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PP ·e..PSOE restrinxen a participación cidadá e reducen ao mínimo.o número de plenos .

Grave retroceso democrático
nos concellos

.

A celebración dos plenos ordinários só cada tres meses, a proibición de entrar aos cidadáns no salón onde se
celebran, caso de -Vigo, e mesmo a supresión das comisións informativas nalguns concellos menores articulan
un marco de retroceso democrático na administración local, promovido desde os dous grandes partidos estatais.

ES PE C 1 AL·
DIADA PÁTRIA

O nacionalismo
convoca
aos sectores
en crise a participar
no 25 de Xullo
+ (Páx. 7) +

Ainda que o pasaporte europeu ·e o carné de
identidade español.
non o recoñezan, má1i a que durante 40
anos a escóla adoutrinase aos nenos e nenas na existéricia dun- ·
ha única e indivisíbel
nación españ-ola, pésie a que o castellano
campee fachendeiro
·. pOIOS 'meiOS de COmU..; O Cauto, Ourense.
MANUELSENDÓN
nicación como se a
autonomia non fose máis que un anúncio, por máis que o taboleíro de yankee mercería que ventou
Curros se impoña, Galiza e os galegas existen como povó no mundo. Nas páxinas especiais que se
oferecen neste número, co gallo do Día da Páiría, amósanse algunhas das claves da identidade
e d,iferéncia dos galegos, ao traverso da ·pluma d~ ·autores próprio e al leos ao longo da história.

Cada comarca un país

Os dominicanos de Camposancos

GUÍA DE ESPACIOS
NA11JRAIS ·
DEGAIJCIA
, l. González, R. Femández,
R. SalVado'res
Descrición de 48 espacios naturais
galegas, con fotografías, debuxos e
mapas 9e detalle. Atención especial á
súa flora, fauna e vexetación, así como.ó
seu estado de conservación. ·

* .......

*

- - - - - - • (Páx. 14 e 15) • -

--'------

As limpadoras da Escola Naval detidás para que

non as vise o Rei

·

- - - - - - - • (Páx. 16) • - - - - " - - - - - -

A UE mellora a conservo marroquina a cámbio dos
caladoiros ·
- - - - - - - • (Páx. 17) • - - - - - - -

Unánime condea ao concello da Coruña pola sua
renúncia a organizar o Prémio Blanco Amor

"
- - - - - - - • (Páx. 21) + - - - - - - -
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Santiago, capital europea de qué?
• (Páx.24) •

A UE permite a capitalización
nun 60%
dos estaleiros alemáns,
frente ao 12% dos galegas

O Cúmio
Hispano-Alemán
confirma unha axuda
millonária
aos estaleiros
da antiga ROA
• (Páx. 4) •

Xosé M. Beiras:
'O BNG vai recuperar
o traballo fóra
das institucións'
+ (Páx. 8 e 9) +

O recorte
dos fondos
reservados provoca
arrepentimentos
no caso GAL
• (Páx. 13) •

Etelvino Blanco:
'Os asilos de Benigno
Moure forman
o segundo grupo
.empresarial
de Ourense'
+ (Páx. 10)

En Vigo restrinxen ~ participación cidadá e na Coruña limítase
o campo de actuación á oposición

PP e PSOE preh!ncten que os seus
al,c aldes ,escapen ao control da.oposición
CARME VIDAL-A. EIRÉ

O Partido Popular puxo en marcha en toda Galiza a sua política, ensaiada no Parlamento, de impedir o máis posíbel a
participación da oposición e furtarlle tanto a participaciófl como os debates abs cidadáns. O PSOE ten dous xeitos,
segundo governe ou non cos nacionalistas. No primefro caso, os concellos funcionan con transparéncia, no segundo
seguen a fórmula dos populares. O concello máis.·significativo é o da Coruña no que s6 se van celebrar plenos ordiánrios
·
cada tres meses.
Cando o novo ~egulamento do
. Concello da Coruña se peña en
marcha os grupos da oposición
só poderán introducir pontos da
arde do dia unha vez cada tres
meses e, ainda asi, . con límites
nas propostas. Oeste x~ito o rexedor Francisco Vázquez vai eliminar o carácter extraordinário
da via de urxéncia para convertela en norma de funcionamento
ordinária do governo munic[pal:
os plenos ordinários convocaranse cada tres meses e, se fai
falta, convocarán reunións extraordinárias nas que a oposición non pode plantear nen mocións, roges ou perguntas.
As comisións seguirán o mesmo
réxime de reunións que os plenos e até restrinxirán o número
de participantes nas comisións
de governo. Nas suas mans
quedarán os grandes temas· da
cidade, e estará composta polo
alcalde e tres persoas máis.
Para o voceiro do BNG, Henrique Tello, "a entrada do BNG
na corporación coruñesa é o
motivo fundamental do cámbio
da atitude formal por parte do
PSOE que vai propiciar unha atitude máis oscurantista". Tello
critica que o novo regulamento
suprima ''todo o que fai referéncia á participación cidadana". O
BNG tomou a decisión de realizar unha campaña de concienciación social para que se introduzan emendas que posibiliten a
ANXO IGLESIAS
Pérez móstrase autoritário incl~so cos membros do seu governo.
preséncia veciñal na política do
concello, ademsis de estudar a
~ apresentación dun recurso desbaixen as cotas de participacomeza a ollarse tamén na atiCor.uña ten moi pouco que vér
tros, non pudo proceder á sua
de o ponto de vista legal. O votude do alcalde Manuel Pérez
identificación. "Manuel Pérez
co talante dos socialistas "pasto
ción acadadas, aunciando xa
ceiro coruñés do BNG consideque non vai acatar a disposipretende seguir en Vigo o
que é un xeito moi particular
que despois de afirmar que
ra, ademais, que "se limita o
non ia permitir que o concello
exemplo implantado por Franque ten de goverción de identifiaceso á información apresentann ar Paco Vázcisco Vázquez na Coruña, pero,
carse para ende Vigo "sexa o manifestódrodo temas esenciais pala via de , de momento, irnos _gañando
mo", négase a receber ao moquez".
trar nos plenos.
urxéncia sen que a oposición se
entrada
nós", afirma Lois Pérez Castrivemento cidadán e só o fai
poida. inteirar con antecipación
llo, voceiro do BNG vigués. PaCastrillo conside·Desde o movicando hai movilizacións polo
do BNG na
deles, como está a suceder coa
la sua banda desde o PSOE
ra que o regulameio. "Ainda que aparece tomento veciñal
afirmase que o exemplo de A
ordenanza municipal de tráfico
mento de particidos
os dias con fotos recibindo
considérase
que
corporación
ou as novas contratacións do
pación cidadana
a xente, esa é unha mera ilua identificación
concello, que nada teñen que
sión informativa, na realidade
aprobado pola
para entrar na
coruñesa o
ver coa urxéncia apremiante".
só recebe ás forzas vivas,
anterior corporacasa consistorial,
motivo
mentres que para aqueles que
ción municipal
tendo que indicar
A Coruña como exemplo
teñen que solucionar os procos usos e costuas dependéncias
fundamental do ás que se acode, blemas son os concelleiros demes ·que se adeCarlos Príncipe e Lois Pérez
legados os que teñen que lidar
queriron neses ·
é un xeito de
cámbio da
Castrillo, voceiros dos grupos
cos viciños. Ao final, Pérez vai
catro anos, escontrolar aos cifacer como .Paco Vázquez, covigueses na oposición, encabetanlle a impedir
dadáns, "de intiatitude formal
zaron un.ha peculiar manifestamo ten maioria non sequer vai
ao PP, rebaixar o
midalos para que
.por parte do
ción ao comezo do pleno celeasistir aos plenos", afirma Lois
índice de particinon acedan aos
brado o 18 de Xullo. A infausta
pación cidadana
Castrillo.
grupos municiPSOE"
data non era o motivo, senón a
a onde lle conp'ais da oposiOutras das críticas que os nadecisión do governo municipal
vén. Así, no últiposta que
(Henrique Tello, ción",
vigués de que se identificasen
mo pleno ainda
cionalistas lle tan ao PP vigués
coa toma de filiaé a nova organización do depar, todas aquelas persoas que preinterviu un repreción quedaria
BNG)
tendan asistir aos plenos, asi
sentante de Baconstatando as
tamento de Tráfico, co nomeacomo ás dependéncias municirelacións polítirreras no ponto
mento do militar Montero Escripais. Castrillo e Principe foron
·cas de cada
onde se debatía
g as como responsábel. a priseguidos polos restantes conquen.
meira medida foi a de aumentar
o futuro desta
celleiros e público en xeneral.
a cuantia das multas e privatizar
factoria naval. A
como a policia municipal ainda
Federación Veciñal tamén está
Para a oposición viguesa o reo seu cobro, facéndoo pola via
Xerardo Estévez non quere que a oponon distinguía entre uns e ousición entre no Consórcio. A IGLESIAS _ , Ja pr~SÍQl'Jª[ para _
que ,í,lQn, se recorte na part~cipa?i.ó,n ~¡~~~ª~~ ..:.: }~~.~~u.~i.v~. _.. ' :.: .- _
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------'----------r-----------presÉ)ncia o grupo do governo.
A oposición reclama u_nha reprebuas son as causas que están · sentación proporcional. Desde o
PSOE séguese a defender unien xogo na tendéncia presidencam·e nte a sua
cialista que lle
preséncia e, coestán a imprimir
mo Estévez está
aos concellos PP
a governar en mie PSOE (este úl- Príncipe e
noría, esta disputimo ' foi que
ta está a impedir
aprobou a lei que
Pérez Castrillo
outros acordes
da enormes faencabezaron
como as dedicacultades ao alcións exclusivas
calde): por unha
unha peculiar
ou a eleición de
banda a participación cidadana
manifestación ao person.al de cone, pala outra, o
fianza. Polo. de
control dos foncome~6 do pleno agora ao úni,co
dos e recursos
acorde que se
celebrado en
chegou no concemunicipais. Esta
abriga da opos.i_.
11 o compostelano
Vigo o 18 de
ción de supervifoi a criar unha
Comisión de Sesar o erário públiXullo pala
co é o que leva
guimento do Condecisión do PP
que en Compossórcio, pero a
tela o enfrentaoposición
xa
de identificar as anunciou que esm en to entre a
oposición (PP e
to non lles impeasistentes aos
diría seguir reclaBNG) co governo
socialista se esmando a presénPlenos.
cia no Consórcio.
tabe l eza preferentemente na
participación no
En Lugo o PP suConsórcio. O alpri mi u o regulacalde Xerardo
mento de funcionamento interno,
Estévez está emdenunciado durante a pasada .
perrechado en que, neste orgalexislatura pola oposición como
nismo que move máis de 30 mil
moi restrictivo. Agora pretenmillóns de pesetas e no que esden elaborar un novo, pois o
tán representadas as tres amiPP canta agora con maioria abnistracións (local, autonómica e
soluta.+
central), polo concello só teña

