate de contrao recorte da pesqueira desde
non podería esperar ao Consello
rrestar cara o futuro as accións
46.000 toneladas á 3.400 non
de Pesca do dia 6, e teria que
do país da folla de pradairo.
podia progresar. O governo casolicitar que se celebrase antes
nadiano tamén aagou con tomar
do dia catro de abril, xa que se
Por outra banda está o da necedecisións que ferisen o equilíbrio
non pasarian máis de dous mesária campaña de investigación
dentro do consello da OTAN . A
ses da entrada que poda contrarestar os dados
decisión canadiaoficial da proposmanexados .polo Canadá, pois
na de reservarse
ta canadiana e toas informacións que obran no
máis do 50% do
do seria inútil.
poder dos armadores galegqs
-TAC dunha espé- · Agárdase que
par~cen indicar unha recuperacie que se captuo Canadá
Fronte a estas
ción moi importante dos peixes
ra e se dá por toestá o
planos, en especial da platixa,
ra das 200 millas,
reaccione da piar posicións
Canadá, que se
no caladoiro, e cbnsidérase da
fai tremer os prinespera e teme
máxima importáncia ter dados
cí pi os do direito
forma posíbel,
que reaccione da
fiábeis para nas reunións _da
internacional do
polo que se está . piar forma posí- NAFO (en Xuño ~científica e en.
mar.O pretexto
bel contra os noSetembro a política) poder aprede ser país ríbeía prepara a
so s pesqueiros,
sentar as conclusións precisas.
reño non mellara
polo que se agar-·.
tan desmedida
protección
da con grande inSó asi, cunha acción dupla de
pretension:
terese a xuntanpolítica e investigación, poderán
da flota
zá do próximo
evitarse os contí nuos sobresal"Non estou preoLuns no Ministétos para esta frota.
cupad o co que
rio de As .u ntos
poda acorrer en
Exteriores, onoe
Mentres Asuntos Exteriores, a
canfo á obxeco sector empresarial será receSecretaria Xeral de Pesca e o
ción, pois penso que isto vai
bido polo Secretário de Estado . Instituto Oceanográfico deciaen
sair adiante. O que si me preoas liñas a seguir, nos peiraos
cupa é o futuro e ver como se .para as relacióris coa Unión Euro pea , e onde entre outros
galegas comeza a conxugarse o
lle vai emendar a plana a todo
asuntos se definirá a protección
verbo "diversificar", qüe en calisto, pois chegouse demasiado
da frota pesqueira naqúelas aulonxe", sinala o xerente da Cooquer caso sempre será mellar
gas, algo que se solicitara xa
perativa de Armadores de Vigo,
que o odiado "reestruturar". •
{

'

(

Dise que "ir de galega en Galiza significa máis atrancos e dificuldades", e a realidade social parece confirmalo . A mobilidade e
promoción social nunha sociedade democrática ha de cumprir uns
requisitos mínimos de xeito que se faga realmente efectivo e com patíbel o exercício dos direitos individuais como persoa cos direi.tos colectivos conio povo. En Gal iza existen mecanismos que
obstaculizan a mobilidade inter e intraxeracional incompatíbeis co
respeito aos direitos humanos e que mesmo. son disfuncionais a
respeito do desenvolvimento económico e social do noso país.+
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ANTIMILITARISMO

1 '

Críticas á colaboración da Universidade de Santiagb coa PSS

~

.

1

Desculpen, estamos a explotar obxectores de·conciéncia
aos obxectores baixo tal réxime.
191,Jal solución se adoptará en
relación aos pastos que a Enti. dade . facilite unha comida por
xornada de actividade".

•PAULA CASTRO

Baixo o lema do titulo, o
colectivo antimilitarista
acaba de lanzar unha
campaña de · ·
sensibilización contra a
criación de postas de PSS
(prestación social ·
substitutória) na
universidade de Santiago.
Consideran que a
Universidade colabora na
lexitímación do actual
sistema de PSS coa
connivéncia do sindicato
AUGE, favorecendo
ademais que este coloque
aos seus obxectores en
postas tan privilexiados
como o próprio sindicato.
Denúncian , tamén, a
concesión desde Madrid
de prazas supostamente
aleatórias para pastos que
exixen grande
especialización.
Desde o 15 de Decembro do 94
comezaron os obxectores de
conciéncia a cumprir a prestación nos postas ofertados polo
novo reitorado. Pero foi durante
o mandato de Ramón Villares,
anterior reitor da Universidade,
cando se aprobou por maioria
do claustro a proposta apresentada polos membros de Auge
de criar prazas destinadas a este fin. "Daquela non se levou á
prática porque ao reiterado non
lle conviña a oposición dos
CAF", afirma Ozo, membro do
Colectivo Antimilitarista, "e
aprazouse para o seguinte, que
si o fixo".
1niciáronse de contado os trámites pondo a disposición da
OPSOG (Oficina para a Prestación Social dos Obxectores de
Conciéncia) en Madrid, vintecinco prazas para realizar a
PSS na própria Universidade.
"A equipa reitoral tiña duas opcións, quitar pdstos de traballo
ou inventar prazas fictícias en
postas antes inexistentes, tal e
como decidiron finalmente",
asegura Ozo.

Os requisitos para acceder ás
prazas de PSS son os sinalados
pola entidade colaboradora,
neste caso a Universidade. Se o

Segundo este sexto ponto das
estipulacións, o obxector pode- ·
rá rematar os seus estudos na
Universidade cos ,gastos pagos
mentres. que aqueles que non
realizan a prestación na Universidade, tanto porque non
cumpren os requisitos especificados pola entidade-universidade como porque non fan a
PSS, ou mesmo por seren mu- .
lleres, terán que costearse os
gastos ocasionados polos seus
estudos.
·

Prestacionistas de AUGE
Ao dicer dos membros do.colectivo antimilitarista, resulta ainda
máis irregular, a adxudicación
de 1O prazas para apoio de in-

formación, asesoramento e promoción do asociacionismo estudantil -e de actividades deportivas. "Cinco dos dez obxectores
~
~

Cf.

.ffJ
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~

que fan a prestación nestas prazas están destinados r.a Asociación de estudantes AUGE, e
tres deles son membros do· próprio sindicato", comenta Ozo ,
"está claro que as prazas criáronse para eles".

Ramiro Paz, portavoz antimilitarista.

solicitante de destide investigación
no non cu mpre os
sobre floracións fidevanditos requisitoplantónicas tóxitos non poderá accas e/ ou nocivas
na comunidade auceder á praza . Por
tónoma galega. O
iso os membros deste colectivo considecolectivo considera
Tres membros de AUGE cumpren
que a estas prazas
ran que houbo unha
a Prestación Social no seu
parcialidade palpánon pode optar calq uer obxector por
bel na adxudicación
próprio sindicato.
puro descoñecidas mesmas, afirmento da matéria,
mando tamén que
concluindo que "na
"non se destinou
maioria dos casos
xente para as praas prazas serven
zas senón que se
para que os doutocriaron prazas para
mesmos e cumprir ademais os
randos cumpran a prestación
a xente que cumpria uns deterrequisitos .estabelecidos pola
mentres rematan as suas inminados requisitos".
entidade. lsto resulta discrimivestigacións".
natório para os demais soliciComo monstra desta parcialidatantes", asegura Xurxo CerdeiPero ademais estes doutorande apreséntase o feíto de que
ra, obxector.
dos pódense beneficiar econonon se asinara o Concerto de
micamente río seu periodo coColaboración coa OPSOC até o
7 de Novembro de 1994, incororno exemplo sinálase a ofermo prestacionistas, porque seta dun posto para colaboración
porándose os primeiros prestagundo se estipula no concerto
en actividades de investigacionistas tan só un mes desuniversidade-OPSOC, "sera obxecto de compensáción econópois . "Os que se incorporaron
ción para o desenvolvimento
en Decembro tiñan que saber
de compostos antitumorares
mica modular o aloxamento e
manutención a cárgo da Entidada existéncia destes pastos paou as duas prazas a ocupar
ra solicitar o seu destino nos
por prestacionistas en tarefas
de, naqueles
postas asignados
.
.

De calquer xeito, con esta campaña , o colectivo antimilitarista
non pretende criticar aos obxectores que optan a estas prazas
se ·consideran que é a mellor
opción posíbel senón á institución universitária. Pola contra o
que pretenden é presionar á
Universidade para que se defina ao igual que fixeron as universidades de Navarra e Euskadi en contra do servizo militar
obrigatório e da PSS. "Colaborar coa PSS implica lexitimar o
actual sistema de mili e o castigo aos que se negan a facela",
afirman , "e se entendemos a
PSS como un traballo social este deberia ser voluntário e nunca obrigatório".
As medidas de presión adoptadas diríxense a· reducir, cada
vez máis, o número de prazas
para que non teñan destinos onde enviar aos · obxectores, e
"cantas menos entidades colaboren menos sítio haberá para
colocar aos obxectores", conclue Ramiro Paz, membro do
coléctivo.+

DEPORTES POPULARES

Galiza gañou o Iº Campionato lntercontinental de Bolos Celtas
•R.D.C.

duas beiras do Atlántico.

Entre os dias 5 e 23 do' presente mes de Febreiro, desenvolvéronse entre Buenos Aires e
Montevideo unhas xornadas especialmente adicadas ao antergo xogo do denominado bolo
celta. N'as duas capitais do Rio
da Prata déronse cita os xogadores e a masa social dos vários centros do Val Miñor e Astúries aló presentes, acadando
non só unha maior promoción
desta modalidade de bolos, senón propiciar á vez un emotiyo
reencontró entre familiares e
amigos residentes en ambas as

Durante o xantar de confraternidade oferecido ao remate do
campionato, tanto Xosét Rodríguez Domínguez, representante
da selección miñorana e da Federación Galega, como o presidente do Centro Deportivo Social "Val Miñor", e o ·Conselleiro
Laboral da Embaixada de Espa·ña na capital uruguaia, coir:icidiron en avaliar exitosamente este
1º torneo internacional, acordando asemade qar continuidade
aos encontros, tanto en localidades da Galiza e España, como
nas da Arxentina e o Uruguai. •

·1) Centro Val MiñÓt- M9nt(3video~
2) Cír~ulo Val fv1iñor - 8úerios Aires
· G);Ge~tto GáliCia - Buenos Aires :
()h.iQ~ c:Je Boto~ de Bueno? A~r$s
5} Cer¡itroAsturi.ano - Buenos Aires.
6) Qeóti:q 'Carigas deNarcea - Buenos Aires
7) Selfcd~n ·G~lega - (da _Fe.d,. Gal.). ;
.

M

Cus1f,¿AcioN

FlNAL ·

É:QUIPAS

1")'Angál Paz - Lfrugp~i (4tm bolos).
. 2}'Miguel Rodrígúez- Galiza (448 bolos).
3)Roba~o paz~ Uruguai(418 bolos).

1) Federación Galega "A" (2.690 puntos).
2) Centro Val Miñor "A" .de Montevideo (2666 puntos).
3) 'Centro "Val Miñor'' "B" .de Montevideo (2611 puntos).

P.OLÍTICA AUTONÓMICA

Xan Fernández,
ex conse.lleiro .d e lndústria e candidato independente por Ferrol

'Estou disposto a negociar a deputación con calquera'
•XAN DOVAL

\

Non é home que pase
desapercebido. Din os
· inquér!tos que é coñecido
por máis do 90% dos
ferroláns. Tampouco morde
a língoa: "eu cantolle as
coarenta a todo o mundo.
Teña ou non razón". Despois
de anunciar a presentación
dunha candidatura
independente por Ferrol,
debido ao seu forte
enfrentamento con Romai
Beccaria, ao que acusa de
manexar ao PP galega,
afirma que, se do seu voto
depende, a presidéncia da
Deputación coruñesa
poderia ir a calquer partido.
Dependerá unicamente "do
que lle oferezan a Ferrol".
Con todo, non renúncia a
ideoloxia que mantivo até
agora, nen ao seu aprécio
por Manuel Fraga.
Houbo algunha ·resposta por
parte do partido ás suas palabras de que se explicaban por
que non se convocaba o congreso de Ferrol vostede mudaba a sua atitude"?
Xa dixen que a sua resposta ia ser
non sabe, non contesta. Ninguén
do partido explicou nada polo de
agora. Hai unha petición por parte
do comité anterior, convocando a
xunta extraordinária, para que se
celebre o congreso no que calquera poderia apresentar as suas
candidaturas. Posteriormente
criouse unha xestora, sen necesldade. Transcorreron os seis meses, .que estatutariamente concede o comité provincial , sen convocar o congreso , que era a única
razón de existéncia da xestora.
Po.lo tanto xa hai unha xestora que
está invalidada, e a partir deste
momento todas as decisións son
tomadas polo comité executivo
provinc!al, dirixido polo señor Romai. Queda claro que non hai motivos para non respeitar o funcionamento estatutário do partido
agás un: Romai é o que manda, e
o seu dedo irifalíbel é o que nomina ás persoas sen contar coas bases. Pero non só en Ferro!, estou
a referirme tamén ao Senado, ao
Parlamento galega ou Deputación
Provincial. Que explique á cidadania como é posíbel que nen Santiago, nen Ferrol teñan representantes na Deputación.

Falou Manuel Fraga con Romai
para solicitarlle a convocatória
do congreso en Ferrol? ·
Durante tres anos eu viñen avisando ao partido sobre o que poderia suceder. Durante os cinco
anos que levo en política non conseguin talar nen un minuto con
Romai, mália terllo solicitado máis
de cen veces. Incluso o presiden-

te da Xunta instou a Romai durante máis de dous anos para que talase comigo e que se convocase
o congreso do partido en Ferrol,
sendo imposíbel conseguilo. Cando empecei a talar publicamente
da situación mantiven unha entre. vista particular co señor Fraga para dicerlle que de tacerse corigreso en Ferrol eu retiraba a miña
candidatura como
independente.

utiliza o señor Romai para afirmar
que se leva mal o PP en Ferro!. A
Fraga ·e Romai apresentáronselles
sinaturas do 80 por cento dos afiliados para solicitar un congreso
do partido. Que pasa? Que non
vale a opinión da maioria. ·

Recebeu algun tipo de ameaza
solapada sobre posíbeis repercusión s negativas nos investimentos da Xunta
en Ferrol no caé o que
so de conseguir
non só
a alcaldia?

Ainda qu,e os esta- 'Romai
tutos din que Romanda,
m~i, como presi. dente do comité
en Ferro!, tamén Non recebin ninprovincial, é o responsábel na congunha ameaza e
no Senado,
vocatória do conademais ese non é
greso en Ferrol ,
no Parlamento e o xogo en democrácia. Non se me
está a pór en enna Deputación"
tredito o poder de
pasa pola cabeza
Fraga, ao non .ter
que porque haxa
en canta as suas
unha candidatura
solicitudes, máis
independente se
cando Romai e
ille ao concello.
. Raxoi apontáronse o tanto da volta
Agás disto, xa veremos cantos son
de Fraga a Galiza para apresentaros votos desta candidatura. Pode
se á presidéncia da Xunta.
ser que a sua participación sexa
chave na Deputación para dar a
A autoridade plena tena Fraga. A
uns ou outros a presidéncia do orrazón de que viñese Fraga a Galiganismo provincial. Haberá que ver
za só a sabe Fraga. O que digan
se non hai que negociar igualmente
os persoeiros que andan sempre
a alcaldia da cidade. Este é o xogo
ao seu rebufo, eu póñoo en entreda política.
dito. Hai moitos persoeiros que de
xeito continuado din que cada
Con que forza política estaria
cousa que Fraga tai ben é· porque
disposto a pactar na Deputaalguén . o aconsellou e todo o que
ción'?
moitos tan mal é por imposición do
presidente. O único responsábel
Con calquera. De tal xeito que sudo que acontece en Ferro! é Ropoña o maior beneficio para Ferrol,
mai Beccaria, o único inimigo da
por riba de calquer partido político.
democrácia nesta cidade. O seu
dedo infalíbel é o que buscou a 16
Quen son os integrantes da
mercenários en Ferro! para ocupar
sua candidatura independente?
cargos, sen ter consultado ás bases. Os afiliados de Ferro! estarían
Neste momento estou eu só. Non
encantados de poderen nomear
teño ainda nen un só candidato
aos seús representantes. Hai tan
desas listas que estea afianzado.
só dez ou doce personas, con influéncia no partido, que desde hai
Romai utiliza o partido
quince anos lévanse fatal, e que
xeran conflito. Estes son os que
Parece que Romai está inten-

tando controlar a maior parcela
posíbel na carreira cara a s_
ucesión de Manuel Fraga.
El ten unha forma caprichosa, persoal de facer política. Os afiliados
dos partidos serian domésticos
aos que se utilizaría para pedir o
voto. Ten unha série de sucursais
para actuar co partido coma se fose património persoal seu. Pero
un partido non é a finca dun señor
porque ocupe un cargo. Práticas
como esta dán lugar a que o pavo
español considere á clase política
como a considera:

Ten recebido moitas mensaxes
apoiando a sua iniciativa. Por ·
exemplo, a do alcalde de Somozas, tamén descontento coa
actuación do partido.
Recebin moitas chamadas. Unha
elevadisima porcentaxe dos militantes do PP en Ferrol non querian verme fara do partido, eu diria que case que o cen por cen. O
que fago é por unha involución
democrática do partido , non porque eu cambiase de ideoloxia.·

O futuro de Ferrol
Como lle sentaron as palabras
de Romai anunciando que haberia surpresas na candidatura
do PP para as municipais nesta
cidade e aos poucos dias informase que Mário Villaamíll, con
quen traballou vostede en numerosas ocasións ia de segundo nas listas?

Hai anos que vostede afirmaba
que nun futuro próximo Ferrol
colleria a costa abaixo. lsto dicíallo aos comerciantes da cidade.

Os partidos políticos non se enteir a ron . Menos mal que Xaime
Quintanilla deixou ben claro que
Ferrol é a única cidade que ve
Eu non invitei a Mário Villaamill
descender a sua povoación . Non
para vir na miña
queren aceitar
candidatura, apeque o paro en Fesar de que el dixerro! é o dobre da
média na Comus e que me tivo 'Amín
que dicer que non.
nidade ; que hai
non se me
máis de cinco mil
O primeiro desa
regulados . Non
recoñeceu
lista popular,
se quere aceitar o
Xan Blanco Rouelevado índice de
a
presunción
co, pertence ao
alcolismo e droOpus Dei, ao
godependéncia ;
de inocencia"
igual que Romai,
que a autopista
e outros destanon comezou ;
cad os ·líderes
que irnos quedar
afins ao presisen a planta de
dente provincial do partido.
gas senon loitamos; que boa parte das casas están abandoadas .
Nos cinco anos que levo en política
A xente sabe que aqui non hai
non me teño inteirado de nengun tiposibilidade de traballo para os
po de actuación da Obra no meu
seus tillos .
entorno e talar de que a Obra pode
estar detrás do de Xan Blanco ...
Cal é xa que logo o seu prograDesde logo eu non teño probas.
ma?
Detrás disto está Romai, que o elexiu, ao igual que ao número dous,
O governo central ten o o 90% da
a Villaamil, que tamén seria elexido
responsabilidade do que acontece ,
polo dedo infalíbel de Betanzos.
por ser Ferrol unha cidade criada
por e pa~a o Estado. Ternos que
procurar un norte para a cidade .
Hai que eliminar o resentimento
que existe. Abonda xa de enfrentamentos entre a Mariña e a xente
de Bazan, entre a xente de Bazan
no , cando hai países cunhas
e a de Astano ... lsto dase porque
cuotas duas ou tres veces supeexiste unha estratificación que ven
rieres ao seu consumo interno.
desde hai moitos anos, herdada da
Defendo neste sentido a política
vida militar. Nós propoñeremos a
de Fraga para lograr unha maior
unión dos ferroláns para loitar pala
participación das
cidade.
Sempre tívemos a desgrárexións na políticia de elexi~ mal os nasos repreca europea , en
sentantes e asi nos vai.
Estrasburgo e

r-------------------------------·-----------------------------------------------,
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As cuotas da U.E. son malísimas para Galiza'
Que opina da política do INEXGA subvencionando a grandes
empresas xa rendábeis?

construción e un 50 _por cento
no sector servizos, pero de calidade e ben prestados.

Un pode rematar crendo que
sen asociacionismo forte é moi
difícil facer unha política industrial que trate a todos por igual.
Entón pode ser que axudando a
aquelas grandes empresas con
grande capacidade de empuxe
veña a xerarse unha potencialidade de arrastre doutras empresas menores, que complementan a actividade destás grandes
compañías. lsto non quer dicer
que non se poda facer a outra
política sectorial. Galiza haberia
de tomarse moi a sério o fomentar a política das tres consel l arias investidoras, agricultua, pesca e indústria, mantendo o esforzo en infraestruturas
básicas. Teríase de. chegar a
unha' ocupación do 25 por cento
da povoación en indústria, un
quince por cento en sectores
primários , un 16 por cento en

A Unión Europea coa negociacic.)n das cuotas
foi positiva para
Gal iza?

'Coincido .

