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Militant~s do ·PP, am.igos de .altos cargos .e xornalistas 'crian empresas
privadas para realiza~ os traballos nabituais da adm'inistración

As ·Cifras do enchufis1110
.
Os funcionários de libre designación
chegan ao 40°/o nalguns .organismos autonómicos
.

Belloch
enganoua Roldán

O sjstema de contratación polq procéde~ento de libre designación incrementouse na Xunta nun 15%.
Actualmente o número de funcionários que accedeu ao seu pasto sen necesidade de concurso público
chega nalguns casos ao 40% do funcionariado total. Ao mesmo tempo está a medrar
. desmesuradamente a proporción de asisténcias técnicas através das cales diversas conseflerias
contratan a empresas particulares, a cotio relacionadas co PP, traballos que b~n poderian desenvolver os
servizos administrativos.

Despois dunha semana de aparecer o ex director da Guardia Civil, catro cousas semellan claras:
Roldán está no cárcere; os documentos s.on falsos; alguén foi enganado e será, ao fin, a Xustiza
quen rest>lva .as anteriores incógnitas. Hai outra premisa evidente,
a dereita ia atacar ao Governo fo.se cal for o proceso de detención
do prófugo, e outra, recoñecida
por todos: Belloch trabucouse na
estratéxia informativa. (páx. 4 e 5)

O PNVreabre
o proceso de .·
autodeterminación
A celebración esta semana,
dunha Conferéncia pola Paz ·en
Euskadi, organizada polo movimento polo diálogo Elkarri, asi
como o anúncio do PNV de que
non é preciso abandono prévio da violéncia para comezar o diálogo, abre ·novas expectativas
de futuro ao conflito basca. No
ámbito abertzale saúdase a nova posición do PNV entre o opti(páx. 7)
mismo e o receo:

ANXO IGLESIAS

A PESETA TENA PUJOL
. ¿PARA .
QUE SERVE?
Ruth Rocha
Uri grupo ele rapaces e rapazas
coinciden nun campamento ele verán
que se vai converter nun lugar para a
diversión, pero tamén para o diálogo
e as experiencias compartidas.

iPARA
&!JE .
SER//é?
Rut/!Rahb'

John .parry, correspondente de The Economist en España, afirma o.
seguinte: "No caso de que as eleicións se celebren en 1996, o PP
sairia gañador. Pero hai unha pega. Resulta moi posibel que Aznar
teña que chamar á porta de Pujol (.. .} Teoricamente, o catalán poderia traspasar a sua fidelidade á dererta e seguir sendo o eixo da
pol-ítica española. Pero hai factores históricos que poden impedir
este acorde. Os cataláns desconfian da dereita castelá que con
Franco reprimiu ·a Cataluña. E a dereita castelá deterioraría a sua
imaxe en España se pactase cos cataláns". "A tensión entre Madrid
e Barcelona -deduce este correspondente- seguirá a ser a pedra
angular da política española".
Parry tamén tala de economía. "O PP -afirma- esforzouse en nori
talar da política económica. Os investidores extranxeiros interpretan
este siléncio como un sinal de que o partido pensa tomar medidás
austeras e impopulares para reducir o gasto orzamentário, manter
baixos os salários e ap~etar máis a fondo as privatizacións".
Esa política económica prestalle ben "ás multinacionais que operan aqui e aos accionistas invéstidores". Mais, o arco de bóveda
da política -español.a seguirá a estar "no precário equilíbrio entre
intereses rexionais e nacionais", sinala ·finalmente o xornalista do
·
semanário británico.+

Os gadeiros mobilizaranse
de novo contra da cuota
láctea o 2 de Abril
(pax. 10)

Os sindicatos critican á
Xunta no Dia da Clase
Obreira Galega
(pax. 11)

Carme G. Negro:
'A independéncia económica
da muller non trai
automaticamente a igualdade' -

. (pax. 16 e 17)

Manu Chao: 'Irnos colaborar
con grupos lo/k ga1egos'
- (pax. 23)

As empresas privadas medran como cerrotas ao redor de·s·an· Gaetano

Persoas relacionadas co PP cobran
por realizar traballos próprios
da Administración
.
.

.

·,

'

CARME VIDAL

Adesmesurada proporción de asisténcias técnicas contratadas pelas diversas consellarias do governo de Fraga vincula á
administración empresas e persoas relacionadas co pp que cobran dos presupostos públicos por realizar traballos que, na sua
meirande parte, ben poderian desenvolver os servizos ad~iñistrativos. Do relatório das contratacións despréndense irregularidades
que a Xunta terá que aclarar no Parlamento.

a

Servizos de todo tipo están
No relatório de empresas favo-.
sendo desenvolvidos por emrecidas nos contratos destaca
presas privadas e particulares
Vi axes Atlántico que cobrou .da
• sen que a Xt.mta estableza criconselleria de Família máis de
térios para regular a contrataonce millóns pala organización
ción de asisténcias técnicas . . do Congreso Internacional e
Desde solicitar o servizo dun
ten o monopólio das viaxes de
conductor e ordenanza por unturismo social nas que se inverha empresa por
tiron 65.500.000
304.077 pts/mes
pts. A consellaria
até requerir tra·~ de Educa,ción
ballos de gabi - Só a ·Dirección
contratou asisnete de pren_sa
téncias técnicas
por 600.000
Xeral de Obras
á Cegacongres
pts ./mes son alpara a organizaPúblicas ten
- gu ns dos labo.Ción dos enconres que se patros Expolangue
gastado
gan a particula94 en París e
res habendo tradunhas xornadas
1.148 millóns
ba 11 ad o res da
para profesores
de pesetas
própria adminisbritánicos de estración desenpañol polos que
no conceito
vo l vendo as
a administración
mesmas fungalega pagou
de
asisténciás
cións. A apertudoce millóhs de
ra de portas e
pesetas.
técnicas
encendido de
iluminación do
Despilfarro e
edifício de San
privatización
Gaetano ven
costando un miO deputado do
llón de pesetas
BNG
Alfredo
mensuais e pola
Suárez Canal ven
organización da
de presentar unconvocotória
ha iniciativa parA. IGLESIAS
Por abrir as portas de San Caetano págase un millón cada mes.
das oposicións
lamentária na
á función públique se constata o
ca a Xunta padespilfarro na
Canal ven solicitando desde
só a Dirección Xeral de Obras
to das actividades en Pontevegou 30 millóns.
xestión dos fonAbril do ano pasado os dados
Públicas, organismo dependente
dra por 3.502.000 pts. ou que
dos públicos e a
da conselleria de Política TerritoIndustria gaste trinta e dous minecesários para avaliar o alcanEntre as empreprivatización da
rial, teña gestado 1.148 millóns
llóns na edición de catro númece da situación pero case un
sas e particulaadministración
ros da revista "Consumidores".
ano despois ainda non responde pesetas neste concepto.
res beneficiários
provocada polo
de ron todas as consellerias
das asisténcias
aumento
das
mentras que outras deron dados
A duplicidade agrama ás veces
Xan Carlos Rodríguez Ansia
técnicas contraasisténcias técniinexactos ou incompletos.
tamén en funcións de elevada
do Comité de Empresa da
tadas pola admicas. Para o depuXunta califica esta situación de
preséncia na administración púnistración figutado nacionalista
A auséncia de dados totais impe"deterioro progresivo dos serblica. O gasto dos gabinetes de
ran nomes vina grande cantidad e coñecer o gasto. global da
vizos públicos mentras que se
prensa da Xunta non impede
~ culadas ao partido do governo.
de de contratos innecesários tan
Xunta na contratación de asisténestá convertindo á administraque a conselleria da que é titular
Norsistemas, a empresa onde
pensar que se queira ''favorecer
ción nun coto privado de achecias técnicas pero' unha cifra estiXosé Guiña contrate os labores
traballa o tillo do conselleiro de
a empresas e persoas". Suárez
mativa pódea dar o feito de que. dun xornalista para o seguimengados ao PP". +
Presidéncia Dositeo Rodríguez, ten adxudicada a asisténcja técnica para o seguimento das actuacións do Plan
de Sistema do Instituto Galega
de Vivenda e Solo por case
dez millóns de pesetas. Severino Paz cuñado do conselleiro
de Economía recibe por ano
4.900.000 pts. n:ientras que o
seguí.mento dun convénio de
lndl:lstria lévao un familiar directo do Director Xeral, Joaquín del Moral. Tamén o que
tora Subdirector· Xeral de · Partos, Jaime Arriandiaga, que tora amonestado por membros
da CIG por simultanear o. seu
cargo coa Dirección do grupo
de ortos da Coruña , sigue
prestando servizos á Xu nta
· desde o mesmo dia da sua xuCuiña págalle 3,5 millóns a un xornalista por_seguir as actividades én Pontevedra. Dositeo gasta 23 millóns por criar o Arquivo Xeral. Manuela López Besteiro, Conselleibilación.
· ra de Familia, privatiza servícios absolutamente inxustificábeis. En catro números da revista Consumidores gastáronse 32 millóns de pesetas.
A. IGLESIAS
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Submisión, fidelidade, remuneración
A Xunta hai anos que ten unha doble política. Unha a
que lle intentan trasmitir á cidadania galega
servíndose dunha equipa de prensa e propaganda de
'probada eficácia e duns meios de comunicación
domesticados. Outra a que realmente aplican nas
decisións administrativas e na configuración da própria
Administración autonómica.
A primeira, como non, concorda case sempre, non só
co programa do PP, senón coas inquendanzas da
maioria da povoación. A segunda serve unicamente
aos intereses do partidq, beneficiando nepóticamente
aos seus achegados ben sexa cooptando funcionários
de libre designación, ben contratando asisténcias
técnicas a empresas ou particulares para traballos que
se poderian realizar cos recursos da própria
administración autonómica.
Están a criar deste xeito unha Administración paralela,
totalmente contrária ao· espírito da Administración

'

.

Unica que Fraga lribarne preconiza, ás promesas
eleitorais de rebaixar os altos cárregos e de libre
designación (a mesma cantilena que agora emprega o
PP en Madrid), e ás chamadas á austeridade que
realizan nas suas intervencións no Parlamento. O PP
está a duplicar a Administración galega. Está a
privatizar a Xunta de xeito subreptício, amparado no
colchón amortecedor que representa a-maioria
absoluta parlamentar.
. Por unha banda crian unha série de empresas
públicas e de institucións que escapan ao control
parlamentar, permitíndolle dispor dos orzamentos
públicos ao libre albedrio. Moitas destas empresas, en
cuxos consellos participan altos cárregos da equipa
guvernamental, posuen órganos directivos moito máis
numerosos que o número de traballadores.
Outra fórmula é a concesión de asisténcias técnicas.
Servizos de toda caste desenvolvidos por empresas

privadas, que se van enquistando ·na Administración,
até facerse dona? de e~tensas parcelas, ou chollos
polos que se remuneran altisimas cantidad.es para o
cometido que realizan, mentres se detraen doutras
partidas moito máis importantes. Un exemplo pode ser
a apertura das portas e encendido das luces do
- complexo de San Gaetano, polo que se paga
mensualmente un millón de pesetas. Outro poderian ser ·
a revistas Consumidores, na que gastou a Consellaria
de lndústria 32 millóns de pesetas en catro números.
Por se fose pouco, o sistema de contratación polo
procedimento de libre designación incrementouse
. nun 15%, ainda que en moitos departamentos
supera o 25% dos funcio_
nários que ali prestan os
seus servícios, nunha política na que se desprécian
os críterios de profisionalidade e de capacitación,
poñendo na cuiña os de submisión e fidelidade
·
partidária. •
ANOSA TERRA

•

Este sistema·de contratación incrementouse nun 15°/o

Asisténcias técnicas contratadas pola Xu.n ta

Os funcionários
de libre designación chegan
ao 40o/o nalguns organismos

Asisténcia técnica

O sistema de contratación polo procedimento de libre de signac ión incrementouse na
Xunta nun 15% . En mo itos
centros o índice supera o 25%
do total de funcionários. Segundo alguns dos dados apor ~
tados por Suárez Canal , den tro da Consellaria de Política
Terr itorial , en Calidade Meioambiental e en lnfraestruturas
Hidráulicas alcanzan o 50% ,
na Secretaria Xeral o 37% e
en Dom ínio Público Hidráulico
o 44%. Na consellaria de Economi a, a Secretari a Xeral do
Tesouro e a de Coordenación
de lnvestimentos contan nun
40% con persoal por libre design a ción , ment r es que en
Xu stiza son un 50% na Secretaria xeral e un 30% en control
presupostário .

Importe

Consellaria de Política Territorial
Xestión integral da Sede do IGVS .. ........ Ferrovial .......... ........ 46.146.034
Seguimento de actividades ..................... Xosé Luis Adrio ......... 3.520.000
Estudio de Accións Comunicativas de
Apoio ao Plano de Xestión dos R.S.U ... . SOGACO ............. ... .. 9.600.000
Inspección de obras subvencionadas ... .. NORCONTROL .. .. .. 16.324.250 Inspección de obras subvencionadas .. ... UN IÓN FENOSA
.
INXENIEIRA .... ....... 12.449.929
Seguimento e control de
actuación do IGVS ......... ..... ...... .......... :.. . Isabel Sanjurjo .......... 9.936.000
Servizos de .Información ................ ......... CAR.RIL
COMUNICACIÓN ..... 8.000.000
Estudio Política Territorial ..... .... .. -........... Manuel Núñez .... _.... 40 .000 .000
Estudio Sociolóxico ........ .......................... SERELAN S.A. ....... 16.498.000

Consellaria de~ducación
Elaboración e programas
para concursos de traslado ........ .... .. ...... Servicios Software .. .. 2.440.000
Organización Expolangue 94 .................. Cegacongres .......... .. 3.009.720
Organización xornadas para profesores
británicos de español ............. ........ ......... Cegacongres ............ 9.025.000

Consellaria de Cultura
Catalogación na biblioteca provincial da
Coruña .... ... ........ _................. ... ................ DOCUMENTUM
GESTIÓN
AUTOMATIZADA· .. .... 5.750.000
Reconversión de Catálogos Manuais .............. ....... .. .. ........ ..... 13.340.000

Consellaria de Sanidade e Servicios Sociai~
Turismo Social .......... ......... ,. ..... ............... Viaxes Atlántico .... .. 65.500 .000
Premio Xornalismo ........... :...... ............... Viaxes Atlántico ...... .... 323 .955
Curso ......... ... .. ....................... ... ............... Viaxes Atlántico · ....... 1.691 .200
Prevención Drogodependencias ....... ...... Viaxes Atlántico .. .. ... 2.249 .944
Xornada~ debate ....... ............ .... .. ........... Viaxes Atlántico .. .. ..... 1.910.000
Lei de Ordenación Sanitária ..... ... .. ........ . Xesús Raposo .. ........ 2.500 .000
Supervisión proxectos ............... .. .. ... .... .. Ángel Ligero .............. 4.140 .000

Case o 40% dos funcionários
da Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago ,
dependente da Consellaria de
Cultura, son de libre designa, ción . Neste organismo mesmo
a sección de habilitación, encarregada de tramitar os pagamentos, está formada por persoal que non accedeu ao posta
por concurso público . Esta di rección xeral conta tamén cun
posto de excepcionalidade para as funcións da Consellaria
de Cultura pola sua pertenza
ao código A-6 , xeral/docente,
para o que foi precisa unha
modificación na relación de
postos de traballo, que está a
ser ocupado polo irmán do titu lar Vázquez Portomeñe polo
método de libre designación.
O PP impediu que se desenvolvese a investigación solicitada polo BNG para o esclarecime nto destas contrptacións,
afirmando que eran "normais".
Para Alfredo Suárez Canal a
explicación está "no interese
por ter persoal de confianza
nun organismo que tivo moitos
problemas de transparéncia,
con denúncias de irregularidades, e na necesidade de resolver casos persoais de afinidades ao conselleiro e non por
razóns de seniizo". •

Adxudicatário

Consellaria de lndústria
Edición de 4 números da
Revista "Consumidores" .............. .. ........ . Edi( Compostela .... .. 32 .000.000
O deputado do BNG Alfredo Suárez Canal, afirma que a Xunta procura a submisión dos funcionários.
·
A. IGLESIAS

Consellaria de Pesca
Coordinación e Asesoramento das
reclamacións sobre danos
.
do Aegean Sea .. .... ........................ ... ...... Concepción Blanco ... 2.509 .602

•

· Consellaria de Xustiza
Recollida de datos para os boletíns
informativos ...... ........................ :...... ....... David García ............. 1.000.000
Confección e maquetación de
publicacións .... .. ........ ..... ............. .......... .. David Garcia ~ ... ... .; ... 1.000.000

Consellaria de Familia
Organización do Congreso Internacional
da Família ............. .... ...................... ........ Viaxes Atlántico ...... 11.475.950
Edición da revista da Consellaria .. ......... Grafic. Lugo ...... .. ...... 2.475.000

ConseUaria da Presidéncia
?;

h:
~
~
~

ffi

Mantimenro .. .... .... .... ................. .. .. ..... .. .. : Eulen ............ .. .... ... . 55.995.500
Edición DOG ... ......................... .. ...... ..... .. La Voz de Galicia .. 293.617.540
Transportes funcionários ..... ..... ... ......... .. Castr.omil ....... .. ........ 36.000 .000

. CRISE DE ESTADO
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PSOE e PP desputan unha batalla pala credibilidade social mesmo re

BeHoc~ admite implicitamente que eng e
• ALFONSO EIRÉ

Despois dunha semana de
aparecer o ex director da
Guardia Civil, catre causas
semellan clarqs: Roldán
está no cárcere; os
documentos son falsos;
alguén foi enganado e
será, ao fin, a Xustiza quen
resolva as anteriores
incógnita's. ·Hai outra ·
premisa evidente, a dereita
ia atacar ao Governo fose
cal far o proceso de
detención do prófugo, e
outra, recoñecida por
todos: Belloch trabucouse
na estratéxia informativa. -

Asi o sancionaron as autoridades
laosianas e asi o admite o Governo espáñol.
A respeito do encadeamento· de
Roldán tres son as hipóteses veros ím eis q·ue se poden realizar:
que Paesa (axente doble) e Roldán enganasen a Belloch; que
Paesa enganase a . R·o ldán e a
Belloch ao mesmo tempo, cobrando de ambos ou que Belloch, coa
colaboración de Paesa, enganase
a Roldán. Existe unha cuarta, difundid,? pola revista Tribuna que.é
menos creíbel. Segundo este semanário , seria Felipe González
quen enganaria a Belloch, pois te-.
rian sido os seus homes de confianza e o CESIO quen tiveron
agachado todos estes meses a
Roldán, sen que o Min.istro do Interior soubese nada.
·

Por que Belloch ocultou á prensa
os documentos e, sabendo que
eran falsos, entregoullos á xuiz Ana
Ferrer como se fosen bos? Segundo fontes relacionadas co Ministério do Xustiza e Interior, Belloch trataria de que Roldán, enganado,
nun puxese-nengun reparo á sua
detención. O medo a unha filtración
dos documentos e das suas características, como se produciu ás 24
horas de chegar Roldán a Madrid,
podíanlle facer alegar a este e aos
seus advogados que se cometera
unha ilegalidade na sua detención.

Pero Roldán non só asinou os documentos falsificados, senón que,
cando se apresentou diante da
xuiz, non puxo reparo nengun sobre a sua captura e posta a disposición da xustiza. Valida asi o
proceso, ainda que, agora, os advogados poderán interpor todos
os recursos que consideren perti:.
nentes para entorpecer as accióris da Xustiza.
Belloch non recoñeceu , nen recoñecerá nunca, (trata de impedir que Roldán se acolla na sua

defensa a que foi enganado) q~e
a operación foi deseñada para
enganar a Roldán. Pero mediu
mal o momento político. A postura que mantén a dereita ante a
extradición dos nacionalistas
bascas na Franza, nada ten que
ver cun caso como o de Roldán.
Asi Belloch tivo que admitir que
se trabucou na sua política informativa, crendo que se toda a sociedad e demandaba a captura
de Roldán , podia apresentala como o grande logro policial , sen
que ninguén se puxese a escara-
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Belloch enganou a Roldán

Belloch na sua comparecéncia
Na política española anda todo tan
non -foi quen de desp~xar estas
revolto cómo a auga de marañas.
dúbidas abertamente. E máis, neA batalla política que se está a dar
gouse, "por razóns ·de Estado", a
entre PP e PSOE como principais
abrir claramente ~as hipóteses. Peprotagonistas non ten como obxectivo o esclarecimento dos feiro se analisamos o seu discurso si
habia unha mentos , senón gañar
saxe implícita : o
credibilidade so. enganado foi Rol. cial. Tanto é asi
que tratan de connalisando
.dán. Explicitamenfundir a estopa coa
te descartou que o
o discurso de
liñaza, facendo a
Governo fose enmaraña' reversíbel.
ganado. "Curioso
Belloch
habia
engano seria éste ·
O caso Naseiro
convértese no caque , propiciado
unha mensaxe
so Manglano, o afpor terceiras perimplícita: o
faire dos Gal en
soas, nos permite
caso Garzón e o
dar
un
paso
enganado foi
encadeamento de
adiante na loita
Roldán serve · para
contra da contraRoldán.
desacreditar ao
dición". Indo máis
ministro .Juan Alalá, recoñeceu
berto Belloch.
que, desde o primeiro momento ,
tiñan dúbidas da
No curso des ta
legalidade dos documentos. A sua
guerra polo control do Estado esargumentación foi a de quen lle
pañol, na que interveñen as eratende unha trampa ao contrário .
ses dirixentes, os axentes econóBelloch admitiu, ainda así, cuesmicos, as burguesías nacionais,
tións importantes. Que a policía
os servícios segredos e os p9deespañola lle entregara os papeis
res fácticos , internos e extranxeida extradición de Roldán á banda
ros, é lóxica a desputa, saida de
que exercia de intermediária para
tono, que mantiveron o Ministro
que os xestionasen ante o Goverdo Xustiza e Interior ~ o portavoz
no de Laos, na embaixada deste
da dereita española, Alvarez Caspaís en París "vendo entrar ao
cos. Belloch fixo unha defensa pomediador pola sua porta". Oeste
lítica báseada no ataque ás inconxeito, o Governo español cumprigru$ncias do PP verquidas nestes
ria os requisitos da extradición.
dez meses sobre a fuxida de Roldán. O PP, apoiado por IU, aproSeguindo esta argumentación,
veitou para pedir a dimisión do Miadiantada antes en parte por El
nistro. Nengun dos dous se mosPeriódico de Catalunya, os docutraron dispostos a facer concementos serian preparados. polo
sións ante a opinión pública nos
seus respeitivos posicionamentos, ·Ministério do Interior, coa colabo• ración dos advocuns meios de cog ados Cobo del
municación alineRosal e Argot~. e
ados , xa de anteFrancisco Paesa,
mán, coas mensapara enganar a
xes de cada quen.
postura
· Roldán cunha extradición falsa. Os
Tentando separar
que mantén a
contactos en Lao cerne da despudireita ante a
os, serian unha
ta das faramullas
tapadeira da polidialécticas , duas
extradición dos
cia para enganar
cuestións semeao
prófugo. Os
llan xa indiscutínacionalistas
documentos asibeis. Que Roldán
nados por Roldán .
está na cadea
bastos na
serian recollidos 5
despois de dez
Franza; nada ten en Paris da man g¡
meses de andar
de Paesa, antes ~
fuxido e que -os
que ver cun caso de
viaxar a Ásia ;Ji
documentos que
para
buscar ao ex ~
se baraxaron para
como o de
director da Guar- ~
a sua volta a Esdia Civil .
~
paña son falsos.
Ro l d á n~
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bellar nas gávias documentais
que levaron á detención do ex
director xeneral da Guardia Civil.
Asi apareceron magnificados
non só os siléncios do ministro
senón tamén as suas mentiras.
Desde a estadia de Roldán en
Laos , ao capitán Kahn, ·-OS contactos co ministério asiático, até
a própria estadia na habitación
61 O de Bangkok.

direitos", afirmou o bi-ministro.

Para demostrar que todas as accións se tomaron desde o princípio de legalidade, Belloch dixo
que os policias actuaron seguindo a orde xudicial que dictaba
que habia que traer ao prófugo
desde o lugar no que se atopara.
Perguntouse onde está a ilegalidade da detención, contestando
que a entrega non vulnerou nengunha lei de dereito internacional,
Paesa e Roldán
porque foi "ben capturado e, por
enganaron a Belloch?
iso, ben detido. Ninguén secuesA confirmación oficial de que os
trou ao Roldán. El se non queria
documentos atribuidos ás autorinon tiña porque vir. Por iso a dedades de Laos
tención foi plenason falsos, elimimente legal. Foi
detido cumprindo
na calquera dúbias normas constida sobre os deli oldán non só
tos dos que podetucionais e instituasinou os
r á ser xulgado
cio nais, polo que
Roldán: todos
non existe nendocumentos
aqueles que decigu nha caste de
da a xuiz instrucilegalidad e". Befalsificados,
tora, sen limitalloch realizou esción algunha . O
senón que, cando tas afirmacións
Ministro defenamparándose tanse apresentou
to no dereito esdeu , que ainda
que os documenpañol como no indi ante da xu íza,
tos fosen auténtiternacional, e cicos·, asumiría o
non puxo reparo tando numerosa
risco de traer a
xurisprudéncia,
nengun sobre a
Roldán e entregaentre ela a emanada do Tribunal
lo á xuiz, pois iste
sua captura.
era o obxect ivo
de Estrasburgo a
primordial
da
respeito do famooperación . Afirso activista intermar outra cousa,
nacional, Carlos,
seria recoñecer a
hoxe encadeado ,
tipoloxia da operación plicial: o
con engano, na Fráncia.
engano. Nesta argumentación
tamén afirma "creer que estaba
Pero ainda quixo ir máis alá e entratando con funcionários de Lagadiu que unha detención ilegal
os" e asegurou que "non utilizatampouco impediria o proceso e
mos outras vias porque Roldán
que o único documento asinado
poderia ter fuxido".
polo Ministério foi o que pedia a
extradición e a entrega, poste
A oposición centrou a sua arguque o supostamente firmando palas autoridades de Laos e por
mentación no suposto contrário: o
Roldán , non está asignado polo
Governo non fixo o necesário paGoverno español. "Demostrada a
ra que Roldán fose procesado
por todos os delitos. Desta afirfalsidade dos documentos, sexa
ou non lograda a detención por
mación despréndese outra : isto
subterfúxios, non se converte en
indica que existe un pacto entre
Belloch e Roldán , segundo o porilexítima", afirmou Belloch.
tavoz do PP, Alvarez Cascos. RoA oposición non foi quen de resa Aguilar, voceira de IU, pala
sua banda, foi moito máis alá,
batirlle estes argumentos , afirafirmando que
mando que exisBelloch o que tratían expertos ~u
d i ciais que afirtaba era de enteoposi·c 1.0, n
rrar o escándalo
maban o contrádos GAL.
rio, opinando que
conseguiu,
Roldán poderia
Pero Belloch non
ter unha leve conf
acendo
a
Belloch
só negou que fodena e que o Esse enganado, setado nunca recuprotagonista,
nón que, deixanperaria o roubado
seguir
do a un lado a
polo ex responsásua face de Mib e I da Guardia
sementand.o as
nistro do Interior,
Civil.. Serán as
áctuacións
polique mantivo nas
dúbidas sobre a
ciais as que , co
duas anteriores
comparecéncias
política do último tempo, decidan
quen ten a razón,
ante a prensa,
baluarte que lle
pero, de momendesplegou
no
to, a op.osición
Parlamento a sua
quedaba a ·.
conseguiu, facen. bateria xurídica
do a Belloch propara
debilitar
González.
tagonista, seguir
sustancialmente
sementando as . ·
a hipótese do
dúbidas sobre a
pacto. Asi califipolítica do último
cou de "descabebaluarte que lle
11 ad as ·opinións
quedaba a Felipe González. Bexurídicas" aquel as que· negan
lloch, coa sua fachenda, axudou
que hai circunstáncias que impimoito. Pero , para a dereita o
den "que Roldán sexa investigado e xulgado pala totalidade dos
gran problema é que "Roldán
delitos que considere a xuiz. Non
ainda non falou e xa leva unha
existe nengunha vulneración de . sem-ana" ~ Alvarez Cascos , dixit. +·---
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• Expulsado da
Armada arxentina
por denunciar a
guerra suxa

€ LDGo

•O Hospital
de Montecelo é
un edificio
enfermo .
A CIG ven de denunciar que o
hopsital pontevedrés de
Montecelo é un edificio
enfermo. Segundo un estudo
realizado a petición da CIG, o
sistema de aire acondicionado ·
non garante renovacións de aire
para a sua ventilación e as
condicións de humidade e ·
temperatura non son as
axeitadas. O informe indica que
a situación do edificio
"aseméllase ao síndrome de
edifício enfermo" e provoca
síntomas como dor de cal¡)eza,
mareos, arcadas, fatiga, pel
seca, irritación de ollas,
conxestión de senos nasais e
tos.

• Observadores
internacionais
controlarán a
entrega de
armas en Irlanda
Segundo un acordo entre a
República de Irlanda e do Reino
Unido, a entrega de armas por
parte dos grupos que operan en
Irlanda do Norte -unionistas e
1RA~ poderia estar
supervisada por observadores
internacionais, unha vez
comecen as negociacións de
paz, tal e como soliCitara o IRA.

•Brote
de men·inxite
en Pontevedra

t°.S14N

/vAr Llfl4S" foR CORUÑA ?

• Frigsa negócia
unha regulación
deemprego
A direciór:i e o comité de
empresa da cárnica Frigsa
están a negociar as bases para
unha regulación temporal de
emprego para "racionalizar o
funcionamento da factoría,
potenciar o reparto do traballo e
manter a organización do
matadeiro". Descoñécese e
número de traballadores
afectados e a duración da
regulación.

•A Corrente
Sindical Galega
da Enerxia
intégrase na CIG
A Corrente Sindical Galega de
Enerxia celebrou un congreso
o Sábado 4 de Marzo para ·
acordar a.sua integración na
CIG. A CSGE ten 19 membros
no Comité de Empresa e Unión
Fenosa da Galiza, onde é
maioritária, e conta con máis
de 600 afiliados. A CSGE é
unha escisión de CCOO; o
colectivo que forma a Corrente

apartouse de Cor:nisións
porque estimaba que o
sindicato non respeitaba o
pluralismo e a democrácia
interna.

Adolfo Scilingo, capitán de
corbeta da Armada
arxentina, denunciou que
durante a ditadura militar
entre 1.000 e 1.500
detidos foron arroxados
vivos e drogados ao mar
desde avións e barcos
militares. A denúncia
incomodou ao presiden1e
Carlos Menem, que
expulsou a Scilingo "or
abrir esa ferida pechada".

• Ex concelleiro do PP
interviu nunha
trama urbanística
en Vigo

• Frente anti PP
na Fonsagrada

Abelardo Pardo, eleito
concelleiro polo PP en
Vigo e apartado dese
grupo recenten:iente,
participou nunha rede de
extorsión urbanística na
que tamén estaba
integrado Eduardo
Canabal , que apresentaba
de xeito automático
recursos urbanísticos
diante do concello para
dificultar o traballo dos
constructores. O próprio
PP, ainda que tarde,
recoñeceu este extremo.
Pardo anunciou que
denunciará aos
concelleiros que o
sinalaron: Lois Castrillo,
Ana Gandón e David
Hortas. O primeiro e a
segunda son do Bloque, o
terceiro do PSOE.

PSOE e BNG da Fonsagrada
poderian formar unha
candidatura unitária para
concorrer ás próximas
eleicións municipais do 28 de
Maio e tratar de se facer coa
alcaldia, que agora están nas
mans do popular Mário Árias. A
CNG, que tamén está
representada no conce11o,
poderia desmarcarse da
iniciativa do BNG e o PSOE.

Por outra banda, o PP xa
comezou a pre campaña
eleitoral en Vigo e
organizou un multitudinário
acto de apoio ao seu
candidato, M,anuel Pérez.
O BNG denunciou que un
grupo de asistentes,
xubilados do Fogar do
Pensionista da rua Pi i
Margal!, acudiron ao acto
enganados: alguén díxolles
que ian de excursión.