A capacidade de control
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.O PPveta
a concelleiros 'nacionalistas
"A alternativa-do PP é botarnos
·fóra dos concellos". Con estas
palabra$ descrebe Antón Sánchez Rivera, a situación que se
está a vivir en moitos concellos.
O coordenador da política municip~.I do BNG en Ourense explica e$ta afirmación que se poderia considerar maximalista~
"en moitos casos como Paderne, Barbadás, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, Páramo, Xermade, Paradela, Samas .. ., só crian a única comisión preceptiva, a Especial de
Cantas. Só se van celebrar coni isión s informátivas unha vez
ao mes e plenos cada tres meses. lsto significa que aqueles
que non formen parte da comisión de governo non van ter acceso á documentación municipal, saber o que está a pasar
no concello. Na prática esta atitude impídeche a participación,
a oposición". Sánchez Rivera
calificou esta atitude como "ditatorial, absolutista e totalitária".
Ademais destas, o PP está
adoitar outras medidas contra
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Francisco Vázquez sauda a Henrique Tello o dla da toma de posesión dos munfclpes coruñeses. As aparlénclas enganan, Vázquez non soporta a oposición do BNG.
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A direita _prete.nde governar sen oposición.
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os concelleiros nacionalistas,
por primeira vez se elexiron
tales como o non recoñeciníendeocráticamente os alcaldes
to -de que un só concelleiro é
pedáneos, ou Castroverde, onquen de formar grupo municide nos plenos extraordinários
pal, negarlles a entrada ás cose incluirán as propostas da
misións informatioposición". Desvas, cando legalde o BNG consimente cada grudérase. "que unpo que acada a En v.ários
ha das grandes
representación
diferéncias entre
concellos o PP a nasa formaten direito· a estar
ción e as deen todas as comiimpuxo un
mais é que nós
sións e órganos
apostamos
do concello.
reglamento polo didamente deciExemplos destas
pala
últimas actuaparticipación cique aqueles
cións serian os
d adá e pala
que non formen transparéncia
de Páramo ou
na xestión".
Xermade.

· parte

Neutros conceA política do PP
da comisión
llos, ademais de·
e PSOE tamén
varia- á hora de
'celebrar os plede gove·rno
fixar _as retribunos cada tres
non van ter
meses, póñenos
cións ec.onómia horas intemcas dos edís. Asi
acceso
pestivas para que
en Noia o PP,
non poda asistir o
documentación que rebaixara o
público, como na
ano pasado ao
municipal.
Guarda, os días
alcalde de AG o
laborábeis ás nosoldo ao mínimo,
va da mañán.
agora non tivo
Desde a Óficina
reparos en au~
de Política Muni. mentarllos e cincipal do BNG afírco veces, desmase que "esta política do PP
pois de ter decidido facelo en cito. Pero un dos casos máis cho· xa non é nova, con concellos
cantes é o de Chantada, dn·de
nos que en catre anos só se
PP e PSOE se uniron para imcelebraron un pleno ordinário, e
senténcias condenatórias. Agopedir non só a asignación de
ra, ante o aumento da presén- _ nengun emolumento aó alcalde,
cía nacionalista, con represensenón tampouco á comisión de
tación en moitos concellos por
governo. A explicación dada poprimeira vez, amplían esta polílo voceiro popular, Manuel Varela (militante de EG, PNG e
tica escurantista e totalitaria".
agora PP) foi a de que "ao retriTamén poñen de manifesto que
buir as comisións informativas ehai casos xa flagrantes de ilea asisténcia ao pleno, o gover- ·
galidade como o de Ponteareno xa non ten outro traballo polo
as, onde o alcalde Pepe Castro
lle impide falar aos nacionalisque cobrar". Desde o PSOE, o
seu portavoz Gómez Toxeiro,
tas e se nega a someter a votaafirmou que "este concello non
ción as suas pr'opostas.
vai estar dirixido polo governo,
Desde o BNG ponse de manisenón tamén pala oposición",
festo o contraste con esta atipara xustlficar a sua negativa,
tude do PP, daqueles concedado que Chantada Nova, non
canta con maioria de concelleillos "onde governamos nós ou
lle damos o apoio ao PSOE" .. ros e non acadou pacto cori ouAsi citan a Mondoñedo, "onde
tras forzas políticas.•

á
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Concellos sen oposición
A agonia do municipalisino galega, así se tityla o
- concellos segundo a afinidade do grupos_governantes
último libro do ex alcalde do Grave, Xaquin Alvarez
no município, nas Deputacións, Xunta ou Governo
central, segundo se encargou de publicitar o PP na
Corbacho, no que o facendista afirma que ainda que a
demanda de bens e servícios locais dos concellos
campaña eleitoral e está a pór agora en marcha.
galegas tende a converxer cos do conxunto do Estado
español, nos seus orzamentos só se contabilizan a
Enfrontada a esta, sitúase a opción democrática que
oferta un proxecto colectivo, tanto local como nacional,
metade dos ingresos que xestionan os municípios
formulado através da fixación de obxectivos
españoles equivalentes en povoación. Esta falta de
económicos, de proposta de convivéncia, de ingresos seria compensada, en parte, con
subvenoións e axudas que teñen custes políticos e
. planeamentos urbanísticos pero tamén dos sectores
productivos e culturais, baseada na conciéncia
económicos para governantes, institucións e cidadáns.
política, na transparéncia e na participación cidadá,
que deberi de discutir, estudar, propoñer e, sobretodo,
No fondo da actual situación latexa unha concepción
debater os proxetos colectivos.
non xa só da política municipal, senón da política no
seu conxunto, como xeito de resolver os problemas
A concepción autoritária rexeita toda participación,
colectivos. A concepción tradicional, a da direita, está
. por antitética cos seus obxectivos, r:ion .xa dos
acentuada na Galiza polo actual caciqui$mO e a
colectivos sociais, senón dos mesmos
herdanza au.toritarista, ·que se fundamenta no mero
representantes eleitos. Este xeito de facer.política
intercámbio de favores individuais e na procura de
non é privativo dos ámetos l9cais, senón que trata de
axudas ou subvencións nas outras administracións.
aplicalo ao conxunto da sua actividade pública. Asi,
podemos ollar como os métodos que· agora o PP está
.
Dentro desta concepción entra claramente a
a pór en marcha en moitos concellos, son unha
corrupción urbanística, a práctica de favores directos
traslación ás cámaras locais·dos que ·~a pt:Jxo err
(en ambos sentidbs),que leva'ás comisións, ·asi como
marcha no Parlamento autonómico.
a criación dunha rede clientelar e, tamén, o apoio aos

Que é o que mudou lago para que agora s.e faga
máis evidente ese rexeitamento do PP, pero tamén
. de parte do PSOE, á transpar:éncia e á
participación política dos cidadáns através dos
partidas· na oposición? O cámbio prodúcese no .
panorama pólitico galega:. O ascenso do BNG
propícia a sua preséncia na maioria dos concellos.
Este feito non teria nada de particular se o Bloque
Nacionalista Galega pudese ser integrado no
sistema tradicional no que as diversas oligarquías
locais, controladoras dos representantes munidpais ·
e relacionadas coas cúpulas partidárias, fose
homogábel, entrase no xogo.
Pero o BNG apresenta como divisa da sua acción
política non xa só a loita contra o poder
estabelecido, cOntra o caciquismo, e aposta pala
transpar{mcia e a participación cidadá. Velaí radica
a diferéncia coas outras formacións políticas e se
explica a teima en situará marxe da vida municipal
aos concelleiros nacinalistas, mesmo por aqueles
alcaldes socialistas con idéntica concepción política
que a direita tradicional.+

ANOSA TERRA
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ACONSTRUCIÓN EUROPEA

Os xefes de Estado só se referiron a G~liza para gabar a sua beleza e representa_tividade

González e Kohl eludiron todo contacto
co povo de Compostela nun cúmio de·trámite
.

.

.

.