As cuotas de
Bruxelas. Galiza
con- Beiras cando poderia, en duas
mercado· marcadas pala Unión
.ou tres décadas.,
di que nos
Europea son madeix.ar de ser
lísimas para Galisubsididada pasectores
nos
que
za, por mor duhra converterse
ha má negociaen comunidade
produce Galiza
ción. Resulta que
con superavit.
en exceso tratan Por ex-e m p 1o ,
aí coincido con
Beiras cando di
de reconverternos" ~~(ud~ea - ~~~n~~
que nos sectores
nos que produce
dade de levar e
Galiza en exceso
traer as mercatratan de recondorias -non .só
verternos. Parede Galiza....:..._, por 1
ceria feíto adrede. Ternos leite
barco cara a· Europa e desde . :
de calidade en cantidade , e a
Europa, se, en moitos casos, 1
cuota que se nos marca non
sairia maís barato que facelo :
serve nen para o consumo interen camión polas autovias. +
:
1
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'Hai cousas que fixen mal'
Desde que entrou en política xa
foi protagonista de vários escándalos, como o impago a Facenda e acusación de quedarse
con 400 millóns da Cooperativa
de Cobas, a sua _parróquia natal.
Hai causas que fixen mal. Eu realicei todas as declaracións e non
habfa máis que premer un botan
para saber cal era a miña débeda. Non había ocultación. Paguei
a débeda e a correspondente penalización. Por isto estiven dous
anos no _candeleiro. Son os políticos, e un determinado xulgado de
Ferrol os que obviamente non .se
comportaron de acordo coa leí .
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Patriotas pbrt_o rricanos
nas cadeas dos EE UU
Quince independentistas portorricanos, entre eles seis mulleres,
padecen torturas físicas e psicolóxicas en cadeas dos Estados
.Unidos. O semanário GRANMA INTERNACIONAi.. dá canta da visita aCuba de do Advogado Luis Nieves Falcón, que está a denunciar por .
todo o mundo os sistemas de tortura que as autoridades
norteamericanas aplican aos nacionalistas de Borinquen nas
cadeas. "Os presos están en pésimas condicións carcerárias e son
obxecto de prácticas sistemáticas de rexistos nos que os abrigan a
espirse totalmente. Trátase de Haydée Beltrán, sentenciada a cadea
perpétua; Luis Rosa •. sentenciado a 105 anos; Ricardo Jiménez e
·
Carmen Valentin, a 98; AliGia Rodriguez, a 85 e a súa irmá Ida Luz,
a 83; Carlos Alberto Torres e Adolfo Matos, a 78; Osear López·
Riveira, a 70; Elizam Escobar, a 68; Dylcia Pagán, a 63 e
.
Alejandrina Torres, Edwin Cortés e Alberto Rodríguez a 35. Outro
preso sen condea firme é Juan Segarra. Estas persoas, integradas
en organizacións legais ou clandestinas que avogan pala autodeterminación e independéncia do seu país, foron detidas entre
Abril do 80 e Xuño do 83. Case todos foron condeados baixo
acusación de conspiración sediciosa para derrocar pala forza á
autoridade norteamericana que existe en Porto Rico desde a
ocupación da illa no 1898.Nieves Falcón considera que as condeas
son desproporcionadas. Por éxemplo, un membro da organización
racista Ku Klux Klan, ao que atoparon un arsenal nun camión, foi
conoeado a cinco anos e saiu da cadea ao ano. A prensa
norteamericana garda silenzo absoluto sobre a situación destes
presos políticos. Nieves Falcón quer recoller 600.000 asinaturas en
todo o mundo para mandar á Casa Branca.+
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Exclusións maiores
Xosé Luis Méndez Ferrín felicita desde a sua coluna do FARO DE
á TVG por prescindir do programa Palabras Maiores.
"Programa que dirixia e presentaba non precisamente a versión
galega dun Larry King da CNN, paño por caso, senón Carlos Luis
Rodríguez, o xornalista do Sistema que asocia Fr~ncisco Vázquez,
Fernández Moreda e Xerardo Estévez coa Xunta de Fraga lribarne.
Ademais de se tratar dun programa prasma e pouco lucido, a
Palabras Maiores só tiñan acceso as persoas de confianza do·
Sistema. Todo o que cheirase a esquerda intelectual, a
nacionalismo obreiro, a galeguismo crítico,· era mantido á marxe.
Co cal, un bon número de persoas dotadas para pronunciaren
palabras realmente maiores en galega non comparecian no
programa nin estaba previsto que o fixesen. Non deberia
extrañarnos isa, pasto que, desde hai anos , Carlos Luis Rodríguez
viña mantendo na súa columna xornalística unha monótona
campaña coritra Xosé Manuel Beiras e contra toda a cultura
nacionalista( ... ) Na realidade, Carlos Luis Rodriguez está a seguir o
destino dos grandes obsesos do anti-galegu ismo do pasado .
¿Quen se lembra hoxe dun Emiliano Iglesias, virulento contradictor
parlamentario do Partido Galeguista? ¿Ouen do crítico Couceiro
Freijomil que ridiculiza a Otero Pedrayo, a Cunqueiro e a Manuel
Antonio?. Ninguén se recorda xa dos artigos de Vicente Sierra
contra Alexandre Bóveda na campaña do Estatuto de 1936?" •
VIGO
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ANDRÉS PANARO

Non todos os cidadáns fumos
iguais ante a lei.
E sobre a cooperativa de Cobas?
Endexamais levei unha peseta de
ninguén e menos da cooperativa
de Cobas, da que non son sócio.
Obviamente a presunción de inocéncia desaparece no caso de Xan
Fernández. E obviamente hai un
xuíz que está a levar o caso e declara o segredo do sumário, cando
hai un comisário de policia en Ferrol que sabe que falsificou o documento polo que se me implica neste caso, dito por el diante de testemuñas. E a ese comisário pedíronlle dilixéncias desde o xulgado.

Porque non tala o comisário de
Policia. Vostede sabe quen é
e~e culpábel?
Eu clar"o que o sei. Pero son o
prexudicado e no seu dia apresentarei unha querela. Estou deixando actuar nunha querela criminal e noutro xulgado unha suspensión de pagos xa aceitada a
trámite, porque non aparece nen-

gunha partida dirixida a Xan Fernández, nin a Astafersa -estaleiro do que tora accionista- nen
g.o OAR , nen ao Partido Popular.
E unha carallada completa de
quen meteu a pata e agora non
quer dar o brazo a torcer. Pero
ademais é que a ninguén lle preocupo u que eu fose aforado ,
membro dun governo ·e parlamentário. Desde a secretaria do xulgado todo eran declaracións, dician o que lles petaba. Eu non teria aceitado q!Je os meus dereitos
como aforad9 impedisen a investigación, pero a ninguén se lle
ocorreu nen perguntarme.

E o seu dobre salário da Conseliaria de lndústria e a Mariña?
Eu non era militar cando. ocupaba
o cargo de Consel_leiro. Estaba a
receber uns cartas por unha baixa incentivada mensual, até que
me chegue a idade do retiro . lsto
fixérono con milleiros de traballad o res das empresas públicas
cando foron regulados por non
dispar o Estado dos fundos para
pagar toda a baixa antecipada incentivada. Pero mira, agora van

poder ser os cidadáns de Ferrol
os que digan o que opinan de min
e a confianza que me teñen.

Quen estarian implicados nas
denúncias contra vostede. A
oposición política ao PP?
Non só da oposición. No da coo-.
perativa de Cobas. están implicados membros da xestora do PP
en Ferrol. Os abutres carroñeiros
non se'diferéncian polos partidos .

Nun futuro ve a sua traxectória
política f~ra de Ferrol?

Almeida .Santos agoreiro

Dificilmente. Ainda que pode ser
que en Galiza si. Fara, non.

O deputado socialista Almeida Santos falou en Braga do Estado
democrático do futuro, segundo recolle NoncIAS DO MINHo. "Almeida
Santos estava a reflectir em voz alto acerca das perplexidades dos
novas tempos, que o tornaram, agora, defensor da regionalizagao e
do federalismo. O deputado socialista admite que nao vai ter tempo
para ser testemunhado nascimento de um Constituigao mundial, mas
avisa que ele vai aparecer em menos tempo do que muita gente
pensa. Almeida considera um duplo movimento: o da mundializagao,
que está vista de todos nas televisóes via satélite, por exemplo, e o
da localizagao pela que os problemas locais tem tendéncia para
serem resolvidos autárquicamente. lsto terá como consecuencia o
aparecimento de urna ideia de Estado mais abranguente
espacialmente, menos soberano, máis federativo , mais
interdependente, mais hetera-limitado, mais descentralizado, mais
aberto participagao, mais social e mais xusto". •

Vostede dixo querer a Fraga.
Cando chegue a campaña e teña que loitar co Partido Popular
e con Manuel Fraga, se ven a
Ferrol que fará?
Fraga nunca vai terme enfrente
del, porque non me porei nesa
posición . Eu vou dicer aos ferro1áns que ninguén regala nada ,·
que exiximos o naso por condutos democráticos.•

a

a

l ATINOAMÉRICA AFERVER
INTERVENCIÓN DE CARLOS LAXE NO FORO ECONÓMICO MUNDIAL, EN DAVOS, SUÍZA

A ECONOMIA CUBANA.COMEZA A MEDRAR
No mundo de hoxe nengunha ecqnomía
pode permanecer illada, e menos ainda
se é pequena_como a cuban~~

-

Pero recoñecer esa realidade e r:eafirmar
a nt>sa vocación de intercámbio co mundo, non ·significa aceitar que ese proceso ·
consista nun comportamento homoxéneo
dentro de patróns pre-estabelecidos, nen
nun fatalismo que pretenda anular as pósibilidades nacionais de definir o rumbo
económico.

A globalización non é tampouco, por si
mesma, unha fórmula suficiente para enfrentar con éx!to os desafios · tamén globais planteados hoxe á humanidade: Pa. ra os 800 millóns de famentos ou os mil
millón·s de adultos analfabetos, a globalización que ten vixéncia é a da pobreza e
a ignoráncia.
O apoio ao libre comércio e a condena
ao proteccionismo forman parte obrigada
do discurso actual sobre economía mundial. Tamén donoso,· pero sempre que o
libre comércio sexa verdadeiramente libre e non un novo cenário para consagrar unha igualdade formal entre partes
desiguais, ou para ser utilizado selectivamente segundo os intereses dos países
máis desenvolvidos, como ocorreu na
Ronda do Uruguai. Ali, eses países foron
ardentes defensores do libre comércio en
matéria de comércio de servizos e intransixentes proteccionistas no tema da pro-·
priedade intelectual.
Non eremos que a política neoliberal coa
sua absolutización do mercado, privatización xeralizada e negación total do Estado como ente económico, sexa capaz de
resolver os enormes problemas do subdesenrolo e a pobreza en que se debate
o 80 por cento da povoación mundial.
Non coñecemos nengun país que transcendera o subdesenrolo nesta época a
partir' de deixalo todo ao mercado e expulsar ao Estado da economía~ Toda expHiéncia exitosa contou, entre outros
factores, cun Estado forte capaz de facer
cumprir un programa de desenvolvimento
nun contexto de orde e estabilidade, mediante unha variada combinación de instrumentos de política económica.

É no meio destas complexas realidades
onde se desenvolven os nasos esforzos
por superar a difícil conxuntura cubana
actual.
Só unha firme vontade de resisténcia,
acompañada de transformacións efectuadas con arde, poden explicar que o país
teña suportado a súbita desaparición do
85 por cento dos seus mercados, máis
da metade do seu abastecimento de
combustíbel, e máis do 70% das·suas importacións. Entre as transformacións e medidas que
tiveron lugar pódense mencionar a legalización da tenza de divisas convertíbeis;
a entrega do 58 por cento das terras do
Estado en usufruto gratuíto aos seus traballadores organizados en cooperativas;
o saneamento financeiro interno, que inclue unha nova lei tributária e un rigoroso
control do Orzamento, acompañado de
certo aumento de prezos dé bens non
esenciais e eliminación de determinadas
gratuidades; o estímulo ao autoemprego;
a adecuación da nosa lexislación laboral
e salarial ás condicións actuais e futuras; .
a criación de novos mercados complementaeos de libre formación de prezos
para produtos agropecuários e industriais; a organización e simplificación do
aparato central do Estado, concedendo
máis autonomia ás empresas e faculdades para unha administración máis des~entralizada. lmpúlsase tamén con- vigor
º investimento de capital estranxeiro, e
mellórase o marco legal que o facilita.

Despois de vários anos de descensos
na economia cubana, detívose esa tendénciá. en 1994 e logrouse alcanzar un
crecimento de 0,7 por cento, significativo como expresión 'da capacidade do
país para deixar atrás os piares momentos. Creceu o turismo nun 14,4 por cento e houbo crecimento tamén do 8,5 por • • • • • • • • • •
. cento na produción
industrial non azucareira. Comezan a dar
froitos os esforzos
que se desenvolven
nas indústrias farmacéutica e biotecnolóxica, cuxas exportacións, praticamente
inexistentes hai catro
anos, sobrepasaron
en 1994 os 100 millóns de dólares.

níbeis por vacinas, a taxa de mortalidade
infantil no primeiro ano de vida mantense
en menos de 1o por mil nacidos vivos.
Contamos cunha infraestrutura suficiente
que nos permite ter un sistema electroenerxético nacionalmente integrado que alcanza ao 94 por cento da
• • • • • • • • • povoación, unha estendida rede vial, de
ferrocarris e de aviación civil, axeitadas
instalacións portuárias
e un servizo de telecomunicacións próximo
a iniciar un proceso de
modernización.

-'De tan absurda
política poderian
afinal resultar
bloqueadas
as compañias
norte-americanas que
ceden espazos aos
seus competidores
doutros países"

As medidas orientadas a restabelecer o
necesário equilíbrio
das finanzas internas
mostraron no pasado
ano unha tendéncia
positiva. Destácase a
redución nun 72 por
cento do déficit orzamental a respeito de
1993. Este déficit descendeu ao 7,3 por cento do produto interno bruto o pasado ano.

Cuba posue tamén
outros trazos non faci l mente cuantificá_beis, pero non menos
importantes: un país
ordenado e estábel,
unha sociedade onde
non existen o terroris. mo nen o tráfico de
drógas, unha nación
soberana e un governo honrado, rigoroso
no cumprimento dos
se_us compromisos.

Podemos afirmar que
a partir de 1993 o proceso investidor se
acelera, de xeito que na actualidade nengun sector produtivo está excluído da po· O naso comércio exterior está rebasando · sibilidade de receber capitais estranxeixa o sério reto de buscar novos sócios co- . ros. Tamén o ·sector de servii:os está
merciais no difícil e competitivo mercado
aberto a esta participación, e xa se almundial. En 1989, o comércio exterior era
canzaron acordos ~n matéria de telecorealizado no fundamental por unhas 46
municación~.
empresas e concentrábase nos países
Funcionan 176 asociacións coa participamembros do CAME. Hoxe foi obxecto
dunha ampla descentralización que se
ción de capitais provenientes d_e 36 países.
evidéncia na participación de máis de 200
entidades cubanas e unha extensa diverNo turismo engádense 35 contratos de
sificación xeográfica. Mantemos relacións
administración hoteleira. O número de
con máis de 2.500 firmas estranxeiras de
turistas foi en 1994 máis do duplo que
109 países nos-cinco continentes, e están
hai catro anos e os ingresos duplicaron
os de hai tres anos; 33 liñas aéreas de
estabelecidas de maneira permanente en
Cuba unhas 600 firmas comerciais, repre:.
17 países voan a Cuba e non se detén
sentacións financeiras e outras entidades
a criación de novas capacidades turísticon diversas formas dé radicación.
cas: Os capitais investidos no turismo
estiveron obtendo unha taxa interna de
Na nosa estratéxia ocupa un. importante
retorno do 22 por cento promédio, cunlugar a abertL1ra ao investimento de capiha recuperación de capital entre 4 e 5
tal estranxeiro como fonte imprescindíbel
anos. Cuba canta cun potencial que
de capital, tecnoloxia e mercados, sen os
permite, sen lesionar o meio ambente,
cales é imposíbel concebir actualmente o
instalar máis de 150 mil habitacións nos
desenvolvimento económico. Esta abermáis de 7 mil q·uilómetros de costas,
tura non é un elemento conxuntural nen
4.000 illotes e· caios .e 300 praias de alta calidaae.
·
limitado ao tempo que demore en se obter a recuperación económica. Polo contrário, é un factor permanente e irre.versíConcertá:ronse, están en marcha, e mosbel para toda fase futura da economia
tran resultados os primeiros acordes de
cubana. Proba diso é entre outras dispo- • exploración a risco que cobren a metade
sicións de carácter legal a modificación
das áreas con perspectivas petroleiras e
1
do artículo 23 da
as tres cuartas partes
Constitución da Repú- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • das que teñen persblica para recoñecer
pectivas mineiras.
expresamente a propriedáde da empresa
Constituíronse asomixta e a adaptación
ciacións en diversas
de convénios de proramas industriais e
tección ao investimenno sector agropecuáto con vários países.
rio, e avanzan as negociacions no sector
Para desenvolver a
de bens raíces e
política de asociación
imóbeis.
con capital estranxeiro, contamos con aleremos que as facili· · gunhas importantes
dad es impositivas,
premisas. En Cuba, o
de remisión de utilianalfabetismo é un redades, de garantía
corda pasado. A povoao capital e outras
ación traballadora poque oferecemos, son
sue un ha escolaridade de entre nove e
atractivas e non inferiores ás que se podez anos de estudos. Esa povoación disdan atapar noutros países. Non obstanfruta tamén de elevados níveis de saúde:
te, poderanse dar facilidades adicioa esperanza de vida é de 75 anos, as ennais, como ocorreu en negócios selecfermidades infecciosas non están xa encionados, a ofertas de investimento de
tre as principais causas de morte e pratiimportáncia relevante para os intereses
camente desapareceron aquelas prevenacionais.

'Hoxe ninguén
con sentido comun
discute xa se
se derrumba ou non
a Revolución"

Ao finalizar 1994 o aportl financeiro externo subscrito mediante a asociación
con capital estranxeiro superou a cifra
de 1_500 millóns de dólares. O sucedido
até aqui é modesto, pero prometedor e
capaz de crecer. Completouse a primeira
e máis difícil etapa de coñecimento, exploración e adaptación mútua na asociación con capital estranxeiro. Derriamos
barreiras que nos distanciaban e estabe·lecémos sólidas relacións de negócios e
novas amizades valiosas. O proceso
marcha agora con renovado impulso. Estanse negociando máis de 300 proxectos
de asociación.
Con relación á nosa débeda estamos en
disposición de examinar no Clube de Paris ou noutros foros apropriados, de carácter multilateral ou bilateral, as posibilidades de alcanzar acordes cos nasos
credores nun marco de flexibilidade e
búsqueda de solucións razoábeis. Con
alguns países atopamos vias de cooperación que permitiron, á vez que honrar
os compromisos, aumentar o comércio e
os investimentos .
Para desenvolver relacións económicas
IJOrmais, Cuba non exclue a país nengun.
E o governo dos.J=stados Unidos, en cámbio, o que impeáe ás suas empresas efectuar operacións con Cuba e trata de impar
esas restriccións a outros. Non obstante,
un número crecente de firmas norte-americanas está mostrando interese por desenvolver relacións de negócios, pero o bloqueo impédelles participar nun mercado
que algunhas fontes consideran que representaria no imediato un nível de comércio
anual entre 1.200 e 2.000 millóns de dólares, con perspectivas de rápido crecimento. De tan absurda política poderian afinal
resultar bloqueadas as compañías norte-americanas que ceden espazos aos seus
competidores doutros países.
Con algunhas desas compañías norteamericanas búscanse alternativas que
permitan facer funcionar a liberdade de
comércio e de mobilidade do capital.
O conxunto de pasos que vimos dando
para a recuperación económica do país
forma parte dunha conceición integral,· non
responde a medidas illadas. Nuns poucos
anos, na economía cubana efectuáronse
transformacións moi importantes en relación ao que era ao finalizar a década pasada. Hoxe, xunto ao sector de propriedade estatal, coexiste un sector cooperativo
que é maioritário na agricultura, un sector
campesiño privado que sempre foi respeitado , un sector de traballadores privados
individuais nunha ampla gama de producións e servizos, e un crecente sector de
empresas onde opera o capital estranxeiro en diversas formas de asociación.
Non enganamos a ninguén. Non oferecemos aos nosos sócios estranxeiros un
tránsito ao capitalismo. Cuba é e seguirá
sendo un país socialista. O que oferece ~
mos para o anos futuros é, ante todo, a
estabilidade e a continuidade na estratéxia
aplicada; unha economia máis eficiente e
diversificada, cun mellor aproveitamente e
unha utilización máis racional de todos os
seus recursos, incluídos os laborais.
Hai máis de 5 anos desplomouse o campo
socialista, pouco máis tarde desintegrouse
a URSS e o bloqueo norte-americano fixose máis intenso. Para moitos chegara o fin
da Revolución Cubana. Hoxe ninguén con
sentido ·comun discute xa se se derrumba
ou non a Revolución. O que agora se discute é canto tempo lle levará a Cuba superar as suas dificuldades actuais. •
R~sumo

da intervención do Ministro cubano
para Asuntos Económicos CAl~LOS LAXE,
no Foro Económico Mundial reunido
recentemente en Da vos (S uíza)
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xv11 CONGRESO DO PARTIDO SOCIAL-DEMÓCRATA

Fer·nando Nogueira sucede a Cavaco

O PSD anti-Lisboa .v ence
no confronto ·Norte-Sul ·
• G. NUNO DE FARIA/PORTO

fundado por Sá Carneiro.

Na liderar:1ga da estrutura
partidária que governa
Portugal há 1O anos fica
tudo como dantesr ou
seja, Cavaco Silva -o
presidente carismático do
Partido Social Demotrata
e 1º Ministro portugués
que decidiu abandonar as
lides- vai continuar a ser,
sem estar, a linha de rumo
e o processo de actuagao
do partido, cujas militantes
acabam de eleg_er, em
congresso realizado no
transacto fim -de-semana,
novo presidente.

Durante 1O anos Cavaco Silva
institucionalizou a imagem de
um partido unido de Norte a Sul
do país, tarefa altamente facilitada pelos clientelismos que o
Poder proporciona.

Por apenas 33 votos de vantagem Fernando Nogueira, 45 anos
e até aqui n2 2 do aparelho e ministro da Presidencia e Defesa
Nacional, venceu o jovem José
Manuel Duráo Barroso, 37 anos
e actual ministro .dos Negócios
Estrangeiros (Relag6es Externas), que entrou na cena política
aos 17 anos e como feroz anticomunista, leia-se anti-PCP, como urna das figuras de proa do
maoísmo luso, através do MRPP.
Este congreso , o XVII no historial dos socia is democratas
portugueses, revelou a evidencia o fracc ionismo e as divis6es existentes no partido

Agora, e com o abandono (?) do
chefe, tuda se revolveu e surge
a ·superfície urna estrutura partidária, cuja linha dominante -e
ganhadora deste congressoreflecte um PSD instalado, passadista e anti-urbano, da militancia afectiva e umblical, -onde
a emotividade colide frontalmente com a frieza pequeno burguesa do pragmático e do concreto,
de tudo quanto marca o ritmo e
os valores citadinos ou as características do PSD Duráo Barroso e de Lisboa-capital.

É, pois, um PSD mesclado pelas tens6es que envoJvem os
militantes urbanos e suburbanos, do Interior e do Litoral, do
Norte e do Sul fundamentalmente, o que este congresso revelou aos portugueses.
Líder PSD/Porto
com o dedo na ferida
A tónica desta clivagem Norte/Su!
ficou patente na intervengáo do
congressista Luis Filipe Menezes,
líder da Comissáo Distrital do
Porto -a maior do PSD- que,
constituindo o grande conflito do
congresso, foi reveladora das divis6es instaladas no seio do partido no poder em Portugal.