• O co·ncello
de Lugo
quer agasallar
á infanta
O nomeamento de duquesa de
Lugo Elena de Barbón por parte
da Casa Real motivou que a
·
corporación municipal desta
cidade decidise por
unanimidade agasallar á infanta
e pedir unha audiéncia.

·• Crise en Udega
polo apoio a
Dario Villanueva

•O tráfico
de influéncias obriga
a demitir a Bar~ta,
asesor de Fraga
Dos 1.067 millóns de pesetas correspondentes a investimento en obras dos anos
1992, 1993 e 1994 da Consellaria de
Cultura, que daquela ocupaba Daniel
Barata, case a metade foron para as empresas propriedade de Xoán Manuel Ferrei ro, Proxectos Atlas e Proxectos e
Contratas Sol. Ferreiro é amigo de Barata e a muller deste último tamén foi sócia
da empresa. Outra coincidéncia é que a
esposa do ex conselleiro de Cultura recebiu en transferéncia por parte dunha
construtora un veículo Mercedes cuxo
valor é de oito millóns. Daniel Barata na
actualidade era asesor de Fraga e presidente do patroato do Centro Galega da
Arte e a lmaxe. Fraga non pediu a cabeza de Barata, pero as denúncias procedentes da oposición e a dimensión do
escándalo , recomendaron a demisión.

• Suba do 4°/o e
35 horas semanais no
metal alemán
As duas semanas de folga que viviu o
metal en Baviera serviron para que todo
ese sector na República Federal Alemana conseguira pactar un aumento salarial do 4% e unha redución de xornada
laboral a 35 horas semanais. O convénio terá unha duración de dous anos.

• A AGENG contra
a autoestrada
Puxeiros-Tui

• Aterrprizan
á povoación de Timor
'Leste

Un grupo de representantes
claustrais e outros membros da
Unión de Estudantes da Galiza
(Udega), organización
estudiantil universitária de
carácter progresista,
·~
abandonaron esta asociación
polo apoio que esta dá a Dario ¡f3
Villanueva á frente da equipa
<;2
reitoral da Universidade de
~
Compostela. Os escindidos
•

Manifestación a prol da convivéocia, en Vigo

Xuventudes Socialistas". O líder
·
de Udega negou esa imputación A recente awesión du.n grupo ~e incont_rolados ~u~ · o .concelleiro de UG en Vigo, Xesus Costas,
e cifrou en "oito ou nove
sofreu n?,ba1rro de Te1s, e en vista do clima de v1olenc1a que vive a zona de Guixar, afectada pala
persoas" 0 ·número de
construc1on dunha empacadora á que algun~ .viciños están opostos desde o princípio, 0 pasado
abé;UilQQnQ~. , , ,, , ,,., , " ,. ,, " i f-, ·= ;.. ·~"Lun~- 6 un grupo de persoas composta.s por dtnxent.~s político~ e vici.ñ~is, .real,i~aron ._unh.a, conq_en,) t,, . , . . " '"',.. " l ... ~ .~ r r . ~., ;· V~1p,ri para demandar. qu~ p,~n,,sr.~•.r,~eJ~.?P."~~..itW~,.~rons. ~ ped.'!P?n~.~~n~,.~~ -!'b~rd.~~ª.: !:.:"'." .:.,.'.,
p

Os concelleiros do PP no Ferrol que van
ir na lista que prepara Xan Fernández
para as municipais, anunciaron que só
un concelleiro popular vai ir na candidatura oficial. Os mesmos edis denunciaron que o deputado do PP no Congreso,
Arsénio Fernández de Mesa, como Luis
Roldán, falsificou títulos académicos
para acreditar ·estudos que non posuia.

A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturistas da Galiza está en contra da construción da autoestrada entre Puxeiros e a
fronteira pot1uguesa porque a considera
inecesári~ e de moito impacto ambiental.
Para a AGENG "os altos custós ecolóxicos, sociais e económicos" non recomendan a sua construción porque "xa existe
unha autovía de novo trazado". Neste
sentido, a ampliación da A9 desde Puxeiros a Portugal significaría duplicar os viais
que hai na actualidade.