• G. LUCA DE TENA

O chanceler Kohl e Felipe
González preferiron eludir .
en Compostela tanto aos
.amigos como aos
adversários políticos e
precintaron con ben
trabadas barreiras policiais
o Cascó Véllo durante
vintecatro horas. A policia
cargou desde a tarde do
martes contra todo agomo
de manifestación. Na
reunión de Mércores, o
cúmio declarouse a pral de
ailla·r aos sérbios de Pale.
Os chefes de Estado escusaron
toda referéncia a problemas internos da UE e só se referiron á Galiza para gabar a sua beleza e representatividade. Kohl, con acento barítono, compuxo unha frase
de estadista: "En Compostela,
Europa fíxose pedra". Despois
dun segundo de silenzo, acrecentou: "Pero non quedou en pedra,
porque durante séculas serveunos de inspiración espiritual".
Un correspondente da rádio alemá en Madrid abria a boca ante
a senténcia contra-reformista do
Chanceler: "Kohl é tan reaccionário que mesmo Lutero lle fica á
esquerda". Outros interpretaban
a frase de Kohl como unha irania
amábel coa que agradecia as
chaves de ouro da cidade, unha
talla do Xacobe e un libro de gravados de Prieto Nespereira, galano de presidente·da Xunta.
Mentres este baile de agasallos
e raposerias eruditas facia rir
polo baixo á precisión dos ho- /
mes de Estado, desde os corredores de Xelmirez deica o adral
do Hospital, duas bandeiras da
policia antidistúrbios repasaban
Compostela contra os protestantes. A primeira, arredor do
Obradoiro e nos acesos á Catedral, recomendaba a turistas
alemás e españois que renunciasen a fotografar aos presidentes ou a recebelos con bandei riñas, conform~ á tradición
de hospitalidade. A segunda, removendo os Fecantos do Ensanche para que non se xuntasen
arriba de vinte persoas. ·

Ruina do Povo Galego ·
Na Praza Vermella, un golpe de
manifestantes puxo en pé unha
saba de catre metros: Mercado
Común Europeo, ruina do Povo
Galega. Os anti-disturbios, que
esperaban aos do naval, fixeron
porque este grupo quedase divi' dido. Ao subiren as voces de
protesta, os axentes reclamaron
identificacións. De a pouco estaban no terceiro degrao: meten..,
do á forza nas furgallas aos indocumentados. Polo delito de
fotografar este tránsito de !apelas desgarradas, porrazos e berros, meteron tamén a Delmi
Álvarez no trullo. Pasado algun
tempo deixárono libre cunha expl icación cínica : as identifica-

ANXO IGLESIAS

O Cúmio de Compostela non tratou nengun problema interno da UE.

cións valen até certo momento.
Na paz de Raxoi, Fraga entregaba a Felipe González tres informes sobre as aspiracións de
Compostela á capitalidade cultural do 2000, e a situación da
agricultura, a pesca e os estaleiros. Remataban aqui, envoltas
no máis rigoroso respeito pola
xerarquia do Estado que tan
metódicamente adoita observar
o presidente da Autonomia, todo
trasvase posíbel entre os problemas do país e o Cúmio.

Na Praza Vermella,
uns m·anifestantes
puxeron unha saba
de catre metros:
Mercado Comun
Europeu, ruina do
Povo Galego

Ainda ca Obradoiro sitiado, Kohl
foi a primeira hora de Mércores á
mente a duas mulleres de idade
Catedral. Un teniente da Policia · que entraban pala porta de PlateNacional cortoulle o paso atléticarias á misa de nove. O Deán be-

rrou que os homes armados non
mandaban na igrexa, o que foi interpretado coma un desafio polo
oficial. Igual que na véspera os
manifestantes, o Deán sentiu como o representante da Lei lle esforzaba as costuras da sotana
para facelo desistir. Un membro
do séquito da Presidéncia correu
a apagar o lume e devólvelle ao
Deán a sua autoridade.
Dentro da Catedral, Kohl quixo
correxir as herexias vaticanistas
da véspera e evitou que o fotografasen no primeiro banco. Ante un Fraga que se encollia de
ombreiros, on xesto de sorpresa
e incomprensión, Kohl saltaba
ao banco número catre. No en-

tanto , a pol icía evitaba que os
das cámaras enxergasen desde
o cruceiro ao Chanceler.
O Cúmio deixou aos cronistas e a
alguns oficiais máis comunicativos de cada equipa estatal na indiferenza. A declaración principal
foi a de declarar que habia que
aillar aos sérbios de Pale de Belgrado. A Kohl escapoulle unha
condena : "alguns paises europeus estarían encantados cunha
Grande Sérbia". A mención á
Franza era máis que evidente pero había unha curiosidade que
proia máis: "Non vai dimitir o señor González despois dos últimos
remendos ao sumário GAL?".
Resposta de González: "Non". •

CIFRAS SEN TRADUCIÓN
G.LT.
O presidente da Xunta leu un fólio de -benvida a Kohl en alemán,
No séquito de Kohl
·pero non tiña traducidas as cjfras 1999 e 2000, o biénio próximo
abraio porque os 20~
de cultura e turismo. Asi que Fraga fixo unha pausa na tradución escrita e recitou en - - - - - - - - - - - - - - - - castellano: mil novecientos novent~ y nue-·
-- · ·
·
~ve e (Jos mil. Os esforzos do secretário xe-_.
~
t · e
ral da Comunicación por- denJostrar .que o
-,
0
Offfi~
xefe sabe alemán, acabaron entre as risas ·p~riódico
dos asistentes.

'Q qutn
··

manexan estas cifras. Confesan o seu
mil empregos industriais de 1976 se evapararan case a metade. Do presidente
da Xunta agardaban un discurso duro,
con especial mención da arrasadeira do
pequeno tecido industrial galega desde o
ingreso na CE, pero foron recebidos por
unha peza de oratória andorrana, de
exaltación do comércio e as virtudes do
turismo ordenado.

tni
sobre as rexións
económicas da UE indica }
que a Gáliza ten O- Produto os economistas que viaxan con Kohl re1nterior Bruto por persoa de
coñecen con orgullo que os estateiros
Mecklenburg .son xa os mellares de
OCUpada un· 35% por baiXO . Europa. Grácias aos votos de España
.
.
. _, . ,,
na Comisión, os alemáns modificaran
da meta COffiUnttana
en Decembro do 93 a Directiva VI 1 para

A anécdota ilustra o paso do chanceler alemán por Compostela. O país ten cultura,
oferta turística, pasado emigrante e pedras
espléndidas. Pero non pode comur:iicar as
suas cifras ao vi$itante que ven falar de cifras. Desde 1989 a economía galega perdeu 156.000 empregos, a un ritmo. de
26.000 por ano. Os dados do quinto informe periódico sobre as rexións económicas
da UE, elaborado pala Comisión Europea,
indica que a Galiza ten o Produto Interior Bruto por persoa ocupada máis baixo de todo o Estado, un 3S por cento por baixo da
meia comunitária.

investiren en Mecklenburg por riba do 9
por cent o das vendas totais. A operación. foi .perfecta se ternos canta de que
outro_s estaleiros da UE amortizaban a sua capacidade no éntanto. Entre eles os galegas, até un 85 por cento da sua ca- · ·
patidade . •
·

de ·xuLLO
DIA DE GALICIA
Galicia traballa na mellora
e modernización das .nosa$ ·
infraestructuras, principal
elemento dinamizador
do desenvolvemento
económico e social.
"
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DIAS
XOSÉ LOIS

• Agricultura
intervén no
Ribeiro propondo
unha candidata
para o Consello .
A Consellaria de
Agricu ltura recoñeceu
implícitamente a sua
responsabilidade ho
control do Consello e da
Denominación de Orixe
do Ribeiro ao propor que
Tareixa Sampedro,
vencellada a Bodegas
Ribera (sobre a que hai
unha denúncia de uso de
contra etiquetas falsas),
sexa unha candidata de
consenso para presidir o
Consello. A Xunta
recupera a _
iniciativa e ven
a asumir que eran
atinadas as críticas
procedentes do Ministério
de Agricultura conforme á
sua desinibición na tutela
da Denominación de
Orixe. Mentres, Caves Fin
de Siglo segue a facer
acusacións de supostas
irregularidades noutras
adegas -esta vez contra

• lnsubmisos
ac.a mpan diante.
doxulgado
de Vigo
Proseguen os xuízos contra os
insubmisos, mália estar a piques
de ser aprobado o novo Código
Penal -que variará calificación
• deste delito. A última vista, o .17
de Xullo, foi no xulgado do penal
número dous de Vigo contra Xo~é
Maria Valeiras Roldán, insubmiso
á PSS que hai tres anos tiña que
cur:nprír en Rádio Ecca. A fiscal,
que foi especialmente belixerante
coa concelleira do BNG Ana
Gandón (que declarou como
inculpada xunto a Calo lglésias,
de Educadores pola Paz e Oiga
Ramos, de Mulleres de Negro)
pediu unha pena de dous anos,
catro meses e un dia de cadea. A
defensa solicitou a absolución por
non considerar delito a
insubmisión. Un grupo de 20
persoas acampou diante do
xulgado na noite anterior ao
xuízo.+

a

Bodegas Campante--

para tratar de desviar a
atención no caso.•

•O PPapoia
a Continente en Vigo
despois de oporse ·
a sua instalación ·
O PP vigués confirmou a sua aposta a prol
das grandes superfícies e demonstrou que
a sua declarada oposición antes das eleicións agachaba un interese eleitoral. O pasado Martes 18 de Xullo, xunto co PSOE,
o PP votou a favor de defender a licéncia
de construción do hipermercado Continen, te nos tribunais, diante dun recurso contencioso-administrativo apresentado polos
comerciantes. Precisamente o PP local votara nun Pleno da Corporación, xunto co
BNG, a desestimación dun convénio suscrito entre a grande superfície e o anterior
concelleiro de Urbanismo, Xesus Costas ,
algo que abrigara a Continente a apresentar unha solicitude para unha licéncia para
un centro de menores dimensións das inicialmente pactadas que si se adaptaba ao
planeamento vixente , para o que non tiña
que haber acordo plenário, senón aprobación da Comisión de Governo, que no seu
día apoiaron o PSOE e UG e á que se
opuxera o BNG. Esta segunda licéncia é a
que está recurrida e é a que defenderá o
concello de Vigo diante dos tribunais. O
PP xustificou o seu cámbio de posición na
necesidade de dar garantías xurídicas aos
administrados, pero esqueceu explrcar que
a oposición ás grandes superfícies era unha das suas bazas eleitorais. • ·

• Os rusos e os sérbios
propoñen
unha saída pacíficá
ao conflito en Bósnia

• Xuízo contra
sindicalistas
porser ma1s
que un piquete
info·r mativo
~.