Filipe Menezas, auténtico "pivot"
da lista apoiante de Fernando .
Nogueira, limitouse a transmitir
de viva-voz -e a boa maneira
nortenha- ·o seu entendimento ·
sobre a lista oponente ao afirmar que "se ganhar o dr. Duráo
Barroso, direi que ganhou um
eixo sulista, elitista e liberal, que
tem p9uco a ver com o ideal social democrata".
·
A reacc;á.o sufista foi imedita,
Inaudita e de tal forma barulhenta e bloqueadora, que o orador
nao concluiu a sua intervenc;áo
-abandonando mesmo o local
do congresso- e· que nem
mesmo a presenc;a de Cavaco
foi capaz de acalmar os protestantes, o que se .logrou tace aos
ameagos do presidente da Mesa em suspender os trabalhos.
Nao se trata, pois, de sensibilidades ou tendencias diferentes
e apostas, que sempre as há
em todas as estruturas partidárias, mas de realidades distin.tas. De um lado os militantes
de Lisboa e respectivo eixoSul , que se reflectem em
Duráo Barroso; do outro os sociais democratas do Interior e
do Norte, saturados da hegemonía lisboeta e do centralismo dirigista, projectados em
Fernando Nogueira, a despeito
de ele próprio, . Nogueira, se
constituir no prinicipal responsável por essa dicotomia militante, já que foi sempre o homem do aparelho e a eminencia parda do chef~ partidaria e
governamentalmente.

-

Fernando Nogueira

Á espera do que
fará Mário Soares

o

único trago unanime deste
congresso do PSD residiu nas
apreens6es e receios pela
eventual dissoluQáo do Parla·mento -que é da competencia
do Chefe de Estado- o que virá a provocar elerc;6es antecipadas, em fungáo· da cedéncia
do líder, pese embora .o facto
de Cavaco Silva garantir que
manterá as fungoes de 1º Ministro até ao final da presente
Legislatura, que se conclui no
próximo Outubro.

Perante o exposto -e dando
crédito a intUiQáO política de Mário Soares- o Presidente da
República náo o fará.
Fernando Nogueira é, hoje, urna
figura consumida pelos atritos de
sucessivas conivencias do aparelho partidário, proporcionando,
~través de um .declarado nepotismo, todo o género de favoritismo
e clientelismo de forma a satisfazer os interess_es e as conveniencias militantes em todo e qualquer lugar na administragáo pública, cufa melhor habilitagáo
passa pela inscrigáo partidária. +

l ATINOAMÉRICA AFERVER
Marcos gaña simpatias entre a povoación

Zedillo teme que a prolongación do conflito cos zapatistas ·
deteriore ainda máis a confianza dos investidores
•M.V.

As marxes de manobra do governo mexicano parecen reducidas ,
toda vez que o seu obxectivo de
"controlar" a selva lacandona e
desmantelar o EZLN nun prazo
de "cinco dias" non foi cumprido.
O obxectivo de Zedilla, levando
á prática unha estratéxia claramente planeada polos norte -americanos, era golpear e lago
negociar desde unha posición
de superioridade. Trataríase de
emular a guerra cirúrxica do
Golfo a unha escala menor. Pero desta volta o inimigo contou
co meio natural como aliado, de
tal xeito que o exército ocupa,
segundo observadores chegaOs zapatjstas aclimátanse mellar á selva.
dos á zona, "aldeas pantasma",
Fontes da Convención Nacional
en canto sofre o temor a interDemocrática, organización poi ínarse no mato. Un oficial militar,
tica nacida ao amparo do EZLN,
consultado por un xornalista de
desmenten a existéncia de "deLa Jornada, non deixaba de recoñecer que "a selva pode co- . rrota militar", afirmando que os
zapatistas resisten na selva que
merse a moita ·tropa". Este oficoñecen perfeitamente. Estas
cial expresouse tamén en. termesmas fontes confirmaron a
mos de "guerra", algo que sen
embargo non recoñece o gover- presenza, en · primeira liña,_ de
estrategas militares norte-amerino que está a reclamar unha ne~
canos , asi como a tradicional
gociación coa guerrilla e tala de
ineficácia do exército mexicano
"con~rol absoluto" da zona.
"' ,'•

ración. Se Zedilla non logra o · entre os cidadáns. Por último,
cabe dicer que a operaci(>n _de
seu obxectivo, quer dicer un resultado tanxíbel que apresentar · desvear a identidade do Subcomandante Marcos , nen conante a opinión pública, o esquefirmada nen desmentida por el
ma militar previst.o pode transmesmo, lonxe de deteriorar a
formarse nun ' nada desexado
sua imaxe, contribuiu a engranconflito estilo Vietnam. Os guedecela. Marcos é agora un pro- .
rrilleiros indíxenas teñen a posifesor universitário , posuidor
bilidade, como recoñece o pródunha cultura e fineza superior
prio governo, de pasar desaperá de moitos dos membros do
cebidos, con simplesmente pengovemamental PRI.
durar as suas escopetas, retirar
o seu antifaz, e apresentarse
A inquedanza polo desenvolvi con naturalidade entre calquer
menfo final do conflito é enorme
comunidade indíxena, incluso
entre o governo e qs círculos fiás da outra banda da fronteira
nanceiros da capital. Conside- .
con Guatemala.
ran estes que se a presenza
A duración do enfrentame.nto continuada do EZLN na vida
mexicana era contraproducente
pode provocar ademais un mepara a política económica que
dre insostíb.el do descontento
se pretendía desenvolyer, unha
social no resto do país. A capipara tomar parte na batalla. A. tál viveu xa duas mobilizacións .guerra longa constitue un cenágúerra na selva desenvólvese
rio ainda máis temido , se o que
masivas de. apoio á guerrilla e a
moitas _veces a coitelo, o .que
se pretende $ xerar tranquilidasolidariedade coa mesma enprovoca un forte terror entre os
d e ao redor dos investidores
tre a povoación crece .por dias.
ocupantes, sobretodo nos de · · As universidades están tomaestranxeiros ..
orixe índixena, grupo máis prodas polos alunas simpatizantes
penso ás desercións.
Este desasosego é perceptíbe l
dos zapatistas e o mesmo sucede en moitas cidades, mes- . nos Estados Unidos,- país que
A clave¡; o tempo
está a impoñer duras condic_ións
mo entre unha capa ampla da
a México an tes de liberar os
povoación que inclue ás clases
Pero a clave de arco do conflito
seus 20 mil millóns de dólares
médias. Contado , os temores á
é precisamente o tempo de du- · _represión e$tán .1T1oi presentes
prometidos en créditos .+
I

!

~

•

•

•

.

20
~Q~~~~3T~~REIRODE
GALIZA EMUNDO
----------------1-f-----------------1995

1

~ ~l~A_
· _A~L_D~E_A~G~L_O~B_A~L·~~-~~~~~~~~~~~~~~~~
Sobre
O ceroo na torre
Vivimbs no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Galiza está na
vangarda 9as
criacións informáticas.
Daqui, por exemplo,
acaba de sair un virus
autóctono chamado
9oruña 4. Foi ideado
na Universidade da
Coruña. É capaz de
formatear un disco
duro e de borrar.todo.
Afinal queqa en
branco a pantalla e
aparece unha ·
mensaxe: Meilan out!

O pasado 17 de
Febreiro, Faro de Vigo
iricluia unha crítica da
película Ladybird,
Ladybird, realizada por
X. A. Xesteira. O filme
retrata o drama dunha
nai, Maggie, á quen a
Seguridade Social ·
quita os seus tillos
_"porque non é capaz
de atendelos". E aqui
ven unha oportuna
frase do crítico
mencionado: "Se os
condicionantes que a
·
xustiza británica
aplicou a Maggie·
(conduta
desordenada,
incultura, am_antes ... )
se aplicasen á Família
~eal británica,
Inglaterra seria agora
unha república e ós
principiños estaria
baixo tutela estatal".

Unha obra de
interese público non
terá subvención da
UE, quitado que .
apareza no Boletín
das Comunidades
Europeas (BCE). As
, obras entran no BCE
~ .através do Boletín
1

no do Estado" para tratar de pechar o sistema autonómico.

·¡

Tal conceición delirante, supoñemos que transitória, chega aos
extremos de que na rpesma páxina de ANT nº 659 valora-se critic~mente o recente "manifesto
institucional" de tEOE-CCOOUGT namentres .M. Cao, nunha
profunda reflexión ás que nos ten
acostumados, considera-o positivo: "resulta surprendente e gratificante á vez comprobar as doses de sensatez coas que canta
a sociedade española" para afirmar a continuacjón que isto xera
tranquilidade, e que esta se cotiza moi alto nos mercados ... turísticos (!). Ao lado mesmo destas
"análises" recolle-se o manifesto
da CIG -que subscrevo- no
que se pede a demisión de _F.
González en base ás suas implicación s "manifestas" no caso
GAL e á política económica e social desenvolta.

En ANT do pasado 16 de Febreiro leo un artigo de Xosé M.
Eiré que aldraxa na novela O
cervo na torre de Daría .Xohán
Cabana.
O desprezo biliar que o Sr. Eiré
amasa por esta obra de Cabana e polo conx.unto do corpus
literario do· autor chairego sitúa o texto tan
lonxe da crítica B
literaria talcoen.ao
mo a eu enten- contrario,
do que me re- eu considero
sulta imposíbel
- un ha res posta
cervo na
razoada.

o

torreunha

O Sr. Eiré non obrá prima
acha nada de
b·on no Cervo da literatura
nin na anterior galega
obra de Darí o
Xohán Cabana
(bastarda, dille), e esta altiva e soberbia actitude adúbase con insultos e
sarcasmos.

Ben ao contrario, eu considero
O cervo na torre unha obra prima da literatura galega ·(superior
a textos narrativos anteriores) e
a poesía da Daría Xohán Cabana un coto raras veces acadado
desde que Camóes chantara nel
a súa bandeira, as súas traduccións da Divina Comedia e do
Petrarca unha reconstrucción
maxistral (sen par na área lusobrasileira, dixeran os expertos
italianos) e a lingua galega con
que se dota e nos educa, o mellar á máis valioso galano que
escritor ningún do século XX lle
tena feíto á Nación.
"'

Non comprendo,· pois, o senso
das verbas de Xosé M. Eiré, a
non ser que o que lle proa sexa
a sustancia política de O corvo
na torre. Certo, en tal romance
crébase un tabú e o autor ousa
soñar o soño prohibido: a independencia total de Galicia. Se
cadra esta transgresión máncalle a conciencia ao Sr. Eiré.

Un xa está acostumado aos pinchacarneiros ideolóxicos do
BNG , pero isto é demasiado.

En todo caso considérome na
abriga de manifestar a miña discrepancia ca contido e coa esti1ística do artigo de Xosé M. Eiré.
Queda, así, a súa palabra contra a miña. Métanse os lectores
de A Nosa Terra no mundo de
O cervo na torre e xulguen cal
dos dous tén razón.•
X.L. MÉNDEZ FERRIN

ANT~BNG

deliran

que ·atravesa.n as· institucións
democráticas, e o próprio Go~
verno PSOE, obedece a unha
conspiración de "meios de comunicación, servizos segredos
e capital en convulsión" (A. Eire), quer dizer, "os protagonistas parecen ser alguns méidos
de comunicación con claros in. tereses económicos detrás e o
poder xudicial , toda xente movida por grandes intereses financei ros internacionais" (Paco Rodríguez). Xustamente o que
afirma o PSOE.

"E se Pujol governa, que?" (portada ANT nº 660.). Confeso-me
surprendido. Semella que para
ANT-BNG a crise política pala

Non hai, pois, máis crise que a
do "capó" (derivada dos pactos
do 23-F) e o seu obxectivo, a
clave, é clara: impedir o "peso
de cataláns e basco_s no Gover-

Non son dos que confían en que
nesta democrácia burguesa teña cabida a Galiza soberana e a
sociedade sen clases que demandamos co combate diário.
Son consciente de que a pretendida "división
de poderes "
non é máis que
unha forma de Hoxe por hoxe
lexitimidade no
marco do Esta- o PSOE, e
do capitalista F. González á
de clase.

cabeza, éo

Orabén, o que noso inimigo
agora está en
xogo é a mes- principal
ma lexitimidade -enonoPPformal democrática. A máis que
previsíbel constatación probatória das implicacións directas
dos aparellos de Estado, e do
mesmo Governo, nos crimes do
GAL, a tentativa de converter ao
poder xudicial en mero apéndice
do Governo e a própria consideración do PSOE como expresión
ondensada da corrupción institucionalizada, atacan directamente

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

Falece en
.
L·e s Li"les (Franza)~
Ramón
Garrido Vidal

Sen antecedentes que o previran,
un fallo cardíaco repentino ac.abou coa vida deste ilustre grovense.. O desgraciado feíto ocorreu
en Les Liles, perta de París, onde
moraba na compaña da sua dona
Ana e tillos Fabián e Manuela.
Contaba 79 anos de idade.

naso chorado amigo Pepe, seguen coa indústria que xa no século XIX comezara o bisavó pa·terno Xosé Garrido.
.Truncado de tal xeito o intento do
bacharel por libre, a economía
dos pais así o decidían, e atopándose xa no teatro ·das operacións, non o vacilou cando tivo o
intre favorábel para pasarse ás filas.republicanas, facéndoo en terras de Aragón, xustamente en
Jaulín, que lle proporcionaria a
ocasión de coñecer a Enrique
Lister para pasar as ordes do de
Ameneiro, pero en calidade de
comisário político e na primeira liña de toga (segundo o dí na cantiga "Si me quieres escribir ... ".

un dos meirandes campos de
concentración e de extermínio
nazis, do que foron liberados
32.000 prisioneiros diante do
arrolador avance aliado.
ARepública
Antes prestara Francesa
os seus servíd
,
zos na Resis- con ecorariao
téncia francesa . coa medalla
onde tivo unha ·de Ofici"al
destacada actuación que lle Cabaleiro da
valeu o grau de
.,
capitán de fran- Lex1on de
Honor
cotiradores.

Corria o ano de 1935 e prestaba
En 1947 casaría
como voluntário ao servizo militar
con Ana, unha
cando ao pouco tempo, no 36, ·
cidadá da capital gala coa que
producíase a sublevación fascis- · Rematada a desigual loita por
teria os dous citados tillos, agora
ta, que o trasladaría á frente franmor da conxura fascista~nazi,
xubilada como directora de instiquista con só 19 anos, cortando ·Ramón Garrido fuxiria, coma tantuto de ensino médio.
de maneira criminal as aspiratos e tantos milleiros de ·1aitadocións deste xoven bacharel que
res pola liberdade: á Franza, onpretendía acadar a pro'fisión de
Ramón foi sempre camarada e
de as pasaría moi canutas para
perito en mecánica, despois de
sobreviver naquela situación- ceríntimo do escritor e poeta Manuel
que seus pais fexesen o esforzo · tamente tráxica, ao producirse de
Lueiro, co que compartía as inque naqueles tempos supuña paseguido a invasión alemá, sen lle . · quedanzas dunha época difícil
ra unha família de traballadores
servir de nada o dar a identidade .que imposibilitaba a exemplaridacomo era a do señor Manuel Ga~
de "León Carreró" cando os nazis
de democrática na que debía verrrido; mestre carpinteiro con estase o pavo. Na inesquecíbel data
o detiveron na estación do metro
leiro e taller ubicado no mesmo
do 25 de Outubro de 1991, caboparisino "Coronel Fabián", para
sítio onde hoxe os netos, tillos do
dano no pasamento deste noso
pasar a ser internado en Dachu,

vate galega e grovense de ex- :
cecpción, Garrido desprazouse á 1
sua vila natal para estar presente
na homenaxe póstuma que tivo
lugar na Sala El Marino, que concitou a comprometida loitadora
presenza da intelectualidade galega e de fara dela, desde, entre
outros, Alonso Montero até Arturo
Cuadrado e Indio Juan, coa adesióri expresa de Méndez Ferrín e
do universal portuense de "La Arboleda Perdida", Rafael Alberti,
tendo unha intervención moi interesante e significativa no senso
ilustrativo da figura huma·na do
seu amigo entrañábel. A República Francesa condecoraríao coa
medalla de Oficial Cabaleiro da
Lexión de Honor, disfrutando da
correspondente pensión coma
oficial do Exército de Franza.
Ana, sua dona, e seus fillos, non
quixeron que se nos comunicase antes a desgraciada nova,
porque, respeitando a vontade
do finado, as suas cinzas serán
despositadas· no panteón familiar dos seus ancestros que teñen disposto no cemitério municipal grovense de Leira de Boi. •

X.

OTERO
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aos princípios básicos das formalidades democrático-burguesas.
O transcendental da nova conxuntura non é o descobrimento
aas conexións GAL-PSOE-Governo (que todos/as afirmavamos). O importante é a sua confirmación formal através da vía
penal, isto é, através dun poder
do estado. Os enfrentamentos
co poder xudicial son a consecuéncia directa do quebrantamento das formalidades legais e
o crime de Estado.
como reaccionaria o BNG ·se se
demostrasen penalmente impli- 1
cacións directas do Governo
Fraga en crimes de natureza política? Hoxe por hoxe o PSOE, e
F. González á cabeza, é o noso
inimigo principal --€ non o PPa nível de Estado e xa non só
para calisquer política progresista, senón mesmamente para a
existéncia da democrácia formal.
Velaí o aspecto principal das
contradicións actuais.
Nefasta política económica e social , marxinación estrutural de
Galiza, corrupción institucionalizada e permamente e, por fin ,
crimes de Estado. Só desde o
posibilismo oportunista se pode
temer o acceso do PP ao Governo ("o máis adecuado seria que continuase o Governo actual", Paco Rodríguez). O previsível pacto futuro PSOE-BNG
condiciona as reaccións.
Para ANT-BNG a situación económica vai-se recuperando ,
Garzón-P. Mariño-P.J. Ramírez
son axentes da CIA ou da Trilateral, Pujol faJa alemán e catalán
e leva-se ben con Kohl e os nacionalistas teñen peso no Estado. Pois que ben.
"Economía en moderada recuperación, os sindicatos e a patronal
en paz, unha maioria parlamentar estável e un poder xudicial
cada vez con máis protagonismo" (ANT n2 66)). Vota PSOE .

.,

Os "demócratas" Paco Vázquez
e F. Moreda (si, si, o de "o mellar terrorista é o terrorista morto") poden estar tranquilos nos
seus pastos. Polo BNG non vai
quedar: "a mellor solución é a
continuidade".
Que non conten comigo . A un
só lle queda poder elexir aos
seus amigos.+
BENEDITO ÁLVAREZ GARCIA

(MELIDE)

Docentes
afectados
Somos un grupo de profesores
afectados (máis de 120) polo
sistema de acceso . á docéncia
pola disposición da transitória V
da LOXSE.
En Xullo do ano 1991 aprobamos
a fase de oposición con 5 ou
máis de 5 na proba quedando,
nun princípio, sen praia, despra-

DO ENAMORAMENTO E
.DA QÚÍMICA
O eshtdo "Anatomia do amor" da psicóloga Heles Fisner ten a
grácia lde que afirma que o enamoramento é química e descrebe as fa:Ses dese proceso: Impresión, atracción. Unióf e "abrazo químico".
¡
·

1

Logo, aproximadamente dous ou tres anos despois, pJsou o dia
e o enamoramento esfumouse deixando aos amantes sen explicación verbo das palabras dadas, as promesas, a eternidade do
sentimento amoroso afirmado en multitude de instantes, etc.

Estou certo de que, sexa cal far
a sua decisión, será a correcta.
PO. Por certo, son natural do
Ferrol, A Coruña, Depor!

Se cunde a idea de que o enamoramento é unha forma química e
pasa co tempo, moitos problemas hoxe existentes non se criarán.
Mesmo o "idealismo" a respeito do enamoramento e do amor darán en terra reducindo "tan elevados" sentimentos a esa estlipenda vulgaridade que fai a nosa vida e que se chama química.

Recén finalizada a redacción
deste texto, comuniqueilla ao
meu compañeiro de cela (Nº 531
do módulo 4 deste "complexo residencial"), e el, Ita, acérrimo seguidor da Nasa Equipa, solicitou
comunicarlle que se suma completamente ás miñas verbas.

Severo Ochoa, un talento nesta matéria, tiña <lito nalgunha das
e ntrevistas en que afirmaba que a vida era química , que o
amor era unha forma particularmente agradábe~ <lesa química.

i i Forza Depor!! +

Nada menos!+

ÓsCAR

OCAMPO FERNÁNDEZ

(PRESIDIO DE ÜURENSE)

zados por outros candidatos que
non chegaron ao 5 na fase de
oposición. En virtude da senténcia 375 I 92 do Tribunal Superior
de Xustiza de Galiza (TSXG) forrios nomeados coa ambígua categoría administrativa de "Funcionários en Práticas" en Decembro
do ano 1992, situación que, en
circunstáncias normais, non excede de tres (3) meses e no naso
caso leva durando dous (2) anos
e médio sen·
perspectivas de
cámbio á categoría administra- Esiximos que
tiva subseguinte
de "Funcionário se nos nomee
de Carreira".
definitivamente
Por outra banda, funcionários
aquel es candi- de Carreira'
datos que non
chegaron ao 5
na fase de -Oposición, e conseguiron praza sumando pontos na fase de concurso, pasaron (pola citada senténcia 375 I 92 do TSXG) á situación
administrativa de "Interinos". Sen
embargo , a própria Consellaria
de Educación permitiulles (aos
"Interinos") participar no "Concurso de translados" para obter o primeiro destino definitivo, ao que
só se ten acceso desde a situación de "Funcionário de Carreira".
Polo contrário, a nós, os "Funcionários en Práticas" do 91,
non se nos deixou concursar.
Polo tanto, demmciamos publicamente esta situación e exiximos á Consellaria de Educación que sen máis demora execute totalmente a senténcia 375
I 92 do TSXG e se nos nomee
definitivamente "Funcionários
de Carreira". •
ERNESTO RODRIGUEZ BoLIVAR
.
•
(VIGO)

...

• .J

Os meus desexos consisten en,
primeiro, que esta carta chegase aos meios de comunicación e
ás suas mans, e coma segundo
que adicase uns minutos a tomar conciéncia da idea que reflexo con estas letras: se Vostede fica, contribue a preservar
parte do xa pouquiño espírito de
solidariedade, e o beneficio comun prevalece ante o próprio.