Despois do brote de Caldas,
ven de se producií un novo
acceso de· meninxite no bairro
pontevedrés da Seca, onde
resultaron afectadas, até o
. momento, catro persoas, unha
delas adulta. Todos os
eñfermos evolucionan
favombelmente.

~~~r~~~~ ~r~nds~j~i~~ ~~s"unha

• Dénúncian
Q un deputado do PP
Por falsificar diplomas
de estudos

Encarapuchados, vestidos .de negro, organizados en bandas e con armas procedentes de lndonésia, están a atacará povoación civil de Timor Leste que
simpatiza co movimento independentista.
Entre as persoas atacadas está a irmá de
Xanana Gusmáo. Estes grupos, que forman un corpo duns ..600 ninjas, están dirixidos por Labut Mela, acusado repetidamente de ter realizado actividades
delictivas. Ademais, a oposición timorense acusa ás autoridades indonésias de
ocupación de estar a armar e dirixir aos
~ncarapuchados, que están acusados de
máis de 30 rnortes e desaparicións.

QPROC.ESO DE AUTODETERMINACIÓN NO ESTADO
A Conferéncia pala Paz en Euskal Herria achega as expectativas de negociació~

O PNV considera viábel c·o mezar o diálogo

sen condicións prévias
•X.C.

JQnan Fernández,

A celebración esta
semana dunha
Conferéncia pala Paz en
Euskadi, organizada polo
movimento polo diálogo
Elkarri, así como o
anúncio do PNV de que
non é preciso abanc:lono
prévio da violéncia para
comezar o diálogo, abre
novas expectativas de
futuro ao conflito basca.
No ámbito abertzale
saúdase a nova posición
do PNV entre o optimismo
e o receo.

coordenador de Elkarri~~unca impulsariamos un diálogo para

conseguir soludóns salomónicas'
•JOSEBA SALVADOR

A autodeterminación, é o fei-to fundamental para solucionar o contencioso basco?

A viraxe do PNV , apresentada
con contradicións polos seus
portavoces , parece ~brir unha
nova senda na resolución do
conflito basca, xa insinuada coas entrevistas entre Xabier Arzallus con Narcís Serra e José Antonio Ardanza con Felipe González nas semanas pasadas.
A nova proposta do PNV apresentouse como ponéncia na
Conferéncia de Paz organizada
por Elkarri, e sinala que "hai que
abordar un diálogo político con
HB, con ETA e co MLNV ainda
que non teñan calado as armas". Segundo o portavoz nacionalista Juan Maria Ollora "un
proceso de pacificación supón
repartir a razón entre os protagonistas do conflito. Sei que isto
pode ser moi duro para os afectados pala dór e a tristura, pero
coa mesma sinceridade, teño
que dicer que non queda outra".
O partido de Arzallus recoñece
que coa sua nova proposta, rexeitada de plano polo PP e con
matices polo PSOE, "ábrese outravolta o melón da autodeterminación. Supón facer un balance ·
do que supuxo a fase estatutária e dar unha resposta a unha
parte considerábel da sociedade basca que entende que o tema da soberanía e a integridade
territorial non está satisfactoriamente resalto no actual marco
xuridico político".
EA, por boca dos seus portavoces, veu dicer que o PNV asume agora, con retraso, unha ·
proposta sua, pero sauda a mudanza do PNV que unifica en
certo senso as distintas posicións nacionalistas porque se

/'.

É un dos nós gordianos: A falta de consenso sobre as relacións entre Euskal Herria-.Estado é o problema de fondo. Por
iso, debater sobre este tema
pode axudar a solucionalo. Falar tranquilamente, de maneira
desdramatizada, da autodeterminación, da soberanía e da
autonomia, axuda a ir normalizando a experiéncia do diálogo
e, ademais, é bon que o conceito dé paz se una a este tipo
de contídos.
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Avalarian calquer pro~so ainda que non se .abordasén
· clle.stións como o recoñecimento dos direitos·históricos?
Non. Nunca impulsaríamos UQ
proceso de diálogo que Só procrase soludóns salomónicas.
Co.idamós qve o diálogo só
serve se é para tratar as cuestións de fondo que sostéñen u
conflito. A paz debe ir unida
aos contidos.

Ollora, membro da dirección do PNV, avoga como modelo político ideal por "un país
como Luxemburgo".

recoñece que "o contencioso
basco é en todas as suas manifestación s un contencioso de
natureza política".

lóxica e elemental prudéncia expectante sexa a reacción da esquerda abrtzale ante as declaracións do PNV. Ao tempo, non
teria que ser preciso lembrar
Un certo escepticismo
que a esquerda abertzale sempre manifesA reacción abertzale ao novo alitou a sua disposición
a un diálogo sério,
neam e nto do PNV estabelece
duas hipóteses. Unha pola que
con contidos, para remostran ledícia "sempre que e
solver o conflito. Foi a
PNV comprendese a inutilidade · primeira en pedilo, e,
da estratéxia do Pacto de Ajuria
sen dúbida, saberá
Enea, se teña despegado das teresponder sincerases represivas d<? Estado e avomente a formulacións
gue por unha solución política nesinceras e vaientes" ..
gociada en clave de soberania".
Pala sua banda a
A segunda, a sospeita de que
non sexa máis que unha manoConferéncia que se
bra de distración que se frustre
prolongará até o domingo dia 12 de Marno futuro, realizada coa única intención de dividir á esquerda
zo, conseguiu a preabertzale en pleno debate.
senza de todas as
forzas nacionalistas·,
IU e mesmo Unidade
Un artigo editorial do diário Egin
Alavesa, contrariando
sinalou temor a que afinal se
tratase dunha cortina de fume,
esta última ao Partido
pero manifestou inequívocaPopular, que considera que o PNV ven de
mente que aceitarian a man tendida se for sinceira, "ninguén
rachar co pacto de
podará exfrañarse de que unha
Ajuria Enea.•
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Reforzan a -tese de que estamos ao finaf dun ciclo de confrontación e ás portas dun no. vo cicló resolutivo e de diárogo. ·Coido que o PNV interiorizou a necesidade de tomar a
iniciativa no tema do diálogo
porque non hai outra alternativa para transformar este conflito. Ademais , teño a impresión
de qUe esa mesma tendéncia
é a que comparte EA e isa
abre un horizonte de traballo
moi parecido ao que puxo en
. marcha o proceso de paz en
Irlanda. ·
·

Publlcidade: Xosé Fernández Puga, César Pazos Carreiro.
Subscricións: Carios Martínez Muñoz.

Fotografia: Carlos Puga, X. Marra, Che, Xosé L, Díaz,, X. L. Suárez
Canal, M. Sendón, Tino l/iz , X. M. Albán, Délmi Alvarez,
Voz Noticias, El Progreso.
Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Siivar, Gonzalo, Xúlio
Gaioso, Tokio, Hermida, P. Núñez, Manel.
1

Que opina sobre a proposta
favorábel ao diálogo efectuada tecentemente polo PNV?

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada.

Xico Peña. Xoán Manuel Carreir~. Óscar Losada. Arte: Fernando
Ferro, Fernando M. Víla11ova. Cinema e Televisión: Ceiso López
Pazos, Gonzalo Vilas, Carlos Amaro. Arquitectura: Prácido
Lizancos. Hlstórla: Francisco Carballo, Anselmo López Carreira,
Xesus Torres Regueiro.

.,.

A posición do PNV

Administración: Blanca Costas.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Colaboradores: Paula Castro, Arantxa Et.tévez, Manuel Vilar. Xosé
·
Cid Cabido, Pilar Piñeiro, Maria Alonso, Viki Costas, Avelina
Barreiro, Lino Braxe, Primitivo Carbajo, X C. Garrjdo Couceiro.
Nanina S. Cas1roviejo, Anxos Salgado, Amanda Alvarez, Manuel
Rivas, Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez, Margari1a Ledo, Víctor F.
Freixanes, Carlos Mella, César Varela, X. Fernández Mateo, António
Mascato, X.L. Iglesias, Rodolfo Dacuña.
Internacional: Xúlio Rios, Patricia GrinberQ •. Juan C. M. Betelú.
Literatura: Xesus Gonzále2 Górnez, .Xosé ~- Eir~, Miro \1illar, )
Miguel Vázquez Freira, Xosé M. Míllán. Música: Xoan M. Es1évez,

Nós tratamos sempre de non
facer unha análise ética da violéncia, porque leva a contradicións terríbeis, e a nosa análise é fundamentalmente fácti- ,.
ca. Por iso decimos que as expresións de violéncia deben
ser su$tituidas por expresións
· de diálogo. Parécen.o s que
desde hai tempo a utilización
d'a violéncia non conduce a
transformar o conflito nen a resolver os problemas de fondo
que o sosteñen.

Considera que os movimen, tos dQ PNV, en ocasións, están máis dirixidos a dMdir á
esquercja a):>ertzale _que a so. h.~cionar o conflito?

ANOSA TERRA
Pan (Bergantiños), Daniel Lazaré, Pepe Reí (Euskadi), Paco Soto
(Barcelona), Maribel Lugilde (Asturias), Begoña Moa (Alemaña),
<oon~o Nuno (Porto). Axenda: lago. Luca. Pesca: Severino Xestoso.

Considera, a nivel teórico,
que a loita armada é lexítima~
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O ·PSdeG-PSOE pede a disolución de Sogama .

Unión Fenosa pode receber trato de favor
no concurso para a xestión dos resídUos sólidos Urbanos
• CARME VIDAL

A empresa SOGAMA, partici.pada nun 49% por Unión Fenosa, vai ser a que adxudique
o concurso para a xestión dos
resíduos sólidos urbanos ao
que opta iécnicas Reunidas,
empresa da que é accionista o
Banco Central Hispano, que
ten como presidente ao mesmo que Unión-Fenosa, José
María Amusátegui. O dado engadido de que o director técni-

co é o conselleiro-delegado de
Sogama sexan directivos de
Unión Fenosa leva a pensar
na posibilidade de que a empresa enerxética pudese ser
obxecto dun trato de favor na
concesión do concurso, como
ven de denunciar o portavoz
do grupo socialista Miguel Corti zo. UF pódese beneficiar
ademais do concurso de construción, da xestión de explotación co cobro do canon aos
usuários e da produción ener-

xética da planta programada
en Cerceda.
Os deputados do PSde GPSOE, membros da Comisión
de Seguimento. do Plano de
Resíduos Sólidos, solicitaron a
disolución de SOGAMA ou a
adquisición por parte da Xunta
de todas as accións, unha vez
demostrada a ineficácla e falta
de transparéncia da sociedade
Cortizo criticou que a seis meses de criaclón da comisión

non pudesen acceder á documentación sobre as empresas
que se apresentaron ao concurso, nen ás comparecéncias
anunciadas de técnicos e especialistas, nen ás condicións nas
que se prevé que se vai desenvolver o plano de resíduos, habida canta de que non foi debatido no parlamento. Segundo o
portavoz socialista, "todo parece unha montaxe da Unión Fenosa, cando a Xunta teria que
ser quen de leva a cabo o pla-

no acudindo se é preciso ás
habituais asisténcias técnicas.
Non se sabe o grau de incineración necesário nen se se vai
tentar levar ao máximo a reci.claxe porque descoñecemos as
ofertas das empresas" ..
A participación da empresa privada Unión Fenosa no capital
social de Sogama responde a
unha decisión da Xunta para a
que non se realizou nengun
concurso público.+

O PP rexeita a ampliacióri do campus de Ourense solicitada
por máis de 30.000 sinaturas
A petición de ampliación do mapa de titulacións universitárias
no campus de Ourense, apresentada no parlamento mediante unha iniciativa popular avalada por máis de 30.000 sinaturas, foi rexeitada cos votos en
coritra do .PP que argumentaron
a "ilegalidade do camiño escollí-.
do" unha vez que o Conselleiro
de Educación Piñeiro Permui sinalou a .sua falta de competéncias no mapa que se desenvolve segundo o mandato da LO. SUG (Leí de Ordenación do Sistema Universitário Galego)".
González Lorenzo, ponente da iniciativa popular.

ANDRÉS PANARo

Os populares .receberon duras

20 TÍTULOS. 2 CADA 2 MESES
1. Os prehistóricos
·---"""'""- 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Os habitantes dos castros
Os galega-romanos
Os viquíngos en Galícia
Bispos e mon_xes ·
Os reis de Galícía
Os nobres
Os irmandiños·
Os habitantes das cidades

11 . Piratas e descubridores
12. Os labregos e os novos cultivos
13. Os ilustrados
14. Os guerrilleiros
15. Os carlistas e líberais
16. Os galeguistas
17. Os primeiros industriais
18. Os emigrantes ·
19. Os gal egos do 36
20. Os demócratas
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APELIDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENDEREZO - - - - - - - - - - - - - - - - - C.P.
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N.l.F.
Suscrébome a NOSA HISTORIA INFANTIL da que recibirei 2 números cada 2 meses ao precio de

900 ptas. menos o 20%.
PAGO DOMICILIADO
BANCO/CAIXA DE AFORROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTA/LIBRETA
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1

1

1

1
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1

1

1
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Nº canta
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Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta,
os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados no seu Banco/Cai xa
de Afo rras por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA) .

ATIE.
SI NATURA

críticas por non admitir a trámite
o contido da proposición, que
pedía pór remédio á precariedade do campus ourensán, que é
o único que non canta cunha titulación exclusiva na Galiza.
Suárez Canal polo BNG recriminoulle ao grupo popular que non
rompese a sua "monotonía",
mesmo apresentando as emendas que fosen necesárias, e pediulles unha "trégoa para os cidadáns que teñen desexos de
participar". 4'/lanuel Vázquez, do
PS de G-PSOE, deulle o "pésame aos deputados populares
ourensáns, que son os máximos
responsábeis: por non ter, Ou-

rense nen ten caciques que a
defendan coa forza dun Cacharro Pardo en Lugo".
As. referéncias do conselleiro ao
congreso do PP celebrado en
Celanova no que o partido tomara posición a prol do apoio ao
campus owensán, foron obxecto
de rexeitamento por parte do ponente da iniciativa popular, González Lorenzo, quen lamentou
que o governo fixese caso omiso
das peticións de milleiros de ourensáns. Ao respeito, Suárez Canal sinalou que o PP "aproba nos
congresos e na prensa pero non
no DOG nen no Parlamento".+
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APESQUEIRA DO FLETÁN
Os armadores incómodos pala postura tíbia do governo español

Os barcos galegos da Nafo repréganse pero non
abandonan a zona
• SEVERINO XESTOSO

Máis de trinta barcos galegos
agardan na área da Nafa a unha toma de postura firme do goverr¡o español, unha vez que o
Canadá decidiu enviar barcos
de guerra á zona. Os armadores consideran que o país americano está a transgredir os princípios do direito internacion~I.
"Ante a persisténcia das ameazas
canadianas e o desconcerto que
nestes momentos impera na frota
española que opera na área da
N.A.F.O., unha vez coñecida a
decisión do consello da U.E. do
dia de onte, estas asociacións
precisan transmitir urxentemente
á frota unha instrución clara de
apoio total do governo español ao
· feíto de que a frota poda seguir
pescando fletán na "NAFO".
Comprenderá que, de non producirse esta declaración oficial, nengun armador se arriscará a permanecer na zona, apesar de ter a
Lei da sua parte. Por outra parte,
rogámoslle poda indicar· en que
data chegará o buque de apoio á
área da "NAFO", para poder
transmitilo aos nosos capitáns".
Até aquí, o texto íntegro do telegrama -moi urxente- que as
asociacións ANAVAR e ANA. MER enviaban ao Ministro de
Agricultura, Pesca e Alimentación o Martes dia sete, pasadas·
as dez da mañá, ante os acontecimentos que se estaban a viver nas pesqueiras do Atlántico
Noroccidental.

A ruptura
dos acordes
internacionais
poderia afectar no
fu tu ro a out ras
augas
A reacción do Canadá, ante a obxección do reparto de cuota e a
conseguinte cuota autónoma por
parte da Unión Europea, non se
fixo esperar demasiado. Os próprios armadores recoñecen que
o comunicado canadiano emitido
dende a rádio costeira de Saint
John's no que se daba de prazo
até as 18 horas do Luns seis para os pesqueiros deixaren de
pescar fletán, sob pena de serlle
confiscado o barco, os aparellos
e a pesca ademais da multa que,
en dólares canadianos, eifrábase
en ·750.000, non lles collera de
surpresa, e recordan que xa o 2
de Xaneiro solicitouse de Madrid
"o envio urxente dun barco fletado polo Governo español, destinado especialmente pqra prestar
apoio e protección ás actividades
da nasa frota na área" e que precisamente tivo que pasar mes e
médio para que onte recebasen
comunicación de que se ia enviar
un buque de inspección.
A este respeito, a decisión tampouco parece ter moi boa acollida no sector, xa que se opina
que nestes momentos un barco
de inspección non serve para nada. Pontualizan que tampouco se

trata de mandar "un barco á guerra", pero deixan claro que o que
se fai necesário é que dito barco
teña funcións de protección e supervisión da situación que se poda producir naquelas augas e
que, chegado o caso, poda informar aos buques de guerra canadianos de que o Governo español considera ilegal esa acción de
forza por parte do Canadá por tora das 200 millas. En calquer caso, o barco ainda está a sair, asi w
que xa se verá cando chega.
8
Parece, contado, que a U'.E. reaccionou de forma clara e convincente, impedindo en princípio
a idea canadiana de fixar unha
moratória de pesca por vários
meses naquelas augas. Esta
mesma posición europea é a
que anima os armadores galegas a solicitar do Governo español unha'toma de posición clara,
"débese producir unha instrución
clara da Administración, dicendo
que os barcos teñen cuota e poden pescar", como di o xerente
da Cooperativa de Vigo, Xosé
Ramón Fuertes. Consideran isto
sinxelo e preciso, -xa que os pesqueiros ·están ali sen protección
frente aos buques de guerra canadianos, ameazados polo que
podan facer, e perguntándose:
eu que fago?, estou autorizado a
seguir pescando ou non ante esta ameaza do Canadá?
Lamentabelmente , láianse , os
contactos prodúcense a níveis de
Secretaria de Pesca e esta non
termina de decidir, o que conduce a que esteñan molestos co ministro por non definirse dunha
vez tallantemente sobre o asunto,
nen contestar a unha peticición
urxente de reunión para poder
transmitirlle de forma directa os
problemas que se arrastan.

Á expectativa
do que diga o Ministério
Mentres os barcos continuan no
caladoiro, en princípio repregáronse máis ao Leste, e mantéñense un pouco á expectativa do
que poda vir de España. Alguns
parece incluso que pasadas as
rimeiras horas do ultimatum volveron a faenar. En calquer caso,
eles estan á espera das instrucións que lles cheguen dos seus
armadores, e estes -como xa
queda dito- están un pouco a
agardar das instrucións da Administración pesqueira.
O problema que se suscita fara
das augas canadianas, non só
afecta a trinta e tantos barcos
con case que cuarenta homes
.de tripulación cada un, adicados
á captura de flétán negro, se
non que pode afectar tamén a
todas as pesqueiras en augas
internacionais onde traballa a
nosa frota, por isa parece fundamental non deixarse expulsar
destas augas, xa que á médio
prazo o problema afectaría a
moitos máis buques e homes.
Isa· parecen entendelo ben outras forzas representantivas, como Sindicatos, Xunta de Galiza,
alcaldes corno o de Vigo, etc.
que nas últimas horas condenaron e fixeron as xestións posíbeis
ante a postura do Canadá+
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Os canadianos Carole Conde e Karl ·aeveridge fixeron en Vigo un traballo sobre a pesca para a Fotobienal do 94. O fundo é
·
un billete de cen dólares canadianos.
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GALIZA EMUNDO
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ACUOTA DO LEITE

Competéncias
autonómicas

DO. SECTOR

O Estatuto de Autonomía da Galiza recoñece a posibilidade de
asumir competéncias que, por agora, non parecen interesar ao
actual governo. Compatibilizar un discurso con resábios centralistas cun aparente autonomismo p~oduce enxendros da teoría
político-administrativa como a "autoidentificación", ao tempo que ·
unha prática política que paralisa a asunción de novas competéncias e responsabilidades en espera do "peche definitivo do
proceso autonómico" desexado por Aznar e Anguita.

O leite é un sector que xera riqueza en harmonia co meio ambiente pero conta con escaso prestíxio social.

MARTA CAPOTE

o S.L.G ..trata de romper a Hpasividade" coa que o governo vive a crise

Manifestación en Santiago o 2 de
Abril en defensa da produción láctea
• X.C. GARRIDO

O Ministério español de Pesca e
Agricultura segue a dilatar o recoñecimentq da Mesa do Leite
como interlocutor, aprazando repetidamente a data da entrevista
solicitada para tratar os problemas ,derivados da aplicación da
supertaxa. Mentres, continua a .
ofensiva para os produtores asinaren contratos nos que se comprometeren pagar a sanción e
a non cambiaren de indústria. A
Consellaria, pala sua banda,
apura a campaña para promover
a compra-venda de cuotas.

a

Di ante desta situación, o SLG decidiu desmarcarse da atitude que
tacha de "pasiva" da Mesa do
Leíte, e convoca mobilizacións
para dar resposta á crise que sofre a produción láctea. A manifestación principal celebrarase o Domingo 2 de Abril ás 12 da mañá,
e partirá da Estación do tren de
Santiago de Compostela baixo o
lema: "Para producir sen multas
nen supertaxa; Contra a baixa
dos prezos do leite, non ás importacións". Con este fin come-

zou unha campaña de asembleas que recorrerá todo o país para
informar aos gadeiros. do bloqueo
que sofre a Mesa do Leite, e da
necesidade de tomar medidas
activas. O SLG xa tiña distribuido
durante o mes de Febreiro bandos informativos advertindo aso
gadeiros das consecuéncias de
cobrar o leite en negro, asinar
contratos, ou comprar cuotas,
conseguindo frustrar diversas
manobras para dividir o sector..
Desde a Consellaria recoñécese
que haberá que pagar parte d~
sanción da campaña 93/94, se
ben o importe será asumido pelas lndústrias e a própria administración autónoma. Contado,
.desde o SLG considérase que a
baixa dos prezos actual é explicábel, non só palas importacións
(sai máis caro traer o leite de
tora, non sendo existéncia de
dumping), senón pala intención
de recadar para abonar a devandita supertaxa.

Medo ás eleicións municipais
A respeito da campaña 93/94,

e igual que se fixera o ano pasado, desde a administración
anúnciase que o desfase pode
ser mínimo, pala cal non debe
preocuparse ninguén. Pero as
· lndústrias xa teñen advertido
que non se conformarán con
declaracións de intencións, senón que queren compromisos.
Doutro modo adoptarán as medidas que consideren oportunas para reter aos produtores
a sanción. En todo caso, é prevísibel que tanto o Governo
-central como o Autonómico-,
fagan esforzos para as empresas non adoptaren nengunha
decisión que poda provocar un
grande impacto no agro en
vésperas dunhas eleicións municipais. _
Todo aponta a que a rotunda
-aplicación da supertaxa será
substituída por medidas de desgaste -baixa dos prezos, ameazas veladas, mercado de cuotas,
etc ...- que paralísen o proceso
de modernización infundindo incerteza, prolongando a situación
de inseguridade na que vive o
sector desde o ano 1987. •

lndústria recoñece o fraude
das ·¡mportacións pero non sanciona a Larsa
•X.C.G.

· O presidente da Xunta e o Cónselleiro de Agrjcultura, consideraban esta actuación da empresa LARSA como totalmente legal, sen entrar no feíto de que a
mencionada indústria asinara
uns compromisos coa Xunta de
transformar e comercializar o
leite galego a cámbio dunha
subvención de ·1.900 millóns de
pesetas, e de que no accionariado de. LARSA tamén participa o
governo autónomo con dereito a
representación no Consello de
Administración.

O SLG, a través da sua secretária xeral, que en calidade de
· consumidora presentou unha
denúncia diante da Dirección
Xeral de Consumo da Consella. ,ria de 1 ndústria, defendeu a
tese de que a comercialización
~
de leite francés en envases
dunha marca galega -Vega de
Ouro- pertencente a empresa
LARSA, era fraudulento porque
nos cartóns figuraba un grande
deseño dun mapa de Galicia,
cunha labrega en traxe rexional, muxindo a unha vaca do
A resolución da Dirección Xeral de
Consumo ·indica a empresa LARpaís. A dirección da lridústria
envasadora fixabase en PonteSA que "se absteña de comercialivedra, e tan· só a única referénzar leite de tora en envases nos
cia a que no seu interior o pro- · que apareza o mapa ou calquera
duto era foráneo, era un código
outra referéncia simbólica de Galiinintelixibel para os consumidocia, ou ben que se forneza de nores non informados.
vas envases sen tales referéncias

para a comercialización de leite foráneo", advertindo que, en caso
contrário, a Consellaria actuaria
fronte ao engano que esto supón
para os consumidores.

A crítica ao bilateralismo praticado por Puj9I e Arzallus mistúrase coa pretensión dun maior peso nas negociacións exteriores
que afectan á Galiza. Estamos así nun impasse absurdo e paralisante que a ninguén benefícia e a todos prexudica (autovías,
Simeón, pesca, cuotas, etc.) . Só o compoñente inercial e a acefália e minitundismo dos grupos dirixentes pode explicar este estado de causas. O PP galega poderia ter hoxe, e terá nun próxi mo futuro, a posibilidade e mesmo a abriga de decidir a estratéxia a seguir polo governo español sexa este da cor que for. Un
PP galega poderia exercer de bisagra pois os seus votos son
decisivos á hora de formar coalicións gañadoras. Hoxe poderia
inclinar a balanza dentro do PP cara un discurso máis autonomista e demo.crático e mañá podará decidir sobre a formación
dun ou doutro governo. No mapa político español a existéncia
de torzas galegas con vontade e dinámica autonom ista daria un
campaneo definitivo a política española e colocaría á Galiza no
centro das decisións. Velai unha boa oportunidade de rachar
coa excentricidade histórica do naso país.
Pretender a homoxeneización do proceso autonóm ico é un sen- 1
sentido. Os efectivos de persoal ao servizo das Administracións ·
públicas poden ser un indicativo fiábel de vontade autonomista.
Pois ben , en Andalucía, Canárias, Cataluña, Galiza, Navarra,
País Basca e País Valenciá, os
- - - - - - - empregados da C.A. superan
claramente aos da Administración periférica do Estado, mentres nas demais o persoal da
C.A. é mínimo. Se a estas alturas ainda non descobriron a sua
vontade autonomista, é evidente
que para eles o autonomismo é
algo alleo e imposto que rexeitan. Calquer murciano, castellano , extremeño , cántabro ou
manchego considérase ante
todo español, causa lóxica tendo
en canta a história de España.

'Un_PP galega
poderia decidir
sobre a
formación dun
ou doutro
governo'

Galiza atópase diante dunha encrucillada histórica que pode e debe aproveitar para rachar cun
pasado amoucado e gris recuperando o papel que tivo noutras
épocas. As forzas políticas existentes na Galiza, incluso as estatais, PP e PSOE, deberían ir primando na sua dinámica e prioridades os intereses básicos da sociedade galega, utilizando os
seus votos parlamentares en defensa dos seus eleitores e dun
pavo diferente, e iso xa é hoxe posíbel. A moderación e o diálogo intercomunitário seria inevitábel se o PSOE e o PP de Galiza
fosen sensíbeis aos intereses do país . Esta aparente entrada no
campo nacionalista teria escasos custos e agora, neste ano de
1995, é un bon momento para, a rebufo do tirón autonómico realizado por Jordi Pujol, acadar novas cotas de poder e a5"Umir ·
maiores responsabilidades para poder actuar tanto económica
como políticamente en benefício da nasa terra. •

Esta resolución desautoriza ao
presidente da Xunta e ao Conselleiro, ao recoñecer o fraude
que se está a producir, pero lonxe de sancionar, tan só se limita
a recomendar a LARSA que non
engane máis aos compradores
dos seus productos. A noticia
apareceu na prensa -e concretamente nos meios de comunicación públicos- presentando a
actuación · da Dirección X eral
como iniciativa própria, ou en último caso como resposta a denú ncia dun consumidor, omitindo en todo caso que a denunciante é Lídia Senra., en nome
do Sindicato i_abrego Galega.+
'
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OIA DA CLASE OBREIRA GALEGA

Os sindicatos coinciden en reclamar a reindus·trializ·ación e máis infraestruturas

A crítica á Xunta e a demanda do marco galego
de Relacións Laborais marcC:.n o .1 O de Marzo
•H.V.

m6 o Governo de Madrid.

A tentativa fallfda de
criar, a instáncias da
CIG, unha Plataforma
Galega de Acción
Sindical, define os
actos do Dia da
Clase Obreira Galega
en 1995. Pésie ao
desacordo sindical
nesa matéria, hai
unha coincidéncia na
crítica á política
económica da Xunta
e do Governo central,
a carón da demanda
dun cámbio de liña
na política social.
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A CIG reclama neste 1O
de Marzo o artellamento
dunha Plataforma Galega
de Acción Sindical "coa
participación dos sindicatos representativos, que situe os intereses dos traballadores nas mellares condicións de afrontar a negociación colectiva". Para o
As capas da prensa nos dias inmediatos ao histórico 10 de Marzo do 1972.
sindicato nacionalista, xunto á concertación , "a contrarreforma laboral impón a neción democrática dos represenconstrución do Marco Galega de
cesidade de actuar sobre os
tantes sindicais, unha política inRelacións Laborais co obxectivo
de artellar a Plataforma .·Galega
convénios unha vertente dupla:
dustrial activa para a Galiza e
incorporar cláusulas que preserunhas infraestruturas viárias e
de Acción Sindical que situe na
ven os direitos e ser quen de enferroviárias que contribuan ao
Galiza as negqciacións e evite
riquecer os seus contidos nordesenvolvimento do país.
"a centralización, a burocratizamativos". Para isto, a CIG ere
ción, e negociación por cúpulas
que é preciso a unidade sindical
Polémicq entre CCOO e a CIG e a opacidade" na concertación
das centrais galegas.
laboral.
Os obxectivos que marca a CIG
No comunicado institucional de
son similares aos de CCOO: neAs pretensións da CIG para
Comisións Obreiras descrébengociación colectiva, política in- . conformar a Plataforma Galega
se os obxectivos desa central
dustrial xeradora de emprego,
de Acción Sindical, que propuxo
con ocasión do 1O de Marzo: a
infraestruturas de comunicación
a CCOO e UGT, non tivo o eco
revitalización da celebrac ión ,
e dinamización da formación
esperado, e Comisións desmarunha negociación colectiva digprofisional. Pero a central galecouse acusando á CIG de manga situa ·máis o seu estarzo na
na, rápida e eficaz , a renovater práticas de obstaculización
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do diálogo facendo oferecimentos en marcos inadecuados (a
prensa) e de buscar un posicionamento baseado nunha "diferenciación artificiosa" con respeito ao resto do Estado.
Por outra banda, CCOO, como
a Confederación lntersindical
Galega; critica a política económica da Xünta da Ga~iza "que
reproduce e empiora a política
económica e socialmente rexeitábel por moitos conceitos do
Governo central". Os sindicatos
reclaman un xiro social nas liñas
de actuación tanto da Xunta co-
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. Actos unitários
no Ferrol
UGT, un sindicato que non
concede especial releváncia a esta data nen reclama
o seu recoñecimento institucional -algo no que insisten infructuosamente ano
tras ano ccoo ·e a CIG-,
non emitiu comunicado
nengun e unicamente se limitará a participar nos dous
tradicionais actos unitários
do Ferrol: a ofrenda floral ás
cinco e meia da tarde no
monumento ao. 1o de Marzo e a manifestación ás seis
e meia da tarde, que parte
do lnferniño e chega á Praza de Armas. Nestas duas
accións intervirán os líderes
das tres centrais que operan na Galiza.

A Fundación 1.0 de Marzo
de CCOO organizou un
extenso programa de actos que se celebran en
Compostela, Ferrol, Oleiros, A Coruña e Vigo ao
longo de toda a semana.
Dentro das actividades
programadas que comemoran o dia da marte, por disp~ros dá policia franquista en
1972, dos obreiros Amador Rei
e Daniel Niebla na Ponte das
Pias do Ferro!, Comisións inclue
charlas e participación -en vários
dos distintos actos do seu secretário xeral Antonio Gutiérrez.
A CIG tamén participa nos actos
unitários do· Ferrol e ademais
. convoca outras accións da própria organización nas cidades e
vilas, tanto asembleas de delegados, charlas e manifesta-'
cións, como no caso ·de Vigo, A
Coruña, Lugo e Compostela.+

A LOITA POR UN MARCO LABORAL GALEGO COMEZOU NO 72
MANuEL MERA .

O vindeiro 1O de Marzo celébrase o Dia
da Clase Obreira Galega. Trátase dunha
celebración recente, que recorda a marte
de dous traballadores, Amador Rei e Daniel Niebla, palas balas da policia franquista, e reivindica a loita dos traballadores galegas a favor dun marco próprio de
relacións laborais. Pero sobretodo comemora o conxunto de loitas do ano 1972
que transcenderon as nasas fronteiras e
revalorizaron a conciéncia nacional. Ainda lembro como traballando eu nunha
auxiliar para General Electric no bairro de
Avellaneda en Bos Aires, achegouse un
compañeiro e dime: "che, gayego, el diari~ Clarín dice que hay 27 .000 trabajadores en huelga en Vigo" (era o mes de Setembro) .. . "nunca tiven tanto orgullo de
ser galega. P~nso que iso mesmo lle pasou a moitos máis paisanos, dentro e tora do país".
·

ao chegar á altura da entrada da estrada
que une Ferrol e Fene, pala Ponte das
Pias, prodúcese a represión, que se salda con dous mortos e
duas dúcias de feridos. O franquismo
tínxese unha vez
máis co sangue galego, como anos antes
pasara en Mazaricos.

mo afortalado desde o aparato do Estado
sementa o anti-galeguismo e o desprezo
á própria identidade. ~ Por isto e asi nacen
os primeiros· núcleos
do sindicalismo nacionalista.

----------1111!11'Convén lembrar

Convén lembrar estes feítos e as revindicacións dos traballa_dores da Bazán porque contrastan coas
que hoxe manteñen
os dirixentes das Comisións Obreiras, que
era o sindicato que
guiaba o conflito e no
que militaban moitos
dos reprimidos. O sindicalismo nacionalista
ainda non nacera e a
UGT non era máis
que unha sigla histórica que non teria
pre enza real na Galiza até a transición.
Hoxe os sindicatos
estatais que pululan
decote por centralizar a negociación colectiva e deixar, no mellor dos casos, temas menores para negociar nas "autonomías" (ao que chaman articulación). Din
· que con isto se "racionaliza" a negocia- ·

es tes f eitos e as
revindicacións dos
traballadores da
Bazán porque· .
contrastan coas que
hoxe manteñen os
dirixentes das
Comisións Obreiras'

O descontento da Bazán e as suas revindi-·
cacións non eran distintas ás do resto da
nosa nación, como se
comprobou axiña,.
cando as protestas
se estenderon a toda
Galiza. Ao abeiro
destas protestas nace a conciéncia, nun
sector amplo dos tra. Todo escomezou co desexo dos operábal l ad ores galegas,
rios da Bazán de Ferrol de rachar co conde que as organizavén io interprovincial para negociar un
cións españolas non
próprio ou provincial; ou que leva a que
poden responder ás
os marxinen da Mesa da Negociación do
suas necesidades ...
novo convénio, que se pacta agachadade que estas sempre van antepoñer os
mente. Desde ese momento escomezan