O secretário comarcal da CIG
de Pontevedra, ·Rafael lglésias,
xunto a Xurxo Prego, Xaquin
Agulla e Xusto Teixeira,
compareceron diante dun
xulgado de Ponteveda
acusados dun presunto delito de
coaccións mentres participaban
nun piquete informativo o 21 de
Xullo de 1994, coincidindo
cunha folga do metal. Os
acúsados negaron a sua
implicación nos feítos.+

• Viciños
de Sabadelle,
Chantada,
contra o peche
duncampo
de u-so p'úbli~o
Uns douscentos viciños de
Sabadelle, Chantada, están a
impedir a construción dun muro
de peche dun terreo de uso
público, o campo de Santa
Rosa, onde está enclavada a
capela da Nasa Señora do Bon
Suceso, onde tamén se
celebran várias festas e único
lugar de acceso a várias fincas
dos arredores. A consellaria de
Cultura deu perm.iso para a obra
e a família Figueroa, proprietária
legal do terreo, está empeñada
en .que ·o campo de Santa Rosa
deixe de ser de uso público,
como sempre foi. Por esta
razón, os viciños apresentaron
denúncia no xulgado e
anunciaron que proseguirían a
sua ooosición ao peche.•

ANXO IGLESIAS

• O ·n aval mobilízase contra

a reconversión

Un paro de 24 horas nos estaleiros públicos servirá para os sindicatos monstraren a sua oposición á
terceira reconversión do naval. Estase a producir unha negociación na que participan centrais e Governo, pero os avances son mínimos e a Administración central obstínase en esixir un grave recorte nos
pastos de traballo e na capacidade productiva. ·O pasado Luns 17, unha manifestación percorreu as
ruas de Compostela para protestar por esta terceira reconversión. E odia 20 despois dunha asemblea
dos traballadores de Barreras, en Vigo, unha manifestación rematou diante da sede do PSOE.t

• HB invita
·a outrás forzas
, a falar sobre
as propostas
. de negociación
éla ETA
HB invitou aos partidos PNV, EA ·
e CON (Converxéncia de
Demócratas Navarros) e aos
sindicatos ELA, LAS e CCOO a
debatir a proposta de negociación
formulada pola ETA o pasado 26
de Abril para buscar unha
solución ao conflito basca. A
organización independentista
ETA entende que as bases do
diálogo están próximas á
alternativa Kas. HB descartou
invitar ao debate ao PSOE, ao
PP, a IU, a UPN e á UGT debido
"á sua belixeráncia con Herri
Batasuna". O PNV non descarta
unha reunión en privado.+

r----------------------,
• Suba do pre:zo
de portada e
das subscripcións
A partir deste número, o
prezó de venda ao público do
semanário A Nosa Terra será
de 200 pesetas -ca IVA
incluido-, en lugar das 150
pesetas en vigor até a
actualidade. As subscripcións
pasan a costar -incluidos os
• Cadernos de Pensamento e
Cultura- 9.000 pesetas ao
-.ano (4.500 semestre) para os
envíos a Galiza, o Estado e
Portugal; 10.920 pesetas
pa~a as subscripcións en
Europa e 13.080 para
América e o resto do mundo. ~
Os incrementos nos gastos,
especialmente no papel, e o
feíto de que non se
rexistraran subas desde
1991, fixeron inevifábel este
reaxuste n~ prezo. •

1
1
1

1
1
1
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• A:znar
coa reanudación
das probas
nucleares
francesas
Jacques Chirac non está
só na sua défensa das
. probas nucleares
francesas no atolón de
Mururoa; o presidente
do PP, José María
Aznar', reuniuse co
presidente francés en
París o pasado Luns 17
e apoiou a decisión gala
asegurando que "a forza
nuclear francesa cumpre
unha misión que
benefícia a toda
Europa". Contrariamente
a esta opinión, a maioria
dos líderes europeus,
entre os que está
Helmut Kohl, e o
Parlamento europeu
discrepan das
autoridades francesas.•

As tropas bósnias están a utilizar os enclaves protexidos poi a ONU para agachar armas e preparar ofensivas contra os sérbios
de Bósnia. Esta atitude provocou unha ofensiva sérbia e poderia significar un ataque para recuperar Saraievo. Karadzic, o líder dos
sérbios de Bósnia, manifestouse a prol dun
acordo que significaría a partición de Saraievo e asegurou que esta cidade estaría dividida ou só seria sérbia. Os bósnios só aceitan
a sua soberanía total e están a provocar un
enfrentamento máis cruento para forzar unha intervención militar internacional que é
hostil a Sérbia. Europa e os Estados Unidos
non se poñen dacordo, pero coinciden e repetir as suas amenazas, mentres falan de
defender Saraievo. A sensatez chegou da
man de Andrei Kozirev, ministro ruso de
Asuntos Exteriores, quen asegurou que a intervención militar non chegaria nunca e que
a solución debe vir por via diplomática.•

• O PP non quer
que o Parlamento
investigue
as irregularida.des
do Ribeiro, Verin e
Segu~idade
O PP, na reunión da Deputación Permanente do Parlamento, celebrada o pasado
Martes 18 de Xullo, rexeitou a convocatória
dun pleno extraordinário para criar comi sións de investigación sobre os casos do
Ribeiro de matute, as obras de Verin e o·
desfalco no departamento de segu~idade,
na Consellaria do Interior. O PP, por boca
de Vázquez Portomeñe, di~ que estes casos son bagatelas e acusou á oposición de
fomentar o alarmismo. Tanto o PSOE como o BNG defenderon o papel institucional
do Parlamento para efectuar un control sobre actividades que están a provocar malversacións de fundos públicos e outros delitos que xa están nos tribunais .•

25 DE XULLO
O BNG _
espera que o ascenso eleitoral repercuta sobre a manifestación

Os sectores produtivos ameazados
protagonizarán o Dia da 1'.'átria
ten que servir para demandar so1ucións a
numerosos
prÓblemas
que nos
afectan (... )
A causa última da situación, ten
moito que
ver con decisións de
política econ om i ca
madas en
Bruxelas pela UE, coa
complicidade ou resignación do
~ g ove r_
no
fil central e da
Q Xunta".

• CARME VIDAL

A defensa dos sectores
produtivos do país e a
reivindicación política da
soberania nacional
centrarán os actos do Dia
da Pátria. O BNG
considera que a
efervescéncia social na
defe11sa dos sectores
ameazados, conxugada co
incremento eleitoral levará
a que a manifestación se
convirta na maior desta
histórica data.
"Galiza con decisión. Defendamos a nosa economía", foi o lema escollido polo Bloque Nacionalista Galego para a sua convocatória. A primeira frase escollida está en relación ás próximas eleicións xerais nas que o
BNG considera prioritário acadar
representación no Congreso de
Madrid. Este acto do Diada Pátria servirá de marco para lanzar
a precampaña eleitoral, que "terá a primeira etapa na preséncia
do BNG no Estado Español" e
unha segunda meta na "consecución dun Governo nacionalista
na Galiza para 1997", segundo
puxo de manifesto o deputado
Francisco Rodríguez.
Esta doble preséncia, tanto no
Congreso como no Governo autonómico, ten como último próposito, "precisamente defender
os nosos sectores productivos,
que só se podarán lograr con
capacidade de presión e de de-

to-

cisión por nós mesmos", xunguido á "pronta renegociación do
tratado, xa fenecido, de Maastrich, que supón unha contínua
ameaza á economia e á soberani a. galega", segundo palabras
dos dirixentes nacionalistas. ·

A campaña frentista
A campaña que está a desenvolver a organización frentista de cara ao 25 de Xullo, "busca acadar
unha preséncia institucional polo
que insta aos concellos a celebrala, pero tamén á povoación a lembrar a memória histórica". Con este fin , Encarna Otero, anunciou
que a organización nacionalista
presentará mocións nos concellos
e solicitará aos alcaldes que diten
bandos para que o Dia da Pátria

Os actos organizados polo BNG culminarán
cunha manifestación que partirá
o 25 de Xullo as 12 do mediodía
da Alameda compostelana, para
rematar na Praza da Quintana
coa intervención do portavoz parlamentar Xosé Manuel Beiras. Ao
acto, asi como a festa, están convidadas as organizacións sindicais nacionalistas, asi como outras sectoriais, éulturais e reivindicativas, agardando tamén a preséncia de presentante de ERC,
EA, e as organizacións portuguesas PCP e UDP.

teña peso institucional. A própria
organización está a celebrar tantos actos internos para os seus
afiliados, como explicacións públicas do contido desta celebración.
Os bandos dos distintos conceHos
governados polo BNG inciden na
necesidade de "reverdecer os nosos ideais e o noso espírito galego, darnos conta do que é Galiza".
A CIG, pola sua banda, realizou
unha declaración institucional na
que afirma: "desde a nosa independéncia e autonomía sindical,
como -parte do movimento nacionalista galego, a soberanía política
e o exercício do dereito de autodeterminación son irrenunciábeis.
Hoxe, en 1995, ademáis de reivindicarmos os nosos direitos históricos como povo, odia da Patría

Encarna Otero chamou á participación na manifestación "a todas
- as organizacións que comparten
o proxecto antimperialista e de libera~ión dos povos", asi como a
todos os sectores económicos

agredidos, que, i•cada dia son
máis; para a nosa desgrácia".