NANINA SANTOS

~
___,.., ~
Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

tentas pala sua marcha, faríase
evidente o que o precisa o clube
deportivista. ·

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

Estimado
Señor Arsénio

Res posta
aos CAE

Quizais fose máis adecuado dirixirme a Vostede cun Admirado
Señor Arsénio!, pois senda eu
da minoria dos seguidores, nonacérrimo, deste deporte chamado futbol, e residindo na actualidade, por aconteceres da vida,
no cárcere de Pereiro de Aguiar
(Ourense), non puden evitar que
os omnipresentes meios da infor11nación fixesen chegar aos
meus ouvidos a rexionalmente
mágoa nova do seu próximo
abandono da árdua tarefa de
ser o pilar que sostén o gra,nde
edifício que conforma unha dos
mellares equipas de futbol do
mundo.

O Sindicato de Estudantes con- 1
vocou unha folga o pasado 9 de
Febreiro (e convoca outras duas
o 22 deste mes e o 9 de Marzo)
en contra da reforma da Carta
de Direitos e Deberes dos Estudantes proxectada polo MEC e
pola situación do ensino público
na Galiza. Ademais dos direitos
de taiga e reunión en horas lectivas a oposición ao aumento do
poder persoal dos directores dos
institutos, incluíamos os pontos
da Mesa pala Defensa do Ensino Público da Galiza (da que o·
Sindicato de Estudantes forma _
parte) e outros pontos específicos da nosa plataforma reivindi_cativa. O éxito da mobilización
non o discute ninguén. O seguí.mento foi maioritário e houbo
manifestacións ou concentracións de estudantes en várias cidades e vilas galegas. Os CAE
non apoiaron a nasa convocatória por entender qu.e as -reivindicacións non afectaban á Galiza.

A miña ignoráncia sobre o futbol
impédeme pronunciarme en temas técnicos do deporte, pero
se, como creo, o factor humano
positivo do entrenador é proporcinar o número de éxitos obtidos pala sua Equipa, o noso
queridísimo 'Depor' vai perder a
forza que lle subministraba o
motor que supuña Arsénio
para a máquina
noso
deportivista.

o

Non aspiro a · queridísimo ·
que as miñas D
humildes verepor
bas provoquen vai perder
cámbio nengun
f
na decisión por a orza
Vostede tomada, porque considero que o
aban'onar á afeizón, que parece
dá vida á sua existéncia, tivo
que ser unha proba moi dura, e
igualmente pesada 9- razón que
o motivase, pero se sé censase
o número de persoas desean-

¡----------,
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Fago un pequeno
anúncio nun
semanário amigo

A NOSA TERRA

1
:
1

:

, : · Telr (986) 43 38 30 :
1

1
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Ainda que a Xunta ten competéncias plenas en educación,
nen a Xunta nen o MEC actuan
·por libre, senón que coordenan
os grandes aspectos da política
educativa. Os exemplos sobran. ·
Cando no curso 86-87 o MEC se ve abrigado a conceder a
gratuidade do ensinó médio, a
medida é rapidamente imitada.
Cando no 87-88 foron as mobilizacións dos estudantes _galegas
as que arrincan o COU ·gratuito
á Xunta, tamén rapidamente a
medida se transladou ao resto
do Estado. E a Reforma do ensino estase implantando en todo o
Estado, e o MEC e as autonomías clebraron reunións conxuntas para elaborala. Agora mes-

Oficial do Estad0
(BOE) que só toma
está decisión se llo
aproba a Oficina da
Comisión Europea
(OCE)~ Un aspirante
galego á svbvención
pasa BCE, BOE e
OCE que despqis de ·
~e pasar a pelota
entre eles remíteno a
Bruxelas. "Que
departame-nto?".
Pergunte na
centraliña. "El
saberanme, ali?" "Ten
que ter moita
paciéncia".

As executivas de
CCOO e UGT
discutiron longamente
a oportunidade de que·
os seus respectivos
secretários xerais,
Antonio Gutiérrez e
Gandido Méndez,
comparecesen con
chaqué na boda da
princesa. Que imaxe
recebe un parado.ao
ver ali aos seus
representantes
zampándose patas de
lubrigante e, inda por
riba; con Qhaqué?
Parece que finalmente
van ir. Prevaleceu,
entre os dirixentes de
ambas centrais, a idea
tradicional de que os
pobres soñan con
príncipes, sempre que
po_
den._

· Xa no antergo
réxime, os labregos
galegos que se
rebelaban contra o
pago dos foros,
dicíanlle ao cobrador:
"Pago se ven vostede
de parte do ~ei".

Claro que a aqueles
monarcas nomeábaos
Deus. E a este, en
cámbio, púxoo
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Franco, que por moito ·

xeneralísi mo que fose ·
non chegou a facer
·.
milagres.

Ramón Mendoza
tamén foi interrogado
sobre a-sua asisténcia -·
á voda real. "Eu pe.lo
de agora non teño
fa me", respostou. O
da rádio que o
entrevistaba ficou
mudo.

Seis mil persoas
apresentáronse o
Domingo 19 en Vigo a
unha oposición do
lnserso para a que
habia 30 prazas. Hai
quen de feitos asi tira
conclusións
pesimistas, pero nada
máis lonxe do real.
Convocar oposicións
tan concorridas é o
mellar xeito de
afortalar o sistema
democrático: cada
opositor é un máis que
' aprende a
Constitución e o
Estatuto de
Autonomia. A este
paso, axiña saberán
tanto os parados como
o Tribunal
Constitucional.

De todos os xeitos é
p_
reciso un consello
para os encargados
de redpctar os ·
temários. Que
supriman, do exame o
ponto da Constitución
que garante. o direito
dos españois ao
traballo. É demasiado
cruel.

:

..............

mo, compañeiros dos CAE, a
Carta de Direitos e Deberes vixente na Galiza é a do Ministé- .
rio, non fiai unha específica.
Portanto, como podedes dicer
X. PlÑEmo
que se se reforma non nos afeGtaria? A Xunta afirma estar negociando unha, pero ainda que
Quen mellor filou ao ministro Borrell foi miña nai. Asomaba el
sexa certo (non o sabemos poro seu careto govemamental nun déses planos enfáticos que a
que a nós non nos chamou) non
· TVE reserva para os seus amos e a miña xefa deu no cravo
menos certo é que polo de agocando dixo:
ra a que hai é a do MEC.

Francamente, parece uriha excusa de mal pagador a explicación
que lle dábades no nº 661 de A
Nosa Terra ao éxito da· nosa
convocatória: "parar un centro é
moi doado". O curso pasado os
CAE con~ocástedes unha folga
en solitário o 1 de Decembro e o
resultado non foi moi alentador.
Se realmente pensades que parar os centros é moi doado e
cando o intentades a resposta
non é a que vos
gostaria, tedes
· que facer un tia Ainda que a
séria reflexión e Xunta ten
tirar vós mesmos as conclu- competéncias
sións pertinenplenas en
tes. O Sindicato
de Estudantes . educación,
non pensa asi,
nen aXunta ·
en primeiro lugar porque te- nen o MEC
rnos un respeito actuan
polos estudantes, que non por libre,
pensamos que
sexan uns inxé- senón que
n u os -ao s que coo.rdenan os
embarca unha
aventura o pri- grandes
meiro que che- aspectos da
ga pola porta. A
razón do éxito política
da nosa convo- educativa
catória foi que a
maioria dos estu dan tes galegas _e ntenderon
que a reforma da Carta que prepara o. MEC si lles afecta, entenderon que os seus intereses van
mais alá do noso país. E realmente é asi, tanto neste caso
concreto como talando en xeral,
e de cando en vez as organiz.acións nacionalistas asi o tedes
que asumir. Por exemplo, cando
se debatia a LOGSE, os CAF integráronse nunha plataforma estatal de organizacións estudantis
(na que tamén estaba o Sinqicato) chamada Marco de Unidade
de Acción e que convocou mobilizaoións de ámbito· estatal. En
. Euskadi, onde teñen Carta própria, uriha escisión da organización estudantil nacionalista /kas/e
Abertzaleak apoiou esta folga.

. Se de cando en vez os vasos
princípios ideolóxicos entran en
contradición coa realidade é algo no que os demais non vos
podemos axudar, pero mellar
seria que pensásedes seriamen_
te niso en vez de crervos que

BOCA

2- Gestamos muito da afirmac;om
que fai ao final no sentido de que
a liberdade de cátedra dos professores e o direito dos alunas a
escolher normativa deviam ser
respeitados por cima de todo,
por serem direitos democráticos
fundamentais.

-Cunha boca ·como a que ten ese fulano , no governo este
nun~a vai haber carto que chegue.

3- Nunca pretendemos qüestionar a sua liberdade de cátedra,
só critica o uso, ao nosso juiz9 ,
improcedente , que fai dela. E
também um direito que ternos ,
ou nom?

Non o hai para as retrasadas autovías galegas. Nen no tempo
nen na cantidade suficiente como para cumprir as promesas.
Promesas? Cunha boca como a do tal ministro, as promesas
non se fan, mastícanse.

4- eremos que a liberdade de
cátedra deve aplicar-se também
a todos os professores de instituto. que forom sancionados só
por serem reintegracionistas.

O máis curioso das apalancadas autovías é que mesmo o próprio conselleiro Cuíña parecía crer nelas. Pero algo lle <licia a·o
muiñero do Deza que o noi de la Pobla de Segur lle estaba a
mudar' os prazos. Prazos? CunlJa boca como a devandita , os
prazos non se apuran, cúspense.

5. Nom pretendemos prejudicar
a sua imagem pública coa nossa carta. O que figemos foi expor a nossa opinióm sobre certas qüestons que nos atinguem. Cremas que o diálogo é
bom e positivo, o monólogo
nom. Por isso valoramos tamém mui positivamente a sua
contestac;om.

O máis inquedante do tal Ininistro é que, se cadra como prémio por deixar o asfaltado para o século que ven, parece que
vai de primeiro pé!-ra ser novo vice, que é tanto como porse
de golfiño, tapado ou sucesor. Sucesor? Cunha boca como a
do devandito, o .governo futurfuel máis que actuar, engoliria,
bocexaria, rumiaría, seria un puro regurxitamento. É dicer,
xusto o mesmiño que o que xa padecemos.•

o

con "mandar desde Madrid uns
dias antes un liberado para que
pegu~ carteis e prepare as mobilizacións" se consegue un paro
masivq nos institutos galegas.•
SINDICATO DE ESTUDANTES

GAUZA

Viva o diálogo
Os estudantes reintegracionistas
da Faculdade de Filología de
Santiago decidimos enviar á Nasa Terra umha carta em que de-

ANDRADE

nunciávamos a intransigen'cia e
até perseguigom que sofremos
por parte de alguns professores
de galega por causa das nossas
ideiais. Tamén criticamos, pois é
um direito que ternos, o uso que
outro professor, Ernesto González Seoane, dá as su as aulas ,.
empregando boa parte do tempo
em realizar o que ao nosso juizo
é um ataque sem fundamentos
as teorías reintegracionistas .
A nossa surpresa alcangou o seu
cúmulo quando na semana seguinte a da publicagom da nossa
carta pudemos ler a sua ·contestagom: em defesa dum professor.
Perante o que nela se di queremos manifestar o seguinte:
1- Ficamos abraiados polo tom
vitimista qúe adoptou. At.é agora
críamos que as vítimas, se as
havia, éramos nós.

F.E DE ERROS
O comunicado crítico coa
xestión de La Dehesa no
Banco Pastor foi realizado ,
polos Comités do.s Servícios
Centrais do Banco e non po. la Sección Sindical da CIG,
como erroneamente se poderia interpretar na información publicada na páxina 5
do número anterior.• . ·

6- Queremos aclarar publicamente para que nom haja confu sons que, apesar dos feitos que
lhe criticamos, a atitude de Ernesto González Seoane é, polo
demais, das mais abertas, dialogantes e positivas de todos os
professores de galego da facul dade, que polo geral se caracte rizam polo contrário .
7- Convidamos o senhor Ernesto (e os seus colegas) a conti nuar este diálogo que se abriv e
que nos conteste as seguintes
perguntas:
-Podemos realizar os exames
da sua matéria
empregando a
escrita reinte g r ac ion is ta?
Podemos se - Convidamos
guir ne les o ao senhor
marco teórico
reintegracionis- Ernesto
ta em vez do acontinuar.
que voste nos
proporciona?
este diálogo
-Cre que podemos fazer o
mesmo com os seus colegas ,
nomeadamente com o senhor
Ra.món Lorenzo, sem temer a
· sermos reprovados e até "fichados"?
-Se de voste dependese, sentaría-se a negociar com todos
os reintegr~cionistas um acorde
que pugesse fim as luitas normativas?
Aguardamos a sua contestac;om. Um saúdo. +

J.C.M.

E VINTE ASSINATURAS
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A Académia ditaminará, .
.

.

de contadO, cámbios na·normativa
Fontes da RAG e do ILG falan de ''unha chea de harmo zacións sen grande releváncia"
as variantes de escolla: ólao ou as
tenninacións en -blel-be.l.

• XAN CARBAUA

Despois dun proceso
comezado polo Instituto
da Língua, o próximo
dia 25 a Académia
Galega ditaminará a
aprobación dunha série
de modificacións na
normativa do galega,
qu fontes d ambas
institucións in i ten en
d finir como
'actualización e
harmonizacións que a
realidade impuxera".
Apesar desta
minimización a
mudanza atinxe a
aspectos moi diferentes,
"vários centos", segundo
Fernández Rei (ILG).
As Nomzas Ortográficas e Molfolóxicas do Galego aprobadas conxuncamente pola RAG-JLG en Outubrn de 1982, van ser modificadas durante unha sesión da Académia Galega. O procedimento consistiu na elaboración dunha extensa ponéncia do Comité Científico
do 1LG que foi apresentada na sesión da RAG do pasado dia 17.
Segundo Xo é Filgueira Valverde,
presidente do Conse11o da Cultura
e académico, "non hai dúbida de

González distingue tamén os problemas do léxico, cando é advertido das contradicións recollidas
por Rafael Chacón e Manuel Rodríguez no seu Diccionário Crítico de Dúbidas e Erros (Ediciós do
Castro). "as normas son morfolóxicas e ortográficas, e só cando se
abordan alguns sufixos se entra na
cuestión. Na Académia hai moitos
m(lferiais en preparación sobre léxico".

Actualizar
Francisco Femández Rei tamén
formou parte da ponéncia do ILG
que suxeriu os cámbios, "non son
relevantes, pero si moitos. Eu
mesmo apresentei máis de un cento de pequenas modificacións que
babia que adaptar. Na prática trátase de solucionar problemas cotiáns, de pór a Norma ao día, porque babia dísconfonnidade entre a
realidade de hoxe e o qu~ se di".
A FiJgueira

Valver~

gostaríalle que a normativa tivese un cámbio profundo.

que a normativa ten prevista unha
corrección periódica. Agora bai
bastantes conttadicións e sobretodo no dicionário camén babia problemas, daquela convén unificar e
ampliar no posíbel".
Filgueira amósase radical, ..eu iría
ainda máis aló pero non pode ser.
Agora é preciso apoiar ·unha normativa, que non debe ser moi ríxida porque encorseta a língua".
Amósase moi satisfeito da ponéncia apresentada "porque sempre se
di que a Académia é imobilista pero coido qu~ está facendo un labor

O libros de Oleiros prémio
Irmandade dos libreiros
•F. CARBAUO

O Concello de Oleiro apre enta
unha ampla série de publicacións
que a fixeron merecente do premio "lrmandade" do Libreiro
ga legos, 1995, fallado o pa ado
dia 11 nun acto celebrado en Vigo. A edición de te concello,
que inbrica este traballo dentro da
animación cultural e educativa,
abranxen campos moi diferentes,
onde non é menor o achegamento
solidário a outras culturas.
O catálogo actividade cultural ·é
abondo significativo e ábrese co
libro de Xosé, Martí, A ldade de
Ouro. Un feixe de artículos de
prensa, adicadas aos nenos, do
célebre independentista cubano, ·
traducidos ao galego por Xosé
Neira Vitas . Outros libros edítaos son Castro, MI!.. C. , Presente e
futuro dos hórreos de Oleiros.
Un ensaio con debuxos e fotografías de cada hórreo do concello,
como parte do património histórico que defender. Memória de
xestión ,1991-1992 . En 109 páxinas quedan perante nós os actos, debates, plenos e realización
dun ano normal deste activo mu-

nicípio. O me! na cociña. Libro
de doces e suxe tivo menu
empre co mel como ingrediente
e como vida e cheiro dun país.
Guía munidpal. A solidaridade
norte- ul, un reto para as institucións locais. É este tipo de acción
ol idária un ha das características
de Oleiro . S eg undo concurso
municipal de contos e narracións
curtas infantís e J.-uvenís. Pónnos
ao día do esforzo de apoio á leitura que constitue unha base do
concello. Centro municipal de
formación "Isaac Díaz Pardo".
Memória dun logro de formación
ocupacional tan necesário multiplicar. Ten numerosas seccións:
carpinteiros, albaneis, cociñeiros,
pintores etc. etc. Mirando ao sur.
Recolle a exposición fotográfica
de duas dúcias de fotógrafos a
prol do Sur; entre os máis coñecidos: Delmi Álvarez, Xurxo Lobato, Jan Berry .... Homenaxe a L.
Seoane: recolle a crónica gráfica
da inauguración do monumentos
aos emigrantes e o discurso de
F.F. del Riego a Luis Seoane.
Neira Vilas, un discurso deste
novelista na dedicación a seu nome dun dos institutos de
01eiros.•

moi eficaz. Afortundamente na
líogua todo é positivo". conclue.

Versións con matices
Francisco Femández Reí e Manuel González. ambos do Comité
Científico do ILG. e o segundo tamén membro da Académia e ponente nesta matéria, tíranlle importáncia ás modificacións, ainda
que Femández Reí, fala de "centos de pequenos cámbios".
Manuel González declarou a este
periódico que "b~icamente tráta-

X.. LOBATO

se de mudanzas de detalle, para
evitar contradicións entre as so1ucións do VOLGA coas Normas.
Esa idea inicial modificouse unha
chisca, porque xa metidos no traba11o pensamos que era preciso redactar mellor a1gunhas cousas e
introducir outras que antes non se
trataran". Manuel González referiu alguns exemplos de cámbios:
unificar sufixos (précio-prezo,. ~ .),
o tratamento do artigo indetenninado, o de cenas letras maiúscu- las, a regularización de plurais en
galicismos tardios (aval, control
- avais, controis). Non se tocan

Para Femández Reí tratábase de
recoller fonnas sancionadas polo
uso, e á pergunta de como van os
usuários acceder a esas novas solucións di que "unha vez aprobadas pota Académia publicaranse. •
Pero non hai que preocuparse
porque non son grandes cousas,
basicamente será útil para evitar
lagoas que se detectaran e que os
profesores de galego precisaban
ter resoltas".

1

Segundo a sua opinión estas mudanzas de agora "non impeden
que no futuro se faga unha reforma ortográfica". +

.
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· A Xunta subvenciona as .versiólls

..

de obras galegas noutra.s línguas
Non exclue o castellano entre as línguas subvencionábeis
•X.C.
O governo galego subvenciona
até con un millón por título, as
versións de títulos galegas a línguas estranxeiras, ben pensinsulares ou non. A convocatória está dirixida a empresas do sector
editorial e a cuantificación eco-.
nómica varia segundo sexan lín: , guas peninsulares ou de fóra, pasando das tres a catro mil pesetas por páxina nun caso, ás catro
ou cinco mil nas lín~as de outros paises do mundo.
Estas subvencións véñense con. vocando pota Conse11eria de
Cultura desde o ano 1987. e agás
casos singulares para o portu'gués, bable, catalán ou euskera,
o total das axudas teñen servido
: para facer versións en castelán.
·: A orde da Consellaria non exclue
obras xa repetidamente traducidas ao castellano, como é no ca-

.

so dos clásicos galegas, Rosalia
de Castro, Curros e Pondal. Dese
xeito no ano 1989 Ediciones 29 e
no 1992 Visor, teñense acollido a
esta axuda para publicar Follas
Novas de Rosalia de Castro.
Para este ano a Xunta ten aprobado as traducións de Xente de Aquí
e Acolá de Cunqueiro (Ediciones
Trabe), Ártico de Xavier Queipo
(Positivas), Anagnorise de Mª
Victoria Moreno (Editora del
Norte), Os afi.adores de Olegario
Sotelo (Editorial Ronsel), Vida e
fugas de Fanta Fantini de Cunq ueiro (Felicio&Cabral .Publica~oes Ltda.) e as pezas infantís
Robin e a boa .xente, Trece anos
de Blanca e Un cocodrilo no meu
cuarto (Grupo Edebé-Rodeira).

Prezos de contraste
Os prezos oferecidos nesta axuda, segundo Xabier Senin, subdirector xeral de Cultura, refírense

á tradución e tamén á edición,"
polo que a comparación nori pode ser estabelecida coas axudas
ao galego. "En todo caso nós
contemplamos un baremo dunhas 1.500 pesetas por fólio ( 1800
caracteres) ou .2.000 en caso de
idiomas menos usuais. Houbo
anos que non se chégou a gast;ir
toda a partida orzamentada, que .
·non chega aos cinco miltóns".

A tabela de prezos da Asociación de Traductores Galegos, se- º
gundo o seu presidente Valentin
.Arias, é "axustada ao mercado",
e anda para versións ao galega
des.de inglés, francés, alemán e
español, nas 1.500 pesetas por
fólio.
En Catalunya, segundo a lnstitució de les Lletres Catalanes, as
axudas fanse para outras línguas
non do Estado, "porque iso xa
está contemplado polo ministério da Cultura'?.+
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• Disólvese
Matto Congrio
Pasaron exactamente cinco anos
desque, a comezos de 1990,
déramos conta neste mesmo
periódico do xermolar dun novo
grupo: Extramundi -A Nasa
Terra nº 421-que pouco máis
tarde mudaría o seu nome polo de
Matto Congrio. Segundo informa
X.M. Estévez nunha reunión
recentemente celebrada, na que
non estivo presente o gaiteiro
Carlos Núñez, decidiron disolver
o grupo.
Viñeron precedidos de
experiéncias decisivas na nosa
música como foron agravación do
Grupo Didáctico da Universidade
Popular de Vigo; participaron na
banda sonora da obra de teatro O
mozo cjue veu de lonxe, alguns
deles simultanearon a actividade
folki coa docéncia en
Conservatórios, e hoxe comezan,
a bon seguro, un novo e
prometedor camiño. +

• Prémios
do Dublin
Cunha dotación de 250.000
pesetas e a garantía de xestionar a
publicación, o Café Dublin (Rua
Martín Códax-Vigo), ven de
convocar por segundo ano o seu
prémio de narrativa breve. A
extensión debe estar entre os 65 .e
os 100 fólios (2000

caracteres/páxina), de un ou
vários relatos, e sempre en galego.
O xurado estará formado por catro
escritores e críticos e o prazo de
apresentación-remata o 1 de Maio.Os orixinais débense-mandar por
cuadriplicado e baixo plica á
sede do Duhlin.·+ ·

formato simples e prezo do custe
de envio, recolle todo tipo de
información sobre direitos e
lexislacións europeas, enderezos,
calendário de actividades
relacionadas co tema e
bibliografía, estando
/)
aberto a envíos de
colaboradores.