as medidas de protesta e presión. O 1O intereses das zónas máis fortes ás vellas
de Marzo os traballadores atoparon as · e xustas revindicacións dun país dependente e con características coloniais coportas da factoria pechadas e decidiron
realizar unha manifestación pola cidade; . mo é o noso, máxime cando o españolis-

ción colectiva, pero na prática esta pasa
a depender en exclusiva das cúpulas sindicais de Madrid, afastando ainda máis a
participación dos traballadores. Estamos
ante unha nova centralización económico-laboral deseñada desde os sindicatos
estatais e a CEOE.
Sobre o efeito negativo da centralización
para os traballadores, abonda con comparar a participación actual nos convénios estatais e provinciais. Mentres nos
primeiros non se coñece a táboa revindicativa, e calquer convocatória de folga
non pasa de ser unh~ fantasmada, nos
convénios sectoriais de autonomía e província hai unha maior participación e as
folgas teñen un seguimento importante.
Pero esta centralizacjón tamén é negativa para os enipresários, que ven como
desde Madrid se lles deseñan salários e
condicións laborais que nas zonas do Estado menos avanzadas son imposíbeis
de aplicar, quedando como último recur. so, para poder competir, a economía sumerxida e a precarización laboral . Fo ron
estes os motivos que impulsaron a protesta dos traballadores da Bazán en
1972, e os que axudaron a nacer e desenvolverse ao sindicalismo nacionalista,
hoxe nucleado na CIG.+
MAKt n l\1rnA éSecretário Confedera! da CIG

OIA DA MULLER TRABALLADORA

·A mulle·r retrocedeu
.desde que governa o PP,
segundo o BNG
•C.V.

O BNG calificou de "retroceso" a
evolución da situación das mulleres desde que o PP governa a
Xunta. Para as deputadas nacionalistas, a criación do Servizo
Galego de Promoción da lgualdade do Home e da Muller e a
Consellaria da .Família, Muller e
Xuventude non mellorou as condicións de vida .das galegas, senón que significou un involucionismo ao potenciar o papel da
muller na casa e a non emacipación económica e social.

Mobilizacións de delegadas sindicais en Vigo.

Pola contra, confian en que a
criación, a iniciativa do BNG, no
parlamento da Comisión para a
lgualdade e para os Direitos das
Mulleres sirva para que "os problemas e as necesidades das
mulleres galegas teña11 a megafonía e o tratamento institucional
adecuadós". Neste sentido, En carna Otero sinalou a necesidade de instaurar políticas de discriminación positivas ademais
de potenciar o labor asociacion i sta do mcivimento feminista
frente á discriminación que ven
da man do PP na criación dunha
"rede clientelar de asociacións
de mulleres rurais que continuan
a máis resE¡sa política sexista".

ANXO IGLESIAS

Os colectivos feministas mobilizáronse nas cidades ·galegas ·

Acos.o sexual e discri111inación laboral
111otivos.principais deste

8 de Marzo

pación Cultural Alexandre Bóve- · para criticar a labor da Conselleda organizou o Martes 7 unha
ria de Familia, "orientada a cumconferéncia sobre a recenteprir a función de recordarlle á
As asociacións feministas
mente falecida Maruxa Mallo na
muller cal era o seu lugar lugar
de Galiza celebraron o
tradicional na sociedade, e de
Coruña, que deu Pilar CorredoiDiada Muller Traballadora ra, quen fora a comisária da ex- orientar a sua política práctica
con actos de todo tipo:
posición da artista galega no
cara esa dirección". As mulleres
CGAC de Santiago. Asímesmo,
da CIG, CCOO e UGT denunconcertos, conferéncias é
· esta comisión programa. un ciclo
ciaron a distribución das submanifestacións. A
de conferéncias para todo o
vencións con~edid~s pala Xunta
celebración non quixo
mes sobre o papel da muller na
aos colectivos de mulleres, neenmarcarse só no 8 de
vida pública, no que participarán
gándollas a organizacións cunMarzo e moitos dos
Encarna Otero; Maria Xosé Porha tradición de traballo no camteiro e a actriz Maria Pujalte, enpo da muller para outorgalas
colectivos organizaron
tre outras convidadas. Na mescun critério clientelista.
xornadas de reflexión
ma cidade, o próprio 8 de Marpara vindeiros días. A
zo , un grupo de mulleres conAnte o delegado laboral manidiscriminación laboral, o
centrouse no acuartelamentb de
festaron a desigualdade existen·acoso sexual ou a
San Domingos nun acto no que
te entre homes .e mulleres nas
se protestou polo xuizo que socategorias de traballo tanto en
legalización do aborto
friron tres mozas ese mesmo
promoción como en salários.
derivaron o pasado .
dia por solida~Jzarse cun insub"Tamén queremos denun"ciar
Mércores nunha
m is o no seu xulgamento en
outro tipo de agresión que padereivindicación comun: o
Maio de 1994.
cen moitas mulleres no ·seu tradireito das mulleres a
ballo E! que atenta contra a sua
En Ferrol, os actos comezaron o . ·dignidade c9mo persoas: o acoorganizar o seu xeito de
dia 5 coa Festa das Mulleres orso sexual. E unha lacra existenvida.
·
ganizada por Mulleres Nacionate na ·sociedade pero no-mundo
listas, que contou coa actuaCión
laboral pensamos que se dá con
En Santiago de Compostela,
do cabaret "Compañia de Mamáis forza. A experiencia deunha concentración na Praza do
ria". Unha manifestación co le- . mostra que moitas traballadoras
Toural co lema lgualdade, onde
ma "A escala para ensinar e non
se atopan nunha situación de inestás? puso o ponto final a unpara violar" percorreu as ruas
ferioridade manifesta e que son
ha xornada na que o sindicato
da cidade. O Frente Feminista
moitos os compañeiros homes
CIG ofrecia unha charla sobre o
de Ferrol "María Soínha" criticou
os que se aproveitan desa situasexismo na escala e o acoso
nese dia a mentalidade pro-nación". A secretaria da muller da
sexual. Os Grupos de Mulleres
tansta de institucións como a
CIG convocou unha bolsa .de inda Universidade e a Comisión
Xunta, "ás mulheres brancas
vestigación para o estudo da siCultural de Psicoloxia, Filosofia
pressionam-nos para ter filhos,
tuación da muller nos convénios
e CC. da Educación organizaproíbem-nqs abortar, coaciocolectivos. As representantes
nam-nos de nom querer parir;
ron unha semana de reflexión
sindicais, xunto con outros codende o dia 13 ao 16 no que se· ás mulheres das outras rac;as
lectivos feministas, protagoniza-·
fará un percorrido pola historia
tampouco as deixam eleger e,
ron unha manifestación na tarde
do feminismo através de várias
ao contrario que nós, sem aviso
do dia 8 co lema Governemos
conferéncias. Algunhas das parnem permiso, esterilizam-ñas,
nós as·nosas vidas .
ticipantes nestas serán Maria
experimentam ne-las novas forXosé Queizán, Carmen Blanco,
mas de anticoncepc;om e reproA secretaria da muller da CIG
Elvira Souto, Pilar Gé;lrcia Negro
dU<:(om", afirmaron.
en Lugo denunciou a existéncia
e Nanina Santos. O colectivo de
de catro casos de acoso sexual
mulleres ensinantes "Do rosa ao
Non á discriminación
na província durante o pasado
violeta" solicitou · ás consellerias · no traballo
ano, no que os agresores serian
de ·Educación, Familia e Trabacargos públicos. Felisa Garcia,
llo a inclusión do 8 de Marzo no
As deleg.adas sindicais de Vigo
representante da central, sinacalendário de celebracións ese comarca concentráronse para
lou qLI'e as vítimas do acoso non
colé;lres.
lembrar os perxuizos da Reforestaban dfspostas a denuncialo,
ma Laboral en canto á precaripor medo, e que decidiran cam~
.A Comisión da MuJler.da Agru ~ zación do emprego.temini!1o _a biar d_e lugar de traball9. • . . .¡.
• ARANTXA ESTÉVEZ
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. Encarna Otero fixo un balance
do protagonismo laboral das
mulleres, ocupando os pastos
piar pagos e con escasa prestacións sociais, ao tempo que criti-

cou o desmantelamento dos
servi~'"'<> sociais necesários para
que a ·'incorporación ao traballo
non supoña unha c:IJ.lpla ou tripla
xornada".
O aumento" no último ano da povoación feminina inactiva catalogada sob o epígrafe de labores
de casa, foi analisado con preocupación pola deputada Olaia
Fernández, quen culpou á Consellaria da Família de estar a fomentar o conceito de família tradicional e facer fincapé no papel
da muller dedicada a traballos
domésticos, como se veu no
Congreso da Família que organizou . Ao respeito, o BNG anunciou a apresentación de iniciativas de impulso de cara a desenvolver unha política de avance
do papel da muller.
Para Pilar Garcia Negro, non
son "causas de mulleres senón
que comprom.ete a toda a sociedade. A igualdade non é un desideratum abstracto". O mesmo
8 de de Marzo, a deputada nacionalista criticou no Parlamento
a argallada por parte de organ is. mas públicos de concurso de
beleza que "cousifican ás mulleres". Asi a Deputación de Lugo
patrocinou en Xaneiro do pasado ano cunha subvención de catro millóns de pesetas o concurso "Raíñas do turismo", mentres
que _a Consellaria de Sanidade
colabora nos de misses da terceira idade.+
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Continuan acampadas diante da Escola Naval de Marin
Valentina Barros, á esquerda; e Aurora González son un exemplo da
loita das mulleres por acadar a dignidade como traballadoras . Elas .
xa ocuparon a contraportada de A Nosa Terra o 9 de Febreiro, e a
estas alturas levan seis semanas acampadas diante da Escala Naval Militar de Marin para demandar a reaqmisión por un despedimento inxusto, xa que foi realizado por protestar ao ser abrigadas a traballar como emp_regadas do fogar nas casas dos mandos en lugar
.de limpadoras, como indicaba o .seu contrato.•

·MEIO AMBIENTE

O informe Wallace, encarrega~o pala CPTO.PV, será parte central da acusación

O procese> contra ENCE frustra as presión da Xunta
para lograr.unhá fábrica de papel
A representación do peón favorábel á ENCE recaeu sobre a
consellaria de lndústria, que def ende ü o funcionamento do
complexo das fábricas de pasta
e cloro. A perda de tecido industrial e a probabilidade de completar a pJanta de pasta con outra de papel, foron os seus· argumentos máis socorridos.

•G.L.T.

Coa citación do director da
fábrica no Xulgado de
número 2 de Pontevedra,
progresa a decisión do
Ministério Fiscal de
exercer a acusación ·
pública contra ENCE a
partir da denúncia
ecolóxica que formularan
os veciños no 1990. A
· decisión dos xulgados
sorprende á Xunta nun
tirapuxa frustrado co INI
para acadar unha fábrica
de papel e consolidar o
complexo ENCE-ELNOSA.
O fiscal-xefe da Audéncia de
Pontevedra pedira hai meses a
comparecéncia de Garrido Seoane, director da fábrica de Lourizán, pero o representante do 1N1
deixou trascender que non se
personaria na causa, seguindo
instruccións da dirección do grupo en Madrid. Perante o anúncio
de que o fiscal xefe da Audiéncia tiña mentes de levar adiante
a acusación pública, ENCE nomeou advogados para o caso.
A atitude do INI non ·é nova se
ternos en conta que durante 37 .
anos governou como un grupo
de presión inapelábel para sil~n-

Neste xogo, un conselleiro podía declarar en Pontevedra que
estaba resalto a pechar as duas
fábricas e outro corría a desmentilo unha semana despois.
Despois da convocatória do Xulgado, a Consellaria de lndústria
manífestouse disposta a facer
cumprir a normativa , ameaza
que os que viven arredor das fábricas coñecen desde hai 36
anos como a confirmación de
que ENCE vai seguir contaminando co respaldo implícito da
Admlnistración,
Da teatralízación estratéxica ensaida pola Xunta resulta que o
Xulgado reclama a comparecéncia do conselleiro Guiña como
testemuña da Administración
que complete o conxunto documentat elaborado por varias consultoras sobre os danos producidos por ENCE-ELNOSA á Ria.

A loita contra a contaminación do complexo de Lourizán está ateigada de incidentes.

ciar calquera denúncia sanitária
ou ecolóxica contra a fábrica de
Lourizán.
Co complexo ENCE-ELNOSA,
Manuel Fraga repeteu dese a
Xunta unha estratéxia várias veces posta en prática na sua bio-

RECOMPOSICIÓN ECONÓMICA
Anúncia a aproximación ao Banco Gallego

grafia política. O presidente puxo
en xogo un peón contra a celulosa e outro a pral. Desde a conselleria de Cuiña encargaron á empresa Wallace Evans un informe
que agora serve de pear á acusación pública. No estudo explícase entre outros extremos que

ENCE evita desde hai tempo o
verquido ·de lixívias negras á Ria,
pero compromete gravemente o
entorno de Lourizán ao gardar a
ceo aberto un compoñente altamente peri.goso e apraza.ndo a
sua eliminación ou traslado non
reducen a ameaza ecolóxica.

As dificuldades de ENCE ELNOSA au11Jentan. •

DEPORTES TRADICIONAIS

Cun Campionato aberto de Xaneiro a Xuño en toda a comarca
.

.

.

Caixa Galícia renúncia

Quiroga recupera o xogo da chave

ao Banco Simeón

• RODOLFO DA CUÑA

•A.E.

O Consello de Administración
Caixa Galícia decidiu non mellorar a oferta que realizaron
os portugueses da Caixa Geral de Depósitos polo Banco
Simeón. Os motivos alegados
non semellan moi convicentes.
O primeiro o risco de que non
prosperase a cpntra-opa,
ben porque os portugueses
subisen a oferta galega, ben
porque Argentária se negase
a venderlle o banco á entidade
galega. Tamén temian enemistarse co Banco de España
pois e_ste non vería con bos
olios á OPA de Caixa Galícia.
Os directivos da Caixa Geral
de Depósitos, que se entrevistaron con Fraga lribarne o 8
de Marzo, afirmaron que o
Banco Simeón vai seguir a
ser, de momento, portugl1és e
que se especializará nas relacións Galiza-Norte de Portugal. Na mesma entrevista sóubose operación culminaría a finais de Marzo.
Pala contra Caixa Galícia
anúncia o seu interese polo
Banco Gallego, co que xa teria
entablado negociacións co
consentimento do Conselleiro
de Economía, Xosé Antón Orza. Este banco teria un valor
.de 19.000 millóns de pesetas,

ainda que analistas financeiros consideran que "o valor do
Simeón e moito maior". Agora,
coa marcha do seu presidente, Urgoiti, para ocupar a presidéncia de Cubiertas, o interese por este banco seria moito menor.
En meios próximos ao presidente do Simeón, Marcial Portela, afírmase que a decisión
da Caixa Galícia era xa a agardada porque "nunca tivo un
verdadeiro interese en mercar
o Simeón, indo arrastras da
campaña de imaxe que .montou o próprio Xosé Luis Méndez. Unha proba é que presentase a oferta xa fóra de prazo
e que nunca dese a coñecer o
plano que tiña para despois de
mercar o banco público". Por
este motivo eran notórias as
desavenéncias entre os distintos sócios galegas que ian
concorrer con Méndez a esta
operación. Desde Caixa Galícia acúsase a Marcial Portela
de ser o responsábel directo
de que non fose adiante a opción galega. Fose de quen fose a culpa, o certo é que se.
segue a desmantelar o tecido
financieiro galega, ainda que
contrastan os queixumes de
agora co siléncio reinente cando o Simeón foi vendido ao capital e~tFtt.q.J e.spañol. •

Coa posta en marcha da
terceira edición do seu xa
popular·Campionato local,
o Val de Quiroga non só
confirma as ·boas
espectativas amasadas
nas duas anteriores
edicións, senón que se
situa entre os quemáis e
mellar están a traballar
pola recuperación deste
xogo_no naso_país.
Con máis dun cento de persoas
a competiren en doce equipas e
cinco eiras, a própria dinámica
de participación viciñal deixa albiscar un maior crecemento para os vindeiros anos.
Un bon di~ o ourensán Xosé
Ocampo e Pepe O Ferro/, hoxe
residentes na quiroges(! parróquia do Hospital, trouxeron senllas chaves coas que encher as
suas horas de lecer na compaña
dos amigos. Arredor dun viño e
uns petiscos, ese xogo que eles
acordaban desde nenes sérvelles hoxe, igual ca onte, coma un
novo elemento de relación social.
Mais foi a partir dos anos 85 e
86 cando, por mor da entusiasta
iniciativa de Xosé Luís Gonzalez, a vella chave do Pepe entra
no pátio do Bar Escaleira, un
dos mais concorridos· da vilá.

Asi; ano tras ano, vaise ir consocoido que podemos chegar a
lidando esta modalidade, até
dezaoito ou vinte".
que no ano 93 Xosé Luis e un .
grupo de viciños apostan por
"Tem0s tamén -acrecenta-.un
dar un paso decisivo: convocar
equipo xuvenil con 8 rapaces de
a un Campionato Comarcal, e é
12 a 14 anos, competindo cos
vez elaborar un regulamento e
maiores. Ainda que a eles dei- .
xámolos lanzar máis perta, a 1O
un calendário de partidas.
metros, mentres que nos lanzaSegundo el "o crecemento foi
mos a once".
enorme, tivemos que mandar faA comunicación local
cer cópias da nasa vella chave
ao ferreiro. No primeiro ano tiveA recente apertura dun estudo de
mos seis equipas inscritas, no
TV, xunto co reforzo da emisora
segundo oito e neste terceiro _xa
de rádio local, estalles a server de
ternos unha dúcia. Para o ano
canle para ·espallar os pormenores
dos distintos encontros: "Veñen
coas cámaras até as eiras, e lago
míranos toda a xente. Facemos
comentários nos espácios deporti,. Equipa~·,~ ·
vos, pero participamos talando
'.1,~ ·Bar:Peseta~ .
doutros asuntos da bisbarra".
2
·~ ·Pius rntrá · ·
.3º . BarZorro·c: Mané ·
Pódese dicer que ás portas do
'4º. cü6ertasLufs< · ··
Caurel o xogo da chave goza de
·'5º Bar:Escaléira
boa saude, non só por sosterer:i
c6~~
'ÁJvaiP . ;··~~
unha liga na que todo partici7º Bar Rextras · ., ·
4 '
pante polo simples. feifo de selo
··~ HtfÓJda Aeg9n<
4.
leva algun prémio, senón por9º : Escaleira xuvenH. · _., 2 · • ·
que ademais hai outras 14 ma1oº C. Met. Núñet
2
ratóns individuais, precisamente
t1 ºlJlal'mofos tasada o
naqueles días nos que as parróL12º Rest 'castillo
b
quias, coma en toda Galiza, ·se
":'.·"
visten para a festá'.+

c;nS..

s.

·. MAx1'M o CHAVEIRO INQIVIDUAL.
TROFEOADEGAS VAL DE QUIROGA
1º Luis dó Plus Ultra .. ... .. ....'........ '. .... ......_, .... ... ... ....
2º Xosé Luís do Plus Ultra . .................................. :..
3º Isidoro do Hermida S. Aegón .. .. ..... ~........ .. .. .. .. ...

16 pontos
14 pontos
13 pontos

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Non promocionan o uso do g·alego por falta de meios e auséncia de ·interese político

Os servizos de·normalización
-só se dedican a traducir documentos·
.

.

.

...

•H.V.

.

.

real do idioma. A falta de recursos para abordar esta última necesidade e a escasa disposición
dos poderes políticos colocan
ao idioma nun panel decorativo,
denúncian os responsábeis locais da normalización.

Os servizos de
normalización lingüística
das administracións e
institucións públicas teñen ·
un carácter corrector e
Unha pant~lla
tradutor, pero non
"Non podemos ser unha pantadinamizador. "Queremos
lla e a universidade non ten unconquerir un perfil
. ha conciéncia galega porque a
sociedade é asi", recoñece Xodinamizador'', d~ Marta
sé ·Maria Pin Millares, xefe de
Souto, xefa do servizo de
normalización da Universidade,
que tamén indica qu~ os m·áis
normalización lingüística
dos políticos fan uso da língua
do Concello de Vigo.
en manifestacións públicas pe:

comunidade é abismal. "Na
cuestión do estarzo pala implantación da língua na sociedade e nas institucións, Cata~
lunya é ·un fórmula un e nós
irnos en 600. Socio-lingüisticamente a nasa situación é máis
semellante a Valéncia porque
aqui e aló o idioma non ten
prestíxio e os polJticos só o falan de boca para fóra. Dá a impresión de que conqueriamos
máis cando estabamos na parte do non que agora que esta-·
mos da parte do si", reflexiona
Marta Souto referíndose ás rixideces na administración cando
se trata de promocionar o idioma. Para Souto os esforzos á
marxe do poder político feítos
no seo da sociedade tiveron
maior releváncia.

ro que en privado empregan o
castellano. "Seria unha fars_
a
que eu vivise· do galega e que
despois na casa ou nas outras
relacións sociais usase o espa- · A presenza de cataláns e valenñol para comunicarme. lso -a
ciáns marca as Xornadas de Dixente percíbeo", di Pin Millanamización e Normalización.
res, que solicitou q,ós xornalis"Temes moito interese en escoitas que asistiroh á apre~enta
tar a Josep Bernabeu , da Unición da xornadas que recolleversidade de Alacant, que partiran as suas deGlaracións en
cipa nunha mesa redonda ás
"Tamén queremos saber 'quen
galega. Xosé Maria Pin reclaseis daJarde do Xoves· 9", explisomos , porque descoñecemos
maba asi un papel activo por
ca Souto. Bernabeu aporta a
o número de servizos de norparte dos meios de comunicasua experiéncia na dinamizamalización que hai nó país e cal
. ción no labor normalizador. As
ción das institucións universitáé o seu nível funcionamento", di
crónicas xornalísticas foron esrias . de Valéncia. Porén , os poMarta Souto, que ven a recoñecritas en castellano e non renentes cataláns son maioria cer que Galiza está en -cueiros
flectiron as declaracións de Pin
dos que véñén de fóra. Gabriel
nesta matéria e que non hai un
nen de Souto.
Planella, Xefe de Servizo de
censo de actividades. A DireNormalización Lingüística da Dición Xeral de Política LingüístiOllar máis a Valéncia
reción Xeral de Política Lingüísca tampouco exerce un papel
tica da Generalitat, se cadra é a
que a Catalunya .
coordenador.
máxima autoridade, que participa nas xornadas, que organizan
En realidade, nos departamenUn elemento indicativo do nível
Univer:sidade e Concello de Vitos·de Normalización Língüística · de normalización ven marcado
go: co patrocínio da Xunta, ainpalas referéncias que se usan
dás administracións galegas toda que esta última institución lino desenvolvimento do idioma.
do se vai en traducir correxir
mítase a aparecer na clausura a
Óllase máis cara a Valéncia
documentos oficiais -ben escrimeio da presenza de Manuel
que cara a Catéill!nya porque a
tos en ·español, ben redactados
Regueiro Tenreiro, Director Xedistáncia no proceso normalizanun galega que cómpre polir-,
ral de Política Lingüística.•
dor comparado con esta última
en lugar de promocionar o uso
Este Concello, xunto coa Universidade, organiza do Xoves 9
ao Sábado 11 unhas xornadas
de normalización e dinamización lingüística dirixidas a administracións públicas, empresas
e universidades e que teñen
como sede o paraninfo universitário vigués. ·
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O PP CONTRA O

O labor das equipas de normalización fica en traducir carteis, non en galegulzar
as institu"cións.
A. IGLESIAS

GA~EGO

XAVIER

NAJUSTI\:A

VII.HAR TRtt.Ho

Nada máis natural que o jufz natural, quer
mentas legislativos, o dever dos juízes de · Pois bem, tal redacgáo náo equivale
aprender a língua do imperio. Agora ,
dizer, o juíz ordinário, juíz do lugar (um
aquele sofrimento passado de urna imter que conhece-lo. Mas, mais surpreennecessariamente a qoe os juízes ten dos elementos basilares do princípio de
posigáo convertiu-se na qctual "ri quedente é ainda que inicialmente a Lei Orgáham que conhecer as linguas cooficiais
za" do bilinguismo , deixan'do aos unilin,unidade jurisdicional do poder judicial) ,
nica do Poder Judicial náo estabelecera
para acceder ao cargo . Algo , que de se
tenha que conhecer a língua natural do lugues em espanhol em desvantagem. E
esta'be ecer de forma expressa, náo sede urna forma expressa tal obrigagáo e
um caso de irania da história, que lhe
. gar, máxime quando está declarada ofique se pretenda, agora com a sua retor- . ria mais que um requisito de capacidacial. Pot isso, é do mais peregrino que ma, preceituar dita obrigagáo pelá porta
de para exercer a fungáo pública de · irnos fazer!
desde o recurso de inc"Onstitucionalidade . traseira de que os jufzes náo poderáo por
administrar justiga nás comunidades
interposto pelo Partido Popular até editaAinda náo acabamos de sair da resomandato próprio disa u t ó n o m as c o m
ríais da imprensa estatal "p.rogressista" (El
lugáo do recurso contra a imersáo linpor a traduc;áo aocas- - - - - - - - - - - - - duas línguas oficiais.
Mundo. de 17 de FevereirQ e El País de 20
telhano das actuac;oes
Conhecimento que
gística e já estamos diante doutru recurde Fevereiro)- argumentem que a reforso, agora no ·ámbito da administragáo
judiciais náo ser que
teriam que acreditar
ma do art. 231.4 da Leí Orgánica do. Poo disponham as leis ou
tanto os autoctones
de Justiga. A cada passo, as comunidader Judicial debilita o carácter nacic:ial da
des linguísticas náo castelhanas .do
a instancia 'de parte
dessas comunidades
que
alegue
(que normalmente só
Reino de Espanha comprovam -como
carreira judicial, vulnerando o princípio de
unidade jurisdiccional. A exquisita sensibinaque! suplício de Tántalo, consistente
indefensáo. Esta nova
a sabem talar cólolidadé dessas instancias para com a prono tormento de ver frustradas continuaredaCQáO do art. 231.4
quialmente) como os
d.a LOPJ é interpreta- COll
OS foráneos, pelo qual mente as ilusóes de conseguir urna coitecQáo do principio de unidade jurisdiccional deveriam-na reservar para pedir a susa que se deseja e que se tem ao alda, pelo recurso do PP
riáo se pode dizer
e pelas linhas arguque tal medid¡a seja
pressáo da jurisdicgáo militar e .da Audiéncance- que o disfrute pleno e seguro
cia Nacional, jurisdicg6es especiais estas
da platónica 'd eclaragáo de cooficialidamentativas das editodiscriminatória e que
que sim atentam contra o dito princípio.
constit1,1cional-estatutária a favor das
de
_.
crie· um carpo .endoriais de impr.ensa citadas, como que indirec.
g á m i c o, que, e m
suas línguas _próprias n.unca será possítamente equivale esta·gal~go-falantes?.
qualquer e·aso, -riun- . vel, ao ser constantemente frustrado
Como se pode administrar bem justiga na
belecer, na pratica,
ca. deveria ser "na.Galiza sem conhecer a lfngua do lugar,
pelas interminávéis dila96es do postesem conhecer a língua dos demandantes,
que os juízes tenham
ciona" unilingue nun:i . rior.. desenvolvimento legislativo de tal
dos processados; das testemunhas galeque conhecer as. UnEstado plurilingue. E
declaragáo (através de leis orgánicas,
ge-talantes? Como se pode atender o di- . guas náo castethanas
certo que algum beordinárias e tegulamentos) e por reitereito déstes a usar sua língua, pelo de,.
e, pqrtanto, o veto aos
ne f í.c i o ter á o os
rados recursos tanto de particulares
mais declarada oficial, se os juízes náo
futuros candidatos
or'iundos para dequanto de partidos estatalistas de direiteem a abriga de conhece-la? Já é surprecastelhano-falantes
monstrar o dominio
tas e de esquerdas quer governamenendente que ·a própria declaragáo de ofi- .para ocupar pastos de juíz nas comunidada lingua própria da comunidade aütótais quer de oposigáo. •
cialidade constitucional-estatutária do gades com língua própria diferente da castelnoma, mas alguma vantagem tinha que
hana, dando erige, assim , a um carpo de
ter o facto de que n,essas comunidades
lego náo comporte por si mesma, sem neXAv1rn VrUIAR T1m11 0
ee.ssidade' de ulter1óres'l.C.f es.er'n1envolvi- ¡ ! ju,ífe~ enoogácni<;;q r$giprial r;iác:> n.a~iona,I./~ ' Qe~_ q.~6 ~e:.Ji:1f ei r~~ ·- _fo;i"afll ,·f~tjr_g.~q~:~ ;
, é prof~!-ior_d ~\ l.If!iV~ J~? islg~e-<.k;_ St1n~i~i,go.
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SANIDADE EMEIO AMBIENTE

Tecmeh construirá unha_ planta .incineradora móbil

Adxudican o tratamento dos residuos hospitalares a
unha empresa que incumpre a normativa ambiental
•MARIA ALONSO

Un informe elaborado póla
Comisión Galega de
Medio Ambiente sobre o
proxecto de construción ·
dunha planta móbil para o
tratamento dos resíduos
hospitalares demostra que
a empr€sa á que a
Consellaria de Sanidade
adxudicou hai agora dous
anos a xestión destes
resíduos, Tecmeh,
incumpre as condicións
legais para evitar o
negativo rmpacto
ambiental derivado da sua
actividade.
As conclusións desta Comisión
fan sospeitar que a empresa carece, por exemplo, de "autorización de xestor de resíduos sanitários e perigosos" e non utiliza
"camións autorizados para o
transporte dos mesmos". Na actualidade , esta empresa encarrégase de xestionar os resíduos
do Hospital da Costa (Burela) ,
do Comarcal de Valdeorras, do
Montecelo de Pontevedra e do
complexo hospitalar CristaJ-Piñor de Ourense, segundo se puxo de manifesto na reunión da
Comisión de Sanidade do 15 de
Febreiro . Tecmeh prevé instalar
a planta móbil para a incineración no polígono de Seixalbo
(Ourense) ou no das Gándaras
de Budiño (O Porriño).

Tecmeh non foi solución
No mes de Marzo de 1993, os
responsábeis sanitários anun ciaran ter solucionado o tema
grazas á contratación dunha
empresa, Tecmeh , que seria a
encarregada de xestionar os
tres mil quilos diários, ou as mil
toneladas anuais, que se producían naquel momento nos trece
centros hospitalares integrados
na rede do Sergas. Por levar a
cabo este traballo, cunha frota
de camións itinerantes que percorrian todo o território galega
incinerando polo camiño os resíduos recollidos, a Xunta adxudicáralle un presuposto de 21 O
millóns anuais.
A adxudicación a Tecmeh, lonxe de solucionar o tratamento
dos resíduos, ten sido a orixe
de numerosas protestas viciñais
polo funcionamento case clandestino dos seus camións e xerou unha desconcertante anarquía no procedimento utilizado
por cada hospital para eliminar
os seus resíduos perigosos,
xusto o contrário do que se pretendía coa medida dos responsábei s sanitários .. Segundo se
desprende das declaracións
efectuadas polo secretário xeral
técnico da Consellaria de Sanid ade, Alberto Núñez Feixóo,
durante a Comisión de Sanidade celebrada o pasado 15 de
Febreiro, na actualidade só catro centros hospitalarios utilizan
os servizos da empresa externa
T ecineh: o Hospital da Costa de
Burela, o Comarcal de Valdeorras, o Monte'C'elo 'de' Pontevedra e o complexo Cristal-Piñor

da capital ourensá. O
resto dos centros semella ter dubidado da
eficácia do sistema e
buscar-on solucións
diferentes ao mesmo
problema.

a Consellaria de Sanidade segue -a elaborar unha normativa
que poña fin á ·actual
situación caótica e argumenta a necesidade de agardar a que o
Estado elabore unha
Leí que sirva de guia
para todas as comunidades autónomas.

O convencimento de
que a tecnoloxia empregada por está empres a privada non
abonda para garantir
a inocuidade do ·proceso parece explicar
a decisión dos responsábeis dos hospitais vigueses XeralCies e Meixoeiro de
contratar a outr.a empresa, Hixiene 's, para
que translade nos
seus camións os resíduos até unha planta
situada en Cantábria,
moi ben considerada
polos expertos debido
á sua tecnoloxia e
aos mecanismos de
control do impacto
ambiental de que dispón.

A Comisí6n de Meio
Ambiente asegura
q-ue o plano e as medidas apresentadas
por Tecmeh "non se
consideran suficie-ntes, polo que deberán
ser modificadas e
complementadas".
"Se a Comisión de
Meio Ambiente -asegura Guillerme Vázquez, deputado do
BNG- recoñece que
·recmeh carece de
autorización, de camións axeitados , de
instalacións para a armacenaxe, de cámaras frigoríficas ... pódese deducir que actualmente non está
cumprindo a normativa meio-ambiental e
que traballq. case na ·
clandesti nidade".

Pero a disparidade de critérros existente
nestes momentos en
Galiza non acaba
aqui. Outros centros ,
a maioria , decidiron
seguir utilizando os
fornas crematórios
Outra das condicións
exixidas e especificados hospitais para eliminaren os resíduos,
das no DOG consiste
na instalación da
ainda que nalguns casos a tecnoloxia oben planta nun polígono
soleta que utilizan reVi industrial. Este requepresenta un grave ris~ rimento poderia limitar
co de contaminación
~ as posibil.idades de
~ ubicación previstas
e existen numerosas
<(
por Tecmeh , xa que
denúncias porque os
O problema dos residuos resólvese de forma caótica e descoordenada, segundo o BNG.
os viciños de Seixalfumes que provocan
bo, co apoio do alcalestán incontrolados e
entran palas fiestras dos edifídirectivas comunitárias sobre o ·de ourensán, Veiga Pombo, teconclusións, publicadas no
tema. Naquel momento o deparDOG do 5 de Xaneiro deste
cios situados perta das instalañen expresado a sua rotunda
negativa a permitir a posta en
cións hospitalares.
ano,
tan
tamento que
dirixe Romai
sospeitar
mar.cha da planta de tratamento
As explicacións dos responsáque Tecmeh
Beccaria
nesa zona, por considerar que
beis sanitários na devandita Coanunciou a ·. non é un polígono industrial e
incumpre os
que ademais non dispón de
criación dunmisión de Sanidade ás pergunrequerimena actualidade só
tas realizadas polo grupo parlatos para evicondidóns mínimas como deha comisión
mentar do BNG sobre as meditar o impacintegrada
saugues e a auga corre.nte. Precatro centros
das da Xunta para a xestión
cisamente, esta zona ourensá é
to ambiental
por xefes de
hospitalares utilizan
dos resíduos hospitalares fixenegativo da
unha das visitadas de xeito seservizo dos
ron patente, por outra banda, a
sua actividamiclandestino, dada a opdsición
trece hospios
servizos
da
taita de control da institución
viciñal, polos camións de Tecde, apesar
tai s
para
autonómica sobre os mecanisde ser a emelaborar un . meh desde que a Consellaria de
empresa externa
Sanidade decidira adxudicarlle o
presa á que
mos utilizados polos hospitais
mapa
de
a Consellaprivados para desfacerse dos
tratamento de resíduo;:;.
produción
seus resíduos.
ria de Sanide resíduos,
dade lle adestabelecer
Dúbidas sobre a xestión
Unha curiosa adxudicación
xudicara o
unha nova
dos
residuos
clasificación
tratamento
•.
O estudo do devandito proxecto
dos resíduos, argumentando
dos mesmos e elaborar unha
O BNG é autor dunha iniciativa
por parte .da Comisión Galega
que dispuña da máis ·avanzada
proposta de decreto para a sua
coa _que pretendia instar á Xunta
de Meio Ambiente e as suas
xestión. Dous anos máis tarde,
tecnoloxia e. cumpria todas as
a elaborar unha normativa autonómica para afrontar o proble.
1
ma dos resíduo.s hospitalares e
. evitar a falta de coordenación
actual. Este grupo critica tamén
1
que
as medidas desenvolvidas
Curiosa resulta a diferente atitalares e a contratación do seu
babelmente se aplicará de xeito
até o momento pala Xunta estetratamento a empresas alleas.
definitivo en Galiza.
tude demostrada polo Partido
ñan enfocadas unicamente á inUn mes máis tarde, o grupo poPopular naquelas comunidades
cineración, cando existen outras
autónomas nas que ostenta o
pular perguntaba ao Ministério
Xa en Setembro do 94, o portaposibilidades de tratamento covoz de Sanidade do PP en Anpoder e nas que se atopa na
de Sanidade .pola data na que
mo a esterilización e a converdalucía apresentaba no Parlaoposición. No mes de- Abril do
publicaria unha Lei Nacional de
sión en resíduos asimilábeis urmento andaluz unha proposición
Resíduos Tóxicos e Perigosos.
pasado ano un deputado do PP
banos. Neste sentido, recorda
non de lei para pór en marcha
por Valladolid amasaba no
Precisamente, o deputado do
· que a Comunidade de Castelaun plano de eliminación dos rePP Tomás Burgos amosábase,
Congreso dos Diputados a sua