As Xuventudes Socialistas
na Quintana
As Xuventudes Socialistas que
o ano pasado participaron na
manifestación convocada polo
BNG valoraron "positivamente
aquela decisión". Nesta ocasión
ainda non teñen decidido se
participarán ou non na manifestaci.ón nacionalista. ainda que
consideran que seria o máis
axeitado, non queren ter un enf rontam ento co PSOE, que o
ano pasado censurou a sua atitude. Nesta ocasión non queren
tomar unha decisión sen contar
cos órganos · directivos do
PSdG, ainda que reclaman a
soberanía da sua organización
xuvenil dentro do partido, polo
que, ainda que non puderan
convocar, moitos dos seus afiliados si estarían- na Praza da
Quintana. Se non poden chamar
abertamente a participar co
BNG no Dia da Pátria, para cuxa celebración escolleron o lema de Paixón por Galiza, si celebrarán conxuntamente o Dia
de Galiza Mártir en Pontevedra,
como fixeran xa tamén o ano
anterior. David Balsa, Secretário
Xeral das XXSS, afirmou que
"se a análise do ano pasado foi
a correcta, b máis razoábel é
·que este ano asistamos ainda
con máis motivo aos actos celebrados polo BNG". Segundo
Balsa, as suas teses "foron ratificadas polar fumas cun grande
ascenso do nacionalismo que
abre a necesidade de acordes
para lograr unha alternativa progresista e facer fronte ao governo ao PP".+

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

A FPG reclamará fndependéncia e EU-EG Estado Federal
A FPG, despois de facer un
chamamento a celebración
conxunta que, como anos anteriores non tivo resposta, acordou convocar unha manifestación que sairá ás 13 horas da
Alameda que, segundo Mariano Abalo "pretende ter carácter
unitário e a ela pódense sumar
todas as forzs políticas que asi
o desexen" ~ O lema escollido é
"Por unha nación de esquerdas. lndependéncia e Socialismo". A idea conductora da ce-

lebración da FPG será a "necesidade de acadar a liberación
nacional e social para superar
a crise económica e enfrontarse ao marco da UE". Entre as
organizacións convidadas están HB e o Sinn Fein.
A reforma do Estatuto de Autonomía e a Constitución de.cara
a posibilitar un Estado federal,
vai ser a reivindicación de EUEG, baixo o lema de "Por unha
Galiza desde a esquerda. E~ta-

tuto Federal": Convocan unha
manifestación que partirá ás 12
do mediodia da Praza do Toural, e rematará en San Domingos de Bonaval, onde se agarda· a intervención de membros
do comite de empresa de Astano e do Hospital Militar da Coruña. Para Xan Hermida, secretário de organización, "o Estado das autonomías chegou
ao seu fin e compre abrir un
debate co fin de modificar o
marco legal para acadar o fe-

deralismo". Hermida afirma que
se concorren sós a unha manifestación no 25 de Xullo é porque tanto "o PSOE como o PP
están asentados no Estado.das
autonomias que non critican, e_
o BNG móvese nunha indefinición calculada en dereitos como autodeterminación que non
son lago capaces de concretar
e por iso nunca se definen polo
Estado federal".
A Assembleia da Mocidade In-

dependentista celebrará o dia
24 de Xullo ás 22 horas na Praza de Cervantes de Composte1a, un pasa ruas, "portando
bandeiras da Pátria nunha xornada leda e combativa". Tamén
convocan a unha manifestación
que sairá ás 13,30 da Alameda
e rematará no Toural. Tamén
as Mulheres Nacionalistas Galegas fan un chamamento pra
celebrar o Día da Pátria "como
dia de reivindicación independentista e feminista".•

.
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ºNACIONALISMO NO DIADA PÁTRIA

Xosé M. Beiras

Eu , d
galeg
ment1
vante
xa ne
coas
de Fr
ha cil
o BN
grabe:
putad
con 1
máis
de. e
volve
bia te
politic

'Fraga nunca
fixo uso das competéncias autonómicas para defender
.
a ecqnomia galega'
.

.

Reforzar o vínculo cos movimentos sociais, nomeadamente os
sindicatos, mellorar a esgrima parlamentária e eliminar alguns dos ·
perxuíci-os que os méios de comunicación manteñen para o BNG, son
as tres reglas que Xosé Manuel Beiras aponta para romper o bloqueo
•M.V.

1

parlamentário e informativo que," segundo el, afecta hoxe aos
. nacionalistas. Contesta as perguntas de A Nosa Terra namentras anc
na procura dalgun tempo de vagar para ultimar a edición crítica do se
libro, xa un clásico, O atraso eéo_nómico de Galicia-(1973).
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As recentes críticas de Ramilo

O ~NG ten como consigna deste 25 de Xullo a defensa dos
sectores produtivos. Tamén
Manuel Fraga se declara defen. sor da pesca e ultimamente da
produción naval. Pero existe
coincidéncia teal entre ambas
forzas á hora de defender os
intereses de Galiza?

e doutras persoas á UE que importáncia teñen?

Ramilo é o presidente da CEG, a
situación do empresariado autóctono é cada vez máis grave e se el ·
quere continuar no seu posta ten
que sintonizar mínimamente con
aqueles que o elixen. Hai que lembrar tamén que Ramilo, b~ixo ese
apariéncia cosmopolita, é un reaÉ óbvio que Fraga non ten outra cionário. Persoalmente extraña o
posibilidade que apropriarse, a
franquismo, cando menos nalguns
efectos publicitários, das bandeiras
dos seus componentes. Os seus
que outros enarboramos, mesma- ... ataques á U E realízanse desde
mente para gardalas nun armário
posicións máis dereitistas. Pode
ou para valeirar de contido a reivinun ser crítico co proxecto actual
dicación. Faino,
de construción eusimplesmente, paropea desde o
ra se manter no
fascismo ou desBNG ten que de a esquerda napoder e seguir
cumprindo os seus
cionalista e non
confiar máis nas teñen
cometidos que son
nada que
completamente anver as duas posturelacións
directas
titéticos do que di.
ras, ainda que se
Pero, cada vez redean coincidéncoa sociedade
sulta máis ·visíbel
cias a respeito
que nas políticas dun feíto concreto,
para calquer cidadán que existe un
non a respeito da
coa cúpula dos
proceso de demolianálise ou das alción da base mateternativas.
partidos''
rial deste país. Un
proceso real e calPero hai outras
culado que se reapersoas
que
1iza por etapas.
coinciden ultiNon falo dunha esmamente nesta
tratéxia baseada nunha inquina espostura, sen seren reacionápecial contra os galegas, senón
rias.
dunha estratéxia europea e española da que Galiza resulta perxudiO empresariado autóctono debecada. Por outra parte, o PP, cando
ría coincidir co BNG na defensa
Fraga era o seu dirixente estatal,
da base económica, ainda que dinon só consentiu senón que asi- " ferise no tocante aos prismas
nou e comprometeuse en todo esque, desde un ponto de vista de
te proceso, polo tanto é tan culpaesquerdas, utiliza o BNG para obbel .como o PSOE do qúe está a
servar a realidade. Non é raro ·
suceder. Por último, durante os
que a medida que o proceso
tres biénios negros que leva Fraga
avanza e aqueles aspectos enunde presidente da Xunta non fixo"
ciados polo BNG que podian ser
nunca>uso sério das competéncias
tildados de catastrofismo se conda autonomia, especialmente das
firman, país o desengano se exlexislativas que son as que poden
tenda. Pero, para empezar, tarde
erguer os peares dunha alternativa
piache. Non se pode, como emque contrarreste os efectos da UE.
presário, carecer dun diagnóstico
Pero, deixando a Fraga e indo ao
do que vai acontecer. Irnos sisteque importa, é evidente que Galiza
maticaniente detrás dos aconteci. está a padecer o proceso de desmentos e o resultado .é .a desfeita.
,..
trución. máis grave da sua história,
porque se dá nunha coxuntura na
Politicamente só
que os poderes internacionais teñen as máns libres. Estamos nunO BNG medra eleitoralmente,
ha situación de excepción.
pero non encontra aliados ...
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Abel Caballero, por exemplo,
nos anos de. esplendor do seu
partido, defendia con claridade
as directrices da UE. Namentras que ·Fraga realiza un ha espécie de falso discurso,· segundo vostede.