Comércio da Xnta de Galicia,
finalmente retirada pola presión
social. Esta ación administrativa
afecta especialmente á franxa
oscense que utiliza o catalán como
língua própria, e ten sido
contestada pol'as autoridades da
vila máis importante do território,
Fraga.

• Xaquin Marin
ensina cómic

Neste último. número
inclue a Leí-Marco para a
protección das minorias nacionais,
elaborada polo Consello de
Europa, e a orde da Comunidade
Autónoma das Illes Balears sobre
o uso da língua catalana como
língua veicular no ámbito do
ensino non universitário. No
capítulo de xurisprudéncia
entrega a senténcia do TXSG sobe
o topónimo da Coruña e unha
outra da Corte Constitucional
italiana sobre o Estatuto Especial
da rexión Trentino-Alto Adigio
para o uso das línguas tede ca e
ladina nas re1acións
administrativas e xudiciais. Pódese
pedir por fax (93) 412.08.90 ou
teléfono (93) 302 01 44.t

Segundo informa o semanário
Segre na bisbarra téñense
producido pintadas contra o
catalán e contra a rotulación
bilíngue de indicadores. Os
dados sobre a aceitación do
catalán son manifestos: de 3.000
alumnos, un 80 por cento
acolleuse ás clase optativas en
catalán tanto no ensino primário
coma no secundário e
cuadriplicouse en dez anos a
porcentaxe de alumno que
aprende catalán. •

Nun curso organizado pola
Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega, o debuxante e humorista
Xaquin Marin, ·acercará as·
destrezas básicas para elaborar un
cómic. O curso co título "Comic:
saber fafelo, saber ensinalo", terá
unha duración de 20 horas e ·
trataranse aspectos básicos como
os referidos a materiais a utilizar,
o sítio-postura, o xeito de coller o
lápis, ou técnicas máis avanzadas
como o manexo da perspectiva, a
luz e a sombra, estratéxias para a
composición dun cómic, o
entintado, etc ... Comeza no
Instituto de Caranza o 2 de Marzo,
e a información pódese pedir ao
(981) 35 87 50_..

• Sete millóns
da Xunta para o
Prémio das Letras
A Xunta de Galiza ven de convocar
un denominado Prémio das Letras
e das Artes de Galicia, dotado con
cinco millóns de pesetas para
"recoñecer e recompensar o labor
daquelas persoas que co seu
traballo criador contribuiron á
conservación, expansión e
engrandecemento da cultura galega
en calquer campo dela".
A presentación dos/as
candidatos/as a este concurso
poderá ser realizada por calquera
institución, fundación, académia,
federación, asociación ou centro

· !J:?

Xaquin Marin :

cultural ou de investigación,
mediante escrito dirixido ao
Conselleiro de Cultura denantes
do 15 de Marzo de 1995.
A entrega terá lugar nun acto
institucional o 17 de Maio, e o
xurado, convocará aos cinco
finalistas preselecionados.
Ademais dos cinco millóns para o
galardón principal poderanse
conceder dous accésits de
cadanseu millón.•

• Información sobre
línguas europeas
Mercator é o nome do boletin do
centro de Dereito e Lexislación
Lingüísticas do mesmo nome, que
- realiza o Ciernen (Centre
Internacional Escarré per les
Minories Etniques i les Nacións),
con sede en Barc_elona. Elaborado
en várias línguas o boletín de

•En Aragón
proiben
os alimentos
etiquetados
en catalán
Nunha decisión fortemente
contestada polo concello e os
viciños de Fraga (Huesca), o
Departamento de Sanidade e
Consumo da Diputación General
de Aragón, remitiu recentemente
unha circular instando aos
inspectores oscens~s de sanidade
para retirar alimentos e bébidas
non etiquetados en castellano,
ainda que só referidos aos que
usen exclusivamente o catalán.
A decisión lembra unha anterior
da Conselleria e lndústria e

• Fase de concur o
do Festival
de Video
Ademai de por e en marcha o
ervizo de vídeo á carta, que
inclue todas as produción
apresentadas nas anteriores
edicións, até o ábado dia 25
amó an e diariamente o vídeo
selecionado na fase de concur o
do Fe ti val de Video Cidade de
Vigo, o único de ta
características que se celebra en
Galiza, e que erá clau urado na
Casa das Arte o dia 28.
O concello olívico, principal
patrocinador do evento, anunciou
a criación dunha sá permanente de
exibición de vídeos, que se
nutriría principalmente dos
materiais exibidos no Festival. A
iniciativa ainda non ten data de
inauguración, pero o concellal
Francí co Santomé falou da
posibilidade da sua gratuidade
i:iunha exten ión do i tema de
vídeo á carta.•

Todo sobre as figuras da Nova Trova Cubana
Saen dous libros adicadüs a Silvio Rodríguez e Pablo Milanés
A editorial basca Txalaparta ven
de publicar dus extensos libros sobre as duas figuras principais do
movemento renovador da canción
cubana: Silvia Rodríguez e Pablo
Milanés.
Cos títulos de Memória trovada
dunha revolución e Con luz própria, os dous traballos fan un
percorido biográfico, cheo de fotografias . ~ referéncias á evol uci.ón político-social <leste movimento que renovou o xénero non
só en Cuba senón influindo en
toda América Latina, onde ambos e dous cantantes, ainda senda proibidos (caso de Costa Rica, por exernplo), son coñecidos
por toda a ·m ocidade e acadan
vendas de discos e afluéncia aos
concertos superiores ás grandes
figuras do rock.
Si/vio. Memória trovada dunha
revolución está escrito polo· xornalista basca Joseba· Sanz e prologado por Mario Benedetti. Composto máis á maneira dunha biografía convencional, actualizada
prácticamente até primeiros do
1994, inclue tamén letras de cancióris, pero basicamente destaca

por unha documentación exaustiva, e pola própria miscelánea de
diferentes entrevistas de Silvio
Rodríguez que-construen un relato
que se le dunha sentada.
Benedetti apresenta o libro dicindo que "por primeira ~ez o ouvin·te de Silvio poderá aquilatar non
só unha rota artística senón tamén
un percorrido :vital. Poderá comprobar asi ·que o meirande compromiso (palabra hoxe tan subestimada pola deixadez posmodemista) de Silvio é coa vida, á que non
canta de lonxe senón metido nela
até a caña do oso". Benedetti, poeta e tamén· letrista ·de cancións
. conclue na sua apresentación "Sil.vio nunca será un mito: non viaxa
co seu pedestal no ombreiro, os
seus públicos sábeno e quizais por
isa trátano coma a un querido e
sinxelo compañeiro, que lles canta.
e lles di as felicidades e as desdi:tas que eles tamén quixeran cantar
e dicer entrañabelmente coma el".

As letras de Milanés
O libro do Milanés está realizado
pala musicóloga cubana Clara
Díaz Pérez, e ten unha fasquia

algo diferente, con menos aparato gráfico e un texto máis conciso. Onde Joseba Sanz fai un relatóriq que abranxe as peripécias
de toda a Trova Cubana, Clara
Diaz cínxese máis ao próprio Milanés, inclue unha entrevista con
el, e céntrase nunha selección
das suas letras. Vázquez Montalbán introduce a cuestión, "home
afectivo e xeneroso con todo e
todos os que lle .deron amor e so1idariedade, no Son para unha
negriña que se chama Haydée,
porque se chamaba Haydée Santamaria a entrañábel dirixente re-·
volucionária presente coma unha
fada madriña na vida de Milanés,
está a fi1Qsofia personalista, no
mellar senso ·cto ádxectivo, de
Milanés. Solidariedade co todo
pero distinguindo todos os rostos
posíbeis un a un chamándoos po- .
lo seu nome, aceitando que en
cada un hai un resumo do ben e
do mal".
Os libros de Txalaparta comercialízanse nas librarías galegas, pero
pódese pedir o catálogo da editorial a Manoel Bello Salgado (Rua
da Igrexa, 1O. 15685 XancedaMesia. A Coruña¿.+

G~eirQ

ANOSA TERRA
NQ 662- 23 DE FEBREIRO DE 1995

canta de libros

Leituras

o
descobrimento
da mágoa
De profundis
de Wilde
En 1895, quer dicer, hai un século,
cando estaba no cúmio da sua fama, Osear Wilde intenta un proceso por difamación contra o marqués de Queensbury, pai do seu
xoven amigo Alfred Douglas, Bosie. O marqué , á vez, acú ao do
delito de homosexualidade. O escritor é detido, e de pois dun ruido o proce o, comprobada a existéncia de actos (sic) que transgredian a Criminal Law Amendement
Act, O car Wilde é condenado a
vintecatro me es de traballo forzado . Tiña cuarenta e un ano , o
mundo sorríalle, gañaba cartos a
marea , era ben recebido no alón literário da Grande Bretaña,
da Franza (Gide conta que na casa
de Mallarrné era recebido sempre
con agrado; na casa do poeta é onde o coñeceu o escritor francés),
do EEUU, etc. De repente, todo ·
acaba. O e tado incauta os seus
ben , Wilde vai á cadea mália a
prote ta de escritore e literato de
todo o mundo. E o e crilor irlandé
sucumbe perante a realidade.
Até o momento de entrar no cárcere, Wilde, escrebia Albert Camu en
O artista na cadea, xulgaba que
exi tian dous mundo , o de todo o
dias e o da arte. O primeiro repítese
fastidio amente, o egundo empre
é único. A cadea vai er o grande
revulsivo e e creberá as uas duas
grande obras: A halada da prisión
de Reading e mai · De Profundis,
pero logo da aída da cadea, o e critor ficará téril xa non poderia escreber o que queria. A Mágoa, o eu
·ignificado e a ua beleza, como e crebe no final de De Profimdis. era

25.

o que compria expresar. E non sabia; ou non podia. Pero este sentimento xa estaba expresado nas duas
devanditas obras, que foron, como
deixou escrito Camus, a "sua real
herdade". A eal herdade .de Wilde,
como as cartas ao director do Daily
Chronicle: outros textos ven Jume
agora en galego, ainda que non se
traduce A Balada ... , De Projundis e

ñor", asi comeza o Salmo l29 que
expresa a miséria na sua máis
grande intehsidade. O De Profundis de Wilde, que aparece, en versión abreviada, en 1905, cinco
\ anos despois da morte do escritor,
relata os acontecementos que tiveron lugar xusto antes do seu encarceramento en Reading, onde pasou
dous anos de traba11os forzados.

outros escri.tos'- 11 •
Este volume de Laiovento contén
cinco cantos que xa foran traducidos ao noso idioma outras duas
veces, e dos que xa falamos nestas
mesmas páxinas de cando a sua
publicación por Galaxia (sobre as
diferentes versións galegas destes
relatos: "O príncipe feliz", "O
Reiseñor e a rosa", "O xigante
egoísta", "O amigo leal" e "O foguete extraordinario", véxase
ANT nº 652), e por iso non irnos
repetir o que naquel momento dixemos (ANT núm. 594). Os ou-.
tros texto son: duas cartas ao director do Daily Chronicle, sobre a
vida na prisións, o devandito De
Profundis e mais o texto "A alma
do home baixo o socialismo".
"A alma do home ... " é un texto no
que Wilde avoga polo socialismo;
orabén, por un socialismo no que
o individualismo alcanzaria a sua
realización, por iso está en contra
do socialismo autoritário. E avisa
que este, o socialismo autoritário,
pode conducir a "Tiranías Industriai , daquela o último estado do
home será peor có primeiro".
Quer dicer, a razón última do socialismo non é a produtividade, senón a liberdade, o "Socialismo,
Comunismo, ou como se queira
chamar, ao converter a propiedade
privada en riqueza pública, e sustituír a competición por cooperación, devolverá a ociedade á súa
condición xusta de organismo totalmente aneado, e a egurará o
benestar material de cada membro
da comunidade". Wilde avoga por
un ociali mo no que cada home
·exa diferente. porque os home

O texto, escrito en forma de carta a
Alfred Douglas, causa da catástrofe,
narra todos os feítos: o insulto público do marqués de Queensbury, a
Jouca resposta d(( Wilde que o demanda por difamación, e o proceso,
onde Wilde é condenado por homosexual idade. Na carta, o escritor
descrebe o seu descobrimento da
Mágoa (da Dor), e repasa a sua vida
e a sua arte. O texto fa_i albiscar un
outro Wilde; un Wilde que non teria
tempo de escreber as obras que promete en De Profu.ndis. Obras nas
que uniria Arte e Mágoa e, xa que
logo, descobririan a verdadeira vida. Non houbo tempo, Wilde morre
en 1900, tres anos despois da sua
saída do cárcere. Pero quedou esta
carta, e A Balada do cárcere de Readi.ng, obras que anunciaban, que
un-grande artista acababa de nacer,
Albert Camus di.xit. Un artista que
fuxira do vício supremo, do que
acusaba a Alfred Douglas: a superficial idade. Un vício (sic) que encheu moitas das suas mellores páxinas e do que non pudo escapar, xa
que despois da sua saída do cárcere
non pudo dar obras de calidade.
Quizá, como lle dixo a Gide, porque "fora golpeado".

son diferentes. O novo socialismo
será o n.ovo Helenismo. Un novo
Helenismo que será completo e no
que o home acadará a sua perfeición. Un Helenismo no que existirá unha única escravatura: a da
máquina polo
home. O texto
de Wilde non Relata os
é a clásica
utopía, xa que acontecea utopia queria mentos que
igualar a todos
tiveron
os homes e
nelas a liber- lugar xusto
dade, xa que antes
só na asociación voluntá- doseu
ria o home es- encarceratá ben. Un tex- mento en
to nada científico (sic), pero Reading,
que afirma a onde pasou
sua crenza nun dous anos
socialismo
económico no de traballós
que o home forzados
pode acadar a
expresar libre
e totalmente
as suas ideas, a sua arte ...

Cando petan
~a porta
Xabier P. Docampo ven de publicar,
con ilustracións de Fran Jaraba, o libro
Cando petan na porta ¡Jota noite,
dentro da colección Merlín de Xerais.
Son catro cantos que partindo daqueles
que naceron para seren contados
oralmente, do pracer de escoitar, das
histórias que o autor foi recuperando
da sua memoria, e hoxe deita no papel
para rapaces de 13 anos en diante. •

Prémios de Marin
Desde 1985 o Concello de Marin ven
convocando sucesivamente un prémio
de poesia e de novela curta, que agora
recolleu nun só- volume. Traballos de
Luis Almazán, Xosé Carlos Gómez
Alfara, Issac Otero, Tereixa Martínez,
Xoán Piñeiro Cochón, Xosé M. Pico, ·
Pablo Hennida, Xesus Rábade e
Manuel García Seixas. Se non o atopar
nas librarias pídao á concellalia de
cultura de Marin. •

A tradución de Fidelina Seco e Luz
Cao é correcta, ainda que, penso,
debeu traducir Dar no canto de Mágoa. Por outra banda, grácias a elas
contamos en galega cunhas das
obras roáis ·importantes de Wilde.
Só lles falta traduciren a tantas veces mencionada Balada ... •

Mai o texto máis importante dos
recollidos neste volume é De profundis. De Profundis clamavi,
"De de os abismos chámoto, Se-

I XGG
( 1) Ed. Laiovento. Santiago de Compostela.
1994. 224 páx.

Teatro e poesía
da Deputación

.

~1

<I Fina Casalderrey

Anualmente a Depuración da Coruña
convoca os prémios González Garcés e
Dieste de poesia e teatro
respeitivamente, que publica
pontualmente un ano despois, en
coidada edición. Veñen de sair os de
1994, tanto os gañadores como os
accésits. En teatro sae exclusivamente
Venenos de Xesus Pisón e en- poesia o
gañador Paulino Yázquez con Un
áspero tempo de caliza e os acésits
foron para X. Antón L Dobao con
Caderilos dos dereitos e das horas e
Helena Vi llar Janeiro con Festa do
corpo.•

A sementeira do
Pedrón de Ouro

O descubrimento do amor
nun diario adolescente.
l!ti¡l!J,1

Fiel á sua cita Ediciós do Castro ven de
poñer en circulación os títulos
gañadores dos certames XVIII e XIX
do Modesto Fig11eirido de Narracións
Brel'es que convoca cada ario a
Fundación Pedrón de Ouro. Traballos
de Isidro Novo, Francisco Ant. Vida!,
Camilo Pardo, Manuel Iglesias Nimo,
Amancio Liñares, Manuel Carlos
Núñez, Xosé Luis Santos, Xosé Manuel
Carballo e Estevo Creus. Inclúense
tamén o. di cursos nos actos de entrega
de Borobó e Alonso Montero.•
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-~~111L=======eit~uras~lll-Artesanía
poética
Edicións
do Dragón
As Edicións do Dragón nacen, en
. Muros, arredor de 1989, froito ·
dunha iniciativa de Cristina Trigo
e Franscisco Souto que pretendian
criar unha edición cooperativa,
responsábel ·e dinámica. Neste
proxecto cooperativo integraríanse vintesete autores .que aportarian
tamén .os fundos económicos para
a edición. Foi a precariedade de
meios a q.ue determinou a reunión
dos textos manuscritos en carpetas
de cartón-pedra feitas e carimbadas, artesanalmente, a man. Isto
permitiríalles, ademais, respeitar
uns critérios editoriais que poden
resumirse nos seguintos pontos:

;-

· 1.- Dar acceso á publicación aos
novos. poetas. 2.- Incluir nos textos
toda a personalidade do seu autor a .
meio da edición dos poemas manuscritos e. asinados. 3. -Facer unha
coidada selección do material gráfico buscando técnicas baratas desde a fotocópia ao gravado ou linóleo-- que pennitan respeitar todo o valor do deseño e non encareza n moito a
edición. 4.Bu scar
un
meio de im- Móvense .
presión que na axitación
non hipoteque
a saída das persoal
carpetas e per- respeitando
mita fixarlle
o obxectivo
un prezo ase-.
quíbel. A tira- de facer
xe , normal- carpetas
mente, limítase a 200 exem- de elevado
plares numera- valor ·
dos aman.
literario e
A comezos de plástico,
1989 sai á luz a prezos
a
prime ira
asequibles
destas carpetas: Ao mar de
adentro, que
recolle un texto poético de cada un dos vintesete autores que asumen a edición
cooperativa do selo: Iolan9a Aldrei, M. Alguem, Francisco Alar.so; Miguel Areas, Gabriel ileceiro, Lino Braxe, Ánge1o Brea,
Adriana Castro, Helena de Carlos,
Manuel Fiuza, Quico Lago, Rita
Lázare, Emilio Luma, Pedro Milham Casteleiro, Chus Nogueira, J.
Mário Novais, Joao Padrao, X.
Lois Paz, Gabriel Penahade, Xoán
C. Carreira, Laura Quintillán, H.
Rabunhal, Francisco Souto, Xurxo
Souto, Cristina Trigo, Miro Villar
e Rafa Villar. Na parte gráfica coJaburan cos seus deseños KuJ<as e
Sabela Vázquez, e mesmo chegan
a incluir un fragmento dunha partitura musical de Laura Quintil1án.
Malia o "éxito" <leste primeiro cartapácio, con máis de setenta exemp lares vendidos e a presenza da
prensa e a televisión no acto de
a.presentación no café Rua Nova de
Compostela, o proxecto esmoreceu
até que, no ano . 199 l , Francisco
Alonso, Miro Villar e Francisco
Souto deciden retoma.lo. Apesar de
non contar cunha infraestrutura
que os respalde -económica, persoa1, etc.- , o selo manten se até
hoxe cada vez máis consolidado.
A fina.is do 1991 editan A i"ota dos

baleeiros, carpeta colectiva de
Francisco Alonso, Francisco Souto
e Miro Villar que indue, agrupados
en tres partes, -"Cada tres meses e
un día", "Morte de ser cidade" e "A
nudez do carambe1o", respectivamente- dez poemas de cada un
deles e varias fotografías do embarrancamento do Casón, xunto cun
prólogo e algúns debuxos de Alfredo López "Tokio" quen os identifica cos ba1eeiros xa que
"ao igual que os ba1eeiros esculcaban o mar en busca da grande
vida dende as .atalaias, dende o
picouto da sensibilidade algunhas persoas buscan no horizonte
dos seus mares. internos o camiño da grande balea. Somente
cando uns cantos buscadores. se
xuntan tentando un camiño crean a rota, a _rota dos baleeiros".
Rota que neste caso vai marcada
por tres ronseis cun destino incerto, mais en todo caso, prometedor.
No 1993 sae do prelo·Oito e médio,
cartapácio onde se combinan os poemas de Qito autoras -Iolanda, Aldrei \ Rita Carvalho, Marta Dacosta,
Carme Lobón, Chus Nogueira,
Chus Pato, Ana Romaní e !solda
Santiago-- cos deseños das grava.doras bascas Reyes de Domingo,
Maite Gomoetxea, Rosa Mª Lema,
Amaia Martiartu, Maite Martínez,
Eva Mendia, Mercne Navarides,
Alasne Odriozo1a, Irantzu Olabarrieta, Ana del Palacio, Carmen Pa-.
1omero, Susana Sodre, Amaia Tarrío, Kontxen Vicente e da galega
Ana Barros, á súa vez coordenadora do apartado gráfico. Os propios
editotes, no prólogo, asumen con
esta obra a conso1idación das Edicións do Dragón:
Con Oito e médio produce-se a
decisiva consolidazión do selo
· afondand"o nos elementos ca.rae-

terísticos: aportazón de novas
vozes, textos aut6grafos que se,
ás vezes, dificu1t.an a leitura ,
·confiren-11e ao poema toda a
sua personalidade e dimensión
plástica, coidada seleczón do
material gráfico, prezos asequíveis mas que garantan a permanéncia da edizón, independéncia institucional.
No 1994 sae a, de momento, última
entrega -Dous bocetos- con obra
de Francisco Souto e Ad.ria.na Castro, ilustrada na portada por Femando Riveiro de forma que cada unha
. das duascentas carpetas que se tiran
ten un deseño orixinal e único, O
cartapacio está conformado polos
"bocetos" de duas futuras obras dos
autores, itinerários gráficos do traballo poético que"'engadem ao possíve1 valor da palavra inacabada
aquel outro do desenho conceptual
que implica a visom objectiva, forte
e desgarrada, da página" como expresan no prólogo.
. As Edicións do Dragón rnóvense
na axitación persoal, na complicidade amiga, respeitando o obxectivo de facer carpetas de elevado
valor lit~rário e plástico, a prezos
moi asequíbeis, case de custo. Isto, impéde11es facer frente aos
gastos normais de distribución no
mercado , ·valores que tampouco
queren as umir, mais non lles resta
difusión aos cartapácios como o
demostra o feíto de todos eles estaren esgotados. A mesma sorte
lles desexamos . nos proxectos
imedi;Hos do selo dos que ternos
notícia: ese Bestiario colectivo no
que están a traba1lar onde se integrarían deseños e textos sobre animais, reais ou imaxinários, e as
várias carpetas de autor que teñen
en mente, e que esperamos poder
disfrutar pronto.+
TERESA SEARA

publicacións
11

Xermolos

de Guitiriz
Unha das asociacións
federadas na Galiza de
máis laboriosidade e
mellares publicacións.
Ternos á vista tres
produtos da sua
actividade. Os
Cadernos están
dedicados a distintas
mostras de artesanía
que promove a
asociación. O último
núm ero está dedicado á
mostra de instrumentos
de música tradicional
que ofreceron en