León está a traballar xa na acsíduos hospitalares e a implanpreocupación polo funcionana sua intervención pública,
tualidade nun proxecto de estetación dun tratamento homolomento das instalacións para incontrario ao sistema de incine. rilización _dos1resíduos . hospita=cineracións ··das· resíduos hospi~ ' : . racior(qúe será o que moi pro- ' 1 gado para'-fódos os centros.+·
lares perigosos.+

N

Tecmeh.

r---------------------------------------------------------------------------,
O PP contrário á incineración noutras comunidades !

MULLER ETRABALLO

..
ai que crer que o ingreso
na CEE é unha data fatal para á
produción pesqueira na Galiza?
Situar o comezo dese proceso na
data da entrada do Estado español
en 1986 é moi convencional. En
realidade, existe un intento desde
o próprio Estado de desmantelamento moito antes desa data. A
entrada ria CE é o remate dese
proceso, a culminación de toda unha preparación anterior para que a
situación posterior non semellase
tan traumática. No tratado de adesión de 1986 está estipulado explícitamente, isto non é especulación,
a redución financiada tanto de capturas como de frota para a pesca
. española que, na sua metade, era
galega. As causas que se alegan
son de tipo técnico, fálase de que
hai sóbreexplotación de espécies e
que é necesario profisionalizarse,
cando en realidade non eran esas
as razóns que estaban en xogo.

'Non deixar medrar
a produción
pesqueira galega é
·situar ao país tora
do mercado
capitalista"
Cando vostede di redución financiada, pódese entender que
haberia unha compensación
noutros sectores a cámbio de
renunciar gradualmente ás
capturas?
Non, na Galiza non recebemos nada a cámbio. Á CE interesáballe o
desmantelamento e con el benefici ou se a ·outros países como a
Gran Bretaña ou Franza que tiñan
a sua frota case abandonada e
que, de súpeto, comezou a ter protagonismo. ¿Como é posíbel que a
un país como Galiza que tiña un
sector pesqueiro primário moi importante, un sector secundário estábel e que foi capaz de criar unha
multinacional como Pescanova se
lle anulase a sua capacidade de
produción pesqueira? E non hai
que esquecer que isto acontecía
antes de que ingresásemos na Comunidade. Non é válido que se tale
de que o noso empresariado non
reaccionou dun xeito adecuado. A
situación que desc,rebin antes é a
mostra de que o empresariado estaba preparado pp.ra unha transformación social e de mercado. Os.
productos galegas, tanto por calidade como por prezo, poden ser os
máis competitivo? de Europa. ·
Aqui cortouse coa produción pero
non 'coa demanda xa que interesaba mantero mercado. Nos anos 80
producianse máis dun millón de toneladas de productos pesqueiros
no Estado, dos que Galiza aportaba un 40%. Agora, o Estado produce seiscentas mil e·nós aportamos

·Maria do Car,m e Garcia Negro
'O desmantelamento da produción pesqueira galega

par~

ha e
moc
pais

beneficiou ao .v.ello capital_ismo . eu ropeu'

Hai
titu1
que
rep1

• ARANTXA ESTÉVEZ

Maria do Carme
García Negro é
profesora de
1nstituci_óns Mercantis
lnternacionais na
Faculdade de ·
Económicas·da
Universidade de
Santiago e doutorouse
cu nha t~se sobre a
situación da pesca na
Galiza. Ademais, o
seu traballo na
actualidade céntrase
na elaboración dun
traballo sobre "Muller
e cámbio social" e na
dirección da
investigadón dos
danos producidos polo
petroleiro Mar Exeo.
Nesta entrevista
analisa o
desmantelamento da
produción pesqueira
agudizado pala
redución das capturas
do fletán no Canadá e,
tamén, da realidade ·
da muller galega .
cuxas reivindicacións
protagonizaron o. Día
da Muller
Traballadora.
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ANDR ÉS PANARO

un 30%; dentro do Estado, seguimos a ter preséncia pero perdeuse
unha grande parte da produción ,
máis da metade. Non deixar medrar un mercado en plena expansión como o galega era desprazalo,
deixalo fóra do sistema capitalista
porque o medre é a condición para
sobrevivir neste tipo de mercado.
Qué fan_para que isto non pareza

ñen
ter 1
que
de
.Par
· órg¡
pen
dad
aC

tal? Un exemplo, importan chirla
italiana e traenna a Galiza para que
aqui se lir:npe e se prepare para comercializar, por suposto, con apariéncia de "ser autóctona. Pero tal
como o tan en Galiza, poden facelo
en Mercamadrid e comercializala
como galega. É unha estratéxia para que semelle que non se perde
papel na produción.
.

Na· redución das cuotas de fletán no Canadá tamén se alega
sobre-explotación da espécie.

É curioso como se utiliza a sobreexplotación; -adóptase como excusa nuns casos e noutros non.
No Canadá, faise un estudo de
como a pesca afecta á desaparición do fletán, pero non se fai

neutros sítios como nas augas do
Cantábrico ou galegas para adecuar as artes de pesca. Quizais
unha das claves sexa acudir a
competir no mercado sen tutela
do Estado. O control das augas
pesqueiras pasa a ser control
dunha institución supraestatal na
que as nació ns como Gal iza ou,
poñamos o caso, Bretaña, non te-
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ñen nengun tipo de peso. Hai que
ter en conta a escasa democrácia
que existe na UE mália a cantida- .
de de órganos comunitários, o
~arlamento non· deixa de ser un
' órgano onde máis de trescentas
persoas pasan o tempo. En realidade, quen ten a última palabra é
a Comisión. Ela é a que dicta os
parámetros para moverse e cunha dinámica que xamáis será democrática. Quen gaña senón os
paises do vello capitalismo?

Hai unha inadecuación das institucións europeas ás nacións
que ~carecen de Estado ou de
representación definida?
Os pavos ou nacións sen Estado
teñen unha realidade social que
non entra na óptica dos mandatários da Unión. Por exemplo, no
tema do marisqueo , cómo van
entender a realidade social na
Galiza? Falan de profisionalizar
para rematar co tema do furtivismo cando realmente non entenden o conceito de comunidade
que manexa a xel)te. Os mariscadores de Pontedeume , no ano
pasado, estaban dispostos a non
pescar mentres non se expedisen
. licencias para os furtivos ou en
Mugardos. Non comprenden que
un home despedido de Astano teña que ir á ria de Ferrol para traballar e que os mariscadores o
apoien. O seu conceito de profisionalización choca co de necesidade das xentes. É o prez o a pagar porque sexa a sociedade a
que se adapte ás normas dos
máis fortes que non teñen nada
que ver connosco na sua visión e
de non ter a tutela do Estado. lsto
tam én está en moita relación co
que está acontecer coa peseta.

'As institucións
comu nitárias non
son democráticas e
non se adaptan á
organización do
traballo na Galiza"

)

3
3.
3.
3

Non creo que se deba facer iso. A
política económica da Unión Europea refléctase aí tamén e as divisas
son mercancias como outras calqueiras que se mercan e venden.
Os marxes fixados fan que as moedas fortes non faciliten as causas e
que para o Estado sexa máis caro
acudir ao mercado cunha moeda
débil. O que din dende o Governo
que favorece ás exportacións ou
que hai que ver a situación respeito
ao dolar non é certo. Por exemplo,
a quen favorecen as exportacións
na Galiza? Pois, case únicamente a
Citroen ou a empresas moi fortes
que .non representan, na maioria
dos casos, aos intereses do país. A
devaluación enmárcase -Oentro da
actuación do Estado en Europa, en
inferioridade de condicións, a proba
é que se está a permitir que a peseta siga a baixar. +
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A independéncia económica
da muUer non significa
automaticamente a igualdade'
Xunto á sociológa Rita Radl,
vostede estuda o papel da
muller no cámbio social. Que
claves variaron desde anos
· atrás para valoralo?
Cando empezamos a esludar o
tema, pensabamos que na Galiza, como neutros lugares, habia
unha incorporación masiva da
muller ao traballo pero, por outro
lado, viamos que este feito non
se correspondía coa evolución
do papel asignado socialmente á
muller. Esta parte era verificábel
pero non asi a primeira. Xa desde hai anos, nas universidades
galegas superouse a media do
50% de incorporación da muller,
foron as primeiras do Estaqo. O
que nós poñemos en cuestión é
que se dera un avance na mesma direción na incorporación ao
mercado laboral. A importáncia
do traballo da muller no campo e
noutros ámetos, con remuneración ou non, é moi importante
pero ao sacalo á luz, atopamos
que hai unha pequenísima diferéncia cuantitativa na presenza
da muller galega no terreo laboral entre meados dos 60 e os
anos 80, sementes tres ou catre
pontos de diferéncia. Hai un
exemplo claro: habia a mesma
cantidade de mulleres no servizo
doméstico nos anos 60 que agora pero ninguén talaba naqueles
anos de irrupción masiva das
mulleres no terreo laboral. Ese
éxito reduciuse á entrada da muller en pastos que antes ocupaba o varón de clase média. Aparentemente, inunda moitos terreas pero non modificou a presenza da muller no mercado laboral.
Daquela, enténdese mellar que
o aparente éxito non se corresponda coa evolución de valores,
esquemas morais e conceitos
que levarían á liberación da muller, sobre todo se ollamos cara
outros paises onde a participación feminina supera o 40%.
O mercado laboral galega non se
ancheou de abando para dar collida a toda a posíbel forza de traballo, pero a maior cualificación e
presión da muller dá a entender
unha situaciófl máis triunfante
que a real. Segue a haber mull~
res que aceden a traballos con
moi malas condicións, sen contratos e neutros casos, con contratos-lixo. O máis optimista dos
informes sindicais contempla o
75% do salário para a muller que
realiza o mesmo traballo que un
home. Despois xa haberia que
ver as diferéncias de Galiza con
respeito a outros países.
Hai cantidade de mecanismos
no plano empresarial. Os empresários, ante a contratación
mixta, estipulabn diferentes func_ións para uns e para outras,

prodúcese unha segmentación ·
interior. As conserveiras, por
exemplo, funcionan coas mulleres no manual e cos homes no
administrativo. O mesmo no
sector servizos: os homes son
camareiros mentres que as mulleres traballan nas cociñas. Interesa manter esa diferéncia.

O feito de o traballo da muller
se considerar secundário, desbota a idea da independéncia
económica como meta?
No naso estudo, tentamos meterlle o dente a esa cuestión.
Pouco avanzaremos na análise
da formación da identidade se
só ternos en conta o campo
público. De aí deduciriase que
facilitando que as mulleres
acedésemos aos pastos de traballo , obtendo remuneración e
acadando cotas de prestíxio en
igualdade de. condicións que
os varóns, a identidade de ambos equiparariase. Esquecemos un elemento fundamental: ,
nengun ser humano é só o que
é no campo de traballo, a identidade é máis rica, complexa e
posue máis facetas. O privado
e afectivo funciona como criador de identidadé. Por qué só
se analisan os cámbios na
identidade da muller no ámeto
público? Non se ten en canta o
privado ou o familiar. O papel
da muller só pode ser novo na
medida en que o papel do varón sexa novo tamén, xa que
que ten que ser capaz de criar
afectos paternais como fai a
muller. Se non feítos como ser
nai poden server para atrancar
o desenvolvimento da muller. E
negativo que o home se especialice no campo público e a
muller no privado, lévaos a renunciar a todo o demais ..

Tendo en conta a sua própria
experiéncia, tamén é unha
nube de fume o suposto protagonismo da muller na vida
política?
Na política acontece o mesmo
que neutros ámetos públicos ,
nos que a muller adquire un
compromiso e unha loita e, polo tanto , os problemas son os
mesmos. A democrácia serviu
para que houbese un florecemento das mulleres na política
e, sen ~mbargo, nos terreas
onde hai poder real, este segue.
ocupado polo sindicato de homes. A medida que se ·vai
avanzando cara lugares onde
se toman decisións , onde se
exerce o poder, vaise reducindo a presenza feminina: sexa
nos parlamentos, nos partidos
ou na cúpula dos sindicatos.
Non é máis que un reflexo do
que acontece na vida social.+
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O espello mexicano

en cachizas
lgnácio Ramonet di no seu comentário mensual do LE MONDE
que, coa desfeita da economia mexicana, ven de
cair da sua orla o aluno distinguido do Fondo Monetário
Internacional. "México foi o modelo da única vía a seguir, invocado
como exemplo de ortodóxia en todos os paises do Sul e do Leste.
Desde hai trece anos, os seus dirixentes, formados nas faculdades
de Economía dos Estados Unidos, non recusaron nada do que lles
pediron os do Norte: pagar a débeda externa, que ascendia a billón
e meio de pesetas, multiplicar as privatizaeións, server de via
franca para o investimento extranxeiro, reducir a débeda pública,
combater a inflación, etc. Por todo isto pasánronlle unha factura
social de corpo enteiro: o dez por cento dos mexicanos (dez
millóns) viven por baixo da pobreza extrema, mentres a metade da
poboación activa non ten emprego. A axéncia financeira mundial
Moody's lnvestors clasificara como moi seguro a México pouco
antes. Despois de pasar todos os controles impostas polos grandes
xendarmes económicos do planeta, o Governo considerábase a
següro. Pero decentado veü a hecatombe". Ramonet tira a
conclusión de que "a realidade do novo poder mundial escapa en
grande parte dos Estados. A globalización e a carreira sen folgos
da economía propícian a aparición de poderes noves que coa
axuda das novas tecnoloxias sobardan os límites dos estádos". +

DIPLOMATIQUE

Irlanda é diferente
Martín Garitano comenta no EGIN o entusiasmo autodeterminista da
prensa española co gallo do prooeso irlandés. "O documento que
apresentar9n Major e Bruton volve ás primeiras páxinas o princípio
universal e democrático.da autodeterminación. Resulta sintomática
a adesión afervoada a este princípio que tantos columnistas e
editorialistas que mudan en Paisley (lan Paisley, o líder dos· nacionalistas británicos) cando tratan da cuestión basca. O
mesmísimo ABC cantaba as exceléncias do documento e chamaba
"novidade que pode calificar de histórica o feíto de que pola primeira
vez o Reino Unido recoñeza o direito do Ulster a abandonar a Unión
e integrarse na Irlanda se eesa for a vontade da maioria dos
cidadáns. No Diário 16 constatan que que o recoñecemento do
direito a autodeterminación leva implícito o remate da reunificación,
xa que, en boa lóxica democrática, a decisión será adoptada por
maioria dos cidadáns do país, isto é, dos católicos incluidos. O
Diario Vasco di que Major e Bruton di ron un salto importante no
proceloso camiño cara a paz no Ulster, ao retoñecer públicamente
o direito que asiste á poboación ara deixaren de formar parte do
Reino .Unido e se integrar na Irlanda, se o quer por maioria". +

Sobre as cinsas
de Chechénia
O ex-presidente Gorbachov, entrevistado polo semanário LA
explica a sua visión de despois de Chechénia: "Veuse
que levaban razón os que consideraban a leltsin un autoritário.
leltsin abandoa completamente a liña democrática, que tiña que ·
ter continuado mesmo en momentos de crise como_estes. leltsin
deixou ben claro que non vai permeter ventas secesio·nistas, pero
é que o procedimento político para.conseguilo era bombardeará
poboación? O resultado é que gañou o apoio dos nacionalistas
rusos que a cada o presionaban máis para que non permetese
unha saida autonómica ou a secesión das repúblicas importantes
para a economia de Moscova. Este é o caso da Cheohénia, unha
rep\Jblica rica en petróleo, gas e minerais. O segundo é que
gañou o apoio dos seitores máis duros das forzas armadas. O
seitor militar vive o seu momento máis duro a causa da reducción
de tropas e armamento á que se veu abrigada Rusia traa Guerra
Fria. O ataque de Grozni foi un regalo de leltsin aos militares que
reclaman unha demostración
de forza". Gorbachov di que
esperaba que "tanto traballo
[para .rematar coa Guerra
Fria] daria como resultado
unha política mundial de
desarme e non a política que
están a levar a cabo os
Estados Unidos e os seus
aliados europeos para
aproximar aos paises do
Leste á órbita da OTAN. Para
que servirá? Acaso pensan
reforzar a seguridade
europea? Como vai ser este
reforzamento, se dentro das
ronteiras europeas existen ·
conflitos armados como o da
Mihail Gorbachov.
E. ADAMS ex-lugoslávia?" +
STAMPA
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DEBATE NO NACIONALISMO CATALÁN

Alguns dirixentes peden
un rouse á esquerd~ ·do.partido ·
-

/

.

A .eleición do alcaldábel ·

para .Barcelona desata unha crise en ERC
zar as feridas abertas, o secretá- · saxe basicamente de reconstrurio xeral de Esquerra anunciou o. ción nacional e de loita pola independéncia nacional. lsto é positipasado 7 de Febreiro a celebravo, pero olvidámonos de que a
ción dun congreso extraordinário
sociedade catalana ten probleda organización do partido na Cimas concretos·, problemas que
dade condal, para, en palabras
esperan solución e que non se
do seu presidente, Josep Aixala,
poden resolver coa palabra inde. "reestudar a situación criada".
pendéncia". De Rahola, asegura
Neste sentido, Colom recoñeceu
que "desperta moita simpatía, pepublicamente que os resultados
ro entre a xente que vota ao PP,
do último congreso da federación
non en ERC".
quedan anulados e non disimulou a sua preferéncia por Rahola
Xiro á esquerda
como alcaldábel.

• PACO SOTO/BARCELONA

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) atravesa
un proceso de tensión
interna e de discrepáncias
entre diferentes dirixentes
e sectores da organización.
Tras anos de relativa
bonanza eleitoral, o partido
independentista catalán
enfréntase a unha série de
problemas políticos que o
triunfalismo pasado parecía
·
ter ocultado.

Democrácia orgánica

O último expoñente desta crise interna que azouta á terceira forza política no Parlament de Catalunya foi o relacionado coa candidatura de ERC para o Ajunta~
ment de Barcelona nos comícios
municipais do próximo 28 de
Maio. A cuestión parecia estar
solucionada. Hai uns nove meses, Caries Bonet, un militante
de ERC pouco dado á política
espectáculo, foi eleito polo 90%
dos militantes da federación de
Barcelona do partido republicano
como o alcaldábel para a capital
de Catalunya. Pero as causas
complicáronse cando hai esca-

R. CUGAT

Angel Colom.

sas semanas o secretário xeral
de ERé, Angel Colom, decidiu
relevar a Bonet e pór no seu lugar á deputada do partido no
Congreso, Pilar Rahola, unha
política que alguns califican de

cara amábel do independentismo
· catalán en Madrid. A decisión de
Colom desátou un descontento
interno, e non só na federación
de Barcelona ·de ERC, que ainda
non acabou. Para intentar cicatri-

Son estes os
representantes
dos intereses de Galiza?

Elvira Fernández Dlaz
Deputada do PP por Pontevedra

Carlos Mantilla
Deputado do PP por Pontevedra

Heribert Barrera ere tamén que
ERC ten que facer "un xiro á esquerda" unha posturé;l que comA tormenta desatada no seo da
~arten plenamente outros diriformación nacionalista a raíz das
xentes como Carod-Rovira ou
manobr¡:¡s de Angel Colom e Pilar
Rahola para desautorizar ao canRodri. Para os partidários deste
xiro, o partido republicano débedidato para a alcaldía de Barcelose acercar máis aos sectores pona, maioritariam~nte eleito pala
pulares que simpatizan coa e.smilitáncia, non amaina. E non sequerda e darlles respostas aos
rá por falta de ganas do máximo
seus problemas de orde social ,
líder de Esquerra e daqueles sececonómica ou política, e deixar
tores que o apoian incondicionalde "flirtear cos núcleos críticos
mente. lsto é asi porque Caries
do nacionalismo converxente .
Bonet viu como lle proibian explíNon é que os críticos de Esquecitamente defender a sua candirra rechazen en bloco a colabodatura no congreso extraordináración táctica con aquelas persorio. A orde do dia do congreso
as e sectores de Convergencia
nen sequer cita o nome de Bonet; só se refere explicitamente a
Democráticp de Catalunya
(CDC) , o partido de Jordi Pujol ,
Rahola. Asi o decidiu o cornité
que máis critica a sua estratéxia,
político da federación de Barceloe considéranse cercanos ao inna de ERC, por sete votos a fadependentismo, senón que non
vor, tres en contra e unha abstención. Xustifica a sua decisión dito
eren adecuado que un partido
que se autotitule de esquerda
órgao de dirección dicendo que
basee grande parte da sua activiBonet "utiliza reiteradamente os
dade nestas posíbeis alianzas.
meios de comunicación para defender os seus pontos de vista".
Neste sentido, tanto Barrera como Carod-Rovira e Rodri, pero
tamén outros dirixentes de mePara Colom e os seus seguidonor entidade , verian con bons
res, o obxectivo non é outro que
ollas un acercamento á Iniciativa
superar o listón mínimo do 5%
per Catalunya (IC) , a formación
dos votos para ter un edil no
que lidera Rafael Ribó, e a sectoconcello de Barcelona.
res críticos e catalanistas do ParBarrera contraataca
tit deis Socialistas de Catalunya
(PSC). Sobre esta cuestión , o
As desavenéncias entre Angel
próprio Carod -Rovira propuña
Colom e outros dirixentes do parhai uns dias que ERC e IC fortido polo caso Bomen un grupo
net-Rahola non se
único no Senado,
fixeron esperar.
e Rodri, que reHomes como Jo- Barrera asegura
presenta a un
10% da militán sep Lluís Carodque Rahola
Rovira, portavoz
cia, non descarta
a criación dunha
de E RC na Cámadesperta moita. plataforma que
ra autbnómica, ou
Jaume Rodri, que
agrupe a sectosimpatia
lidera o sector
res disidentes de
máis esquerdista
Esquerra, Iniciati"pero entre os
da formación, non
va e o PSC. Na
votantes do
ocultan o seu mamesma liña, Ba1estar.
Critican
rrera manifestaba
non da ERC"
abertamente a derecentemente a
un rotativo bilbaícisión de Colom
de manobrar para
no que ERC débese unir con
substituir a Bonet
por Rahola, pero consideran que
partidos como ·o PSC ou IC que,
o problema é máis profundo e
"en princípio aceitan o direito á
autodeterminación de Catalunya
atinxe á actual estratéxia política
de Esquerra, así como ao seu
e defínense de esquerda", postufuncionamento interno, que estes
ra que diverxe totalmente coa
vontade de Colom de converter
dirixentes consideran non dabondo democrático e moi personalisa ERC no "pal de paller" (aglutita. A análise é compartida por un
nador) da esquerda catalana. A
sector da militáncia, que non é
xuízo de Barrera, "tentar isto semaioritário, pero que resulta cada
ria demasiado pretencioso. O
volta máis numeroso. O dirixente
que ternos que facer é traballar
que con maior contundéncia se
con eficácia para e desde a espronunciou foi sen dúbida o seu
querda". Asi as causas, Colom
actual presidente, Heribert Barredesmente rptundamente que
ra, un histórico do nacionalismo
haxa crise en ERC e afirma que
catalán e da própria Esquerra
só se trata da manifestación das
· Republicana. Barrera non dubi"distintas· sensibilidades" que hai
dóu en a~irmar que "!afé agora: "nurr' partido -pturaf-é ·éon :larga·
prevaleceu no partido unha mentradición democrática".•

PP,

Enrique Alvarez Paredes
Deputado do PP por Lugo

Mauro Varela Pérez
Deputado do PP por Lugo

Angel Mario Carreno
DepuJado do PP por Ourense

Antonio PiDado Montero
Deputado do PP por Pontevedra

~.~u.

Julio Padilla
Deputado do PP por Lugo

_,__.4 AMesa

Elles.~ do PP. no ~~ de .
Con este recurso p'.etenden impoñer·lles
Madrid eleitos palas c1uunscncions gale· -H• H""P"'·' • ª"'
o castellano aos c1dadáns que queiran
gas recorrérOn a reforma da Lei Orgánica da Poder'-Xudicial. ·entregar documentos escritos en·galego ·nos xulgados·:
1
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elevado que chega en Belfast ao
greso do Sinn féin?
70%. Por suposto, reclaman a
retirada imediata do exército e a
O Sinn Féin comeza a ser un inpartir daí a unidade de Irlanda e, . terlocutor político para aos países
europeus. Só da península, no
polo tanto, a soberanía nacional,
o exercício de autodeterminación
congreso había representación,
e a convocatória de eleicións.
ademais do BNG, de Esquerra
Republicana de Catalunya, EA,
Os enfrentamentos relixiosos
HB e a UDP portuguesa. Adeadoitan a ser a clave de intermais .Por primeira vez, participou
Un proceso extrapolábel
pretación dos conflitos en Irunha organización' pertencente ·á
landa.
Internacional Socialista como é o
O proceso de paz pode mesPASOC grego que enviou a un
mo ser visto como un modelo
Trátase máis dun conflito político.
ex ministro. En canto aos conviextrapolábel a outras nacións
dados, o máis relevante foi sen
Inglaterra decretou a independúbida un representante do Condéncia de Irlanda
que loita~ pola
sua soberanía? ·
·pero conservando
greso Americano que leu un comunicado de apoio de Clinton.
un sector, no que
Si, moitos países 'Londres
estaba a meiranxa o están pondo
de parte da coO Sinn Féin está a actuar cosabe que ten a
mo referente político en Irlancomo modélico.
munidade in,glesa
Nestes días o
asentada.
E
ineda.
Ten implantación social?
guerra perdida" gociábel que IrPNV daba a coñecer un docuUnha das cousas que me parelanda é un só pamento no que se
ís que ten que esceu máis positiva no congreso é
que habia xente de todas as idatar unido, ter unha capital ún¡ca e
fai mención a que en Euskadi,
un sistema de governo e iso é o · des e estratos sociais, apesar de
igual que en Irlanda, pódese pór
en marcha unha saída negociaque o Sinn Féin quer estabelecer
que no Sul, póliticamente, teñen
como base fundamental e que Inmoitas diticuldades e a represe·nda para conquerir o direito-de
autodeterminación . Procesos
glaterra non recoñeceu. Ven asi a
tación coa que cantan é moi redunecesidade de estabelecer un
deste tipo son válidos para tocida, comparada con todo o tradas as realidades nacionais que
exército de ocupación defendenballo que están a facer por conseguir unha Irlanda unida. Mesmo
buscan o exercício da sua sabedo o que Londres consideraba terania.
rritório seu.
asi, notábasa que eran guen de
xuntar a persoas que loitaron na
primeira tentativa de independénQue condicións propón o
A relixión serviu como identificaSinn Féin no proceso negoción trente ao invasor, pero unha
cia con xente nova que constitue
ciador?
vez que a situación mude variará
a sua grande esperanza, porqúe
tamén a sua prática. Até agora a
Irlanda é un país cun cr:ecimento
Adams insistiu en que queren
demográfico enorme. Outra das
identidade entre relixión católica
negociar xa de governo a govere resisténcia foi total como sinal
causas a ter en conta é a presendiferenciador ante un invasor que
no e, polo tanto, exixen que a reza de mulleres nos órgaos de diprese nt ación inglesa estexa
rección do Sinn Féin, indo ao caera marcadamente protestante.
constituída por ministros e non
so de que estamos a talar dun pa- .
por delegados. Ademais os ponRepercusión internacional
ís tradicional e católico. Elas mesmas comentaban que estaban
tos importantes baséanse no teA situación pola que ·está a . dando unha batalla intensa porma da autodeterminación e na
pasar Irlanda tivo repercuque o papel que a lgrexa lles atrisituación económica, porque Irsión internacional no conbuiu é difícil de romper. t
landa ten un índice de paro moi

claración institucional do parlamento americano. Esa é a baza·
que se está xogando neste momento. Se os Estados Unidos
fan un chamamento neste sentido a via negociadora terá máis
posibilidades de apoio. De feíto
en Europa o tema irlandés estase vendo con simpati¡i.
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Enca·r na Otero
'Os irlandeses dos EE UU son
a clave da· negociación'
O congreso que o Sinn Féin ven de celebrar centrouse no
debate sobre o proceso de paz en Irlanda que comezou
co alto ao fago do IRA o día 1 de Setembro. O fin da loita
armada deu pé ás negociacións co governo inglés
~
encamiñadas a conseguir o direito de autodeterminación
dos irlandeses. Para Encarna Otero, que estivo presente _
no congreso en representación do BNG, "ao governo de
Major xa non lle é rendábel mantero exército en território
irlandés e as presións dos emigrantes nos EE UU
pódense converter na clave política das negociacións".
• CARME VIDAL

O IRA decretou o alto ao fogo
o 1 de Setembro. O governo
inglés está respondendo ás
negociacións?
O mesmo dia do congreso do
Sinn Féin, o governo inglés fixo
unhas declaracíóns que significaban unha postura de forza, un
retroceso a respeito das conversas do ano anterior. Major afirmaba que a retirada do exército
non era unha condición prévia e
necesária e que, mesmo acedendo á realización do referendo, logo xa se estudaria a saída
e a unión segundo os resultados. O Sinn Féin evidentemente
pon como esixéncia a retirada
do exército e a unión. Para sentar a talar, ·as oondicións que se
puñan .eran o alto ao fogo do
1RA e a retirada do exército inglés. Por parte irlandesa compriuse, pola inglesa é o que se
está agardando.

rra perdida. Pode demorarse ,
pero eles mesmos son conscientes dos custos económicos
e políticos que isa supón. Canto
antes se poña en marcha unha"
saída negociada, menos se deteriorará a convivéncia . No seu
discurso, Gerry Adams fixo referéncia a que ali hai duas comunidades con moitísimas diferéncias que teñan que conviver. As
fábricas e o nível de vida maior
están na parte prótestante. .
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ALFONSO EIRÉ

Os Estados Unidos están presionando para os acordos
chegaren a bon fin?

O apoio de Clinton é imposíbel
interpretalo se non se ten en
conta a importáncia do lobby irlandés. A emigración americana
sempre proxectou grande parte
do seu traballo cara a própria Irlanda. Non se esquece nunca
de onde saiu e cal e o seu país,
e iso ten o seu reflexo na política americana con respeito ao
conflicto irlandés. O lanzamento
Pero o governo de Major maniinternacional de Adams produfestárase a prol da retirada do
ciuse ca:ndo se entrevistou co
exército do território irlandés,
presidente norte-americano. As
a que se debeu esa decisión?
expectativas máis positivas neste momento veñen polo feito de
A situación económica inglesa . que a emigración consiga que o
non permite aguantar o exército
próprio Clinton se implique de
~n. 13elf~$t,. ,Sabe quE;1 ,t~Q -~ gw~tal ,rnaneira qu~
taga 1 wnhél d~- ,
¡
,. ¡ c-1 ...., • .'·~
r:,. .'\ ·; ' .. ...,,. . ':...'-::' . , ;.' / ! t' \;
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Rafael Dieste
ªEra un tempo
de entusiasmo. • •

Proxímamente á venda
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bu nen caso, aplícase a lei es-

Resposta
a X.M. Eyré
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Un diário español
entrevista a Carlos
Varela, o cantautor
habaneiro. "Vostede é
un cantor urbano ... ",
inquire o xornalista na
procura de
complicidade. "Si
-afirma Varela con
visíbel orgullo· eu
non son deses que
emigraron do campo
á vila. Eu nacin
enriba dunha
gasolineira, habia
moito ruído e fume".

Xa o dicia
Marinetti, a figura do
movimento futurista,
a primeiros de século:
"Un automóbil
bruante que parece
funcionar con
metraíla é máis
fermoso que a
Vitória de
Samotrácia". Claro
que Marinetti acabou
ingresando na tropa
de Mussolini.

No anterior número de ANT
X.M. Eyré enderéitame as seguintes verbas:

2- Non se defenden para nada,
como é obriga de todo Gonce/lo,
os camiños públicos, permitindo que estes se
privaticen. Nes- Qcaciquismo
te sentido, o alcalde prefire impera como
que o resolvan nos mellares
os particulares,
.e deste xeíto fa- tempos do
vorece "a lei da franquismo
selva". Proba do
que dicemos témolo nalgun camiño público, sito en Baldaio, e
polo que nos consta se fixo no
seu dia a correspondente denuncia ante o Alcalde , sen este se
molestar o máis mínimo, para
que, se total a defensa dos bens
dos cidadáns de Carballo non é
cousa do noso rexidor municipal?
E asi poderíamos seguir, as cacicadas están con este alcalde á
arde do dia. Outro dia continuarei
con mais histórias das actuacións
do naso excelentísimo señor alcalde. Seguro que a final de mes
vai mirar se cobrou a nómina só
por figurar.+

"Despois do comentario que lle
merece a palabra bastarda di
Vostede literalmente: esta altiva
e soberbia actitude adúbase con
insultos e sarcasmos. A miña
honra persoal, e coido que a
súa tamén, exixen pontual demostración deses insultos e sarcasmos. Demóstreo e saberemos que Vostede é milagreiro.
Se non é capaz, agardo desculpas do seu recto proceder".
Sé o Sr. Eyré non sabe que o
adxectivo bastardo é un insulto,
pódelle botar unha ollada aos
diccionarios. Coma· tal, se a el
alguén lle chamara bastardo o
máis seguro é que o tomara a
. mal e posibelmente podería
· sentir afectada a súa "honra
· persoal''. E se alguén no plano
da escrita, calificase de bastarda (digamos que ·de XGG ou de
AnxO Tarrío ou de Carballo Calero) a literatura crítica do Sr.
Eyré', tampouco ía prestar moito. Ou sexa, que epígono non é
un insulto e bastardo é un insulto en galego e outros idiomas.
Cando o Sr. Eyré califica a lingua de. Da~ío Xohán Cabana de
excelsa penso que está a utilizar unha figura coñecida na Retórica como ironía. Orabén, cando esa mesma lingua é descrita
como verbo florido eu acho que
a ironía devén mordaz e convér-tese en sarcasmo.
Fólgome en ser sabedor de que
o Sr. Eyré adoita a erguer o puño e a loitar polo soño poHtico
(independentista) que subxaa
en O cervo na torre, o que me
fai supor que moi axiña coincidi·
remos no seo da FPG.
Este párrafo anterior, por exemplo, é irónico sen chegar ao sarcasmo.
Supoño agora ao Sr. Eyré plenamente compra9ido.+
X.L. MÉNDEZ FERRIN

Un ditador

chamado Zedilla
Os Rolling Stones
veñen de rematar a ·
.sua. xeira por
Suláfrica. Como
pedian sete mil
pesetas por cada
entrada ao concerto,
resulta que non
asistiron máis que
brancos. En meios de
comunicación de
negr()s valorouse a
sua música como
"própria doutra cultura
que non ten que ver
coa nosa". Jagger
acabou decatándose
da situación e na
última actuación
dirixiu unhas verbas
ao público en zulu.

tritamente. Entenden agora o
do caciquismo do señor Rey
Vare la?

O pasado 9 de Febreiro do presente ano voltarón a ruxir os fusis fascistas das Forzas Armadas mexicanas, co propósito de
aniquilar o heróico EZLN, e de
paso facer un xenocídio coa po-·
voación indíxena de íñdios tzeltal e tejelabal. Está claro que o
ditador Zedilla non ten nengunha vontade de diálogo coa dirección do EZLN para conquerir
unha paz duradeira. A paz de
Ernesto Zedillo chámase represrón, torturas e eliminación física dos que se opoñen á sua po1ítica anti-democrática.
Non comprendo como pode ser
tan hipócrita o mandatário mé- ·
xicano, cando afirma á prensa
internacional que en México se
respeitan os "Direitos Humanos". Todo o mundo sabe ql.Je
en Chiapas os militares asasiñan á povoación civil con toda
liberdade e sen que ninguén
lles pida contas das atrozida~