É que Abel Caballero non era
Presidente da Xunta. Tampouco
talaba igual ca el Fernando Laxe
cando era presidente. Fraga vese
abrigado a manter esa posición
por razóns eleitorais. Tamén é
certo qt..ie a cosmovisión do
PSOE é distinta da do PP: A mo-·
dernidade, mal .entendida, non é
o mesmo que a visión reaccionária.que ten Fraga
do mundo.
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Hai que distinguir entre as alianzas políticas e as. sociais. O ere- .
cemento eleitoral ·débese, en boa
medida, ao acerto nas relacións
co entramado social. Coñecemos
mellar- os problemas e elaboramos alternativas máis axeitadas.
A respeito das demais forzas políticas, aí si que o BNG está moi
s6. Esquerda Unida, sobre todo a
sua actual direción, é analfabeta
na cuestión nacional no -Estado
· español. Tamén parece aberrante
a táctica que siguen no plano esquerda-dereita. Por último, en Ga-.
liza é o que é e non dá máis de si.
No caso do PSOE, o primeiro di. cer que está a governar en Ma- .
drid, iso lévao a ser a forza que
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ANXO IGLE

defende as razóns de Estado, .o
qu.e choc~ · brutalmente coa liña
do BNG. O segundo, que en Galiza non é máis que unha correa de
transmisión e mesmo que se foi
deteriorando nos últimos anos. E
o terceiro, que diferimos a respeito da cuestióri nacional- galega.
Para o PSOE ademais, o BNG ·
sempre foi máis inimigo que o PP,
porque é unha forza xacobina,
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centralista; todo nacionalismo que
calquer acorde, non digamos
non sexa meramente autonomista
tablecer unha alianza. Todo
e contemporizador xa se converte
quere dicer que. o BNG ten 1
nun inimigo a bater. Por riba de
confiar máis nas relacións dir
todo, hoxe non se sabe quen é o · tas coa sociedade que nas pe
interlocutor do PSOE na Galiza;
cas, por arriba, con outras for¿
por unha banda está Vázquez
que ten unha postura incomprenDespois do tempo transcurr
sibel e, por outra, o sector que
é de supoñer que terán anali
do a falta de proxeción so·c
non está na executiva e o grupo
parlame~tar. Asi é difjcil chegar a
do traballo parl~ment~u? - .
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Eu, despois das últimas eleiéións
foi ·do 90% dos milleiros de per- ,
ñan maior rendimento que as de
galegas, xa supoñia que o parlasoas que estaban na praza .. As
Camilo Nogueira no seu dia que
mento ia ter un papel menos releúltimas sondaxes, realizadas
tantas veces criticamos, simplesvante ao da lexislatura anterior e
despois diso dos ovos, poñen de
mente porque non funcionaban.
xa non digamos en comparación
·manifes.to que o BNG medra airicoas etapas anteriores á chegada . Como se concreta a relación
da máis.
de Fraga. Polo tanto, iase dar uncoa sociedade da que falou, á
ha circunstáncia histórica na que
Poderia ser máis preciso a res:.·
marxe das cúpulas partidárias?
o BNG, ao mesmo tempo que lopeito dos méios ·de comunicagraba o 20% dos votos e 13 deción?
Historicamente e até hai pouco
putados, ia telas nunha institución
ter:npo o traballo coas organizacon moita menor releváncia e
Sempre digo o mesmo: un Estado
cións de masas foi a liña prioritámáis incomunicada coa sociedaMaior que re'7ela cal vai ser o seu
ria do BNG. Faciase con metodode. O grupo parlamentar desendeseño táctico mal Estado Maior é.
loxias que nalgun caso non eran
volve un enorme labor, pero dePero, poño por caso, a miña preas máis axeitadas, pero f9ronse
bia ter máis axilidade para utilizar
séncia no programa de Xúlia Otero
perfecionando. Recordo as modipoliticamente ese traballo.
ficacións da Asamblea do Carbafoi eficaz á hora de desfacer entorlliño do ano 87 e os seus resultatas caricaturas. Con todo, eu refíNo debate do Estado da Autorome máis ben á interlocución do
dos están á vista. Pero dado que
nomia vostede afirmou que os
o BNG ten máis preséncia instituBNG ante os méios de· comunicaméios de comuc ion a I, mentres . ción . Creo que perviven moitos
.nicación en Galiperxuícios a respeito de nós, por
que o número de
za estaban semilitantes creceu
comodidade, por intereses ... Pero
cuestrados.
liña de traballo a un ritmo menor, os perxuícios, os pretextos inforresulta que a liña
mativos, pódense desmontar.
social do BNG
O BNG é hoxe unde traballo social
ha forza solvente,
quedou debilitada, As nacións do Estado
está deoilitada
respeitada cando
por falta de recurmenos pol a base
Hai uns anos existia certa coorsos humanos. Se
porque o medre
denación entre as forzas naciosoci al do s seu s
a isa engad imos
institucional
nalistas do Estado. Hoxe cada
próprios inimigos;
que as organizaunha vai polo seu camiño:
te n cre dibilid ade
cións de masas ,
absorbeu os
no empresari ado,
no.meadamente
A maneira na que operou o Estamesmo en grupos
sindicais, gañaron
recursos
do das Autonomías durante os úlque non son pe autonomia até
timos quince anos foi distinta en
queno,s, nen méchegar a unha abhumanos"
cuestións relevantes e iso deu ludios. E un interlosoluta indepengar á elaboración de tácticas dicutor , polo tanto ,
déncia apenas enferentes por parte de galegas ,
válido ante os
fiada co nacionacataláns e bascas na sua relaméios e compre
lismo político, pois
ción co Estado . No tocante ao
que esa r~lació n
iso, que en princínacionalismo de esquerda, o Únise axilice. E preciso polo tanto repio é positivo , acaba por f?cer
co que nos últimos anos ampliou ·
ventar ese muro de Berlín criado
moi difícil o traballo do movimento
a sua base foi o BNG. En 'CatalU:: .
por Fraga. Causa difícil, pero non
nacionalista. Coido que hai fórña désapareceu o PSAN e -todÓs -··
imposibel. Por non talar da vella
mulas para resolver ese probleaqueles grupos que tiñqn.os-seüs'
tese dos méios de comunicación
ma. Ten que ser viabel establecer
homólogos na Galiza. S.ó ultima-- , próprios, que non son méios de
vias de interlocución permanente
mente medrou algó ERC. En
partido, senón méios que actuan
entre organizacións sindicais. soEuskadi tocou teito , cando frieno espácio nacionalista e que son . ciais, cidadáns, culturais etc., non
nos eleito'ral, por problemas da
polo tanto independentes do poder
para lanzar consignas, senón patáctica de ETA e pola resposta
e capaces de penetrar na sociedara coordinarse no que é relevando Estado español que utiliza iso
de. Non me retiro só á prensa, sete. lso, que non ten porque provocomo arma para a disgregación
nón tamén a outros instrumentos
car receios en ninguén, permitiría
do nacionalismo. Outro elemento
que poden resultar economicaracionalizar o traballo e acadar
de diferenciación é a Unión Euromasa crítica para o conxunto do
mente máis accesíbeis.
pea. Se nós sempre dixem·os EtUe-nacionalismo que non é só o BloGaliza, ademais de ser- tJñha na~res grandes frentes
que, nen a organización política.
ción oprimida GOiíiÓ ·Euskadi e
O traballo de masas foi sempre o
Cataiuña, era tamén unha colóVoltemos a eses tres grandes
grande bastión do nacionalismo,
nia, pois no momento no que a
frentes aos que se referiu. Que
o que lle permitiu navegar en conpolítica da UE se extende, os inquere dicer con utilización polídicións de tempestade é de asétereses de cada nación e a matica do Parlamento?
dio. Agora que conseguimos abrir
neira de defendelos diverxe. ·
espácios eieitorais e reducir hostiO BNG ten que definir, e coido
Cando se asinou
Tratado de
iidades, ternos que saber converque o fará na próxima Asamblea
Maastricht foi imposíbel -cfue as
tir o que foi unha arma defensiva
Nacional , a táctica a seguir no
forzas nacionalistas de esquerda
no instrumento ofensivo que este
Parlamento. Ten que analisar cal
chegásemos a nengun acordo.
país necesita.
Ainda máis, a própria peripécia,
é o uso máis eficaz que se pode
nos últimos anos, do governo esfacer da institución e mesmo caNon eré que a táctica parlamenles son as nasas marxes de mapañol que pivota sobre CiU autária e social que sinala pode
menta a diferéncia de pontos de
nobra no que se chama a loita
acabar por ser crimina/izada
carpo a carpo , a esgrima parlavista . .Xa se ve, ademais, que unpolas institucións e polos
ha causa é Converxéncia e outra
mentária. Non é o mesmo un parméios de comunicación?
lamento onde existe unha maioria
Unió que ultimamente compa:absoluta a outro onde non a hai.
Esa descalificación ten cada vez
drea ca PP. Tamén é distinta a
menos incidéncia na sociedade.
Hai maiorias absolutas cun talanpostura do PNV. A própria esA dureza da situación é tan acu te máis democrático que deixan
querda independentista ca.talan.a,
marxe da manobra á crítica e á
sada que a xente vai vendo clarepresentada por ERC, ten unha
oposición construtiva e outras covisión de Europa
ras certas cousas
mo a dos cabestros que ternos
e frente a isa tadistinta da nasa.
aqui. Tampouco é igual o parlales métodos non
Eles pensan que
valen. Poden surmento ca regulamento que había
ada vez .máis .a actual construción europea fatir un efecto efíantes que coque hai agora e, por
vero·simil a
~vorece o debilitamero, pero non
riba, coa interpretación restrictiva
deixan impronta
que se está a facer del. Non é o
alianza COn forzas · dos
mento dos Estaé que polo
na cidadania. Na
mesmo que iniciativas lexislativas
fase en que eu
feitas con siso, redactadas de
portuguesas que tanto é positiva
para os- nacionamontei máis núxeito posibilista, sexan practicáCÓn OUtíOS . _
lismos ;- A conclumero no Parlabeis, a qúe nengun tipo de iniciasión de todo isto é
tiva teña viabilidade, simplesmenmento, na época
nacionalismos do que cada vez rena que a min me
te porque non interesa a produsulta máis verosición lexislativa do Parlamento,
sacaban
nos
Estado"
mif a alianza con
méios con imaxes
nen, sequer a feíta polo grt-!PO doforzas portugue.máis agresivas, o
minante, sempre que sexan leis
sas como poden
para vertebrar o país. Todo isa
resultado foi todo
ser a UDP ou o
hai que tele en ·canta para deseo contrário. TamPC: No eido sindiñar a táctica, ·porque .doutro modo
pouco funciona o
cal iso tamén está claro. As espode result<;ir que a eficácia de
dos ovos. A pitada que recebiu
Fraga no Obradoiro, el que espe- . tratéxias entre estas organizater trece deputado.s non sexa
cións e nós, a respeito da UE, da
raba ser recebido en .lor de moimaior qu.e a de. ter un só, dita én
tono de .caricatu,re\. ,Qv ,SJ!J~ o_ta.-.. ,t~d u~~$,, _ n.on Jpi d_un.~ cp,nt9s , . pesc~ 1 da ~g~jcy. 11ura, P~JJOl]flcf>
forestal, norJ digamos da cultura.bar de presentar moitas iniciatisenón masiva . .os ovos botároson moito ·máis similares.•
nos tres ou catro, pero o abucheo
vas de control e estimulo non te-
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Baleares
MANuELCAO