11
colaboración coa
Asociación de
Gaiteiros. De cada
instrumento fálanos un
músico e adxúntase un
gráfico da sua
utilización. A revistan!!
37 do ano XIII ten os
discursos do festival de
Pardiñas dese ano,
unhas páxinas de
literatura dos nenos, 3ª
vez, e o XV certame
"Terra Cha".
Por fin , o libro está
dedicado ao "Pregoeiro
da luz", Alfonso Blanco
Torrado. Colaboran 50
escritores de todos os ·
xéneros. Este libro

homenaxe decidírase no
92 e pudo realizarse
grazas a tanto amor
cerno provoca este
admirábel organizador e
activo patriota. Din na
dedicatoria M. Maria,
P. Martín e Xulio Xiz:
"/\ Alfonso Blanco
Tnrrado, a oferenda do
tr.·ballo de medio cento
dr: escritores que
ff.coñecen ne! un dos
n áis importantes
k ·itadores actuais pola
Cultura e pola Terra, e
q•1e con este·libro se lle
c i: Gracias, ¡ánimo! e
j'tdiante!". •

F. CARBALLO

Crítica
de superfície
QuizShow
Robert Redford comezou a des tacar como actor a partir de
1966, tiña vi ntenove ano e unha
aprendizaxe e casa que amo aba
que, a pesar dos seus encantos físicos e o seu talante de xoven romántico e mal peitéado, ainda ne
faltaba un longo camiño para
acadar o estrelato. "Dous home
e un de stino" e, obre todo " O
Gran Gat by" segundo a novela
de Scott Fitzgerald, elevariano,
definitivamente, ao Olimpo dos
esco11ido s. Certarnente, tanto
ne s te s filmes como noutros
(" Descalzos polo parque ", " O
Golpe", "As aventuras de Jeremias John son" ou " O Candidato") o "fermoso" Robert ven encamar, con maior ou menor convicción, un s Estados Unidos que
quer crer na sempiterna xuventude e na renovación inesgotábe1
do " m vv q · Ósua potencial ida.de
" liberal'', da sua condición hi tórica de líder da democrácia , de
paladín das li berdades, de
protector incom bustíbel Fáltalle
du nha certa
conciéncia mordente e
moral univer- a ua
sa] baseada denúncia
na protécción
semella, por
dos valore
da sociedade momentos,
americana.
herdeira
Todo
is to
con sag rara a dos
Redford co- sermón
mo un home
demócrata, caprianos
progresista e
mesmo de esquerdas, unha
esquerda, iso si, só referencia.da
en exclu siva dentro de si mesma,
é dicer, dentro dos límites que a
califican como tal no território
ideolóxico onde se desenvolve. E
certamente, en todos os seus traballos tanto corno actor como realizador, Robert Redford vai intentar transferir esa conciéncia e
esa práctica de tradición liberal e
progresista, sumándose asi a unha vella e , 'ás veces, perseguida
corrente hollywoodiense("Ó
Candidato", "Todos os homes do
Presidente" serian exemplos desta tendéncia).
Como outros actores, Redford
non foi capaz de sustraerse ao reto de poñerse detrás da cámara.
Fíxoo en 1980 cun resultado excesivo: gañar con "Xente corrnn-

te"("Ordi nary People") un O car
ao mellor realizador e· á mellor
película . Logo virian "Un lugar
chamado milagre" e "O rio da vida" , dou título que ninguén
Jembra e ninguén cita, agá cando como agora erven para referenc i ar a ua filmografía como
reali zador

Quiz Show (0 dilema) é a ua
cuarta película e repite unha vez
mái o eu plantexamento liberai e o xeito de afrontar de de
po ición crítica a hi tória recente do eu paí . e ta oca ión,
tráta e dun filme onde e critica o
papel da cadea de televi ión como grandes criadora de mentira
e mito de con umo , un mito
que unha vez descoberto rachan
coa 'inocéncia bíblica de todo
un país, que, por outra parte é
capaz de a umif e a imilar os
seus erros. Redford acude a un
feito real que tivo lugar a finai
dos anos cincuenta, no mandato
presidencial de Eisenhower para
recreiar, seguindo un e quema de
thriller,
e cándalo que tivo á
televi ión como protagoni ta (os
participante dun programa-concur o eran cómplice dun engano
para facer ubir o nívei de audiéncia). De de logo o tono do
filme é crítico, i ro non e lle pode negar; porén , fáltalle mordente
e a ua denúncia eme ll a, p r
momentos, herdeira do erm n
capriano .

un

A película que dura 122 minuto
é entretida, gu non é moito dicer, é ·crítica, pero suav e aspira
aos Osear. E tá ben producida,
cun bo deseño de vestiário, unha
boa ambientación e unha irección rutinária e pouco atractiva.
Os actores estan sosos (agás un
excepciona l John Turturro) e e ·e
tan exces ivam e nt e val rado
Ralph Fiennes (o 'n az i de "A ii ·ta
de Schlinder") dá aqui a medida
da s ua mediocridade. Apesar de
todo , e a.inda que a meirande parte do s elementos po itivos de
"Quiz Show" son mái s atribuíbeis á sua variante indu strial e a
sua condición de ben de cámbio,
non deixa de significar un esforzo benintencionado do seu autor
por denunciar e 'criticar un dos
instrumentos de poder máis consustanciais da sociedade á que
pertence.
Resulta curioso comprobar como
''.Quiz Show" só tardou tres dias
en chegiir ás nosas carteleiras
desde o recén rematado Festiva]
de Berlin (onde foi estreada fóra
d.e concurso): "Ladybird, Ladybird" precisou 368 días para percorrer o mesmo camiño. Sen co. mentários. +
CELSO X~ LÓPE.Z-PAZOS
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CULTURAL

Desde 1ogo é a maior "alucinación" do pasado 94 e seria curioso·
que a meio <leste álbum a xente
descobrise a música tradicional.

Navidades
nofolk
escoces

A Shotts and Dykehead Caledoniá
Pipe. Band ten no seu disco "By
the water' s edge" a intérpretes
destacados colaborando con eles,
como Donald Shaw (Capercaillie), o bretón
Darr Ar Braz,
Eoghan
O'Neill (da L'Aguañaz,
banda de Spi- xurde como
11 an e) ou o
mítico Dona! .unha
Lunny.
Na produtora
banda, a preindepensenza do gaiteiro maior dente e
Robert Mat- alternativa
hieson, quen
xa anos atrás para
gravara "Ebb- potenciar o
tide" un disco panorama
non que non
. l
se limitaba a· musica
interpretar as asturiano
pezas de gaita
ao xeito tradicional, senón
que baseándose na tradición , construía novas
melodías ao abeiro de músicos de
categoría. Neste traballo, e xunto
aos temas estritamente de banda
de gaitas, tamén hai ocasión para
recriar en conceición moderna as
pezas, no que os escoceses califican como banda de gaitas contemporánea. Unha gravación moi intere ante.

/

Unha casa discográfica escocesa
cun catálogo francamente interesante (Lismor) ven de cumprir o
seu vinteun cumpreanos e celebrouno como eles saben: editando e apoiando arreo á música do
seu país.
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Os últimos lanzamentos de Lismor (co seu selo lona), que podes
atapar no catálogo de Beltaine,
amasan que a música e cocesa tamén sabe renovarse e oferece sons
evoluídos con certas particularidades. Non on só os bretóns os que
experimentan no amplb terreo do
folk. The colour of memory é unha
banda composta por Alistair Iones, o cerebro, Julia Dow e Alyth
McConn ick coa ua bonitas voce . O etéreo di co "The old mand
and the ea' ten un ambientes e
un on evane cente, cos teclados
marcando a liña a seguir. É unha
obra irregular que, porén , po ue
moita idea no seu interior. "Nahoo ", do músico e s cocés Paul
Mounsey, afincado no Brasil, é
abraiante. Nel de cobrimos o "bacallau-folkie' nunha impensábel
mi tura que de coloca ao ouvinte.
Se nas discotecas puxesen isto e
non o que acostuman airíamos
gai'iando, pero medíndoo polo raseiro folk a verdade é que os ritmos escoceses non casan excesivamente ben cos discotequeiros.

1

meiro, festexando os -21 anos de
vida discográfica, inclúense outras tantas pezas que fan un per. corrido ·pala história e artistas
que gravaron para a compañia.
Entre os máis coñecidos salientar a: Run Rig-Hamish Imlach,
Mairi Macinnes, Aly Bain ou
Phil Cunningham.
Seguindo cos recopilatórios, "A
beguinnér guide to traditional
Scottish music'', superior aq anterior, é unha viaxe polo folclore escocés, desde o máis puramente
tradicional (cos maravi11osos cantos para melodias de gaita) até o
folk-rock dos Wolfstone. No meio,
música de diferentes bandas de
gaita cos seus estilos característicos ou conxuntos de baile. Ternos
folk tabernário, popular, modernos
acústicos ou eléctFicos, canción
política e solos de gaita, harpa ou
vio1in para este comp1eto cadro
"anatómi!:o" da música tradicional
escocesa. Esperemos. o que nos
depara Lismor para o 95 que, de
seguro, conterá gravacióñs de calidade a reseñar.•
ÓSCAR LOSADA

Música
ambiental

Outros dous lanzamentos de Lismor son recopi1atórios. No pri-

Ad libitum
de Keltoi
Despois de compartir gravacións
compilatórias de música identifica-

da
como
folk, Keltoi
editan seu primeiro disco, e na sua
fonda pudemos ler: "Ante todo pretende ser unha música entendíbel por todos sen por
iso sacrifica-la súa personalidade".
Dito o cal,"e unha vez escoitado o
disco coa debida atención,. pergúntome . Ú-la persoalidade que para si
reclaman os compoñentes do grupo?; atribúense influencias clásicas,
da new age, de jazz-rock, fusión ...
Lembran aquel partido político que
decía reco11er "todo o bon da dereita
e máis da esquerda"?, o mesmo que
desápareceu unha vez cumprido o
seu cometido. Na música tamén se
dan casos semellantes, de intérpretes que dan cun son híbrido, indefinido, que barbullan en diversos ·instrumentos sen dominar nengun, que
non crian complicacións de nengun
tipo coa sua música porque a duras
penas enriquecen o mundo sensorial
de quen a escoita, que están "a la page" pero non son vangarda... música ambiental sen máis.

Keltoi teñen os seus precedentes,
mesmo sen saír da Galiza Taranis
e Leixapren acadaron, so meu gasto, cotas máis sublimes que estes
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12. Os labregos e os novas cultivos
13. Os ilustrados
14. Os guerrilleiros
15. Os car1istas e liberais
16. Os galeguistas
17. Os primeiros industriais
18. Os emigrantes
19. Os galegos do 36
20. Os demócratas
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Nºcontal
Sérvanse tomar nota de atender até riovo aviso, e con cargo á miña canta,
.os recibos que ao meu narrie lle sexan apresentados no seu Banco/Caixa
de Aforras por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEG~S . S.A. (A NOSA TERRA).

ATTE .
SI NATURA

"Os
prehistóricos" e

"Os viquingos
en Galicia"

1

aparecen o fin
de F ebreiro.

27

seis músicos. Iso
si, non en-:
gañan cando
se apróprian
do conceito .fusió"n.• e mesmo
podemos afirmar
que "Ad líbitum~· é
un disco ben enfiado,
coerente no seu desenro1o, sen apenas sobresaltos, cunha breve pasaxe
antolóxica -<J comezo do
tema tradicional apresentado ·C

O

m

O

"Danza"- ,
que non pasa
de ser un intre. ·
A nova era
prendeu na
Gal iza, non
hai dúbida;
ve1aqui ternos
este disco para
c.orroboralo.
Pero esta sorte
de teima por
non perder o
tren non debe"'
ra deixar esvair as nasas
raíces.

_Ú-la
persoalidade
que para si
reclaman os
compoñentes do
grupo?
atribúense
influéncias
_ clásicas
·'
da new age,
de jazz-rock,
fusión ...

Como é misión dun escribinte-melómano tentar porse na ~esitura do
músico, fago todo o posíbel por
maxinar que nesté debut o grupo
arousán quixo dar cun disco levián, e en todo caso, abofé que o
conseguiron. •
XOAN MANUEL ESTÉVEZ
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A andaina galega.

de Antónió Gabriel
Deixou a sua peg~da
na piensa dos anos sesenta
• ·X. ENRIQUE ACUÑA

'·

.
1

""

descobrirnento por parte de Gabriel
das romaxes populares. Sempre na
compaña de Pepe Conde e os dous
sen carné de conducir, chegando ao
miolo mesmo da celebración. "En
realidade tiñamos a intención de ir á
festa, sen ánimo de traballar" --deixou escrito- "mais cando vin aquiló impresionoume, a xente ali andando de xoellos porque o seu fa. miliar_salvárase milagrosamente,
·
seica o médico da lildea, ou os nenas co
cadaleito que debería
de ser seu ... lanceimé a fa_cer fotos .
Eles, como o tiñan
ria casa, non lle daban importáncia. Eu
non o vira nunca,
non o coñecia".

O comandante Camilo Cienfuegos
entraba a pé a libenµ· Matanzas o
primeiro dia do ano 1959 e ali tamén estaba, moi pocos pasos <liante
del, Antóriio Gabriel coa sua pequena Solida III capturando a euforia
colectiva do trunfo da revolución e
o castrista Movimento 26 de Xullo.
Daqueles tempos cubanos cheos de
utopias e dun país no
que lle chamaban gallego pasou outravolta máis á rotina d.o
seu traballo de reporteiro gráfico na prensa madrileña. Pero
foi unha curta etapa.
Axiña e da man de
Manuel Cerezales
chega a Vigo para
pór en marcha un cfos
x;usto desta etapa·
proxectos máis chason as once fotos so. mativos que botou a
bré Galiza que apareandar a prensa galega
cían na sua derradeira exposición. No
nos anos sesenta. Pepe Conde Corbal e
Pazo de Fonseca hai
Tratábase do Faro António Gabriel en Barcelas.
Deportivo, que cada
unhas semanas exibíLuns achegaba a actualidade da
anse aquelas ringleiras de cadaleixornada ligueira nunhas tempadas
tos que pasabaQ diante dun cartel
nas que o futbol galega salientaba
de "Se prohibe ir de pie'" ou as refena primeira división.
rentes aos Milagros de Amil nas
que as contraditórias presenzas inPrecisamente o tratamento gráfico
fantis entre caixas de mortos mardo Faro Deportivo no que a precaron o seu seguimento posterior ·
c;ara as romaxes da Franqueira e O ·
senza da fotografía era predominante e fundamental, consegue paCorpiño de Santa Eulália de Losón.
ra o semanário unha considerábel
Precisamente desta última tira a sua
tirada· e o éxito entre os leitores
imaxe máis espectacular: a dunha . .
que agardaban a saída nas mañás
nai oferecida guiada polo seu fillo
dos Luns facendo co1a nos quiospasando diapte dun fondo de fotóques. Neste Faro o labor de Antógrafo ambulante. Este apontamento
nio Gabriel deixou a pegada da
da realidade impregnado de claves
aportación da sua ricaz experiéncia
cartier-bressonianas - "'o único que
madrileña e mesmo a capacidade
lle interesa á fotografía é a pontade criar influéncia e mestria entre
ria"- Gabriel convérteo en arqueos reporteiros gráficos vigueses.
tipo e escólleo para ocupar a caber. ta do seu libro antolóxicoCienft-agMentres, un pequeno grupo de emmentos de segundo,-publicación
presários e -profisionais ponteveque pas~ revista á sua vida na arte
dreses tentaba recuperar para a sua
fotográfica. Ao pé· da Galiza, pola·
cidade a veUa cabeceira de Diario
que pasou fotografando a vivos éode Pontevedra. O proxecto veri~ a ·
mo .morros; aparecen as imaxes do
lus no l 963 e até el achegaríase en~
Niet-nam, Nicarágua, Afganistán, o
tusiasta .António Gabriel, amigo de
25 de Abril ou o mundo do boxeo
novas aventaras. Os proprietários
e, ·en todas, fr$1bando esa guerra
puxeron a responsabilidade periocontra o tempo que gosta dicer Ledística en mans de Ánxel Huete, un
onardo Sciascia da fotografía
antigo oficial do exército da Repú'bl ica que foi recrutando entre os
Nun pequeno libro•. Pontevedra la
seus amigos un corpó de redacción
tierra y sus gentes, frustrado pala
que naque] tempo conseguiu sacar
ruin impresión, Conde Carbal e Aná rua un máis que aceitábel xomal.
tónio Gabriel tentaron deixar constáncia do seu traballo. Na capa apaAo Jada dalgunha vella firma prorecía. unha fotografía, .. .Prá feira,
veniente dos tempos de Litoral, ali
que igualmente se converte en arcoinciden Luís Cachón, Xosé Anquetípica e hoxe testemuñá dunha
tónio Durán, Xerardo Rodríguez,
sociedade desaparecida. Nese libriEmílio Lavandeira, Luís Ti1ve ou
ño un texto de Xerardo González
Xosé Conde Carbal. Este último e
Martín situa a Gabriel nun contexto
Gabriel serian íntimos colaboradoxeracional adecuadp. Ao lado de fores na realización de reportaxes
. tógrafos, xa clásicos, como Ramón ·
que procuraban recoller actos e ceMasats, Oriol Maspons e Ontañón.
lebracións de raigame antropolóxiAntonio Gabriel tiña 62 anos e deca. Conde Carbal cos seus impoles pasara cinco en Galiza. Hai
nentes gravados en negro e Gabriel
unha semanas morreu pendurando
coas suas impactantes fotografias
as suas fotografías en Santander.
enchian planas inteiras do Diario
Poucos dias antes facíao en Comde Pontevedra nun exercício totalmente novidoso para a ráncia e dis~
postela emocionado por atapar de
novo aos seus vellos amigos. Concreta prensa galega deses anos.
de Corbal deulle saúde no nome
· Daquel tempo ven a peregrinaxe e o
de todos nós. +

O CORPIÑO
(1963)

OS MllAGROS. (1963)

COMENDO NA ROMARIA. (1963)

OS MllAGROS. (1963)

..
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A A~ociación de Críticos .
d~ Arte escolleu máis
unha vez á Galería Trinta
como mellor galeria
privada, tras da
norteamericana
Wildenstein, de entre as
166 que concorrian á
monstra Arco 95. Este
prémioven a
recompensar o traballo
da monfortiria Asunta
Rodríguez, que diriXe en
solitário a galería que
adquiriu hai tres anos e
na que levaba traballando
de de 1987. A ua aposta
por artista da avangarda
galega erviulle para
consolidar e no difícil
mercado da arte, e
colocar no circuítos
int m acion ai entre as
mellores galerías do
mundo.
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ANDRÉS PANARO

A Galería Trinta gañou en Arco o prémio á mellar galeria privada do

Esta~o

Asunta Rodríguez
'O

pr~zo

das obras de arte xa non sube coma nos 80'

• PAULA CASTRO

Como consegue a Trinta gañar
por décima vez consecutiva o prémio á mellor gal e ria española?
O stand e taba moi ben montado e
a obra e ran potent í imas, das
me llore que había na Fe ira. O
mérito é tanto do artistas como
da galerí a, porqu e a g al erí a ten
que e lecc ionar a aquela per oa
á que qu er repre entar, pero e a
peza non fo en boa daba o me mo que leva ·e un Pica o. De feito había ga lería que levaban a arti ta e tatai e internacionai bofimo
que. en embargo, non o
con eg uiro n. Adema i a críti ca
valora tanto a ex po ición que e
apre enta en Arco como a própria
traxectóri a da galeria. Se e te fo e
o pr.i me iro ano que participabamo non e teri a con eg uido o
prémio.

Desde a Galeria, tenta promocionar a Arte ou aos artistas galegos?
Non creo que exista a arte galega,
igual que non existe a arte de Burgos nen a de Lanzarote, Miró non
é un arti ta mallorquín nen Picasso un artista malagueño. Teñen
unha linguaxe internacional que
funciona en calquer parte do mundo. Ainda asi, dende que eu dirixo
a galería deseñei unha programación sobretodo de xente g~lega.
Habia moitos ocos que cobrir e
moitas auséncias que apresentar e
ensinar na.Galiza. Ao fin a galeria
é o galerista, que é o que estabelece a liña a seguir.

- Trinta aposta por unha Iínguaxe
de contemporaneidade, pola criación das xóvenes avangardas e a
defensa do que queda da xeración
Atlántica. Pero nesta última tempada só tiven a dous artistas galegos, Xesus Vázquez e Xan Anleo.
O resto foron artistas de fóra.