des que estes gorilas uniformad os cometen. Claro testigo
de$tes feítos macabros son as
imaxes televisivas e as fotos

XOSÉ SANrAllCF.S

(CARB LLO)

Sinxelamente,
de prensa que vimos o ano paso en San Cristóbal de las Casas, onde os carpos zapatistas
e campesiños aparecían tirados palas ruas maniatados e
fusilados polas costas. Agora e
despois de un ano destes sucesos xenocidas, o novo ditad o r de México emprega os
mesmos métodos que o seu
antecesor Carlos Salinas. Está claro que Ernesto Zedilla Que se deixen
só entende d.e
totalitarismo e dunha vez por
confunde de- todas de facer
mocrácia con
fustigamento oStallone
militar con tor~
tura e xenocídio, con estes
lamentábeis feítos debe dicer
que na América Latina acaba
de riacer un novo Pinochet
bautizado polos ianquis.
O novo ditador da América Latina ten a abriga de saber que o
EZLN non é nengunha organización terrorista, e que o único
terrorismo o exerce o (PRI). O
señor Zedillo representa en México o ben chamdo Terrorismo
de Estado. El e mais os seus
secuaces representan a Guerra
Suxa que pratican contra a povoación do Estado de Chiapas.
Por desgrácia na América Latina coñecemos de abando aos
gorilas uniformadps que se enchen a boca de salvar a pátria
e de loitar contra a insurrección
marxista. Xa vimos o que aconteceu en Chile con Pinochet,
no Uruguai con Álvarez, na Arxentina con Videla e outros
tantos que todos coñecedes de ·
abando.
Desde aqui e como latinoamericano pido a retirada imediata
das Forzas Armadas mexicanas
que están reprimindo burtalmente aos habitantes éhiapanecos.
Tamén pido que cese o acoso
militar que ·están a sofrer os
guerrilleiros. do EZLN na Sr;:/va
Lapandona. Os gorilas unifor-

mados deben voltar aos cuarteis
e que se deixen dunha vez por
todas de facer o Stallone . Pido
que se .respeiten os Direitos Humanos e que se libere a todos
os presos do EZLN. Xa, ·para rematar, quera mostrar a miña so. lidariedade coas Forzas Populares do EZLN e doulle ánimos
para que sigan coa sua loita que
logo os vai levar a conquerir a
vitória final.•
HUGO BETANCOR

(SEIXO)

Ao alcalde
de Carballo
Para que queremos en Carballo un alcalde que só sabe figurar? lso si, aparece en enterros, primeiras comunións, romariás, batizos, aparece na foto na precisión do Santísimo
Sacramento e en todos os actos públicos teña que estar ou
non, alí está presente. Coida a
sua fachada de cara á galería,
pero, quH outra cousa fai, cando o concello ten algun problema? Fácil, emprega a maioria
absoluta que o respalda no
Concello. Oeste xeito o caciquismo impera no noso concello como se nos mellores temp<:>s do franquismo se tratar,
para mostra vexamos como actua, con vários exemplos:
1- Estanse a cometer todo tipo
de cacicadas urbanísticas,
neste sentido, o Concello tomou a decisión de derrubar várias edificacións ilegais en Razo e Baldaio, duas parróquias
costeiras do Concello, até aquí
todo correcto, pero resulta que
recentemente se descobriu que
o concelleiro .de seguridade
vial, curiosamente do partido
do alcalde, construiu un edifí. cio ilegal, e a el non lle aplica,n
a mesma normativa. Claro gue
o señor alcalde ten duas varas
·de medir, aos amigos permíteSE?IJ~ ,cqlq!Jer , ~OL!Sq,
r,es,t9
ou quedas a deberlle o favor

ªº-

vergoñ~
Sentin un arrepio cando os
meios de información cuspiron a
nova: a cidade de Compostela
convertérase no cenário dun enfrentamento, a noite do 4 ao 5
de marzo; mais .ali non s~ discutia das taxas do leite, da normalización lingüística, das empacadoras do lixo, da autodeterminación ou doutros temas con grande trascendéncia. Non, uns fatos de rapazada galega mediron
as suas forzas; o motivo era sinxelo, eran siareiros de duas
equipas difer~ntes, galegas,
mais iso, que máis ten?
Pois si ten, e ten moito, amólame
ver que nun país que non bule
case que por nada, a mocidade,
á cal pertenzo,
ou mellar dito ,
unha parte dela
-oxalá sexa A 'I
cativa- colla
mo ame ver
os paus para que a
deixar claro que
a sua equipa ... mocidade
é a menor, a colla os paus
.máis potente,
ou que sei eu. para deixar

claro que a

O pior de todo
isto é qu~ hai ·sua equipa...
moita xente, éa mellor
moitos grupos
sociais e mesmo políticos
que se sentirán satisfeitos, que
estarán ledos de ver un enfrentamento entre galegos.
Por iso, o ideal seria chegar a un
sentimento de irmandade entre
os grupos de siareiros do balompé galega, inda que lles custe,
alomenos para que os nasos detractores non se alE¡den e fiquen
sen argumentos contra nós.
- O que lles quero dicer a estes
fatos de siareiros é que as verbas que producen estes acontecimentos na sociedade galega
son: "Sinxelamente, vergoña"+
1
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Insubmisos
á norma oficial

O QUE NON SE NOMEA
NON EXISTE

Em relac;om com umha carta publicada nesta secc;om no número
659 de ANT, em que um grupo de
NANINA SANTOS
dezanove alunes de galega-portugués da Faculdade de Filologia
de Compostela protestava polo si- · O correspondente de La voz de Galicia en Paris, Manuel Marlasca, escrebe -:-seguramente falará tamén- segundo os palenciamento e repressom de tuda
aquilo que nom seja parte da idetróns lingi)ístico-ideolóxicos, teimudos en invisibilizar as mulleologia linguística
res , expresándoo todo en masculino, maximamente cando se
do 1.L.G. (Institutrata de situacións, actividades, profisións, etc., até non tanto
to da Língua
reservados aos varóns.
Galega), que Fazemos
monopoliza os
Na notícia do 25 de Febreiro do 95 asinad;i por el, dá conta
postas de "po- pública a
dos casos de paludismo rexistados nos arredores dos aeroporder linguístico" nossa
no nosso país, a
tos de Paris, Madrid, Londres e Bruxelas polos mosquitos anopAs se m b 1e i·a solidariedade
heles que chegan en avións procedentes da África. Refere as
Reintegracionis- com as alunas
opinións
de profisionais da medicina e da microbioloxia Catheta Bonaval quer
rine Petitnicolas e Thérese Giacomini que, a xulgar polos seus
ealunos que
manifestar:

padecemtam

-Que, ainda
que a citada injusta
carta nom foi
iniciativa da situa~om
nossa Assembleia, Bonaval
tem sócios naquela Faculdade
que, como os promotores do
protesto, padecem a imposic;om
da ideologia oficial em matéria
linguística, polo que estamos em
condic;ons de confirmar e condenar a estratégia académica que
parece dirigir-se mais a "acabar
com a dissidencia normativa" do
que a proporcionar umha formac;om completa e plural aos futuros professores e professoras.
-Que esta anómala situa9om
académica contrasta com a que
se desfrutava na Universidade da
Corunha, onde o professorado de
galego-portugues sim respeitava
as escolhas gráficas dos alunes e,
em lugar de beligeráncia, existia
um ambiente mais cercano ao que
deve presidir um centro de ensino
democrático -a margem das
opc;ons normativas de cada professor, sempre respeitáveis e reflexo de um processo normalizador em marcha. Neste sentido, a
supressom dos estudos de galego-portugues dá ao sectarismo do
l.L.G. a exclusiva universitária na
formac;om do professorado futuro.
-Que fazemos pública a nossa
solidariedade com as alunas e
alunas que padecem tam injusta
situac;om, vendo-se abrigados a
"roer" sem que haja lugar ao debate, as normas e ideais linguísticas oficiais . Pode-se entender
que o poder político actual empregue, e mesmo promova, essas
normas e ideais tam acordes com
o seu espanholismo político, mas
nunca a sua imposic;om e repressom de quem discrepa, como é o
caso dos usuários dos mínimos,
máximos ou portugués padrom.

nomes, son muller. Porén non, segundo Manuel Marlasca trátae de "el doctor" Catherine e de "el doctor" Thérese, insistindo
ainda ob substantivo ou adxectivo en galega e microbiólogo ..

pañeiros e con si mesmos, son
recoñecidos e avalados polos
traballadores para ir nos primeiros pastos das listas eleitorais,
na grande maioria dos casos.
Mais hai outros casos e outros
representantes que, sen merecelo e sen querer perder o protagonismo da sua "carreira sindical", ou tan só para ficar co título
de representantes, anden decote
a intrigar para non perderen o
carro e seguiren ficaíldo catre
anos máis nos pastos de enriba.
Refírome a eses "representantes
vitalícios" que andaron "de vacacións" tres anos e médio, e regresaron "en vésperas eleitorais"
á vida sindicar, a "facer méritos
de última hora, non contentándose con impor os seus caprichos
-axudándose da sua facilidade
adquirida en anos de coñecimento da problemática e do mundiño
sindical-, senón que censuran,
desacreditan e difaman a aqueles traballadores que tiveron que
asumir con responsabilidade o
vacio criado polo comportamento
pasota daqueles, sacando o traballo sindical da mellar forma
que sabian , cos seus erras e
acertos, vendo "aqueles" nestes
compañeiros posíbeis obstáculos
para os seus "futuros planos sindicais" en comuñón coa vagáncia
e... a Xefatura.

Eses vitalícios
representantes
sindicais

Asi, falseando e distorsionando a
verdade, sementando a discórdia
e a desunión nas-suas próprias
Seccións Sir:idicais, e fomentando
o pasotismo entre os traballadores que tiñan· ilusión no proxecto
sindical (~obretodo no que atir)xe
ao naso país), andan criando un
estado de causas para que, amparándose no desganado colectivo, "seguir controlándoo todo
(sindicalismo e sindicato) catro
anos máis", defraudando a aqueles "a-sindicais" e desconfiados
sectores, que ian vendo con simpatia un renacer do sindicalismo,
e desmotivando a aqueles outros
comprometidos a participar.

De novo chegamos a unhas
eleicións sindicais, que asemade de clarificar o campo sindical
deste país, renovarán aos seus
representantes. Representantes
que, fieis a un compromiso hon11sto, ~ persoal cos ·seus com-

Mais, frente a todo isa, direivos .
que o sindicato somos nós mesmos, os traballadores de a pé, e
o sindicalismo faise paseniñamente, medrando decote, coa
forza que dan a razón e a unidade diária; o sindicalismo· son ta-

Somos contudo, optimistas com
o futuro, pois cada vez há mais
insubmisos as imposic;ons oficialistas , fazendo frente a sua
forc;a coma nossa razom. +
AsSEMB~IA REINTEGRACIONISTA

BoNAVAL

ALD. EA

G LO BA L

daba. Como podereis observar,
o resultado do voso traballo xunto a nosa humilde pero importante aportación, que esperamos sepais comprender, foi notábel e sobretodo eremos será
agradecido ·par este pequeno
Povo que en loita pola sua liberdade, sofre o secuestro de máis
de 600 cidadáns e cidadás bascas nas cadeas dos Estados
francés e español e a auséncia
dos seus máis de 2,000 refuxiadas e refuxiados dispersos por
todo o mundo.
Ao fio do exposto e tomándc;mos
a escasa liberdade da que dispomos os animamos a seguir na
liña que os caracteriza e a intéresarvos polos avatares deste
bello pavo, Euskal Herria, que
non escatima esforzos na consecución dos dereitos que lle
corresponden, recoñecidos internacionalmente e que lle son
negados sistematicamente. •
URIBE KOSTA

Por que cismará -ao igual que tantos- en converter o que toca en varón cando a loita das mulleres ten deixado claro que
non lle gosta especialmente o masculino e que desexa reafirmar o feminino? •
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mén esa xente desprendida que
loita pola defensa dos intereses e
direitos do colectivo, asumíndoo
diariamente e loitando por iso
desde as "bases", desde o posta
de traballo,' fomentando o debate
diário, unificando
critérios,
criando
esa
compenetración Osindicato
necesária de
unidade .e pa- somos nós
rándose sindimesmos,
calmente nesas
catro cousas co- os
tiás que defentraballadores
der, que os sindicalistas de eli- deapé
te non son capaces de ver. En
suma, perdendo xenerosamente
parte do seu tempo, e mesmo
arriscando o seu ·pasto de traballo
e o seu futuro na empresa.
Penso que, mentres haxa esas
referéncias, haberá esperanzas
neses sectores contados afectados de 11liberados para todo".
Mais o que si está claro é que,
para eses sectores , chegará o
momento -máis cedo que tarde- que ao final, e sempre á
sua maneira, a nasa clase traballadora falará. +
MANOEL CAMBA GAIOSO
SECTOR CORREO

(A CORUÑA)

Grácias
Benetton!
Non poidemos pasar por alto a
oportunidade ·que a vosa suxerente valla publicitária nos brin-
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Necesitamos
un xornal en
galega ¡Xa!
Esta carta tan só pretende dar
ideas para que o semanário poda mellorar, ao tempo que fago
unha reflexión sobre a realidade
do naso país.
Coido que A Nosa Terra podia
organizar conversas ou mesas
redondas, verbo de temas coma
o feminismo, a política, a litera.tura (ben sexan temas históricos
ou actuais) e logo levalos ás páxinas do semanário.
Estaria ben unha espécie de
quen é quen na Galiza actual,
no mundo da pintura, do cinema, do teatro, da música, da
ciéneia, da empresa, etc.
Coñecemos mulleres e homes
alleas/os a este país, mentres ignoramos a esas mulleres e homes que fan pátria dia a dia: É
vergoñento que se coñeza máis
a Sharon Stone e Richard Gere,
que a Rosalia e Castelao, mesmo · Bibí Anderson ou a Pantoja
son máis coñecidos que Mª Xosé Queizán e Xela Arias, ou Alfredo Landa e José LU'is López
Vázquez son máis coñecidos
que Manuel Maria e Fernán-Vello. Pouca xente coñece a Uxia
Blanco e Lídia Senra en comparanza con Gracita Morales e Critina Almeida. Cantas persoas teñen, nas suas casas, obras de
Castelao , Rosalia, Pondal ou .
Cabanillas? Cantas leron as
suas obras? Estamos vivendo
nun país do que descoñecemos
o seu pasado, máis o seu presente. Na nosa Galiza ignórase
a esas mulleres e homes que fixeron história e a quen están a

lfril ~

Algunha prensa
descrebe o encentro
Deportivo-Celta como
o enfrentamento
entre "os eternos
. rivais". Pero hom ! Se .
anteriormente só
coincidiran unha vez
na terceira división.

Antón Reixa foi
breve e contundente
no programa Los
unos y los. otros:
"Galiza non é mellar
nen pior, é distinta".
Os seus contertúlios
case marren do susto.
Pepofe de la Borbolla,
ex presidente de ·
Andalucia, f alou de
estupidez; Marifé de
Triana dixo que a
alma española tamén ·
·se manifestaba na
muiñeira. Un
investigador da copla
foi quen puxo a
guinda: España por
riba de todo., "porque
agora todos teñen ·as
suas autonomías e as
suas próprias virxes
para as procesións".
E eu son Sioux, ·dixo
Reixa.

Eduardo Galeano,
o célebre escritor
uruguaio, .afirma no
último número de
Ajoblanco que o
"libre mercado" que
asola América Latina
represéntase á
perfección nun
anúncio de pompas
fúnebres que en certa
ocasión leu nun diário
local de Ch icago.
Dicia asi: Vostede

morre e nós xa nos
encarregamos de
todo o demais.
O cre-g o de·Brens e
máis o de Cee
enguedelláronse
nunha polémica
xornalística para
determinar a cal dos
dous bandos do PP
da zona apdia cada
un. Deus nos pille
confesados!

Din que a televisión
necesita a cada máis
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emocións fortes para
mar)ter a audiéncia.
Non abonda coas
películas, mesmo se
representan crimes
reais. E por que non
farán programas cos
estudantes e
sindicalistas
arxentinos que os
militares botaban ao
mar drogados desde
,. ~elicópteros?
.1
1

1

1
1
1
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Un amigo ere que
Aznar nunca chegará
a pr.esidente. "É
parvo", afirma. Pero
outro lémbralle os
chistes que se
contaban do príncipe .
cando ainda vivia
Franco. "E xa ves
-dille- agora
afirman que é a pedra
angular da
democrácia e mesmo
algún sindicalista
pensou en ir de frac ~á
vod_a da filla
11

•

O exército español
manda a Bósnia ·a
vários galegos. Non,
se ao final inda van
morrer e dirán que é
pola culpa do
nacionalismo.

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

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Pene (A Coruña)

facer o presente, e iso levaranos
a desaparecer como colectividade. Por iso, quen n_os sentimos
comprometidas/os coa nosa Pátria, debemos pornos mans á
obra e criar orgullo de povo. Xa
abonda de sermos as/os malpocadiñas/os_da película de turno.

VIAXEIRO
X.

PIÑEIRO

Cando, hai dez meses, o prófugo Roldán marchaba polo mundo, alguns entendemos que, ás veces, fose útil contar con alDoutra banda penso que A Nosa ·
gun grupo de qperacións especiais que poidese actuar en calTerra deberá tentar facer un suquer
lugar alleo·. É dicer, velaí por onde, comprendemos aos
plemento, inda que fose mensualque puxeron o GAL en marcha. Pero, sen dúbida eramos vítimente, adicado a pasatempos, a
mas dalgun pulo trabw::ado.
darnos a coñ·ecer as equipas e
ás/aos deportistas, que hai na
Galiza. Estas Estamos
navidades farfan
vivendo nun
.q1Je o semanário fose máis va- país do que
riado e atractivo
descoñecemos
para achegalo a
máis xente. Son o seu pasado,
consciente do máis 0 seu
traballo, e dos
cartos, que iso presente
representa,
maís penso que
compre ese esforzo para atraer máis leitoras/es
e subscritoras/es.
Tamén é tarefa importante que
se "mallen" empresas e comércios, inserindo publicidade. Hailles que facer comprender que a
publicidade en galega vende. Fai
falta, asemade, un compromiso
das/os leitoras/es para apoiar a
esas empresas e comércios e,
se chega o caso, mesmo boicotear a quen rexeiten facer a publicidade, coas médias tintas non
se fai nada e xa vedes qu.e o
idioma galego vai retrocedendo.
Hai moita pasivilidade, e ás portas do século XXI, non ternos un
xornal, un só, íntegramente en
galega. Se non somos capaces
de acadar algo tan básico para a
normalización do noso idioma,
non seremos capaces de acadar
algo bon para a nasa pátria e,
. entón, apaga e vámonos. Sobra
dicer que Galiza, como colectividade diferenciada, non se nota,
non ten peso, na política, nen se
ve reflectida na prensa diária, a
cal siléncia ás organizacións culturais, políticas e sindicais que
. se identifican con este vello país,
cando non lles dá por traducir ao
castellano as notas que aquelas
dan en galego.

Conforme ía tardando o devandito, de paso que percorria canto paraxe exótica vai quedando por aí, principiamos a mirar
con envexa a ese postmoderno emulador de Marco Polo en
pleno ano sabático. ·
Na mañá na que aterrou en Torrejón, estaban izando bandeira
· e afirman as crónicas que, ao viaxeiro, tocáronlle o himno xusto c~ndo pofüa pé na pista.
Casualidade? Mais ben poderia ser a brillante premonición dalgun futuro ainda insospeitado.
Porque ·cando o yiaxeiro estivo a piques de ser ministro, en realidade ainda lle faltaba -mundo e máis carraxe para tal come·
néncia. Estaba pouco
lido, sabido e viaxado para acadar a carteira, darlle o tirón~
compriria dicer máis propriamente.
Mais o tipo rodou, madureceu, tivo ocasión de ler na soedade
de tanto hotel de luxo e, agora, . xustamente despois de tanta
aprendizaxe,. e como o viaxeiro, pode retomar aquel destino
ministrábel que só unha leve sospeita lle furtou. O mellor era
que se lle restituise canto antes a oportunidade da carteira. Isto
é, propoño que o via:xeiro calvo sexa nomeado, dunha vez por
todas, ministro.•

lega, O Correo Galega ou A Trade prensa de quen merca, tabe ·de Ouro con tal de ter publicimén de quen calan e ollan para
dade ou, cal é o motivo de que
o outro lado facendo que non
insiran publicidade en castellaven nada. Por iso, e por moitas
no? O señor Méndez Ferrín, a
máis causas , necesitamos un
quen admiro como escritor, .faria
xornal en galego ¡Xa!•
mellor tentar que A Trabe de
Ouro, da que é director, non
X.M.M.V.
quedase coas cachas ao aire,
(PORTO J)O SON)
no canto de sair na pren'sa castellana dando paus a quen deberia tratar como a irmáns de loita,
pero ainda hai moito minifundis~
mo en cabezas ben pensantes
da Galiza. Natureza Galega é un
caso moi chamativo e, tanto no
Quigá nom seja esta senom ounúmero de Novembro-Decemtra carta máis sobre b reintegrabro, coma no de Xaneiro-Febreicionismo e o gal ego . .Mas estaro, ten sete páxinas de publicidamos a olhar sempre a beligeránde en castellano. A saber: catre
Tampouco é cuestión de pasar
ci a que rodeia esta questom,
xornais ·(El Progreso, El Ideal
desde a sua. proscrigom nos espolo aro, como fan N~tureza GaGallego, Diarjo 16 de Galicia e
tudos da Filología Galego-"portuEl Correo Gallego), duas entidaguesa??", onde ser reiritegraciodes de aforro (Caixa Galicia e
nista já todos sabemos as conCaixavigo), unha Deputación (a
seqüencias que pode traer conde Pontevedra), un Ministério
sigo, até os ataques aos norma(Obras Públicas, Transportes y
tivistas acusando-os de destruir
Medio Ambiente), unha asociaa língua castelhanizando-a.
ción ecolóxica (Greenpeace) e . Nengum de nós se pode gabar
unha feira (Agronatura 95) , e feide ser o único a defender o gara si que é o eido da prensa na
lega, enquanto nom sermos coeTlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 · Gal iza ·e como se está a tratar r?ntes com os nossos princípios.
34 24 11 - 34 30 56 ao noso idioma. Polo que se ve,
segue habendo moita empanada
Amiúde se pensa que, a qües ~
Telefax (981) 34 27 51
mental, pero a culpa tamén é de · tom ortográfica é principalmenquen entran nese xogo, no caso
te política, mas nom. Aos rein-

A sorte do

reintegracionismo

tegracionistas acusa-se-nos de
querer aportuguesar a língua.
Eu tamém o pensava até que
decidim conhecer as razons em
que se baseava esta opogom
ortográfica. A representagom
da fala na escrita é só umha
séria de acordes convencionais, nom hai base natural..
Nom é galego entom o que todos nós talamos? Eu só quigera estas causas : que primeiro,
antes de atacar a algo ou alguém , nos preocupásemos de
conhecer as razons do seu actuar. Eu falo galega; emprego a
grafia etimológica porque foi
sempre a nossa antes de se fazer outra de origem castelhana.
Que sorte esta grafía etimológica coincidir com a portuguesa!!,
que sorte, tamén, o galego e o
, portuges serem quase idénticos!!
A qüestom ortográfica é cultural, linguística; cumpre que os
mais possíveis trabalhemos ém
prol desta língua veículo dumha
cultura. E que nos deixemos de
luitas dialécticas , e de incongruencias. Um normativista, o
mesmo que um reintegracionista, ha-de ser
congruente
com as suas
ideias, e nom
perder, o tempo Eu só quigera
em ataques a que antes
um falso inimigo que nom o de atacar
é. Si, tudo o
alguém, nos
que já tem tempo leva tempo preocupé·
a compreender. semos
O único inimigo
é aquele que deconhecer
emprega 0 ga- as razóns
lego só polos
interesses se- do seu ·actuar
gundo para que
lado o vento virar; os que chamando-se eles mesmo's galeguistas, só lhe sabem falar aos
filhos em castelhano "que suena más fino". E eu som dos que
penso que é umha magnífica
serte ter acesso a duas culturas
tam ricas . Mas nom o desprezo
a nossa própria. Trabalhemos ,
pois, duro por non dignificar ,
· que aos falsos só se lhes vence
fazendo o que eles nom som
quem de fazer, e nom em guerras 1 dialécticas que gastam a
energia e nom dam fruitos nenguns, senom com coerencia e .
fazendo as causas ó melhor
que um souber e com esforc;o.
· E a defesa desta cultura a que
precisa da gente e de obras
concretas.

a

Nom é acaso um praze'r indescrití vel escuitar talar a umha
meninha ou um meninho no
nosso galega? Eu sei que hai
quem ._ me comprenda. Obrigadinho ... •
FERNANDO GRANDAL PA<;OS
(SAL_YATEHRA no MINHO)

·QuieirQ
CULTURAL

ANOSATERRA
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grupo parecen non estar moi de
acordo en que se manteña o
mesmo nome tras cambiar de
compoñentes, existen problemas
legais sérios?
·

Ma~u Chao,

líder indiscutíbel do

Claramente legais non. O grupo
cambiou bastante por diversas ra~ zóns. Entre elas destacan os sacrificios persoais que implica estar
cinco anos da tua vida percorrendo
estradas. Pero todo ó· que hai en
Mano Negra pertence ao grupo.
Os direitos de autor non recaen sobre unha persoa en concreto, por
iso non nus poden quitar o nome.
É certo que houbo discusións internas para ver como se seguia tras
do abandono dalguns dos membros, pero non chegaron a ser pro- .
b1emas legais. De todos modos,
ninguén, nen un xuíz me pode quitar ese nome, porque levo sete
anos vivendo 24 horas sobre 24
para Mano Negra, e ese ·nome téñoo escrito na porta do meu cuarto
desde nena. Tampouco eu me permitirei proibirlle o uso do npme a
ninguén que pasase ainda que só .
fose unha semana en Mano Negra.

grupo, a falta de
publicidade é o "único
modo de facer concertos
humanos e evitar os
batifúndios que provoca
unha xira organizada".
O paseo por Galiza
durou máis de unha
semana e nel incluiron a
un grupo galego de
percusión, Takadum,
que os acompañou en
todos o concertos.
Manu,queten ituado

O grupo como colectivo

ao eu grupo no máis

Resulta curioso o constante
qünbio de compoñentes, tanto
na conformación do grupo como
durante as actuacións.

alto na li tas de venda
de todo o mundo,
coñeceu polo miúdo a
terra do seu pai, o
xomali ta Ramón Chao.
CAR!.DS P_ARDELLAS

Manu Chao, líder de Mano Negra
'As casas discográficas comércian coa música
como se fose unha botella de-lixívia'·
• PAULA CASTRO

Con catro hora de antelación
Mano Negra anunciaba o pasado
Xove a ua actuación urpresa na
ala Na a de Compo tela. A expectativa xerada tra da actuación do grupo noutra vilas galega axilizou o mái antigo si tema
de comunicación, o boca a boca
e á doce da noite, diante dunha
ala ateigada de público deleitaron con vella canción e novo
ritmo a todo o congregado .

Desde o nacimento de Ma110 Negra o público galego non tivo a
oportunidade de asistir a un
concerto voso en directo. De súpeto aparecen e surprenden con
pequenas actuacións un día
nunha cidade e ao seguinte en
outra. A que se debe esta repentina aparición?
Eu viña moito de cativo a pasar os
meses de Agosto a Vil'alba para
visitará família, pero a última vez
que pasei por Galiza foi hai 6
anos, cando viñemos cos Carallos
e, desde aquela, non tiven oportunidade de voltar. Cando naceu
Mano Negra a vida fixo que marcháramos por todo o mundo a traballar, se se pode considerar traballar ao que fas por paixón, e tiñamos o compromiso de actuar
aqui. Coido qué se non o fixemos
foi máis má sorte que outra cousa,
e cando me perguntan por ·que a
Galiza eu resposto, e por que non
a Galiza?

A falta de promoción desta visi-
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ta está a provocar opinións contraditórias entre os seguidores
do grupo. Non ere que isto resulta contraproducente incluso
para a venda do próximo disco?
A venda do próximo disco non
no importa nada, porque gañamo prata dabondo para manter á
no a famflias. Parécenos estúpida
a vida de moitos grupos famosos
no que e chama a carreira internacional. Músicos que gañan cartos e limitan a sua vida a conseguir máis e máis en base á venda
de miles de discos. Pala contra,
nós eremos que o importante é
disfrutar da vida.
Nesta xira por Galiza non estamos
gañando diñeiro como podíamos
gañar facendo unha xira forte, pero
estámo1o pasando ben. Góstanos
viaxar nunha camioneta e aproveitamos para ensaiar <liante do público, porque no grupo agora hai moita xente nova. Tamén é unha forma
de preparar o novo espectáculo,
pero raras veces pensamos as nasas
xiras en relación coa saida dun disco. Ademais é o único modo de facer concertos máis humanos e sinxelos. Se o anunciáramos armariase un cacao que nen nós nen o público ternos ganas de viver."

O funcionamento
das discográficas
Parece que Mano Negra prescinde de compromisos férreos
con selos discográficos, pero como conseguen un nível de difu'1

1

i,

1 1 .. 1 '
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sión tan elevado manteado á vez
un comportamento atípico no
mercado musical?
-

un contrato e o que queremos. A liberdade dun grupo non só está en
dicer o que quer no cenário diante
dun micro, iso pódeo facer calquera, pero fara do cenário é moito
máis dificil.

· Sexan grandes ou pequenas, as discográficas son comerciantes. Mantense un constante tira e afrouxa
As discográficas adoitan a paentre o artista e o vendedor, e o
gar uns direitos de emisión para
máis forte gaña. Esa é a sua 1ei.
Nós ternos a sorte de vender discos,
promoCionar a venda dos discos
de ser unha forza, e aproveitámola
na rádio, como entenden vostedes este tipo de comércio?
·
máis que para gañar diñeiro para
facer valer a nosa libeydade. Traba- ·
liamos cunha discográfica grande,
Se a discográfica quer lle pagar al-.
Virgin, e para nós á
go á rádio por emihora de asinar un
tir a Mano Negra é
contrato son máis
o seu problema, peimportantes as cláuro nós non irnos desulas de liberdade
trás diso. Pola conque as de .números.
tra, entendemos
O' negócio haino
que unha vez que o
que aprender, ·é undisco · saiu xa é de
ha parte de ser mútodos. Concretasico. No 90% dos
mente Virgin Espacasos ese é o granña pnrtouse moi
de problema, conben
con
nós
céntranse coa músiapoiándonos en toca e teñen que dedo momento ·cando
pender dun manati vemos ·problemas
ger. No noso caso
coas radios do estacomezamos xa fado español. A rádio
cendo os nasos próaqui é moito máis
p rio s negócios.
opresiva que na
Cando tocabamos
Franza, e cando reno metro gañabaxeitamos a difusión
mos prata, non máis de 1O francos,
da nasa música na rádio española a
pero eran nasos. Lago actuabamos
compañia estivo respaldándonos.
nos bares a cámbio dun bocadillo .e
De feito en USA ou en Inglaterra o
unha patada no cú, pero era o noso
disco de Mano Negra non o saca
negócio. Agora son contratos inoito
Virgin, porque ali tratan os discos
máis grandes, pero aprendimos da · como se fosen botes de Iixívia e iso
vida, e cando entramos nunha oficinon o aceitamos.
na o tio de enfrente non se pode
burlar -de nós, porque sabemos ler
Alguns dos antigos membros do

'Haiunhaidea
de colaborar
con grupos
galegas, non
par(;!. o naso
disco,_senón
para os-deles.
Son grupos
defolli'

Toda a xente que entrou no grupo é
xente que segue coas mesmas ideas
de antes. Cando comezamos eu xa
ftxera Pachanca con outros rapaces,
logo topei a Tomasín, Garbancito,
Daniel, que tocaba no merro, e xuntos lanZámonos a formar Ma1w Negra. Era xente inexperimentada a
nível musical, que aprendeu dentro
do grupo. Agora estamos nunha nova fase de recrutar a xente do mesmo xeito. Moita é do meu bairro,
non músicos profisionais. Aprender
para eles vai ser máis doado porque
os que forman o grupo están moi
· experimentados. Tamén é certo que
esta forma de coller xente é arriscada pero coido que todas as épocas
de criación son túrbias. Houbo mil
causas boas e más, moitos erras,
pe;o é unha fase obrigatória para
criar algo forte.

r

Normalmente recollen ritmos
dos lugares que ·visitan, están
tentando levar algunha aportación da música galega que se -está facendo agora?
Xa hai unha idea de colaborar con
grupos galegos, non para o naso
disco, senón para os deles. Non
son grupos de rock senón de folk, e arredor <liso xurdiron moitas
ideas. Nós utilizamos música de
raiz sobre todo na época dos Carallos, así que non é algo novo.

Considérase un líder dentro do
grupo?
Son o líder do grupo. Durante
moitos anos dixen e de feíto pensaba que non o era, que neste grupo non babia un líder, pero está
claro que hai un. A nível musical
eu teño o poder de decisisón, xa
sexa ño estúdio ou no cenário. En
canto ao negócio non decido eu, é
outro. Cada un na sua especialidade decide o que se debe fa('.er. Se
to(los queren facer algo e eu· non
lóxicamente faise, pero se nos to'"
pamos diante da típica discusión
na que cinco din unha cousa e outros cinco din outra- pódese facer
interminábe1, e son eu quen tomo
unha decisión. O problema de ser
rnoitos no grupo leva a darlle vol. tas a problemas sen chegar a nengures, e ainda que non me gaste
dicelo so_n eu que decido.+
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DIAS
presente o gaiteiro e
flautista Carlos N uñez,
eles precisan que na
reunión decisoria si estaba
presente o que foi líder do
grupo.+

sección informativa, segundo
informa Óscar Losada.

• Leyrria patr'ocina
a xira
de Milladoiro con
"Iacobus Magnus"
Por primeira yez unha xira do
grupo galego Milladoiro vai estar
patrocinada por unha empresa
privada. A colaboración do grupo
con Leyma fará que os altos
custes de produción non impidan
que a obra "Iacobus Magnus"
chegue ás principais cidades
galegas. A iniciativa foi aplaudida
tanto polos membros de
Milladoiro como polos directivos
da empresa que confían nas
posibilidades desta via para
potenciar a cultura galega. O
músico Moncho García sinalou a
necesidade de normalizar en
Gal iza esta canle de 'financiación
fronte ás subvencións públicas.
Milladoiro estará acompañado
pola Orquestra Sinfónica de
Galiza nas suas actuacións da
.Coruña 1 Lugo, Ourense e
Pontevedra.

1
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A vinculación do grupo musical e
Leyma refórzase coa
interpretación da peza tradicional
"A farruquiña", que serve de
banda sonora d_a nova campaña
televisiva publicitária que ven de
por en marcha a empresa láctea.+

• O cinema galego

no Festival Céltico
por primeira vez
Por fin o cinema galego poderá
ser contemplado no }=1estival
Internacional de TV e Filmes
Célticos. Após quince anos, nesta
decimosexta edición, a celebrar na
localidade escocesa de Fort
William, duas longametraxes do
noso país, a decidir pola
organización entre un fato de
catro, exibiranse no certame, na

O secretario do festival,
Duncan McLee, comentara
en ANT (nº 593) que
"consideraba a Galiza como
un pais de língua minoiitária
rriais non como un povo
. celta, polo que non ·
participaba como tal no
festival". Polo tanto, o único
xeito de entrar no evento é a
través dalgunha sección non
oficial, neste caso a
informativa na que
compartirá espazo co cinema
escandinavo, no que o
programa do festival
considera como as
"conexións célticas".

•Nin me
abandona.rás
nunca) nova
montaxe do
CDG

O vindeiro 17 de Marzo,
o Centro Dramático
Galego estrea en Vigo a
obra Nin me abandonarás
nunca, escrita por Xosé
O labor do CGAI foi
G. Posada Curros nos
fundamental -para conseguer
anos da posguerra en
esta participación que pode
Lugo, e adaptada ao
abrir novos mercados aos
galego por Méndez
nosos filmes. Se xa o proxecto
Ferrin. O autor
· EAVE foi unha posibilidade
presenciou-os en aios da
·para contactar con productores
montaxe xa que nunca se
galegos e bretóns, para tentar
levara aos cenários a obra
argallar co-producións, agora,
que se titulaba
Ilustración da revista Brincadeira a prol do galego
Irlanda e Escócia abren o
orixinalmente Canción
abano céltico co que Galiza
Galega e permaneceu
pode constituir unha ligazón
inédita ate 1991. O texto está
no terreo audiovisual e evitar que o
cargado de simboli mos e narra o
naso cinema quede isolado.
drama dun mestre acosado polo
destino con moitos referentes á
Por outra banda, Dame lume
obra de Rosalia de Castro Negra
Brincadeira é unha revista de