As lllas Baleares son a Comunidade ·Autónoma máis rica do Estado español, sexa calquer o indi.cador tomado como referéncia. Asi
no ano 1994, tomando como índice 100 a média española, Baleares tiña en dados per cápita un PIB de 157,72, unha Renda rexio·
nal bruta de 140,42 e unha Renda familiar disponíbel (RFD) segwndo poqer de compra de 145,02. A estrutura produtiva das Baleares
en porcentaxe dp PIB era en 1994 a seguinte: 1,68 % agricultura e
pesca, 8,03% indústria, 6,16 % construción e 84,13 % servizos.
Esta economía de servizos (turismo) está fnoi volcada cara o exterior, senda a maio'r parte do turismo de procedéncia internacional.
A solidariedade interrexional prexudica ás Baleares, transferindo
renda cara as CCAA subdeserwolvidas (en 1994 as pe·rdas en
RFD correxida polo nível de prezos foron do 8,9 %) . Baleares é a
única comunidade que está daramente por riba da inédia da Unión
Europea en calquera dos indicadores macroeconómicos e os últi.mos dados sobre crecimento económico no ano 1994 indican unha
espectacular récuperación (7,28%) explicada pola expansión do turismo exterior.
Até agora, a vontaae autonomista das Baleares a penas se manifestou senda unha autonomía
de vi~ lenta pouco interesada
en asumir novas. competéncías. En 1993 ·a Gasto da C.A.
só representaba o 3% do PIB
_ rexional, a débeda pública sobre do PIB era do 2,45% sinal
dunha incidéncia menor da
economía pública. En cámbio
a débeda acumu.lada sobre
Presuposto 93 era unha das
maiores en termos relativos
(82%) sinal dunha insuficiéncia financeira que _obriga ao
govern.o aútónomo _a endebedarse, basicaménte ·via empréstimos e créditos.
. Quizais por isa o PP de Cañe~llas apoiou a decisión do Consello de Política Fiscal e Financeira para a cesión do.
15% do 1-RPF ás autonomías
en contra das directrices do
PP estatal. Tamén, dias atrás
o Parlamento das lllas púxose
a tramitar o cámbio oficial de·
nome, llles Balears por Islas ·
Baleares, ·ante as Cortes de
San Jerónimo, tema que debeu 'dar pruído e levantar ron ~
chas en Génova.

Gabriel·Ciínyellas.

--------'E
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surprendente
a integración da
direita balear
nun partido
· autoritário de
·corte centralista
e raíz mesetária"

Co túnel de Sóller J. M. Aznar
está a aproveitar o tirón eleitoral e proponse eliminar aes
baróns rexionais, instaúrando
un modelo de xustiza paralela
e sumária. Realmente, é sur- .
prendente a integración e perrhanéncia da direita balear nun ~
partido autoritário de corte
centralista e raíz mesetária.
Tendo próxima unha forza política como Ci.U non se entende a incapaci.dade da burguesía balear para criar un grupo
político de corte mái_s democrático e europeísta, con maiores vínculos coas economías
do eixo mediterráneo, favorecido pala afinidade cultural ca País Valencia e Cataluña.

A economia balear non necesita salvadores senón unha condúción
tranquila pois até agora marcha vento en popa. Asi como Galiza é
unha economia subvencionada cunha clase política que vive de
costas ao país e ao mundo a economía balear será case autosufi-·
ciente se é capaz de luxir dos coriflitos. O sacrificio de Cañellas é
fundamental para.Aznar e, no curto prazb, contribuirá a aumentar o
seu poder e 9redibilidade interna e externa. Un caso similar en Galiza séria fácil de solventar: os meios de comunicación xa están
. dispo'stoºs", os~ xúíces preparados e as masas 'x-a' convenCicfas' por
se algun felón tenta levantar a voz.+
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SERVÍCIOS SOCIAIS

Condenado pala denúncias d~ irregularidades nos asilos·de Benigno· Mo.ure

Etelvi-n o ,Blanco ·.·.
.

. -·

~

'A.xuíz ignorou ·a máis de trinta testigos que viran e ·padece.ron os ·maos tratos'
'

,

O que nos di a xente que trabal la nas residéncias, .aparte da
escaseza de médios endémica
a todos estes centros privados
non só en Ourense, é -que os
problemas que denunciamos no
1990 de maos tratos, de comi: . das caducadas ou en mal esta__; :'ao, xa non existen hoxe. Coido
qúe o resultado da nosa denúncj_a_é que iso xa non se vai podeú~petir no futuro.
·

• XAN CARBALLA

"O que máis nos preocupa
desta senténcia, que
ternos recorrida, é que a
xente pense que nori hai
nada que facer. Porque a
nasa denúncia estaba
fundada en dúcias de
testemuñas dos maos
tratos e as crueldades que
sofria a xente nas
,residéncias", afirma o
sindicalista Etelvino
Blanco, dirixente da CIG,
que ven de ser condenado
pala xuiz Luisa Mº Pérez
Rua. Etelvino denunciara
~n 1990 a situación nas
residéncias de vellos de
Ourense rexentadas por
Benigno Maure, antes
propried..ade de Cáritas e
hoxe pertencentes á
Fundación San Rosendo.
Cal é a valoración que tan da
senténéia?
Chamou a todo o mundo a atención que habendo unha petición
fiscal de seis meses de prisión e
un millón de indemnización, no
xuizo fose rebaixada a un mes e
100.000 pesetas, porque o fiscal
consideraba a preocupación social da central e do acusado [o
·próprio Etelvino Blanco], e a senténcia condenanos a sete meses
de prisión menor, 150.000 pesetas de multa, un millón de indemAización, costas e publicación da
senténcia nos xornais. Ou· sexa
que se produce un caso inusual
xudicialmente·: que a senténcia
da xuiz sexa superior ás peticións fiscais máis severas.
Outro aspecto foi que as decliracións dos testigos da acusación, que pertencen á directiva
da Fundación San Rosendo [titular das residéncias denantes
pertencentes a Caritas] foron
aceitadas como válidas, .e todas
as nasas testemuñas (máis de
trinta sobre as cincuenta e cinco
propostas inicialmente, algunhas
das cales morreron nestes cinco
anos de retraso desde que se fai
a acusación) son consideradas
episódicas e non se ten en conta
a sua narración. E hai que decatarse que son persoas que preséncian ou receben os maos tratos nas residéncias, que vencen
as presións ~ comparecen con
nomes e apelidos para narrar situacións tremendas.

O império
de Benigno Moure
. · Realmente cal é o poder de
- , Beni~no Moure?
Situados na escasa indústria
que hai en Ourense , con moi
poucas empresas por riba dos
500 traballadores, Benigno Maure, como alma mate( da Fundación San Rosendo, en función
do número de centros de traballo, empregados, subvencións
públicas que recebe, residentes
e benefícios é titular da segunda
empresa de Ourense.