Esta série de novos valores artísticos galegos, séntense freados
por artistas consagrados e consolidados no mundo da arte?
Este foi un problema que se deu sobretodo hai 20 anos. Rabia unha série de popes da arte galega que freaban calquer tipo de logro das xerac ió ns máis nova s. Sen embargo
apareceron un grupo de artistas con
moitas ganas de pintar que racharon con todo e fundaron un movimento ao que cham a ron Atl ánti ca ,
cunh a grande, repercu ión a nível e tatal e internac ionaf.
Tod a e ta xe nte ,
Ant ó n
Patiño,
M e nchu Lama s,
Xo sé Freixan es,
Manolo Paz, Paco
Leiro Correa Co.rredoira ... entre outro , está a axudar
á nova xeracións,
porque aben o que
!les pasou a eles.
Por iso cada vez
hai menos intoleráncia e maior profisionalidade, airida
que algo seguen a
presionar os grandes carcas de antes.

ha sala institucional ou unha Caixa
de Aforros. Se queres seguir unha
liña tes que autoexixirte e exixir
unha mínima profisionalidade. A
min o curriculum dame igual, o
que me interesa é a obra, a form'!ción cultural, as inquedanzas do
artista ... é dicer, a persoa e a obra
en conxunto. Pode haber artistas
maravillosos que non funcionen
dentro dos critérios da galería.

A Galeria Trinta está inscrita
nalgun circuito
de Arte que lle
permita dar a coñecer aos artistas
que promociona
no exterior?

'Para adquirir
unha peza
tes que topar
causas novas
riela cada dia,
• presc}ndir do
valor
económico e
decorat,ivo
e sentir.
emoción
<liante
da obra"

Está inscrita na
Asociación Española de Galerías de
Arte Contemporánea, e a sua presidenta é Juana Aizpuru, de Madrid. Á
sua vez esta asocia-ción pertence á Federación · de Asociacións e o- seu
presidente, Joan
Muga, é o director
da galeria Joan
Prats de Barcelona.

Traballamos con
moitas galerias de
fora facendo interÁ marxe dos arcámbios e amasantistas consagrado aos nosos artisdos, as galerias
tas dentro e fóra do
son un acicate pa~
,
Estado. De feito, António Murado
ra dar a coñecer a novos artistas
comprometeuse eñ Arco para expoou pola contra impeden a difusión dos novos valores-que care- , ñer na Galeria Boureau, de Franz
cen do currículum axeitado?
Paludetto, unha das mellores salas
de avangarda de Tui:in. Por iso é
Hai que separar o trigo da palla.
moi importante manter contactos
Para un galerista resulta moi ,dolo. que posibiliten . traer a ·outros artisroso mirar un dos moitos dossiers
tas vencellados a galerías interesantes a expoñer aqui e aos nasos aló.
que recebemos e . ter que dicerlle
A próxima exposición de Trinta é a
ao artista moi suavemente que non
do artista mallorquin Ferrand Aguipode expor na galería. Pero se non
lo, que traballa coa Galeria Altaír.
o facemos converteriámonos nun-

O prezo da arte
Investir en arte é apostar por un
valor que estivo moi en alza, correspóndese o prezo das obras
co seu valor real?
O aumento exaxerado que experimentaron as obr.as de arte durante
os anos 80 está decaindo. Persoalmente considero que nunca se debe investir en arte, ainda que a arte é o menor investimento, pésie'
que pareza que me contradigo. Pero nunca se debe adquirir unha péza ou un cadro por investir. Un
cadro, unha escultura ou un gravado van conviver contigo toda a vida e se ti o mercas para que copaso do tempo a obra se revalorice
no mercado, se non chega a acadar esa esperada cotización acabas
por odíar a obra.
Para adquirir unha peza tes que
topar cousas novas nela cada día,
prescindir do valor económico e
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decorativo. O máis importante é
s.eres capaz de sentir emoción
diante da obra.

Pero o próprio prezo das obras
de arte expostas nunha galeria
limita o acceso da xente que desexaria adquirilas.
Se Trinta traballase con artistas
moi consagrados e mantivese unha liña moi clásica loxicamente o
acceso seria máis limitado. Pero
aquí traballamos con avangarda,
en concreto con avargarda xoven , artistas que na maioria dos
casos non superan· os cuarenta
anos. É xente moi sensata que se
deixa aconsellar e, aiilda que saben que a arte ten un valor, non é
. un valor primário de cons umo ,
polo que ten que se pagar doutro
xeito. Ademais a obra de arte é
única e irrepetíbel. Tendo en
conta todos estes elementos, tendemos a manexar prez os moi
asequíbeis. +

a'

Trabe de Ouro
n.Q 20

Cinco anos de
pensamento crítico.

a

a'

e
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_.C~nvocatórias

Ú

Prémio Café Dublin
de narrativa breve
Poden concorrer orixinais inéditos.
cunha extensión que ande entre os 65
e os 100 fólios (DIN A4, con 2.000
caracteres por fólio aproximadamente). Os orixinais apresentaranse por
cuadriplicado e baixo plica, antes do 1
de Maio, dirixidos :ao "11 Prémio de
Narrativa Breve Café Dublin". Café
Dubljn. Martin Codax. Vigo. O prémio ascende a 250.000 pta.

PrémID._Ourense
de contos

..

A Casa da Xuventude e a Agrupación de Libreiros de Ourense, convocan. U.!!_prémio de contos aberto aos
xoves de entre 14 e 30 anos. Os traballos, de tema libre, orixinais e inéditos,
terán unha extensión mínima de 6 fólios e máxima de 25,' escritos á dobre
espazo e por unha soa cára: A entrega,
persoalmente ou por correo, ten que
ser antes do 28 de Abril na Casa da
Xuventude de Ourense: Celso Emílio
Ferreiro, 27. 32004 Ourense. As narracións · han de chegar baixo seudónimo
e acompañadas dun sobre pechado cos
dados do autor no interior, e no exterior o seudónimo e a frase "Menor de
17 anos'', se foro caso. Hai un primeiro prémio de 80.000 pta., e catro accesits de 25 .000 pta. As bases están a ·
disposición do público na Casa da Xuventude: teléfono (988) 22 85 00, e
fax (988) 24 99 30..

II Encontro.

galego-portugués de
educadores pola paz
Convocado por Educadores pola Paz.
Terá lugar do 28 ao 30 de Abril en Sárria. O l}'latrícula vai das 2.500 pta., ·
para sócios do NEG ou do MEP, ás
3.500 pta., para o resto. A pensión
completa queda nas 9.000 pta. Os pagos teñen que facerse na conta de Educadores pola Paz: 04.019453.5 de Caixavigo. As persoas ou grupos que presenten experiéncias ou obradoiros para
realizar no encontro deberán entregar
un resumo de dous fólios (prégase
acompañalo con soporte informático
· en WP.5.1). Para se inscreber hai que
enviar os dados, xunto cunha fotocópia do xustificante da transferéncia a:
Educadores pola Paz. Apartadq de Correos 577. Vigo.

Safáris fotográficos

·

O Colectivo de Criación Audiovisual Olio de Vidro, da Asociación
Cultural Alexandre Bóveda, xa ten
organizada a primeira viaxe de 1995.
Será o Safári fotográfico Celebrando
o· Antroido, os vindeiros 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 moni-

tores de fotografia e antropoloxia que
proporcionarán pocumentación relativa á activid~de. Información e inscripcións en: Emília Pardo Bazán, 252º. A Coruña. Ou no (981) 24 43 55,
de 17 a21 h.

Concurso de escultura
Suso de Marcos convoca o seu VIII
Concurso de escultura, aberto a todos
os que apresenten unha obra (tema li bre, pero sen exce.der os 100 cm. na
sua dimensión máis grande), entre o
27 de Febl"eiro e o 2 de Marzo de
1995 na sede central de Unicaja:
Avenida de Andaluc'ia, 10 y 12. Málaga. O traballo ten que vir acompañado dos dados persoais, unha ficha
técnica e un breve comentário (non
máis de dez liñas ecanografadas) e
unha currícula. O prémio, 300.000
pta., farase público o 3 de Marzo. Para maior información chamar ao (95)
227 02 65 .

Certame de vídeo
na escola
A Escola de Imaxe e Son organiza o
111 Certame Galego de Vídeo na Escola aberto a todos os centros de ensino da Galiza. As obras non poden
sobrepasar os 30 minutos e han de
chegar en tita VHS. A organización
estabelece catro categorias: Criación·
documental, Animación, Experiéncia
e Vídeo didáctico. A cuantia dos prémios darase a coñecer en Semana
santa. Para se inscreber hai que enviar as obras xunto co boletín de inscrición, antes do 1 de Xuño de 1995,
á: Escola de Imaxe e Son. Vídeo na
Escola. Someso, 6. 15008 A Coruña.
Os traballos escolmados pasarán a
própriedad~ da vidioteca educativa do
Congreso Internacional de Pedagoxia da Imaxe. Maior información e
boletins de inscrición na Consellaria
de Educación. Servício de Ordenación e Innovación Educativa. Área de
Novos Meios. San Lázaro, 107.
15705 Santiago. ~981) 56 60 OO.

Achegamento
ao terceiro mundo
Ecos do Sur artella os dias 11 e 12 de
Marzo no auditório das Torres de Santa Cruz (Oleiros) ás V Xornada~ de
Achegamento -ao Terceiro Mundo
baixo o epígrafe Muller e desenvolvimento. A cuota normal é de 2.000 pta.,
1.000 para estudantes parados e xubilados; en: Ronda do Outeiro, 131-1 º· A
Coruña. Teléfono (981) 15 01 18.

Certame
Salón de Arte Xove
O Departamento de Xuventude ·de .
Ourense, en colaboración coa AsoPáxinas coordenadas por
IAGO LUCA

ciación de Artistas Plásticos de Ourense, convoca o VI Certame do Salón de Arte Xove. Poden participar
artistas galegos de 16 a 30 anos, con
pezas de pi!ltura, escultura e obra
gráfica. O tema e os materiais son de
libre eleición, pero as obras teñen
que respetar certas medidas: as pintu~
ras lxl,5 m., as esculturas 1,5 m. de
altura, para o gravado permítese medida libre. Hai un prémio de 200.000
pta.' para· cada modalidade, e 3 accesits de 50.000 pta. Para participar hai
que remesar os traballos antes do 3
de Marzo á: Área de Educación e ·
Xuventude. Arcediagos, 3-2º. Calquer cuestión sobre as bases pódese
falar no (988) 38 81 31.

Concurso nacional .
de poesia
A agrupación cultural O Facho convoca o XVII 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 meca. nografados a dobre espazo, por triplicado, baixo lema e plica, antes do 28
de Febreiro de 1995 (ampliaron a data de entrega) á Agrupación cultural O
Facho: Federico Tápia, 12-Jl1• Apartado de Correos 46. A Coruña. O prémio
é único de 40.000 pta. ·

Certame
de narracións breves
O concello de Arteixo organiza a
cuarta' edición do certame de narracións breves Manuel Murguia e dótao cun único prémio de 300.000 pta.
Poden concorrer todos ós 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 unha cara e baixo plica (tituló,
lema, nome, enderezo, teléfono e curricula). A entrega ten que ser antes
do 1 de Marzo de 1995 no Concello
de Arteixo (Travesia de Arteixo.
15142 Arteixo), nun sobre que indique: IV Certame Manuel Murguia de
Narracións Breves. Teléfonos: (981)
60 00 09/60 12_,D0/60 00 54.

Conéurso
de contos
Convocado por Repsol e dirixido a
estudantes de BUP, COU ou FP. O
concurso ven dotado con dous prémio 100.000 pta., e 50.000 pta. , aos
que se pode acceder mandando un
máximo de tres relatos (a extensión
mínima é de 4 fólios) por participante. O prazo remata o 28 de Febreiro
de 1995. Información en calquer delegación · da Consellaria de Educación: San Caetano. 15701 Sanüago.
- (986) 56 60 OO.•

Teatro
en monxas para interpretar o
te}\to de Picallo e as cancions
dos irmáns Pérez.. e Carlos
Santiago. Entrada 1.000 pta.,
os Mércores hai prezo especial para estudantes de 500
pta.

Conta contos
O Sábado 25 ás 11 da noite na
sala Galán de Santiago, adican a
noite a contar contos.

M.T.M.
La Fura deis Baus, a.presenta
M.T.M. os dias· 24 e 25 de Febreiro ás 9 da noite no Coliseum
da Coruña. A entrada vai a
1.500 pta.

·Artaud,
retrato feroz

Fisterra-Broadway
. O cabaret da Compañia de Maria, o Sábado 25 no Centro cultura.[ da Pontenova.

Pinochio
O Martes 28 no Centro cultural
·de Antas do Ulla. Títeres para
cativos da man de Teatro Cachirulo.

Evita

Fisterra-Brodway, da Compañia de Maria.
Pola compañia Arte Livre do
Brasil, do Martes 21 ao Venres 24, ás
sua obra máis recente do 7
18 de
Marzo , ás 10,30 da noite, na sala
1O da noite no Teatro Principal de
NASA de Santiago. A Compañia de
Santiago.,
Maria segue con espectáculos de cabaret e variedades. Con Ámen a BouÁmen
zas e máis a Pujalte, transfórmanse
A Compañia de Maria representa a .

ªº

Venres 3 de Marzo e Sábado 4
ás 10, 30 da noite· na· NASA
. (Santiago). Jorge Gorosco,
actor e dramaturgo arxentino,
estreou o seu Retrato no Teatro Olimpia de Bos Aires en
1985. Na NASA comeza a xira por Europa coa versión revisada. Criada no meio -da ditadura. e o terror estatal, Gorosco incorpora esta montaxe
as suas experiéncias para desdoblar en actor-e- personaxe.
Entrada 800 pta.

Unha lua
para o bastardo
A Compañia de Isabél Mestres e
Caries Canut, actúa sobre o texto de
Eugene O'Neill Unha lua para o bastardo, o Verires 3 de Marzo.•

trinque·

Cinema
Qui'z Show. Película dirixida
por Robert Redford (a ver,
por certo, cando o canon de
beleza femenina dura até os
sesenta anos). O filme trata

sobre o ·engano dos
·programas de concursos na
televisión. Entretida e
bastante sincera crítica 'sobre
o meio, dentro do que é
políticamente correcto nos
Estados Unidos.•

Anúncios de balde
• Pásanse a ordenador todo tipo de
traballos, documentos, etc. (986) 25
30 51.

profesor nativo. Perguntar por Carmen
Fúnez no (986) 86 36 12 as mañás, e
no (986) 70 40 20 ás noites.

• Vendo foto~opiadora Ricoh, seminova. Moi barata. Teléfonos (981) 61
49 77 e 29 10 18.

• A Asociación Máximo Gorki organiza cursos de xadrez para nenos/as impartidos por mestre internacional. Os Xoves de 18 a 19,30 h.
Tamén hai cursos de máis nivel os
Venres de 22 a 23,30 h. Maís información no (986) 22 44 57, todos os di as
de 17 a 21 h.

• Vendo chalet en Asados (Rianxo).
Dous andares e garaxe, con 2.550 metros cadrados de.terreo e unha casa vella. (923) 26 76 57.
-

• Nissan Terrano. Véndese. Matrícula
P0-7642-AK. Catro anos de antiguedade, poucos km., en bon estado. Prezo
nioi asequíbel, con facilidades de pago.
Perguntar por Lalo no (981) 15 26 27.
• Desexo trabar amizade por carta.
Gosto da música clásica, os boleros, o
baile, a praia, o cinema e escoitar a onda curta. Escreber a Ludivina Valdés
Aymerich: PO' Box 3110. Habana 3.
10300 Ciudad Habana. Cuba.
• Alúgase piso de 3 habitacións na
Agra do Orzán (A Coruña). (981) 24
02 96.
• Se queres conquerir o Número O
do boletín anti-represivo Racha, escrebe a ACPG: Apartado de Correos
4.235. 15080 A Coruña. E manda dous
selos de 50 pta. e un de 30 pta
• Se queres conseguir o catálogo
94/95 de libros en español da editorial basca Txalaparta, escrebe a: Manoel Bello Salgado. Rua da lgrexa ,
1O. 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
• Vendo maquinária de fábrica de
gaseosas. Os interesados poden chamar ao telf. (981) 24 02 96 pola noite.
• Aluga-se apartamento-estudo em
Vigo. Lavadora. Da-lhe o sol. Idel para
estudante. Gastos de comunidade incluidos. 35.000 pta. Rua do Esperanto
2, lº D. Telf. (986) 41 51 36.
• Vendo cisterna de aceiro inoxidábel. 6.000 litros de capacidade. Razón
no telf. (981) 24 02 96 pola noite.
• Cursiños de Autodefensa para
mulleres. Organiza a Coordenadora
Feminista Donicela. Do 4 de Marzo ao
8 de Abril. Sábados de 11 a 13 h., no
Pavillón dos Deportes de Vigo. Chamar ao teléfono (986) 22 04 64, ou pasar por Colón, 9-entrechán, o Lun e
20,30 a 22,30 h.
•Véndese programa de contabilidade en galego. (986) 36 64 OO.
• Os Comités Abertos de Faculdade
de Lugo editamos unhas comunicacións das 1 Xornadas sobre o nacionalismo galego: pasado, presente e futuro, que organizamos os pasados meses
de Novembro e Nadal. Conteñen un resumo das dez charlas colóquio asi como
documentación adicional, o seu prezo é
aproxidamente de 100 pesos mais gastos de envio. Tamén ternos fitas gravadas coas charlas ao prew de 60 pesos
máis gastos de envio. O lote completo
de 8 charlas (11 fitas), 600 pesos máis
gastos de envio. Información e pedidos
(envio contrá-reembolso) aos CAF Lugo. Escola Politécnica Superior de Lugo. Campus Universitário. 27002 Lugo.
(982) 25 22 31, extensión 273 ou 441.
Fax (982) 24 18 35.
• Galiza-Bretaña. Unha revista que
trata sobre estes dous povos irmáns. O
número O editara-se proximamente de
xeito gratuíto. Interesados en recebelo
na vosa casa, s,olicitádeo a: Galiza. Bretaña. Apartado de Correos 1.364.
15007 A Coruña.
• Viaxe a Dublin no mes de Xullo.
Estancia en família e elases diárias con

• Quixera manter correspondéncia
con coleccionistas e xente interesada
na imprensa política, sindical e de
movimentos sociais. Tanto actual coma antiga. Alejandro Molíns. Avenida
de Viñuelas, 31 -211 D. Tres Cantos.
(Madrid) (91) 803 16 05.
• Kaos'Zine. Inclue entrevi tas a
Frustradición, Flying Rebollos, Guerrilla Urbana, Parabellum, Apártate
que Piso Mierda , Desorden, Piperrak,
Ostikada, Diswrsión, Mal Gusto e comentários de fanzins, maquetas e libros. Podes pedilo por 100 pta . máis
30 pta. de gastos de envio, ou mandar
a tua colaboración ao Apartado 4.669.
15010 A Coruña.
•Vendo coche Ford Orion. Die el.
PO-V. Perguntar por Roberto no (986)
75 71 04.
• Bellota Mecánica. Artigos de insubmisión, ecoloxia, comentário de maquetas e catálogo a papel reciclado.
Enviar 80 pta. en selos para a publicación e a resposta. Apartado de Correos
796. 06080 Badajoz.
• El<atombe: Fanzine Alternativo
con entrevistas a Wounded Kree, Kakoda , CLGSE, Malformaciones congénitas e Schate Offense. Cómics, publicacións, nova, etc. Se. o queres, envía 100 pta. máis 30 pta. para o ga tos de envio, ao Apartado l.3~6 .
15007 A Coruña.
• Escritores interesados en participar na /1 xuntanza Lilerária de Piroño (na Solaina, A Cruce ), poñer e en
contacto polo (986) 58 60 06.

• Galiza Nova Ferrolterra vende
postais co lema Autodeterminaci6n!
(B/N . llxl6 cm. impreso polo· dou
lados). Prezo: 60 pta. cada . Pedido
mínimo 2 unidades(+ almanaque de
1995 de presente, 2 core de 1Ox15
cm). Interesados/ás mandade importe
exácto (+ 30 pea. para ga to de envio)
en se los de 30 pta. a: Gal7ra Nova .
Rua Galiano, 71 entrada esquerda.
15402 Ferrol.
•Véndese equipa musical compacta,
xiradiscos, rádio e 2 pletinas . Prezo
15.000 pta. Perguntar por Gonzalo no
(986) 22 08 48.
" Vendo fotocopiadora Canon NP
3325. Como -nova. 250.000 pta. Perguntar por Concha no (986) 47 25 92.
.. Vendo máquina de escreber en
perfecto estado. 10.000 pta. Perguntade por Patrícia no (986) 22 08 48. •

Actividades
Alternativas soli)d árias
O Xoves 23, ás 6,30 do serán no auditório do concello de Cambados, Carmen Durán (Desperta Cambados),
Duarte Crestar (Rompanfilas), Emilio Zunzu1,1egui (Paz e solidariedade)
e Luis Villa (Médicos sen fronteiras),
falarán sobre Alternativas solidárias.
O debate ven encadrado dentro da Semana Solidária do colectivo Acción
Solidária e da agrupación cultural
Santa Compaña.•

axenda
Exposicións
Colección Laxeiro

António Bello
Pezas en silex de António Bello na ga- ·
leria Central Hispano (Alférez Provi ..:'
sional, 3) de Santiago. Até finais de
mes de 9 a 14 e de 15,30 a 19,30 h.

Carlos Sarandeses
Pinturas na sala de Caja Madrid en
Pontevedra. Até o 3 de Marzo de 19 a
20 h., de Luns a Venres, Sábados de
12 a 14 h. e de 19 a 20 h, e Domingos
á mañá de 12 a 14 h.

Pilar Insertis

Alberto Datas

Obra de Natalia e Quique, até o 28 de
Febreiro no pub Is ·Pro Nobis.

Pinturas recentes na galeria Trinta (Santiago). Até o 3 de Marzo, dias Iaborábeis de 12 a 14 ~de 17,30 a 21,30 h.

Entroido amoroso

Expón pinturas, do 24 de Febreiro ao
25 de Marzo, na galeria Marisa Mariinón (Cardenal Quiroga, 4) de Ourense. ·

Mar de fondo

Con papeis segredos
Obra de Sebas Anxo na café Rua Nova de Santiago. Pecha o 13 de Marzo.

Alberto Datas na GtÍleria llarisa Mari-

Bea Rei

que indue a mostra Artistas Solidários,
exposta do 17 ao 25 de Febreiro no Auditório do Concello de Cambados. Conta
con obras donadas por máis de 20 artistas: Manolo Paz, Carlos Gon~ves,
Francisco Pazos, ·:xurxo Alonso, Pablo
Palomar, Lino Silva, Saúl Otero, Xan
Paz e Adela Leiro, entre outros. A recadación obtida pola venda das obras destinarase a financiación dun proxecto de
axuda para material escolar básico nunha comunidade indíx.ena de América Latina. A SemaM da. solidariedade ven
completada cunha série de mesas redondas, recitais poéticos, e máis un .concerto
de clausura (ver Actividades)'.