segue a incrementar a lista de
Sombra. A montaxe canta cun
animación xuven,il que na.ceu en
festiva.is aos que asiste, engadindo
elenco de quince actores e
Novembro do pasado ano e que
tres novos en Estados Unidos xa
actrices.•
ten unha periodicidade trimestral.
que está a resultar unha película
Brincadeira é unha iniciativa da
chamativa para os comités de
Federación de Centros Xuvenís
selección.+
Don Bosco e as suas reportaxes
recollen temas variados: o
Entroido en Laza, os rnovimentos
do 0'7% ou a figura de Moncho
• O
O
Vakarce. Os destinatários son ·
animadores xuvenís de asociación
Rematou a rodaxe da película O
ou outros organismos orientados á
de amor, dirixida por Ismael
mocedade. Está redactada
González e cuxos cenários
íntegramente en galega.+
transcurren en Portugal, Madrid
e Londres e tamén, en grande
Quedou inaugurado no concello
parte, en Sada, Ferrol e A
d_e Culleredo o Museo de Torre de
Coruña. A película está
Celas, que conta cunha exposición
protagonizada por Mónica Ponte
permanente de traxe galego. Nela
a actriz hispano-inglesa Sandra
pode ollarse o resultado da
Sandrí pero coma, ademáis cos
pescuda etnográfica realizada no ·
artistas galegos Lino braxe,
Val de Veiga. Os alumnos da
Mercedes González, Ana Torres
Os ex membros do grupo Matto
escola-taller Ponte do Burgo foron
·e Xurxo Sanchez. O de amor xa
Congrio matizaron as
os artífices da reabilitación do
foi vendida a varios paises e está
circunstancias da sua separación.
interior do museu e do seu
baseada nun feito real acontecido
·Se na información que apar.ecia en
entorno exterior, elaborando
na Coruña. Ismael González está
ANT (nº 662) se <licia que a
diversos traballos de canteria,
xa buscando localizacións para a
disolución se decidira nunha
carpintería e xardineria. •
sua próxima película baseda no
reunión na que non estivera

• Sae a revista
Brincadeira

• Xa está lista
a película galega
de amor

Museu Torre
de Celas
de Culleredo
xa está aberto

• Matto Congrio
matiza
a sua separación

libro de Xosé Neira Vilas
·"Memorias dun neno labrego". •

• Unha nova
montaxe
de Xosé Guillermo
para a rua
Xosé Guillermo xa ten preparada
unha nova montaxe para a ruas
de Vigo co nome de "Verde
primavera" e coa sua equipa
Fundición Nautilus ten previsto
expoñelo do 26 de Marzo ao 25 de
Abril. Trátase de encher a rua
Real do casco vello de Vigo coa
flora e fauna próprias da
primaveira: frores e mariposa e
outros in ectos converteran e en
elementos flucruante elaborados
con material de reciclaxe criarán a
imaxe de que a natureza chegou a
cidade con toda a plenitude. O
proxecto, que non é o primeiro de
Xo é Guillermo pretende
promover a participación de neno
e nena na decoración do ca co
ven de poi dun traballo de mái
dun me.+

•Destacan
a traducción ao
francés de O ano
-do cometa
de Cunqueiro
A crítica Marie-Claude Dana
destaca no xornal 'Le Monde
Diplomatique" a tradución ao
francés da obra O ano do cometa
de Alvaro Cunqueiro que foi
traducida por Claude Beton.
· Dana considera o ]jbro como unha
parodia dos governante e de taca
a maxia e a mitoloxia utilizada
polo escritor galego. Do libro
tamén se destaca o eu aspecto de
parábola e o eu achegamento ao
teatro do ab urdo. "O protagoni ta
prefire a interpretación poética á
explicación científica; a obra e tá
chea de humor e ironía. X ira ao
redor dun poeta que fai e de fai o
mundo por medio da alquimia e
da palabra' , di a re eña. Outra
obra de Cunqueiro Crónicas de
Sochantre, ambientada na
Bretaña tamén está traducida ao
francés.•

Amnistía para a Auriense
_Campaña de solidariedade contra a persecución da música en directo
.x.c:
Auriense, unha das
máis veteranas
asociacións culturais
galegas, atópase imersa
nunha campaña para
reivindicar o direito a
programar no seu local
actuacións musicais en
directo, procurando o
apoio do concello .para
poder insonorizar a
sala.

"'·'

'1')

No local da Praza do Correxidor
de Ourense, ao pé da escultura-

homenaxe a Ramón Otero Pedrayo, abre todos os días de 3 a 1O
da noite a Agrupación Cultural
Auriense. Desde hai vários anos a
orientación da agrupación diversificou as suas actividades, oferecendo o seu local a distintos grupos que non só programan ali as
suas actuacións senón que se serven das instalacións como lugar
de ensaio.
O actual presidente da Auriense é
Hector Real ·que fala de rematar
dunha vez co conflito que os enfrenta co Governo Civil, "ternos
que cortar esa espiral de concerto-m ulta-recurso, tanto porque
non podemos facer frente a esas
multas, como porque hai que dar
saida a esta situación . Agora, coas eleicions á vista, podemos topar maior receptividade no con-

cello". A directiva ven pedindo
desde hai anos unha axuda para
insonorizar o local e minimizar
as moléstias aos viciños, " ainda
que os concertos fanse dentro do
horário, e ás veces podan prolongarse máis alá das dez da noite,
trátase de facer compatíbel unha
actividade, cultural que ninguén
cobre en Ourense -agora a xente
da Sala Caritel quer tamen dar
acollida aos grupos- coa convivéncia cos viciños,,..

Equipamentos
Tanto no franquismo coma hoxe,
o asociacionismo cultural ven cobrindo desde o traballo de base as
caréncias dunha cultura concebida como trinue máis ca participación. A eclosión das salas alternativas readaptou alguns dos usos

do asociacionismo, pero a Auriense conseguiu unir ambas e
duas tendéncias.
A revisión dos programas dos últimos anos así o confirman. Só no
ano 94 na Auriense actuaron os
grupos Abuña Jazz, Kell Jazz
Trio, as pandereteiras As Xilvar. deiras, Cana Verde, Crisis.,
Prap ' s, Cóff-igo Penal, Nordés,
Estado de Animo, Mytho, Nutenrohi, no campo musical. Fixéronse mesas redondas, apresentacións de discos e libros, recitais
poéticos, exposicións de pintura,
carteis e o.utras relacionadas co
Outono Fotográfico·e un longo etcétera de atos que converteron
Auriense nunha das asociacións
senlleiras na cidade.
A maiores a agrupación serve de

lugar de reunión habitual de diferentes colectiv0s, como Meendinho, A Gente da Barreira, CAEF
ou Caliza Nova, e ~amén se cede
para 'festas de cumpreanos e celebracións de todo tipo, suplindo asi
a caréncia de locais públicos que
podan acoller. 1
Co . lema "Para que a cultura vi~
va'', estanse recollendo nestes
dias sinaturas de s-olidariedade e
organizando un mes de actividades reivindicativas que se prolongarán até o 18 de Marzo, incluindo tamén a musica en vjvo.
A insonorización da Auriense
CUStaria LITIS 3.000.000 de pesetas, que para Hector Real "pode
asumilos o Concello, como fai
con gastos de habilitación dos locais viciñais. Acaso a música
non é cultura?", pergúntase. +
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conta de libros

Un p~so
atrás

por conta dun grande capitalista á
muller deste. Tamén investigan ao
capitalista por canta da sua muller. Cométense diversos asasinatos, e afinal ·o culpábel é detido. A
história, a trama policial é o de
menos. É pobre e, cando menos,
recarregada, enguedellada na sua
explicación final. O autor complica, desnecesariamente, a trama e
o leitor pode perderse doadamente. Aparecen pesonaxes e cenas
completamente aleatórias que
pouco teñen a facer na novela, ou
nada: só enredar ao leitor.

•

A tres bandas
de Xosé Miranda
Xosé Miranda deuse a coñecer
como narrador cunha novela "pasadista '', Historia dun paraguas
azul, que no seu dia foi considerada por nós como "culminación
e .paradigma" de certa tradición
narrativa galega (ANT núm.
478). Unha tradición que continua a criar produtos de máis que
dubidósa calidade (O cervo na
torre, de D.X. Cabana, seria o último exemplo, por agora). Unha
tradición que debido á "condición indixente das nosas letras"
(a frase é de Borges, aplicada á
literatura arxentina) medrou ao
acougo da "superstición" do estilo. Sobre a superstición do estilo,
pode o leitor ler, con moito proveito, o ensaio de Borges publicado en Discusión, "La superstición ética del lector".
Esta tradición da "superstición do
estilo" nace debido á incapacidade de atracción das diversas literaturas; porque esta superstición
non é exclusiva nosa. Ao non ter
poder de atracción, moitos dos
nosos narradores, literatos en xeral , usan o alibí do estilo. E así
naceu unha literatura vacia de
ideas, conceitos e contidos. Unha
literatura que adoita a usar da liña
recta, da idea preconcebida e do
prexuízo ideolóxico. Iso si, recoñecémolo, todo moi ben escrito,
con moito "estilo". Dentro desa
tradición da "superstición do estilo" parecía ubicarse a primeira
novela de Xosé Miranda mais
era, en realidade a sua culminación e o seu paradigma. A partir
de Historia dun paraguas azul todo o que deu de si esa tradición,
son obras de, digámolo máis que
ínfima calidade. Por moito que

Xosé Miranda.

vendan, por moitos prémios que
lles concedan, por ·moito que teimen en recomendalas profesores
de galego e de literatura. Dentro
desa tradición, non se pode colocar a Xosé Miranda, xa que as
suas posteriores entregas demostraron (Biblioteca da iguana, A
neve e a cadeira) que soubo ver
claramente o perigo que corría fechándose nesa corrente e por iso,
sen cair nun puro eclecticismo, os
seus seguintes volumes non son
obras conseguidas, como a sua
primeira novela, senón tentativas.
Porque tentativas son os diferentes relatos de Biblioteca da iguana, e a noveleta A neve e a cadeira. Tentativas lúcidas para b_uscar
un camiño. E tentativa é a sua terceira entrega posterior á sua primeira novela: A tres bandas(l>.
Se en A neve e a cadeira Miranda .
intentaba o relato de terror, na
presente intenta o relato policial.
Unha novela policial na que o autor de Historia dun paraguas azul
falla flagrantemente. Véxamos
por que.
Nárrase na novela a investigación
levada a cabo por Resucitado e os
seus dous sócios (un fotógrafo e
un xastre comunista). Investigan

Mais se esquecemos por un momento a trama, cousa que esquece
todo narrador galego que lle dá
por perpetrar unha novela policial;
hai outras causas, demasiadas,
que renxen na presente novela.
Inxenuidade na representación da
beleza feminina ("coxas poderosas, morenas, que prometían unha
certa calidez" p. 16; "pernas inmensas e sux eren tes",
"peitos orgullosos", "mamilas remar- Precipitación
cadas pola e tópicos
aperta, tesas
a eito están
coma escopetas", etc.); in- presentes
xenuidades e no deseño
tópicos bara- das·
tos. Diálogos
penosos que personaxes:
queren
ser detective
graciosos cando non deixan amador,
de ser cho- . cínico,
queiros: "Son desencanhipertenso e
abstemio. Ta- tado,
mén son de- bulreiro,
tective se non
brillante
me
queda
máis remedio. no diálogo
E agora non
me queda" (p.
67), "¿Sabes?,
ten nome de actor italiano. / -=-E
apelidos de panadeiro. Un verdadeiro forno. ¿Que che parece a

masa? / :_Que leveda -riu ela,
garulando, coma un paxaro. Coa
man libre empezou a desabotoar a
cam'isa de Resucitado. / -Valine
coller o frío a min tamén. /-Pero
se a masa está a punto. Haberá
que enfomala" (p. 77), etc. Personaxes que son incapaces de concebir a traxédia ainda que lle toque
de perto, véxase cando se sabe do
asasinato do fotógrafo, _sócio do
detective. E un ton apoloxético.
dedicado ao personaxe preferido
polo autor, Resucitado. Un ton
que nolo apresenta como un personaxe pobre pero honrado, cheo
de moral, que sabe calé o lugar, o
bon lado das cousas.

A tres bandas é unha má novela, e
como tal, unha má novela policial.
O seu autor parece terse precipitado tanto na criación da trama como na redacción (hai frases que
non se entenden ben: "A saia corréuselle e ql.ledou colgando ata o
chan, deixando á vista as coxas
brancas, enfundadas nunhas medias" p. 52; se están enfundadas
nunhas médias, como se sabe que ·
a cor das coxas é branca? Por outra parte, na p. 16 as coxas da..interfecta eran morenas, etc.). E, por
suposto, precipitación e tópicos a
eito están· presentes no deseño dos
personaxes: detective amador, cínico, desencantado, bulreiro, brillante no diálogo, etc. Mulleres. vizosas, sedutoras, capitalistas calculadores, frias e, por suposto,
asasinos. E, para rematar, resulta
que o asasinato "ritual" que apare.ce por primeira vez - logo se repite- é cometido, como se saben\ ·
9.final de todo, por un homosexual.
Que~ dá roáis, sobre tópicos?
Xosé Miranda esvarou na presente
entrega. A derrapaxe foi forte. Esperemos que próxlinas obras suas
nos fagan esquecer o mal sabor
que nos deixou a presente.•

XGG
(1) ~ol. Negra núm. 8. Edicións Xerais. Vigo, 1995. 136 páx.

f

Dieste na Académia
No 18 de Abril de 1970 ingresaba na
Académia Galega Rafael Dieste, cun
discurso titulado A vontade de estilo
na fala popular, contestado por
Domingos García Sabell. Agora esa
separata editada no 1971, reactualízase
pota homenaxe que recebe este ano o
autor rianxeiro, e as.Ediciós do Castro
póñena outravolta en ci.rculación. +

Tempo de inverno
Pepe Iglesias reune no seu libro A
cociña do inverno un recetário
estacional: pratos pensados para o
tempo más frío do ano. Iglesias publícao
na colección de gastronomia de Xerais e
investiga as posibilidades de pratos
coma o caldo de peregrinos, as filloas de
ame~as e altos porros, a robaliza ao
zaballón de ourizos de mar ou as orellas
de entroido con mel de rosas.•

Historiografía
do paleolítico
Ignácio Senin publica unha revisión
bibliográfica co título de A
investigación do paleolítico en Galicia,
un intento do autor de agrupar as
dispersas publicacións que abordan o
terria e os dados que fomecen, e facer un
balanzo crítico das mesmas. O estudo de
Senin intenta elaborar unha síntese do
estado da cuestión como referéncia para
outros investigadores e para o público
en xeral. Nas Ediciós do Castro.•
·

Literatura
e sociedade

sómbra
. zadora
Suso de Toro

O profesor Xoán González Millán,
director do Anuário de Estudos
Literários Galegas, ven de publicar
·en Xerais o seu traballo Litératura e .
Sociedade en Galicia (1975-1990),
unha reflexión documentada sobre o
devir da'literatura galega desde 1975
até 1990 e os debates e tomas de
posición sobre os camiños que debe
seguir, alicerzado fundamentalmente
sobre un pormenorizado percorrido
_das opinións deitadas na prensa
galega por escritores, críticos e
xomalistas. •

Radiografía
dunha parróquia

O camiño escuro do corazón
nunha narración impecable.
111¡14.-1

Maria Xesus Arias e.Henrique Sanfiz,
xomhlistas, publican da man do
Concello de Fene, Maniños no
pasado, un percorrido pola história
desta parróquia na mesma onda que as
numerosas tüstórias locais que inzan o
país. O nome, as escotas de emigrantes,
asociacionismo, monumentos,
documentación histórica e un fermoso
fato de fotografias enchen este libro
que pode ser un modek> a seguir para
outros lugares da Galiza. • ·
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Língua,
história
e liberación
nacional .
Lingüística
e colonialismo
De todos é coñecido Louis-Jean
Calvet pola sua contribución aos
estudós de lingüística e polas suas
análises do colonialismo. Coa
obra Lingüística e colonialismo.

Pequeno tratado de glotofáxia< 1>.
Calvet dá unhá metodoloxia para
o estudo das línguas dominadas,
da história colonial e dos elementos que deben fusionarse nas loitas
de liberación nacionais.

Á sua preparación lingüística une
Calvet unlia longa experiéncia nas
ex ~olónias francesas. Bretaña. e
Occitánia son, cos países da África, os campos de análises das suas
teorías. As duas primeiras tan perto de nó~ e tan paralelas no seu desenvolvimento ao da Galiza, razón
dobrada para aproveitarnos coa
leitura destas páxinas de Calvet.

,.

A obra consta de seis capítulos:
un repaso á história das línguas na
Franza desde o Renacirriento ao s.
XX, a dialectización conceitual,
os procesos coloniais, os trazos da
colonización, o discurso colonial e
a língua e a liberación nacional.
O trato ao occitano e ao bretón na

Franza dos SS. XVI-XX é cuspidiño ao de España co galego, euskera ou o catalán. O mesmo tratamento de língua e dialec_to no país
viciño que acá.
No proceso colonial os pasos da
glotofáxia márcaos: primeiro o
exército ali presente e os funcionários. Segundo os comerciantes. Entre todos provocan a pergunta: como teño que
·
falar na oficina? Sur:x:e asi
un oco na falta Os trazos
a encher pola da
nova língua.
Neste contexto colonización
analisa Calve! son unha
a función da
relixión no uso marca difícil
lingüístico. de borrar
Función ambí- na história
gua: tinhas veces de defensa do país
dunha língua, invadido
o u tras
de
apoio ao invasor. Así. cómpre subfiñar o servizo ás línguas
.vernáculas das Igrexas protestantes .
en países independentes, mentres
que en Gales, apesar do uso litúrxico do galés, este idioma próprio está ameazado. As igrexas tense
comportando de diferentes maneiras segundo sexan anteriores á invasión ou a acompañen; en todo
caso a sua influéncia é máis simbólica que outra cousa.
Os trazos da colonización son unha marca difícil de borrar na história do país invadido. Préstamos
lingüísticos, interferéncias, modificacións na toponímia, etc., e asi
un lento proceso de marte. Como

pór freo á glotofáxia? Di o autor:
"Non hai nen pode haber descolonización económica e política sen
que tamén interveña, no desenvolviinentó do proceso, unha descolonización lingüística" (p. 154). De
igual forma, non hai descolonización lingüística, se non se pon freo
á glotofáxia, se non se logra a descolonización económica e saciar.
O capítulo dedicado á liberación
nacional ponnos en garda contra
·os "defensores da língua" sen
máis intereses sobre a estrutura
social do país e os intereses de
clase. Non é posíbel freár a glotofáxia cando a·dig1ósia e/ou ou bilingüísmo amosan que a morte da
língua é xa unha morte anunciada,
sen unir idióma e liberación social
e nacional. Hai que asumir a tarefa global de desbloquear a submi· sión aos poderes invasores, se
queremos que o povo ~nvie dunha
vez para sempre ao cubo do lixo o
idioma imposto. É- unha fortuna
que o povo se parapete na língua,
teña ou non .clara conciéncia da
glotofáxia á que está submetido;
desde ese parapeto podemos librar
o combate da liberación nacional.
Libros conio este de L.J. Calvet,
unido ao de Francisco Rodríguez,
Conflito lingüístico e ideoloxia na
Caliza, ·deberian estar na mesa de
traballo de todo galego e calquer
cidadán contaría cun depósito de
municións na loita activa e non
violenta da liberdade. •
FRANCISCO CARBALLO
(1) CALVET, Lou1s-JEAN, Lingüística e coloni-alismo. Pequeno tratado de gJotofáxia.
Laiovento. Santiago, 1993, pp. 166.

Polirrítmico
duo

Antón Patiño:
un berro
che o
de forza
Antón Patiño (Monforte de Lemos, 1957) presenta na galería
"May Moré" de Madrid os seus
últimos traballo. Trátase dunha
exposición suxerente e importante
na que Patiño abre novos vieiros
expresivos na sua carreira e acada
a madurez artística.
A exposición titúlase "Las casas se
llenan". Está composta por 44 obras
e~ pequeno, mectiano e grande formato -con cadros de 3x3 metros- nos que o artista mostra un
grande domínio das distintas técnicas empregadas. Son pinturas e colaxes que para o pintor máis ca un
traba1lo técnico, son unha ferramenta conceitual na que se van mergullando diferentes elementos que fan
do artista un novo agricultor.

Trampas
do tempo
de Gema e Pável
Constituídos en duo desde 1990,
Gema Corredera e Pável Urkiza
veñen de gravar o seu primeiro
disco, "Trampas del tiempo'', no
que recollen aires musicais_ da sua
Cuba vivencia!. Chachachá, guajira, son, makuta, reggae, guaracha, bolero, e até coqueteos co
blues, jazz e rock. Variedade musical non 11e falta a esta produción. Pável pontea as guitarras e
'ás veces convérteas en instrumento de percusión; coma cantorcompositor dignifica a un Pablo
Milanés, que ben poderia ser o autor dalgunha das cancións do disco - xa sabemos que, ás veces, as
figuras consagradas precisan dalgun continuador para seren recoñecidas como tales. Gema desborda coa sua voz, que salienta nun
primeiro plano. Cando empatan
xuntos, por veces lembran ao célebre Duo Dinámico, espectacular
como poucas formacións. da espécie. Ainda que neste caso, vindo
·de onde veñen, a semellanza é
evidente con outras parellas de
procedéncia latinoamericana, enténdase Claudina & Alberto Gambino ou Oiga Manzano & Manuel
Picón, nomeadamente a primeira,

Gravado ao augaforte, 1992

da que garda~os na memória ex.celentes gravacións. Cos devanditos precedentes, Gema e
Pável teñen
máis difícil Un disco
surprender ao
inequivocarespeitábel.

mente
No disco non
cubano e
están
sós,
universal.
acompáñanos
un total de no- Aprópria
ve músic.os,
Habana, o
entre eles o
seumundo,
grupo Estado
de Animo -ha- discorre por
bitual noutros
intérpretes cu- boa parte
banos. Baixo, do
_teclados, per- repertório
cµsión, ventos ... todo ao
servizo dese
son intermédio, tropical, tan pró. prio da música daquelas terras.

Si, é un disco _inequívocamente
cubano e universal. A própria
Capital, o seu mundo, discorre
por boa parte do repertório. Gema e Pavel cantan "A esa Habana / refugio de chinos y gallegos ... ", e van apresentando á cidade segundo as suas diversas
facianas: pasiva, pítore·s ca, vi- .
tal... tamén a-parecen personaxes .
entrañábeis, coma "El bobo", todo un soñador; un ha vindicación
do conceito "feo", que acocha
un engado in:mspeitado; tampouco falta o senso do humor, manifesto no pers<ial anceio de "Parar
de fumar".
·
Gema e Pavf 1 deron cun atinado
disco de apre 3entación, deses que
escolman -11este caso en quince
cancións- t, ida unha traxectória.
Coma tal, ten o seu de mostrário,
escóitase un r•ouco de todo.+

Hai varias navidades: os cadros xa
non aparecen representados como
fiestras, senón que están apoiados
no chan, o que lles confire un carácter de elementalidade e sérvelle para
reflectir a gravidade do mundo;
aparece unha agregación de cadros
cativos dentro do próprio cadro, formando unha familia de cadros.

Unha das pezas máis vistosas é o
puzzle chamado "Caosmos", formado por 107 pequenas caixas de
madeira traballadas de xeito mixto: rotuladores, lápices, spray. É
un rnundo de imaxes misturadas
nas que aparece a síntese que fai o
escritor irlandés James Joyce entre caos e cosmo~.
A mo_stra pódese dividir 'en duas
grandes áreas, a das pezas negras
qµe aluden ao mundo terminal e a
· do puzzle.

Patiño é un artista sobradamente recoñecido no panorama artístico internacional. Q u e dan x a lonxe os
tempos heróicos de Atlántica, ese
movimento de renovación que agru. _XOÁN M._ESJÉVEZ _ . _p~m a un b?~ !1Úf!Iero_de cr!~dore_s

galegas, que serviu para a nosa
arte plásticas bu caren novo horizontes e do que o próprio P a t i ñ o
fo i mentor e principal ideólogo.
De de eses ano Antón Patiño non
deixou de criar, de rachar fronteiras sempre cunha voz per oal, cun
berro cheo de forza e sabedoria.
Patiño, como o deus romano Xano,
ten duas faciana , unha que mira
cara atrás e outra que mira para
adiante. O pintor monfortino
recebeu herdanzas artí ti- Reflexiona
cas -expreobre un
sionismo abstracto, arte pri- mundo
mitivo, popcheo de
art ... - pero
todo enfocado imax ,no
ao futuro, bu - que
hom
cando novas
aparece
'formas sempre
dun xeito plu- coma un
ral e aberto.
robot en
Reflexiona so- s ntim nt
bre un mundo e id ai
cheo de imaxes, mediatizado, de desorde, de caos no que vivimos
imersos, no que o home aparece
coma un robot sen sentimentos e
ideais; nun mundo de barullo á vez
que de borboriños, xa que como dixo o xenial trompetista Miles Davis "o siléncio é o ruído máis forte,
quizá o máis forte dos ruídos''.

É un universo claramente conectado co mundo da poesía no que
os auténticos artistas buscan a
sinceridade, a autenticidade através dun labor solitário que deixa
de selo cando se transforma na
sua persoal expresión. Para Patiño o cadro é "un território real,
onde suceden .c ausas", e son
cousas que nos achegan a un
mundo mítico cheo de forza,·
ateigado de soños, que está máis
preto da realidade do que parece
nunha primeira ollada. O criador
na sua expresión non fai afirmacións rotundas sobre o mundo,
senón que reflexiona constantemente e faise preguntas que fican sen resposta. +
PEDRO RIELO LAMELA
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Rosa López F ~rnández, redactora da Trabe de Ouro
·'En moitos sectores da esquerda hai ·un aletargamento perigoso' .
• HORÁCIO VIXANDE

A corrupción é algo do que falamos
desde xa o número dous.

A revista de
pensamento crítico A
Trabe de Ouro ven de
cumprir cinco anos ao
publicar o ·seu vixésimo
número. Editada por
SotelÓ Blanco e dirixida
por X.L. Méndez Ferrin,
continua unha vella
tradición das revistas de
cultura galegas, desde o
Nós ao Grial noutras
época . A Trabe
procura o eu oco
situándose
editorialmente no
campo do nacionali mo
de e querdas.
Rosa López Femández, que fonna
parte da secretaria de redación, fai
un balanza que considera positivo
deste primeiro lustro, e sina1a a
marca que di tingue A Trabe das
outras revista : "hai cinco ano na
Galiza non habia unha revista de
pensamento crítico como tal meio
de comunicación. As demais ben
son de corte literário, ben concretas ... Nós abarcamos temática xeral pero o que nos distingue é que
· somos unha publicación de pensamento, de pensamento crítico. Estamos abertos a todo, nengun tema é alleo e creo que no panorama das revistas galegas si hai
moitas cue tións que están á marxe, que non se tratan. Nelas raramente se aborda a realidade cultural, política e económica'

Por que razón hai semellante
baleiro?
Algunha de ta publicación á
que me refiro naceron dentro do
ámbito da Univer idade, cunha finalidade e tritamente literária, para estudar temas moi concretos e
empre ne e mundo in titucionalizado. Realmente a cúpula da
univer idade galega non e di tinguiron por er de e querda e por
i o e tán ausente a críticas. Era
preci o tratar o tema que afectan
á e querda e ao nacionalismo. Toda a rev i ta e tán poi i tizada ,

A révista ten a vontade de intervir na sociedade, é a sua característica peculiar e en que medida consegue faceto?
Sempre hai que intervir na realidade para tratar de transfqrmala.
Esa é a nosa máxima. Até que
ponto somos quen de intervir? Até
que ponto é quen de transfonnar a
sociedade un poeta? Podemos,
desde a razón, abrir
novas camiños. Podemos axudar a
que este país vaia
mellar. Supoño que
non intervimos en
todo o que nos gastaría, pero a utopía
serve para algo . .

Amplitude
de miras
. Como revista de
pensamento crítico, cobre todo o
abano posíbel ou
hai dificuldade
para incorporar
alguns elementos?

A. IGLESIAS

pero esas outras non o están en
tomo ao que nos interesa a nós.

Entre o modelo inicial e o modelo resultante, cal é o balanzo da
Trabe?
Positivo. Desde as liñas básicas da
pri111eira editorial até o momento
actual séguense a cumprir todos os

obxectivos marcados, que son pensar o socialismo de novo, estar
abertos a todo, sempre no corte da
esquerda nacionalista, loitar pola
sua unión, criticar aquelo que se está a facer no país que non axuda no
avance da Galiza, pular· pola autodeterminación ... Creo que todo isto
estase a facer e nos editoriais todos
estes temas están s~mpre presentes.

de de ampliación que está presente na cantidade de colaboradores
estranxeiros co interese de ampliar fronteiras.

Cal é a norma para incorporar
colaboracións de fora?
Hai que pedir moi poucos artigos,
as colaboracións chegan soas:

Hai alguén reácio ·a 'participar? ·_
Hai. A Trabe desde o princípio
sempre fixo unha
chamada á unidade
do nacionalismo da
esquerda con vistas
a gañar a batalla á
direita. Tamén
houbo unha chamada ~ que os 1íde. res políticos colaborasen e mesmo
que a Trabe servise
de marco para un
debate que non se
daba. Neste sentido
hai que dicer que
os chamamentos
non deron o resultado que se agardaba. De Xosé Manuel Beiras si se teñen publicado artigas, pero· moi poucos enviaron colaborac i óns, e os
chamamentos foron repetidos.

Übxectivos
da Trabe
son pensar o
socialismo de
novo, estar
abertos a todo,
sempre no
corte da
esquerda
nacionalista,
loitar pola sua
unión.

A equipa de redacción está composta
por vinte persoas
de moi distintos
ámbitos: filólogos,
avogados, antropó7
logos, economis tas ... Está coberto todo o abano
para criticar·todos os aspectos importantes da realidade.

Como deciden que cuestións
tratar?
É a própria realidade a que impón
os temas á' Trabe. Hai unha vonta-

. O feito de ser trimestral constitue unha limitación?
Hai temas pontuais nos que non
podemos incidir, pero as grandes
cuestións de pensamento crftico
non están submetidas a limites
temporais. O debate que se pode
dar nun diário é menos reflexivo.+

'Desde o princípio usamos .g alega e portugués'
Como ve a situación do galego?
Non podo ser pesimista, porque
• cair no pe imi mo é unha po tura
reaccionária. Sigo a pensar que
hai futuro neste paí , pero se teño
que anali ar a situación contando
co que está a pasar, cos apoios
cos que actualmente ternos, vendo a política cultural, está claro
que as cou as non van polo ca-

miño que a xente de esquerdas
queremos. Pero confío en poder
cambiar todo e que algun dia (}
nacionalismo de esquerdas poda
govemar e que a política cultural
mude de rumbo'. De todos xeitos,
con este auxe do nacionalismo
español, mesmo desde a esquerda, pesimismo si que teño. Pasamos por un involucionismo ideoló x ico instrumentalizado polo

poder e en moitos sectores ·caise
nun aletargamento perigoso.

Como enfoca a revista a diversidade de normativas?
A Trabe desde os primeiros números ten duas línguas: galego
e portugués . A ' normativa é un
tema de actualidade, o mesmo
ocorre na Trabe. l(a ao comezo

chegamos á conclusión de que o
galego e o portugués debían ser
as línguas presentes. Acordamos, tamén, que a nosa obriga
era aceitar as normas oficiais,
11.1ália que non estabarrios dacordo en moitos aspectos. ·P ero eremos que por patriotismo se deben seguir porque son as que
hai. Se houbese outras, seguiríanse esas.+

··············································································~·············~~~··········································

Libro + cassette
xa· a venda en todas as librerías

Mª Xosé Oueizán
Fara demin
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Deputación
da Coruña ven de
publicar,
coordenado por
César António
Malina, un
voluminoso libro
que percorre a vida
e a obra dun dos
máis importantes
pintores do
.surrealismo' o
galega Eugénio
Fernández Granell.
·O 1ibro, editado-pot
completo en
castellano, inclue
traballos sobre arte,
literatura,
xornalismo, política, .
incluindo tamén
apéndices con
entrevistas ed
·Granell, testemuñas,
correspondépcia,
unha cronoloxia e
u~ha bibliografia
completas.
Máscara de África.

MANUEL VILARIÑO

Fernández Granel!,
história dun surrealista no exílio
A Deputación da Coruña · public~ un libro antolóxico sobre a sua obra
\

•X.C.

.•

,

Rafael Santos Torroe1la, Xoán
Manuel Bonet, Fernando Castro,
Edouard Jaguer, Mario Cessariny ou Hans Theodor Fleming,
son a1guns dos autores dos traba11os que aproximan unha vision de Grane11, moitos anos
descoñecido no país en razón do
exí1io e a sua inequívoca posición política.
·
Nestes t'.iltimos anos o conce11o
de Santiago ten11e adicado várias
homenaxes - a inauguración da
sua escultura Rétrato póstumo de
Asurbanipal contou coa asisténcia coa plana maior do governo
español, incluido o presidente-e agora é a Deputación a que recolle nun volume, luxoso na encadernac ión e pouco asequíbel

ªº

grande público, esta homenaXe que fai honor ao autor.
·

rodado por·múltiples paises: "esta
casa é un m·useu. Miles de libros.

Pluridisciplinar

O encontro orixinal do indio e o cabalo, 1946. Col. particular.

O libro da Deputación permite situar a obra de Granell na grandeza
dun autor curioso ei:i múltiples fa- .
cetas da arte, axexado polas urxéncias do exílio e o compromiso
político co POUM trostkista .durante a República, que case lle
custa a vida. Pintor, escultor, xornalista,· grande coñecedor da música; experimentador do cine, ...
ese ~arácter multidisciplinar é moi
coniün a compañeiros seus de xe. neración como a sua amiga recen7
temente falecida, Maruxa Mallo.
C.A. Molina fálanos da casa actual de Granen en Olmeda de las
Fuentes (Madrid), despois de ter

Sen dúbida, a mellor ou unha das
mellores bfüHotecas e fondos do-

cumentais do surrealismo. Unha
coleción de pinturas e obras de arte clásicas e primitivas de valor
incalculábel, amén da sua própria
pinacoteca que entra e sae despois
xa de percorrer emprestada.todo o
mundo".
"Granen, en Olmeda de las Fuen·tes, baixa pola longa e costenta escaleira, cunha baranda de ferro forxado pertenceu a un hospital de tolos. En Olmeda é onde Granell adquire a sua verdadeira figura. De
estatura mediana, enxoita, sempre
cun cigarro na sua man coma se
dun bastón se tratase, ao cair da
tarde, de costas a nós e frente ás
agullas empinadas do palácio churrigueresco de Nuevo Baztán, todo
envolto nunha aureola romántica,
semella un deses persoaxes do ·cadros de Fiedrich". +
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Que veñan os viquingos
'Os nenas-quedan engaiolados
cos debuxos da Historia Infantil),
di Anselmo L. Carreira
•X.C.
"É un magnífico xeito de divulgar a
história, sempre mediatizada por un
imaxináíio que veu de fóra, e que
se nos impuxo. Léolle ó libro ao
meu fillo máis pequeno e está cos
ollos clavados aos debuxos, engaiolado"., dinos Anselmo López Carreira, asesor do volume "Os Viquingos en Galicia", da série de
História Infantil de A Nosa Terra.
Con estes xa están publicados os
catro primeiros números da colección, que completará a publicación dos vinte previstos, a un ritmo de dous bimestrais, en Abril
de 1996. Escrita e debuxada por
Pepe Carreiro, os libros cantan
con cadanseu asesor histórico que
supervisa os contidos.
·

Castelo de area, 1966. Á esquerda: Retrato póstumo de Asurbanípal, 1988. Col. ICO, Madríd.
/

Orde cronolóxica

DESDE O EXILIO

"Hai quince mil millóns de anos
Galicia non existía, como non existía tampouco Francia, nin Rusia,

LUIS SEOANE

E ugénio Fernández Granell foi, ante de e dedicar
exc lu ivamente á pintura, e rudante de música no
Con ervatório de Madrid e escritor oca ional de temas
políticos ociais. Colaborou darredor de 1931 en
"Nueva España" desa cidade como outros escritores
galegas e onde foi debuxante político o gran pintor
Carlos Maside. As crónicas de Femández Granen de
"Nueva España" eran dun estilo sintético, cortante, e
alternaban nelas a violéncia xuvenil e o entusiasmo. O
seu pai era proprietário dunha mercería en Compostela e cifraba o seu orgullo, cos seus familiares e amigos, nas espléndidas dotes musicais do xoven. Mais o
destino fíxoo pintor e desde a sua chegada a América,
en Porto Rico, onde reside, dedicouse exclusivamente