Ignacio Caballo
Expón esculturas na galería Ad hoc de
Vigo. Pecha o 17 de Marzo.

Femando Valeras
Pinturas no café Ardora de Vigo, até o
4 de Marzo.

O entroido
A Casa de Galiza en Madrid expón a
mostra O e111roÚÚJ do Museu do Povo
Galego, até o 1 de Marzo. Horário: de
10 a 14 e de 16 a 20 h., festivos só de
mañá. (91) 595 42 OO.

Terra, man e lume
Até o 10 de Marzo, de 10 a 12 e de
15,30 a 17 h., na Casa das Artes de
Vigo. O Instituto Municipal de Educación artella unha mostra de 125 pez.as
de barro de uso comun hai méio século.
A mostra fai un estudo histórico dos
principais centros oleiros galegos: Gundivós, Niñodaguia, Mondoñedo, Bonxe, etc., e oferece un seguimento da sua
elaboración desde o barro cru. Trata do
manexo do torno, a decoración, e os pasos necesários para construir amboas,
meleiras, botixos, olas, porróns, barreñóns, aceiteiras, canecos, etc. Para
completar a exposición, os Venres e
Sábados de 19 a 21 h. o oleiro Francisco Xosé Femández, fará demostracións
de traballo co tomo. Visitas con monitor e unidade didáctica pata centros
de eosino no (986) 20 49 48.

Arti ta solidário
A asociación Acción olidária do In :"
tituto d• Bacharelato Ramón Cabanillas
(Cambad ) e mái A anta Compaña,
organizan a emana da solidariedade
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Portugal

Mostra permanente no terceiro andar
da Casa das Artes de Vigo. De 1O a 12
e de 15,30 a 17 h.

Pinturas na galeria Citánia de Santiago, de Luns a Venres de 18 a 21 h., pecha o 15 de Marzo.
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in6n de Ourense.

O Entroido na Límia
Os concellos de Xinzo de Límia e
Rianxo, organizan a mostra O Entroido M Límia, aberta até o Domingo d~
Piñata na Casa do Coxo de Rianxo.

Memórias
de Sor Florentina
Obra de Camilo Otero na mostra Memórias de Sor Florentina e Sor Maria.
Na Casa da Parra (Santiago) até o 5 de
Marzo.

Fotografia submarina
Até finais de Febreiro no Centro cultural de Conxo (Santiago).

Até o 5 de Marzo no San Martin Pinário (Santigo), pódese ver amostra Mar
de fondo. Trinta artistas por Galiza.
DeLuns a Sábado de 10 a 14e·de16 a
20 h., Domingos só de mañá.

Xurxo Castillo
Mostra antolóxica no Centro cultural
Caixavigo, até o 26 de Febreiro (de
18,30 a 21,30 h., de Luns a Venres, Sábados de 12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30,
e Doiniogos e festivos de 12 a 14,30 ).

Realidade virtual
A Casa das Artes de Vigo acolle até finais de Febreiro unha mostra sobre realidade virtual A éxposición ven como complemento do Festival internacional de Vídeo Ci.dade de Vigo que
comezará a meiados de mes no Centro
cultural Caixavigo, e permite o acceso
a cascos de realidade virtual que transportan ás lilas Canárias ou á catedral
de Toledo. Tamén hai proxeccións de
fihnes en tres dimensións, xogos de vídeo, alguns bonecos de efectos especiais utilizados no cinema, e pases de
vídeos feitos coas técnicas máis modernas. A entrada completa vai ao redor das 1.000 pta.

Campo magnético
Antón Patiño expón a sua colección
Campo magnético de pinturas sobre
teia e madeira, até o 11 de Febreiro na
galeria Pardo Bazán da Coruña.

Tópicos
Fotografias de Eutrqpio Rodríguez e
Xavier Iglesias, até finais de Febreiro
no bar Paco Pixiñas-de Santiago.

Fotografia checa
nos anos 90
Aberta no Coléxio de Fonseca, en Santiago. Até fmais de Febreiro de Luns a
Venres de 11 a 14 e de 17 a 21 h.

Xaime Quessada
Xunto con Acisclo Manzado e Virxilio na mostra de pintura e escultura da
Fundación Sotelo Blanco (San Marcos. Santiago). Abre até finais de Febreiro de Luns a Venres de 9 a 13,30 e
de 16 a 19,30 h.

Bienal de gravado
O Museu Provincial de Lugo expón,
durante o mes de Febreiro,. as obras
apresentadas a Bienal Internacional de
Gravado Julio Prieto Nespereira.

A memória da auga
Obra de Carlos León no Auditório de
Galiza (Santiago). Abre até o 28 de
Febreiro de Martes a Domingo de 12 a
• 19 h.•

O beijo da mulher aranha agora en teatro.

Teatro

Carlos Costa, Pedro Carreira e Nono
· Cardoso. No teatro Sá da Bandeira
(07-351-2-200 35 95).

EN LISBOA:

A pulga tras da orelha de Georges
Fey Deaµ. encenificación de Jolio Mota, con Femando Gomes, Eisa Galvlio e
Cucha Carvalheiro, até Xuño no Comuna (07-351-1-72718 18). O triunfo do
inverno dce Gil Vicente, polo Teatro da
Comucópia, até final de Marzo no Teatro do Bairro Alto (07-351-1 -396 15
15). O beijo da muller araña de Manuel Puig, por Ñatália Luiz.a. Até o 2 de
Abril no Teatro Nacional D. Maria Il
(07-351-1-347 22 46). Ode poética con
textos de Camües, Pessoa, Horbela Espanca, Cesário Verde, Bocage, Álvaro
Campos e Antero de Quental entre outros. Dirixida por Nuno Miguel Henriques, e interpretada por el mesmo e
máis Victor Sousa e Claudia Negrao.
-Até o 13 de Xuño no Teatro ABC (07~
351-1-452 59 89). Ao longo, ao longo
da longa rua de Wolfgang Borchert,
con interpretación de Joao Jorge. Até
fmal de Marzo no Palco Oriental (07351-1-868 69 97). O dragáo cor de
framboesa de Georg Bydlinski, espectáculo para cativos polo elenco do Teatro de Camide, pódese ver no Teatro de
Camide até finais de Febreiro (07-3511-714 11 63). Moliére ctC MikhailBulgakov, pola compañia do Teatro de Alrriada, no Complexo Nimbus de Cacilhas, até finais de Febreiro. Duas quentes e boas, espectáculo de revista polo
Teatro de Anim~ de Setúbal, no Fórum Luísa Tcxli de Setúbal. Náo se paga! Nao se paga! de Darlo Fo, pola
Compañia de Teatro de S.intra, no Teatro Carlos Manuel (Sihira).
No PORTO: As criadas de lean Genet,
encenifiéación de Paulo Lisboa, con

Ex osicións...
NoPoKTo:
Pedro Cboráo expón pinturas, até o 4
de Marzo, na galería Quadrado Azul
(07-35 1-2-59 51 95). Joáo Jacinto,
pintura até o 3 de Marzo na Galería
Módulo do- Porto (07-351-2-609 47
42). Gra-ra Martins, pinturas na Degrau Arte, até o 11 de Marzo (07-3512-69 5042).
, EN LISBOA:

Portugal na obra de Arpad Szenes e
Vieira da Silva, até o 25 de Marzo no
Museu Veira da Silva (07-351-1-388
00 44). Do neolítico ao último imperador. A perspectiva dun coleccionador de Mácau. Até Setembro no Palácio Nacional de Queluz (07-351-1-435
00 39). Luisa Correia Pe..-eira, obras
inéditas sobre papel e tela, até o 11 de
Marzo no galeria Velentim Carvalho
(07-351-1-.6 0 86 19). Cinco ex.p osi-roóes do Brasil: O Brasil dos Viajantes, Lúcio Costa (arquitectura),
Ruy Obtake; Mário Cravo Neto (fo- ,
tograíia) e Colec-ráo Pirelli-Masp
(pintura), até o 2 de Abril no Centro
cultural Belém (07-351-1-301 96 06).
Luísa Correia Pereira, pinturas sobre
papél e duas teas de grandes dimensións, até o 1 1 de Marzo na galeria ·
Valentiin Carvalho (07-351-1-60 86
19). Domingos Rego acn1icos de figuras humanas, até o 11 de Marzo na
galeria Palmira de Suso (07-351-1-342
72 42). Fado: Vozes e sombras no
Musen .de Etnología (07-351-1-301 5L.
64), até o 26 de Marzo.•

Cinema

Música
Frank D lgado

Cuarteto Melas

O cornpo itor cubano egue a ua xira
pola Galiza de poi do éxito na ala
NASA de Sanciago, o pasado Xaneiro.
Aclua o Venres 24 no Leiradal de Lariño, o Sábado 25 no Scixo de Louro e
o Domingo 26 no Tabasco da Serra.

O Xoves 23 de Febreiro ás 20,30 h.,
no Gentro cultural Caxavigo, actua o
Cuarteto de corda Melos: Wihelm
Melcber (violín), Ida Bieler (violín),
Hermano Voss (viola) e Peter Buck
(violoncelo). Interpre.tarán obra de
Haydn, Brahms e Debussy.

I Filarmonici
di Bologna .

Concerto
pola Independencia

O Domingo'1 de Marzo ás 8,30 datarde, no Centro cultural Caixavigo.

O Xoves

Vigo en vivo
Ainda quedan duas sernifinais no concurso de pop-rock que promociona a
Casa da xuventude de Vigo. O Xoves
23 de Febreiro, coas bandas Quinta
conexión, Las Rocas, Ritual e Labregos espaciais. E o Xoves 2' de Marzo
con Creepers, Ti mesmo, Los Contrarios e K.G.Ben. Os dous ás 10 da
noite no Nova Olímpia. Para completar
a oferta do certame, durante os concertos abren unha caseta de venda de comics, fanzins e mater:ial discográfico,
e na Casa da Xuventude expoñen até o
3 de Marzo, os carteis apresentados ao
seu concurso de deseño gráfico.

Alén e Fulsomes
Actuan o Xoves 2 de Marzo ás l O da
noite, con entrada libre na NASA
(Santiago), dentro do espazo de pro-

Frank Delgado.

moción de grupos novos Rock Parrulo.

W.C. Noise
Actuan o Xoves 23 ás 8,30 da noite no
Nova Olímpia de Vigo. Ent{ada 500 pta.

Nen falla ke fai
Actua xunto con Airas, o Venres 24
ás 1O da noite en Espácio Azul (Barrantes). O concerto ven a clausurar a
Semana solidária organizada polo Cl)lectivo Acción Solidária a agrupación cultural Santa Compaña.

e

Dr. Hello
Todos os Xoves ás 12 da noite na
Iguana de Vigo.

23 ás 9 da noite na NASA
de Santiago, a Assembleia ·da Mocidade Independentista artella un festival pola independéncia cos grupos ·
Skornabois, Túzaros e En Pé de
Guerra. A entrada vai a 500 pta. nas
billeteiras.

Orquestra
da Comunidade
Autónoma
Actua o Luns 27 no auditório de Galiza (Santiago), co Concerto de Entroido. No programa levan obra de
Rimsky-Korsakof; P.I. Chaikovsky e
Borodjin, dirixe Pedro Hallfter-Caro.

Platero y tu
Actuan o Xoves 2 de Marzo no Número K de Santiago, o Venres 3 no Planta
Baixa de Vigo, e o Sábado 4 no Praia·
Clube da Coruña.•

A golfa, de Jean Renoir.

Jean Renoir
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(A Coruña), pasa o filme de Jean Renoir: A golfa o Venres 24 ás 20,15 h.,
e Sábado 25 ás 18,30 h. EntFada 150
pta., 100 pta. con Carné Xove.

Buster Keaton
O CGAI (Durán l.priga, 10. A Coruña),
pasa unha série de Buster Keaton o Xoves 23: Fatty na feira, O recadeiro,
Boas noites enfermeira e O moderno
Sherlock Holmes. Ás 20, 15 h. Entrada
150 pta., 100 pta. con Carné Xove.

Isa causa ·
chamada amor
O Mércores 1-ás 2,30 h., no auditório.do
concello de Vigo, o cine clube Lumiere
pasa o filme 'Isa cousa chamada amor
(EEUU 1993) de Peter Bogdanovich. as
entradas para unha sesión van a 300
pta., e o abono mensual a 1.000 pta. Información e inscricións no cine clube:
(986) 22 09 LO.•

Vídeo
Festival internacional
de Vigo
A sexta edición do Festival Internacional de Vídeo, abre até o 26 de Febreiro
na Casa das Artes e no Centro cultural
Caixavigo. Desta edición seleccionaron 72 vídeos a concurso, a maioria de
Aleinaña, EE.UU., Galiza, Euskadi,
Cataluña, Castela e Franza, aoque ta.mén participan produccións de Cuba,
Brasil, México e Taiwan. Os engados
do festival se reparten entre o Centro
cultural Caixavigo e a Casa das Artes.
Na Casa das Artes expoñen equipas de
realidade virtual, cinema estero~cópi
ca, cinema-ROM, equipas multimédia,
e a sección Vídeos á carta onde se·pode ollar calquer vídeo apresentado
(despois do seu pase público se for dos
escollidos). As estreas do festival son
no auditório do. Centro Caiuvigo de
19,30 a 21,30 h., até o Sábado 25.+ ·
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ANOSATE

Ante o asasinato de ·Nabila lahnin, feminista bereber

Matade a esa muller!
• BEGONA CA.AMANO
\__

..

N

A

En que se diferéncia un cidadán dun
afectado? Os afectados pala tirania de
Luis XVI queimaron .a porta da Bastilla
e no meio daqueles fumes comezaron
a seren cidadáns.
Cóntense agora os os enormes inconmenentes que seguiron a aquela enxurrada de fauces e teas : convocar os Estados Xerais, a Asemblea , publicar os
Direitos do Home e do Cidadán e finalmente rematar na República democráti. ca de Mitterrand, chea de escoitas telefónicas e de centrais leiteiras sobradamente preparadas. Que mal.
Compárense as ventaxas obxectivas do
naso movemento celular de afectados.
que golpea coa mesma eficácia unha
política funesta de fichaxes dun clube
con boleta para o descenso que a rotura
dunha tubería ou os verquidos incontrolados dunha granxa de porcos sobre un
estacionamento vixiado. A dispersión de
poder e a reversibilidade da representación , eséncias democráticas, arrecenden nas comisións de afectados, tan directas, anti-burocráticas e ruidosas.

'

En política defendia postur~ próximas
ás da Frente de Forzas Socialistas (FFS,
do líder histórico Hocín Ait Ahmed), favorábeis a un diálogo nacional entre todas
·as forzas políticas, incluídos os integristas da Frente Islámica de Salvación
(FIS), par·a acadar un consenso nacional.

0 asasinato de Nabila non foii irHivindicado. Ainda que tres dias despoiis o g,overno de Alxer dixo que os sieus autores foran mortos nunha operació1n p101llic1ial oontra terroristas -sen maiio1res, 1esp1eciif'icap
cións- tanto poderia ser ,olirnr:a. da.ll!g,unhai
.organización extremista coma de1ianáUcos individuais amolados pollo seu llalbor
a prol da emancipación das mulleres.
Tanto ten, non é o integrismo islámico
quen detenta en exclusividade o fanatismo patriarcal.
Que as mulleres de Alxéria participaran
activamente na guerra da independéncia
contra o domínio francés , que foran elas
as que conseguisen bulrar os controles
do exército colonizador pasando as bombas baixo as saias para logo -unha vez
conseguida a independéncia do país--:
seren relegadas e marxinadas poi.os
seus compañeiros, non é un fenómeno.·
atribuíbel ao islamísmo, nen restrinxíbel'
aos países do Magreb.

A situación en Israel
De feíto, en Israel, o estado que se pon
como modelo de modernidade no ámbito
do Oriente Médio, a situación das mulleres non é mellar, mália a grande.presenza
feminina nas universidades e no exército.
Dado que Israel foi concebido. coma un

Cidadáns
e afectados
condición democrática de cidadán como suxeito de direitos
.
civis, está senda felizmente superada pala categoria do afectado.

Nabila lahnin, arquitecta, empezou a sua
militáncia en 1980. coa chamada Primavera CabiLreivindicando o direito do povo
bereber a manter a sua identidade: Foi
tamén unha destacada dirixente do Partido Socialista .dos Traballadores (de carácter trosquista) até que nos comezos
dos 90 fundou a asociaci.ón Tigrit Nemetut (O berro da muller, en idioma Cabil).

Nabila lahnin xa recebera várias ameazas, sobretodo despois da sua campaña
pública contra a última reforma do código
xurídico familiar que recortou gravemente
os direitos das mulleres, ás que confere a
categoría de menores de idade permanentemente. Na actualidade, en Alxér:ia,,
as mulleres tan só deixan de estar submetidas ao mandato paterno cando casan e pasan a ser responsabilidad€' dos
seus maridos. Segundo o novo código,
os .homes teñen direito a se divorciaren
das suas esposas por calql!.ller raz'.ón,
mentres que se eliminou o d1
ivéircio por
mútuo acordo. Ademais , os homes poden casar fóra da fé. do Islam, pero asmulleres non, e os fillos teñen que ser
educados na relixión do pai. A única mellara para as mulleres recollida no novo
código é que a idade mínima para contraer matrimónio foi aumentada de dezaseis a dezaoito anos.

TRES ,EN RAIA

I G. LUCA DE TENA

abila lahnin,. presidenta da asociación feminista bereber Tagrit
Nematut, de 28 ~nos, foi asasinada a tiros o pasado Mércores nunha localid~de
sita a 1Oó quilómetros da capital de Alxéria. Contrariamente ao que ocorre cada
vez que en Alxéria se produce un atentado atribuíbel ao fundamentalismo, o asa- .
sinato de Nabila apenas foi reseñado pola prensa, e iso que as mulleres dos diferentes gropos políticos do Parlamento español -incluídas as do PP- realiz.aron
pronunciamento conxunto de repulsa.

un
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estado relixioso, as suas.leis se-mpre discriminaron ás mulleres. O presidente
Ben-Gurión en 1948 díxblle ás mulleres
que o mellar xeito de seNir á sua pátria
era teren cando menos 4 tillos para potenciar o que se chamou "emigración interna" e que tiña como finalidade un aumento de povoación que permitise aumentar o número de asentamentos xu deus nos territórios palestinos ocupados.

'

A leí xudea que rexe as "relacións familiares" en Israel, a Halachi, foi rectificada
por última vez no século XI. O matrimónio e o divórcio israelitas están baixo a
xurisdicción dos tribunais rabínicos, normalmente presididos por ultra-ortodoxos
e· fundamental istas. Tan só os homes poden iniciar un divórcio, e só eles poden
apresentar testemuñas. Unha esposa po~
de negarse a aceitar o divórcio, pero é fácil forzar o seu consentimento debido ás
presións sociais e relixiosas. A Halachi
decret~ que as esposas desobedientes
poden ser declaradas moredet (rebeldes)
··e divorciadas contra a sua vontade perdendo todos os seus direitos, incluí-do o
da propriedade e o da custódia dos tillos.
Desde 1971 as feministas israelitas esixen a legalización do aborto _que a Halachi só perrnitia no caso de perigo ·para a
. vida da muller. As presións feministas lograron que en 1975 se recoñecese o direito das mulleres a abortar en caso de
violacións, soltaria, adolescéncia, enfermidade física ou mental e tamén por pobreza. Estas modificacións foro.n sumprimidas novamente a meiados dos 80 debido ás presións do bloco Likud.

Relegadas do ·poder
A liberación das mulleres -en calquer

parte do mundo- atenta contra os estamentos do patriarcado e pon en perigo
un sistema económico-social que se basea na gratuidade de multitude de tarefas
e servizos que de seren retribuidos provocarian a creba da meirande parte dos
estados.
As estatísticas apresentadas palas Nacións Unidas na Conférencia Internacional sobre a Muller en Copenague, en
1980, e que seguen a ser válidas hoxe en
dia, indican que as mulleres realizan entre
dous tércios e tres cuartas partes do traball'o do mundo; producen un 45% dos
alimentos e só se lles concede un 10% da
renda mundial e un 1% da propriedade.
A tarefa xigantesca das mulleres de reproducir a raza humana, sustentala, man. tela e coi.dala, está específicamente excluida das estatísticas do PIB dos estados. De aí o interese dos governos en facela pasar como algo inerente á condición feminina, e tamén o seu empeño en
negarnos o seu control.
O asasinato de Nabila lahnin non se pode
por tanto apór ao integrismo islámico, senón a unha sorte de fanatismo moito máis
belixerante e estendido e que actua contra máis da metade da povoación mundial. Nela matábase a toda muller que ousa rachar co siléncio e a resignación e pór
en cuestión. unhas normas que baixo a
aparéncia de relixión ou natureza agachan intereses económicos e políticos.
Por iso a complicidade dos meios de comunicación . Alguén matou a Nabila por
alzar a voz, a prensa ocupouse de que,
mesmo despois de rrorta, o ·siléncio seguise pairando sobre ela. •

Como non copiaron outros países esta
xenial institución do afectado que protagoniza máis telexornais que o ex-Ministro de Información de Si Mesmo?
Portugal , por exemplo, ten Xuntas de
Freguesia e Concellos nos que a cidadania se sinte representada. Ninguén
ten necesidade de botar man do moderno invento da comisión de afectados e do comunicado sen carimbo nen
enderezo porque a tr~veso das institución de base pode dar canta dos seus
problemas.
Será acaso que aqui non ternos Estado
(é alleo), que os concellos están mal dimensionados (son poucos, mal que lle
pese aos colunistas da situación) e que
non hai xuntas de freguesia? Así florece o Estado das Comisións de Afectados mentres Fraga le reyistas atrasadas na antesala de Boyer. Non se da
canta de que cunha federación de afectados xa tiñamos as autovías a rebordar de bulleiros de tanto usalas. •

VOLVER AO REGO

A

lgo se vai sabendo do programa de Aznar. O PP privatizaria Endesa, o grupo Teneo e Argentaría. Promovería a capitalización
do sistema privado de pensións. E
pañería en mans dunha cadea particular a segunda canle da televisión
pública. O programa dos conservadores inclue outras miudezas: recorte
das subvencións aos sindicatos díscolos e café autonómico para todos
(enténdase: tanto pinta La Ri9ja como Galiza).
Pero non teman. Non se trata de tardo-franquismo, ,senón da onda conservadora que chega dos Estados
Uni·dos da man de Newt Gringrjch,
presidente -da Cámara de RepresE¡ntantes.+ ·