a esta arte, militando entre os surrealistas e tomando
como esies, para todos os problemas humanos, a actitude proselitista e activ.a que o caracteriza, antes de se
sumir na semiobscuridade a que foi reducido o surrealismo co avance de novas escotas.
Femández Granell forma parte do grupo ortodoxo de
André Breton a quen o une unha estreita amizade. O
seu surrealismo pictórico é de tendéncia abstracta, non .
se lle pode adscribir doadamente a nengunha influéncia particular, e toda a sua obra parece rexida por un·
automatismo sabiamente correxido en beneficio das
calidades plásticas.

López Carreira· estima que estes
libros "poden gastar aos pequenos e aos grandes. Non sei exact amen te que idades aproveitan
mellor, pero isa non é un obstáculo. A idea de debuxar o pasado, de ir coñecendo esas primeiras cadras desde moi pequenos é
moi útil porque asenta na cabeza
unha identidade. ¿Cantas ideas
nos meieron a nós con todas
aquelas fantasías de Guzmán· o
Bon ou Viriato , que ollábamos
debuxadas nos libros de texto,
nos tebeos, ... ? Agora trátase de
contar a nosa própria história e
facelo con rigor".

·nen Estados Únidos, nin nada. Algúns paises pensan que e,xisten
desde o principio do mundo,, pero
están errados. Hai miles de millóns
de anos seica só había un enorme
burato negro que rebentou -¡BigBang! e desparramou a materia por
todo o espacio. ¿Quen sabe?"
Asi arrinca.a colección co volume
número un agora publicado. "Os
prehistóricos", abordan ese primeiro tempo a meio camiño entre
a dedución e a especulación, do
que cada volta se c0ñecen máis
cousas. O tempo das grandes trasformacións climáticas, a vida dos
cazadores, a procura dun asentamento seguro, as primeiras povoacións, levándonos da man ao que
foi a vida castrexa, da que xa se
ocupa o segundo libro.
O traballo dos Viquingos en Galicia xa advirte nunha nota final
para alguns sorprendidos, "Os viquingos" que aparecen debuxados
non levan .cornos no casco, porque
ainda que tradicionalmente se representen con eles, isto non se correspnde coa realidade histórica". ·
Este coidado no detalle xa fora sinalado por Pepe Carreiro nunha
entrevista nestas mesmas páxinas,
"non podía debuxar animais nunha aldea da Galiza romana sen
comprobar cales había na época.
Por exemplo os gatos non chegaron até unha época posterior. Estes <letales danlle tamén credibilidade á história".

•

t r i n e h e i r-a
Ruad o s Irrp.andiños 15, VIGO

Audición Galicia Emigrante.
Bu enos Aires, 19-II-1959

•·

Os próximos títulos da coleción,
xa en preparación, son Bispos · e
nzonxes, Os nobres , Os lrmandiños e Os reís de Galicia. +

Evidénciase neta unha notábel predisposición gráfica tan característica de muitos artistas galegos contemporáneos. Fernández Granel! alterna á pintura, a
sua maior actividade, co xornalismo e o ensino. Foixornalista en Santo Domingo, aonde chegou desde
a Franza e estivo tempo dabondo para buscar de
instalarse noutra República, e é profesor en Porto
Rico na Faculdade de Humanidades, onde tamén é
decano desde hai moitos anos o ex-profesor da faculdade de Filosofia e Letras compo~elá e cofundador do Seminário de Estudos Galegas, S.ebastián
González.
i\li vive en contacto con muitos ilustres españois que
fixeron daquela universidade unha. das máis importantes e inquedas de Latino-America e mantén, como todos artistas que están lonxe da.Galiza, contacto coa terra por meio dunha .que outra carta enviada ás veces a
destinatários residentes ·noutras repúblicas americanas,
através da nostálxia~ A sua obra é . posíbel que, co_mo
a de tantos artistas galegos do pasado, fique para sempre quizais fóra de Gal iza e sen _embargo é un pintor
galega que representa ao seu país nunha escola artística universal.+

·f
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O trinque

Convocatórias
Paso ·de diapositiva
a papel
de máxima calidade
O Colectivo de Criación Audivisual
Olio de Vidro artella un curso de paso
de diapositiva a papel de máxima calidade, do 13 ao 24 de Marzo ·na Coru- ña. As clases serán impartidas por persoal do colectivo ás 8,30 do serán, no
local da- Federación de Asociacións
Galegas (Emília Pardo Bazán, 25-2Q. A
Coruña). Información e inscripcións,
de 17 a 21 h., no enderezo da Federación ou no teléfono: (981) 24 43 55 .

Certame fotográfico
Santa Lucía
Convocado ·polo Concello de Santa
Lucía (As Palmas), e aberto a todos os
que o desexen con obras de tema libre ·
en branco e negro (tamén admiten virados e monocromos), e non premiadas
noutros concursos. Para concorrer hai
que apresentar as fotos baixo plica e lema, nun tamaño que ande entre os
l 8x24 cm. e os 30x40 cm., sobre unha
cartolina de 30x40 cm., antes do 30 de
Xuño no Taller de Fotografía del Ateneo Municipal de Santa Lucía. Poema
la Maleta, 16. 35110 Vecindario. Las
Palm~s. Canárias. Hai cinco prémios,
un primeíro de 75.000 pta., segundo
50.000 pta., terceiro 25 .000 pta., un á
milloi- coleción de 75.000 pta., e un
-prémio especial de 50.000 pta. para fotos sobre as lllas Canárias. Maior información no teléfono: (928) 75 48 OO.

Certame
de vídeo na escola
A Escota de Imaxe e Son organiza o
lll Certame Ca/ego de Vídeo na Escota aberto a todos os centros de ensino
da Galiza. As obras non poden sobrepasar os 30 minutos e han de chegar en
fita VHS. A organización estabelece
, catro categorías: Criación documental,
Animación, Experiéncia e Vídeo didáctico. A cuantía dos prémios darase a
coñecer en Semana santa. Para se inscreber hai que enviar as obras xunto co
boletín de inscrjción, antes do 1 de
Xuño de 1995, á: Escola de Imaxe e
Son. Vídeo na Escota. Someso, 6.
15008 A Coruña. Os traballos escolmados pasarán a própriedade da videoteca 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 Méios . San Lázaro,
107. 15705 Santiago. (981) 56 60 OO.

.Concurso de fotografía
de Padrón
A Comisión de Festas de Pascoa de
Padrón convoca a sexta edición do seu
concurso de fotografia de tema libre,
aberto a afeizoados que apresenten
obras inéditas. As fotos poden ser en
branco e negro ou cor, pero teñen que
respeitar un tamaño mínimo de 18x24
cm. e un máximo de 30x40 cm . Cada
concursante pode apresentar 5 obras
(montadas sobre unha base dura),
sempre baixo lema e plica, antes do 8
de Abril, no rexisto de entrada do

.·

Páxinas coordenadas por ·
IAGO LUCA

Concello de Padrón. Xeneral Franco,
29. 15900 Padrón. A Coruña. Hai dous
prémios, 40.000 e 25.000 pta., e dous
accésits de 5.000 pta. para cada categoría, branco e negro e cor. Maior información no Concello de Padrón:
(981) 810451/81 04 ob.

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

Cursos da Asociación
Máximo Gorki
A Asociación de Vigo oferece cursos
de Idioma ruso en seis níveis, Xadrez
de iniciación ou avanzado, e de Danzas
do mundo. -P ara maior información
chamar ao (986) 22 -44 57 ,' de 5 a 9 da
tarde, ou pasar pola Asociaé::ión: Marqués de Valladares, 14-12, oficina 5.

II Encontro
galego-portügués de
educadores pola paz
Convocado por Educadores pota Paz.
Terá lugar do 28 ao 30 de abril en Sárria. A matrícula vai das 2 00 pta., para
sócios do NEG ou do MEP, ás 3.500
. pta., para o resto. A pensión completa

Actividades
·As mulleres
na vida pública
A Comisión da Muller da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza un ciclo de conferéncias sobre a
situación das mulleres que desempeñan
cargos ou funcións públicas na Galiza.
As .charlas serán 21 e 30 de Marzo e 4
de Abrii na sala de conferénci.as da
Fundación Claudio Sanmartin-Caxa.
Galícia (na rua Xoán Flórez da Coruña). A primeira conta coa ·presenza de
Encarna Otero e Maria Xosé Porteiro, que falarán sobre As mulleres nas
intitucións. Tamén pasarán polo ciclo
Pilar ·Cebreiro e Olaia Fernández
(dia 30 de Marzo, As mulleres no mundo do trabal/o) , e Mércedes Peón,
Maria Pujalte e Berta Cáccamo (dia
4 de Abril, As mulleres na criación).

A cultura dos castros ·
O Xoves 9 de Marzo ás 19,30 h., no
salón de actos da Escola universitária
de Maxistério en Lugo, a Asociación
sócio-pedagóxica galega apresentará o
vídeo e a unidade didáctica A cultura
dos castros (gañador do prémio de audiovisuais do Ministério de Educación
e Ciéncia) de Xúlio Reboredo. +

queda nas 9.000 pta. Gs pagos teñen
que facerse na conta de Educadores pofa 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 a:compañalo con
soporte informático en WP.5.1). Para se
inscreber ha qúe enviar os dados, xunto
cunha fotocópia do xustificante da
transferéncia a: Educadores pola .Paz.
Apartado de Correos 577. Vigo.

Encontro
galego-~ubano

sobre·saude pública
O Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kouri organiza o fV encontro
Galega Cubano sobre Saude Pública
dirixido a médicos, diplomados en enfermería, veterinários, farmaceúticos e
demais persoal sanitário, que· se celebrará do 19 de Xuño ao 1 de Xutlo na
cidade da Habana. Os temas centrais
do encontro serán epidemoloxia, atención primária e enfermidades infecciosas, pero tamén comprende talleres sobre Sida, tuberculose e medicina tropical. O prezo da matrícula é de 200 dólares USA, e a viaxe (avión, translados, visados, habitación dobre en hotel
e almorzo) anda entre as 128.500 e as
134.500 pta. Para maior información e
reservas- dirixirse á axéncia de viaxes
Rendotur: Oporto, 19. Vigo. teléfonos
(986) 22 93 92 e 22 56 05.

Fitei do Porto
A .XVIII edición do Festival Internacional de Teatro de Expressáo
Ibérica vai acontecer na cidade de
Porto do 3 ao 14 de Xuño de 1995.
Acontecimento cultural impar na sua
área xeográfica e lingüística, o Fitei
vai ·apresentar as producións máis
significativas na cena teatral selecionadas entre propostas de máis de catro decenas de países. Todas as compañías e grupos de teatro poden apresentar a sua candidatura a participante solicitando ficha de iñscrición aos
ServÍ\'.OS Centrais do Fitei: Rua do
Paraíso, 217- 2º. S/5. 4000 Porto.
Portugal. Oµ polos teléfonos (07351 -2) 208 24 32 e 208 72 70, ou
ainda polo fax 200 42 75.

Certame Ourense
de banda deseñada
Convocado pola Casa da Xuventude
de Ourense, e xa na quinta edición. O
prémio admite cómics de tema e técnica libre, en galego ou portugués, branco e negro ou cor, cun formato que ande entre un mínimo de DIN A4 e un
máximo de DIN A3. A extensión andará entre as 2 e as 6 páxinas, que se
poden entregar na Casa da xuventude:
Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Antes do 10 de Xuño e baixo
unha plica que inclua os dados persoais (nome, enderezo, teléfono e fotocópia db DNI). Cada autor pode apresentar tantas obras como desexe para
aceder a un primeiro prémio de
100.000 pta., ou catro acésits de
25.000 pta. Para calquer asunto dirixirse á Casa da xuventude: (988) 22
85 00, fax (988) 24 99 30. +

·cinema
A marte e a don'cela, o
filme de Polanski
rodado en Valdoviño, xa
está nas pantallas

galegas. Filme
interesante sobre a
tortura e as transicións á
.democrácia, ainda que
non chega a
entusiasmar•

Anúncios de balde
• Quixera coñecer xente interesada en
xuntarse para tocar só percusión (de
todo tipo). Teño local. (986) 31 03 78.
• Grande. oferta de discos e casetes.
E. Baños: (986) 41 34 96.
• Somos duas mozas cubanas interesadas en manter correspondéncia
con xente deste país en castellano,
francés e inglés. Somos irmás, Dianeya e Darlline Pérez Molinet (21 e 23
. anos), polo que ternos a mesma dirección: Orreilly 102 apto 11. # Mercaderess y Tacan. Habana Vieja. 10100
Ciudad Habana. Cuba.
•A Agrupación Cultural O Facho
precisa duo/ha animador/a leitura
·infantil para organizar un obradoiro de
animación á leitura infantil en galego,
cada 15 dias de cada mes na Coruña.
Aquelas persoas interesadas, con coñecimentos acreditados, poden dirixir-se
ao Apartado 46 da Coruña, ou chamar
ao telefone (981) 12 01 56. Horários e
condicións económicas a convir.

a

• Está na rua o nQ 4 (Xaneiro-Febreiro
95) d' O Berro Seco, voceiro dos Comités Anti-Represivos de Galiza. Información sobre a manifestación Contra a
Dispersión dos presos e presas independentistas, sobre o terrorismo leGAL e
outros temas. Pedidos aos apartados de
correos 1.052. 27080 Lugo; 827 de
Compostela; 10 da Coruña (ou rua Novoa Santos, 16-18-20, pi: 15006 A Coruña); ou ao 8.297, 36200 Vigo. (Se mandas 10 pesos en selos chegará axiña).
• Somos dous galegos (ternos 25
anos) presos nos cárceres do estado
español e submetidos de maneira especial pola nosa non-aceitación do sistema imposto. Desexamos manter correspondéncia con mozos e mozas
(tamén con abvogados/as e xente concienciada coas inxustizas do sistema)
para perfeizoar o noso galego e facer
amizades. Escreber a Xosé Anxo Fernández Graña e Xosé Tarrio González:

Centro Penitenciario Jaen II. Carretera
de Madrid km. 8. Jaén.
• Pregamos enviedes cartas no voso
próprio nome pedindo a paralización
da mina de sulfito de cobre de- Exxon
en Crandon que de seguir adiante devastará a tribu Chippewa, a: Tommy
Thompson . Gobernador de Wisconsin.
Madinson, WI 53702 EEUU. Ou a Lee
R. Raymond. Presidente de Exxon . 225
E Carpenter Freeway. lrving TX 75062.
A compañia Exxon realiza a suas actividades no estado e pañol baixo o nome de Esso: Velázquez, 50. 28006 Madrid . Teléfono (91) 431 06 21. Tamén
se lle poden e creber ou mandar cópias
a eles. Maior infonnación en Amigos
de los Índ~os: Apartado de Correos
20.174. 28080 Madrid. Teléfono (91)
402 23 13/402 32 04, fax 402 84 99.
• Pásanse a ordenador todo tipo de
traballos, telf. (986) 25 30 51.
• Vendo fotocopiadora Ricoh , seminova. Moi barata. Teléfonos (981) 61
49 77 e 29 1O 18.
• 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
moi asequíbel, con facilidades de pago.
Perguntar por Lalo no (981) 15 26 27.
• 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.+
• Desexo empezar amizade por carta.
Gosto da música clásica, o bolero , o
baile, a praia, o cinema e e coitar a onda curta. Escreber a Ludivina Valdés
Aymerich: PO Box 311 O. Habana 3.
l 0300 Ciudad Habana. Cuba. t

Teatro
máis a Pujalte, tran fónnan e en monxa para interpretar o texto de Picallo e
as canción dos irmán Pérez e Car! s
Santiago. Entrada l .000 ptas., o Mércores hai prezo e pecial para e. Ludantes de 500 pta.

Commedia, un x guete
para Goldoni
~ compañia Ollomoltranvia actua na
aula de cultura Caixa Galiza en Santiago, do 1O ao 15 de Marzo ás 20,30 h.

Nin me abandonarás
nunca
O Centro Dramático Galego pon en
cena a obra de Xosé Posada Curros, do
17 ao 19, no centro cultural Caixavigo.Os dias 17 e 18 ás 10 da noite, e o
19 ás 20,30 h.
·

Q:) escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.

¿~licita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.

EnviaR o importe total en sélos de correos
.
P.V. P. 200 PTA UNIDADE

Ah, ah, ah

La Boheme

Os días 10, 11 e 13, ás 20,30 h. no
Teatro Principal de Pontevedra, a
función do Luns 13 é en solidariedade co~ alunos de Belas Artes de Pontevedra, compañia de títeres Tanxarina pon en cena o seu espectáculo
Ah, ah, ah, estamos monstros de risa.
Tamén actuan o Yenres 17 e o Sábado 18 en sesións nocturnas no Café
do Real de Moaña.

Pola Ópera Nacional de Ucránia, os
días 1O e 12 de Marzo no centro cultural Caixavigo. Tamén poñen en cena
Nabucco o Sábado 11 en Lugo.

a

...

No cuarto consentido

Por Ancoradouro o Xoves 9 de Marzo ás 20 h., no auditório de Caixa Galiza (praza de Santa Maria) en Lugo.

Ámen

Copenhague

A Compañia de Maria representa a
sua obra máis recente do 7 ao 18 de
Marzo, ás 10,30 da noite; na sala NASA de Santiago. A Compañia de Maria· segue con espectáculos de cabaret
e variedades. Con Ámen a Bouzas e

Uvegá Teatro pon en cena Copenhague (premiada no certame Alvaro
Cunqueiro suprimido hai pouco) de
X,osé Cid Cabido e Andrés A. Vila. Do
7 ao 19 de Marzo no Auditório Cidade
de Vigo.+

axenda
Exposicións
Villar Prieto

Fotografias sobre Lisboa de X. Marra
no pub Goleta (rua Monforte) de Lugo. Até finais de Marzo.

Expón acuarelas do 7 ao 20 de Marzo
na sala de arte Caixavigo. Abre laborábeis de 18,30 a 21,30 h., e festivos de
12 a 14,30 h.

Nixéria

Dous pintores
uruguaios

O Auditório de Galiza acolle unha
mostra de arte nixeriana formada por
pezas da colección Azar.

Miguel Herrera e Francisco Peralta.
Obra na Casa de Galiza en Madrid, até
~ o 25 de Marzo. Abre de 10 a 14 e de
16 a 20 h., festivos só de mañá. (91)
595 42 OO.

O home morreu ... asasinado
Antonio Carrera expón os seus lenzos de grande formato e cargados de
matéria na ga leria Bacelos de Vigo.
Até o 28 de Marzo.

Retratos
Mónica Castuera, expón Retratos de
xente novaaté finais de Marzo na Biblioteca Nova 33 (Santiago).

Saúl Otero
Cadros até final de Marzo, na Sá do
Penal en Santiago.

Fogo
Esmaltes de Julia Ares, na Casa de
Gal iza en Madrid até o 30 de . Marzo.
Horário: de 10 a 14 e de 16 a 20 h.,
festivos só de mañá. (91) 595 42 OO.

Voila la femme
O Ateneo Santa Cecília de Marin organi za co gallo do Dia da Muller Traballadora, outra edició n da mostra Voila la femme con obra de Begoña Paz,
Maite Fontán, Toia Suárez, Alícia
Suárez e María Alejos. Abre até o
Domingo 12de 11 a13ede 18 a21 h.
de Luns a Venre . Domingo e festivo de 12 a 14 h.

Con papeis segredos
Obra de Sebas Anxo no café Rua Nova (Santiago) .

Mo Ira antolóxica na ala do Teatro
Principal de Ouren e.

Itínere
camiño e amiñante
A mo tra colectiva de mái de trinta arti tas maiomente europeu que e tá aberla no Centro GaJego de Arte Contemporánea, ampliou o prazo de peche até o 30
de Marzo. Pódense concenar vi iras para
grupo no (981) 57 68 76 e 57 68 78.

Teatro

·

EN LISBOA:

Náo ha nada que se coma? de Francisco Pestana, interpretada po_r Estrela
Novais, Joao Ricardo, Carla Carvalho,
Marco Horácio e Raquel Seixas, no Teatro Cinearte (07-351-1-395 53 60). A
pulga tras da orelha de Georges Fey
Deau. encenificación de Joao Mota,
con Femando Gómes, Eisa Galvao e
Cucha Carvalheiro, até Xuñó no Comuna (07-351 - 1~727 18 18). O triunfo do
inverno de 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 Natália Luiza. Até o 2 de
Abril no Teatro Nacional D. Maria II
(07-351-1 -347 22 46). Ode poética con
textos de Cam6es, Pessoa, Florbela Espanca, Cesário Verde, Bocage, Álvaro
Campos e Antero de Quental entre outros. Dirixida por Nuno Miguel Henríques, e interpretada por el mesmo e
máis Victor,Sousa e Claudia Negrao.
Até o 13 de Xuño no Teatro ABC (07351-1-452 59 89). Ao longo, ao longo
da longa rua de Wolfgang Borchert,
con interpretación de Joao _Jorge. Até

Caxigueiro

Láminas de Castelao
A asociación de a/cólicos rehabilitados
Dá ise paso, enmarcou no seu curso de
marqueteria trinta cópias de cadros de
Castelao que expón até o 15 de Marzo
na Casa da cultura do Concello de Bueu.

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

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

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

Terra, man e lume

Durante o mes de Marzo no Café Liceum do Porriño. A mo tra é repre entativa das propo tas artí ticas cubanas,
cunha grande variedade en canto a temas e técnicas entre o criadore . Comprende autore primitivi ta , figurativos,
ab "tracto . pero todos co obxectivo comun de repre entar a realidade dun povo cunha cultura afro-latina. Os artistas,
agrupado no taller cultural Luis Díaz
Oduardo de Santiago de Cuba e o com:
ple artístico El Batey en Mella, xa realizaron xpo ición en Alemaña, FranHungría, ltália, etc. O Café Liceum
expón ag ra o que queda da mo tra que
1 va un bo tempo de xira pala Galiza
baixo o título De C11ha a Cali:a. Participan ncla o arti ta : Israel Tamayo,
Berto Luí Ruano rtega, Alberto
Lescay, Jo é eoane, Jorge Knight,
Jorge Lui Chávez e Grettel Arrati.

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 pezas de barro de uso comun hai méio
século. A mostra fai un estudo histórico dos principais centros oleiros galegas: 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 Fernández, fará demostracións de traballo co
tomo. Visitas con monitor e unidade didáctica para centros de ensino
no (986) 20 49 48 . +

'ª·

No pub Sá do Penal de Santiago expón Saul Otero.

Don Quixote
Polo Ballet de San Petersburgo de
Boris Eifmañ. O Mércores 15 de
Marzo no centro cultural Caixavigo.

Prometheus Dance
A compañia de Massachusets Promethéus Dance apresenta duas coreografias na sala Galán de Santiago baixo a
dirección de Diane Arvanites. A primeira pódese ver do 13 ao 15, e a segunda do 16 ao 17, todas as sesióas ás
9,30 da noite. Amais das rep_resentacións a compañia impartirá un curso
de danza do 6 ao 1O de Marzo na sala
Galán. Maior información no (981) 58
51 66/5&51 21.•

Música
O Grand Combo
do Malecón

Yellow Pixoliñas
O Venres 17 no Ca.rite! de Ourense.

O Xoves 23 ás 11 da noite na NASA
de Santiago. Entrada 800 pta ., 500
pta. para e tudantes. Tre cantantes,
unha potente sección de vento e un
· grupo de percusión, dirixidos por
Marcos Valcárcel, levan a sa lsa a
Santiago:

Los Flechados
O Sábado 18 no Caritel (Ourense), o
Xoves 30 no Número K de Santiago, e
o Venres 31 no Praia Clube da ·Coruña.

Covers
O Venres 24 na Caritel (Ourense).

Leilia
O Sábado 18 de Marzo ás 11,30 da
noite no Café Liceum do Porriño. Leilia é un grupo de música tradicion al
galega que realiza un traballo de campo buscando persoas que ainda lembren os será ns, as fias, as noites de
reis, etc. Entrada 600 pta. antecipada e
800 pta. na billeteira.

Vigo
en Vivo

Dulce Pontes

O Sábado 11 ás 10 da naire no Café
Liceum do Porriño, actua o grupo de
folkrock Nordés, para apresentar o
seu ·disco Cruz de Pedra . Entrada de
balde.

A final do concurso de pop-rock organizado pala Casa da Xuventude de Vigo terá lugar o Xoves 16 ás· 1O da noite no Nova Olíf!1pia.

Nordés

Actua o Venres 24 ás 8,30 do serán no
centro cultural Caixavigo.
O grupo de folkrock Nordés.

Sex Museum
O Xoves 9 no Número K de Santiago,
Venres 10 no Praia Clube da Coruña, e
Sábado 11 na sala Caritel de O urense.

..

EN LISBOA:

Cinema

Mostra permanente no terceiro andar
da Casa das Artes de Vigo. De 10 a 12
e de 15,30 a 17 h.

Yo oy
de Mella Compay

No PORTO:
Marionetas: do feito ao sentido, até
o 26 de Marzo na Fundaºªº Serralves
(07-351-2-617 51 24).

Danza

Colección Laxeiro

O ceramisrn de Mondoñedo expón os
seus traballos máis recentes na galeria
Pardo Bazán da Coruña. Pecha o 24 de
Marzo.

Ex osicións

Nao há nada que se coma?

Fotografías de Jean Bescós en Caixa
Galícia en Lugo.

José Antonio Carrera expón na Galería
Bacelos de Vigo.

final de Marzo no Palco-Oriental (07351-1-868 69 97). Moliére de Mikhail
Bulgakov, pala compañia do Teatro de
Almada, no Complexo Nimbus de Cacilnas, até finais de Febreiro. Duas
qu~ntes e boas, espectáculo de revista
polo Teatro de Anima<;:ao de Setúbal,
no Fórum Luísa Todi de Setúbal. Náó
se paga! Náo se paga! de Dario Fo,
pola Compañia de Teatro de Sintra, no
Teatro Carlos Manuel (Sintra).

Pedro Casqueiro as pinturas máis recentes na galería Módulo (07-351-1388 55 70), até o 28 de Marzo. Bernard Plossu; fotografias na Fundaºªº
Gulbenkian (07-351-1-793 51 31). Paneis de azulejos de Menez, Pedro
Proenc;a, Júlio Poinar e Jorge Martins, até o 31 de Marzo na galeria Ratton (07-351-1-346 09 48) . 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 Macau. Até Setembro no Palácio Nacional de
Queluz (07-351-1-435 00 39).
Cinco exposic;óes do Brasil: O
Brasil dos Viajantes, Lúcio
Costa (arquitectura), Ruy Ohtake, Mário Cravo Neto (fotografia) e Colecc;áo Pirelli-Masp
(pintura) , até o 2 de Abril no
Centro cultural Belém (07-35 1-1301 96 06). Domingos Rego
acrílicos de figuras humanas, até
o 11 de Marzo na galena Palmira
de Suso (07-351-1-342 72 42).
Fado: Vozes e sombras no Museu de Etnologia (07-351-1-301
52 64), até o 26 de Marzo. Urna
residencia aristocrática do romanticismo, até finais de Marzo
no Palácio Nacional da Pena (07351-1-923 02 27).•

Du noir au blanc

mando d 1 Pretti

] orge Ca tillo

31

Portugal

En Lisboa

Expón fotografía na ala do Peirao
de Vigo. Até o 31 de Marzo de 17 a
2 1,30 h.
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Zenzar ·

Extremo duro

Dr. Hello

O Sábado 11 no bar Non Sei, en Silva
(Cerdeda).

O Xoves 16 no Número K (Santiago), e
o Sábado 18 Ílo Praia Clube da Coruña.

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

i

. Orlando
O Mércores 15 de Marzo, ás 20,15 e ás
22,15 h., na sala de Caja Madrid en
Pontevedra. O filme ven encadrado no
·Mes (1diq1do · á muller do Cine clube
Pontevedra que tamén inclue os títulos
Go fish (o Mércores 22) e máis Cumbres borrascosas (o Mércores 29).

Sweetie
O Mércores 15 ás 20,30 h., no auditório do concello de Vigo: o cine clube
Lumiere pasa o filme Sweetie (Austrália, 1990) de Jane Campion. Entrada 300 pta.

•

Mulleres e cinema .
O Cine clube Lumiere proxecta unha
série de curtametraxes realizadas por
mulleres co gallo do Dia da Muller Traballadora. Para o que queda de mes pó~
dense ver dous curtos de 5 minutos feí tos en Madrid e Barcelona, e máis unha
mediametraxe (60') cubana. Os pases
son os Mércores no auditório do concello de Vigo antes do pase da habitual
película do cine clube. O Mércores 15
ás 20,30 h: Raquel (5') de Ona Planas
(Barcelona). Mércores 22 ás 20,30 h: O
crepúsculo das mómias (14') de Teresa Nieto (Madrid). Mércores 29, o pase
é ás 20 h., por tratarse dunha mediametrax e: Tras o adiós (60') da cubana
Cristina González. Maior información
no Cine clube Lumiere: (986) 22 09 10.

A crise
O Luns 13 ás 20,30 h. , no auditório do
concello de V_igo, Alianza Francesa a
máis o cine clube Lumiere proxectan
en versión orixinal a comédia A crise
de Colirie Serreau .

As alucinacións.
de Ágata
O cine clube Claqueta de Redondela
pasa o Venres 17, o filme As alucinacións de Ágata de Sheila Mclaughlim,
"unha das máis relevantes películas feministas dos últin?OS anos". •

•
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TRES EN RAIA

O grupo indíxena
durante unha
das suas actuacións
na rua vig.uesa do Príncipe.

'A ·guerra
co Peru
non ten
nada
que ver
connosco'

Coplas
• XOSÉ A. GACIÑO

e

lndíxenas ecuatorianos
de ruada por Galiza
'N

• PRIMITIVO CARBAJO

unca ouvimos falar deses lugares
que agora din que .conquistan un
exército ou outro. Non é unha
guerra nasa. De feito é unha guerra argallada por estranxeiros: tanto Fujimori como
Durán Ballén son estranxeiros nos países
que governan". José López Perugueche,
que asume as funcións de voceiro do grupo, móstrase dubitativo diante dunha
cuestión que, segundo entende, debería
chegar á freba do seu patriotismo, "mais a
nasa identificación patriótica con esa guerra faise moi difícil, imposíbel", remata como pedindo desculpas.

<

quen mellar sabe dividi.r. Pero nese contexto, ninguén regatea merecimento$ aos
otavalos como elite do indixenismo. Pola
sua habilidade téxtil, que lles verí dos
tempos da Colónia (os obrajes), e polo
éxito da comercialización mundial dos
seus tapices, que aportan un dos principais rubros da exportación ecuator~ana.

mesmo se densifica o labirinto racial
ecuatoriano: hai quechuas e tamén aymaras (xe.néricos andinos ambos os
dous, que nunca depuxeron a máis antiga das .rivalidades indíxenas), e negros
oriúndos do Congo ou do Camerun, descendentes os uns dos mitimaes (traslados de povoacións inteiras desde lugares
remotos que praticaban os incas para
afianzaren a sua dominación en novas
territórios) e, os outros, das remesas de
escravos africanos que traballaron as fa. cendas xesuítas do val de El Chota.

López Perugueche rematou o segundo
curso . de Enxeñaria Téxtil na Universidade Tecnolóxica de lbarra, apresentou un
tapiz seu nun concurso da Casa da Cultura de Quito e gañou como prémio unha
É terra, tamén,. de infinitos microclimas que
viaxe de seis días a Holanda. Foi no ano
permiten o cultivo de aguacates, tanxeri91, e aproveitou para ficar dous anos por
nas, caña, uva trigo, uvas, flores, papas ...
Europa: Bélxica, Suíza, ltália, Franza e
millo sempre. "Vin sementar, labourar e faEste grupo de sete índios está a percoEspaña. Axiña trabou contacto con outros
cer a colleita no mesmo dia nun mesmo sírrer as cidades galegas como un comanotavalos que o introduciron nas redes que
do musical andino. "Non·somos esmolancomercializan as suas mercadorias, sal- . tio", constataba abraiado La Condomine
tes", di López Peruguech.e con orgullo.
cando foi debuxar a liña do Ecuador. Amatando de país en país para participaren
"Facémolo máis ca nada porque nos gas- . en feiras internacionais de artesanía (forñece ás seis en ponto da mañá e deica
ta e para que coñezan a nosa música.
que o sol se agacha, ás seis en ponto da
nécense das suas próprias familias ou
tarde, sucédense as catro estacións do
Sacamos algun diñeiro para gastos, pero
clans) ou meramente para trampear coa~
non _vivimos diso". Viven, sobretodo, da
ano: o paraugas serve de parasol despois
visas trimestrais que obteñen a cada, enartesania que venden na tempada do ve- . tre tapices enxebres e grupos ocasionais
que a nube descarrega. Multitude de parrán e pola que o seu pavo, os otavalos, · de folk andino. "Voltei ao Ecuador no 93,
celas escalan até os cúmios dos cerros, na
son coñecidos en médio mundo. "En reaprocura do último palmo de terra fértil entre
por pouco tempo. O ano pasado descolidade deberiamonos chamar atahualpas,
os 2.500 e os 4.000 metros de altitude, enbrimos Portugal, fornes os primeiros en
mellar que otavalos".
tre as nubes, case que nunha verticalidade
chegar e ternos aí moitas expectativas coimposíbel que fai pensar se serán hoxe en
merciais e musicais. Levamos un ano en. Atahualpas (por seren fieis ao derradeiro
dia o sucedáneo d_o huasipungo que contre a Galiza e Portugal. Moi ben. Ainda
emperador inca na sua conquista do
tou Jorge lcaza: Nucanchic huasipungol,
que eu hei de voltar a rematar a miña caEcuador, denantes de a hoste pizarrista
berraron os índios o seu direito á terra en
rreira: ainde me quedan tres anos".
rematar con todo aquilo) ou otavalos, repropriedade, e se cadra conseguírona alpresentan en calquer caso a elite indíxeguns sobreviventes nesas altitudes de verNeste grupo estábel de sete membros de
na do Ecuador. Aí cabe o complexo racial
tixe ás que tiveron que fuxir.
20 a 30 anos -López Perugueche é o
máis intenso do mundo. Nunha extensión
maior- non fica claro· que prevalece, se
que non acada a metade da española,
En Otavalo, a sua patria chica, e no resto .
a sua devoción pala músiqa ou polo coaséntanse ,case que 700 grupos étnicos
do Ecuador, elHs van. de uniforme. Visten
mércio téxtil. Ninguén, iso si, suporta Manun total de nove millóns de ecuatorianos.
escrupulosamente de branca baixo chadrid, "vindo de onde vimos. Por iso nos
Trátase dun puzzle rico e fatal, xa que as
péu negro e ponchos azúis ou negros.
gesta a Galiza". Veñen dunhas paisaxes
diferéncias e rivalidades étnicas e raciais,
Non cortan a cabeleira desde que nacen:
que ben poderian ilustrar contos de fanas que se fozou durante séculas con indas, ·con. lagoas e volcáns de natureza
fana trenza. O exército respéitallo no
tencións abando perversas, ainda persistempo de mili, como que vistan as· suas
naTf. A sua província,c lmbadura, ao Norte
ten até extremos ás veces grotescos: Lo
roupas tradicionais cando saen do cuarde Quito, partida pala liña equinoccial,
que no tiene de inga, tiene de mandinga é
tel á rua ou que non quiten o chapéu
tradúcese como "terra dos lagos". O máis
refrán suspicaz que repiten ainda no
cando sana o hino nacional. Son conchocante é o Yaguarcocha, que quer diEcuador. O mestizo abáixase diante do
cer "mar de sangue". Di a lenda que muquistas recentes. Unha deferéncia oficial
branca creoulo ao tempo que abata ao
dou a sua cor en vermella polo sangue
que compensa o seu xeneroso aporte de
negro ou ao índio; o índio da selva vai no
divisas ao Tesauro Público. López Peruvertido na feroz represión que desatou
último posta do escalafón social.
gueche e compaña recoñecen o priviléxio
Huayna Cápac (o pai de Atahualpa) conde seren otavalos. Pero, calados e humiltra os caranquis. Agora o seu perímetro
des, non esquecen a sua identidade priestá asfaltado por unha excéntrica pista
lntelectuais e sociológos levan décadas
mordial de índios. Góstalles Galiza e, na
matinando sobre modelos de integración
de estradas de alta velocidade ...
lembranza da sua terra, van oferecendo
que aglutinen esta sociedade tan polimorpolas ruas unha música de igual afirmafa nun proxecto estatal comun. Non seMais os prodíxios desa terra son moitos
mella doado. O branca demonstra que é
outros. Os otavalos non están sós. Aí · ción universal que os seus tapices.+

hovia a cachón nos telexornais,
á canta do impresentábel culebrón da fuga e resurrección de
Luis Roldán, e ali estaba Antón Reixa,
nun programa da TVE , a debater sobre a chamada "canción española" -é
dicer, a copla andaluza, reconvertida
en folclore peninsular hexemónico-,
sobre a sua vixéncia e sobre o seu
ominoso pasado de servizos franquistas. Velaba Belloch as suas armas
dialécticas, na véspera do seu enfrentamento parlamentar cunha oposición
ansiosa de ver ao superministro contra as cordas, mentres o galega "resentido", só e imcomprendido entre
unha maioria abrumadora de centralistas conscientes ou inconscientes,
mantiña o tipo racionalmente provocador diante , por exemplo, dun castizo
Rodríguez de la Borbolla -ex presidente da Xunta andaluza, agora camiño da alcaldía de Sevilla-, que defendia a copla apelando ás suas raíces populares, máis profundas que a
sua conxuntural manipulación polo
aparato "cultural" do franquismo .
As mellares coplas -as clásicas dos
olios verdes , tatuaxes, ben pagás ,
zarzamoras e tantas outras- reflectirorr a realidade sórdida dunha Andalucía precapitalista, or.ide os "señori tos" mercaban e prostituían as voces
e os carpos da miséria (e despois
pretendían convertelos nas eséncias
da sua pátria particular) . Eran outros
tempos, sen dúbida, e xa non se fan
coplas coma aquelas . Pero, unha vez
visto ao Roldán rodando de man en
man , como a falsa moeda doutra copla, non pode un resistirse a considerar que non adiantamos moito, ainda
que agora as sordidezas se transmiten por fax .+

VOLVER AO REGO
on é que o PSOE -.-aqueles
que hai só tres anos temian
morrer de éxito- non mereza
as trabadas e mwdeduras que está a
sofrer. O estraño é que non lle critiquen o derroche do ano olímpico, o
record euro.peo de parados, a pervivéncia da guerra do Norte, o pacto
coa banca (Boyer e Solchaga proviñan dela) ...

N

O PSOE vai cair porque lle faltaba un
cruño a un documento laosiano.
Cuestión de pólizas.- Ben se ve que
estas acometidas son causa da direita. Esa· deireita que mantén limpo como unha patena o despacho matutino e palas tardes mexa na piscina
sen se notar.+