A Nosa Terra publicou que xa
no 1981 en Cáritas-Galiza non
gastaba a maneira en qua.. se
estaba organizando en Ourense
a asisténcia, porque iso non era
a a función que tiñan que cumprir e que realmente estábase a
montar un grande grupo empreQue situacións denunciaron?
porque seria dicer que o proceso
sarial. No 1990, ademais de faxudicial anterior tora incorrecto.
cer unha áenímcia xudicial, acuTiveron unha firmeza encomiábel
dimos ao Valedor do Povo, ao
porque algunS"ainda son·traballa::
Cal tora ese proceso?
Defensor del Pueblo, á Conse- lleria e tamén nos entrevistamos
dores da Fundación, e ratificá- ,-_ .
ronse nas denúncias do ano
A denúncia que arquivou o xuiz
co bispo de Ourense. Onte co1990. Tal como se desenvolveu
01 egário Sornoza das indicamo hoxe interésanos destacar
t9dO pensamos que a condena
que non actuamos contra Cáricións de maos tratos que 'fix.e:
estaba pensada de antemán, .inmos xunto a unha Plataforma de ~tas, senón que fixemos ver semdependentemenServizos Sociais.
pre que era un problema con
te· do xuizo oral, e
O fiscal Volveu a
Benigno Moure.
ratifícanos na ·
insistir e nen seidea do grande 'Hai que tirar
quer chamou aos
No 92 desaparece Cáritas como
poder que repre- ·
testigos das detitular das residéncias e nace a
o fio das
senta Benigno 1
núncias. Se quen
Fundación San Rosendo , que é
1
Maure na províl'.1tivese que decidir
a que pasa a manexar toda a
cia de Ourense. 1 conexións do
fóse un xurado
administración e os bens, senda
Ouvíronse~casos
popular non hai
o presidente o próprio Moure. ·
e
o
Opus
cori
como o ·dÜ-ñha
dúbida do veremull.er p.arapléxiBenigno Moure" dicto, porque o Cantas residéncias ten a Funca á que tiveron
asunto non é noda.c ión?
cinco meses dian- .
vo e coñécese en
te dunha xanela
todo Ourense. O
Nestes momentos deben ser 35
grande, ao sol en
efecto que producon máis de 500 traballadores/as.
pleno verán_, coce a senténcia é
A Fundación é privada ainda que
mo castigo porque si se fai pútraballa cos benefícios de ser deque se negaba a
blica unha denúnclarada de interese público. O
· mover a cadeira de rodas. Ou o
cia perfeitamente documentada,
seu poder pódese cifrar, en que
. caso dunha encargada que lle
con .moitas testemuñas, mátase
no ano 90 recebaron 400 millóns .
desgarrou a orella dun tirón a unao m~nsaxeiro. A licióri que se
de pesetas da Deputación cando
ha internada. Ou doutra que non
tira é que aqui non se· pode abrir
tiña dez residéncias menos que
queria comer uns macarróns e
a boca, lsto é o que máis nos
agora. Os cartos que agora recemetéronllos á forza valéndose
preocupa, por enrriba de que se
bén da Xunta pódense imaxinar.
dunha cuña de orinar. lsto, que
procure criminalizar á central por
Hoxe están cobrando 90/100.000
resulta estremecedor, foi contado
unha atividade da que nos sentipesetas por mes e persoa e xusno xuizo pelas pérsoas que o vimos orgullosos, porque en parte
to dous dias antes do xuizo apreviron e non tivo efecto nen sesolucionou o problema.
sentaron un libro cos dados prinquer para reducir a pena. Absolcipais da Fundación. O (ecentevérme por completo era difícil
Xa non hai maos tratos?
mente criado Balneário de Ar-

!

¡
!

PP

noia, que está concebido como
instalación de luxo, non como residéncia, tamén lles pertence.
Qu~

apoios políticos ten Moure?

Desde aquela recibiu no 1993 a
Medalla Castelao e é sabido como ·serven de base as residéncias en tempo eleitoral, levando
a botar a aqueles que ainda poden ou fornecéndolles un notário in situ. Unindo o político e
económico hoxe Benigno Maure
Cortés é un verdadeiro poder
fáctico na província que incrementou a sua influéncia desde
1990 como se probou no xuizo
no que Moure non tivo problemas en declarar e negar todo ,
apoiado por toda a cúpula directiva da San Rosando , entre eles
o senador do PP Luis Chao.
Coa situación demográfica e social de Ourense, eses garaxes
de vellos -que triste é dicilo pero funcionan coa desídia dos familiares que saben como son as
cousas- suplen unha función á
administración {máis do 90%
das prazas na província son da
San Rosendo) e enrriba son un
negócio privado perfeito no que
se observan curiosas conexións
non só políticas senón tamén
pola via Opus Dei.
En Ourense a CIG ten unha
preséncia social singularmente importante. Vostede ten sido cabeza visíbel de diversas
plataformas, Pro-Campus, Defensa da Sanídade, a denúncia das residéncias.
A Central non debe limitarse só
aos conflitos laborais singulares, senón que debe ter un papel social. A participación aqui é
maior porque Ourense nestes
anos está indefensa e especial mente discriminad~ . Sempre é
desde a Central de onde se decide participar suplindo provisoriamente a debilidade das organizacións sociais. Nós creemos
que podemos contribuir a facer
plataformas unitárias, sen con notacións partidárias . Este tema
de Caritas chegara .a nós , máis
que pola preocupación nosa sobre os servícios sociais senón
porque a xente ve en nós un
médio para denunciar a situación e traennos informes que
nos permiten ir adiante e darlle
cobertura. Nengunha organzización podia permanecer de
brazos cruzados diante daquelas denúncias. Os traballadores
estaban vivindo aterrados o que
estaba sucedendo e hoxe moitos consideran que as causas
mudaron, porque aquela situación case de "obediéncia debida" nos maos tratos quebrouse
coas denúncias públicas.•
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LJNIVERSIDADE

O rector abriu

exp~dent_e

a_un alumno por denunciar irregularidades econó·micas

Mania persecutória na faculdade de Belas Artes
unha série de condicións, pero
- todo foi papel mellado. Só cumpriu o seu compromiso a Xuhta,
A Facudade de Belas
que se comprometera a adxudiArtes transladouse no
, car os equipamentos materiais e
curso 94-95 da rua Sierra
mobiliários en cinco dias.
• ROSA M 9 • FOLGAR

ao antigo e remodelado
~uartel de San Fernando.
Sen embargo a
in.auguración das
instalacións non se
correspondeu coa do
curso. As clases en Befas
Artes non-comezaron até
unhas·semanas despois,
pois os alumnos
puxéronse en taiga e
·manifestáronse pala falta
.· de material e os·
problemas de
equipamento.
Nun comezo alumnos e profesores semellaban estar xuntos
contra un problema que lles
afectaba a ambos; pero ante a
ameaza de recortes nos soldos
os docentes deixaron as manifestacións e mesmo alguns se
puxeron contra os próprios
alumnos. Deixáronse as mobilizacións e comezouse o curso
sen o material necesário e co
edifício ainda a médio acabar.
Os alumnos afopáronse sós ante todos os problemas e viron
como se empezaban a tomar
decisións. ao marxe da Xunta de
Faculdade, sen tela en conta
para nada e indo, deste xeito,
contra os próprios Estatutos do
centro. Segundo os representantes de alumnos,. os .profe$ores tomaron unha posición ''fascista". Neste momento os estudantes protestan pola situación
que se está a vivir e pola "nula
calidade docente". Con este panorama de fondo houbo unha
reunión de reconciliación entreº
. profesores, alumnós, Rector~do
e Xunta. Chegouse a unha série
de compromisos: criar un ha comisión de docéncia,. ao que se
opuxo o profesorado, normalizar
a situ·ación docente e cumprir

O principal prexudicado -

total. seguridade
. da ficha dalgun
profesor dós primeiros cursos. O
representante de
alumnos acudiu
ó decano, Xosé
Chavete, quen
lle dixo que non ..
ía facer nada ao
respeito.

A "vítima" nesta situación é un
alumno do último. curso de Belas Artes, Mário lglesi9.S. Todo
o conflito entre estudantes e
Mário Iglesias,
profesores foi personalizado
como outros re- nei e iniciouse por parte de alpresentantes de
guns· profesores e alumnos unalumnos da Faha mania persecutória. P'rinciculdade de Belas
palmente pola banda de Sol
Artes , preocUAlonso, profesora de Audiovipouse de denunsuais- oa faculdade, que foi a
ciar lmha série de
que denunciou a Mario ·lglesias
irregularidades
conseguindo que o alumno tora
que se estaban
expedientado por parte do Rec- - rexistando n~se
torado da Universic;tade. impecentro e que perdíndolle que se examinara na
x ud i caba n a tocc»nvocatória de Xuño.
dos os .estudiantes. Case a finais
O único que fixera Mário lglésias
de curso atopoue os demais representantes de
se con que , 39
.al.umnos tora pedir que se lle
profesores de
mostrara á Xunta de Faculdade
Belas Artes peunha série de facturas e xustifidían por "probada
cantes de pago que explicaran
c~lúmnia" que se
unhas. irregularidades económi- · lle. abrí se expecas que se produciran. Este pro- -- dente. O rector
blema foi a maiores e rem~tou
da Universidade
nun escándalo que consegúiu a aprobouno como
dimisión do decano e vicerrector
"prudentísima
Fernando de la· Iglesia Gonzámedida cautelar"
lez. Neste momento impúxose
e Mário Iglesias
na faculdade un sistéma de conatopouse coa
trol qué consistía en ·que. uns
proibición de
alumnos facian de monitores
apresentarse á
dos outros. Estes monitores taconvocatória de
mén iniciaron a sua "pérsecu:
Xuño.
ción" particular contra Mario · 1gl~- ·
sias. Todos os problemas que ti- .Todos estes proñan as equipas audiovisuais ou: blemas non son
calquera averia era por culpa --de extrañar nundeste representante de alumnos.
ha Faculdade de
Ante tal acoso os alumnos. man- · Belas Artes codaron á preosa unha nota na
mo a de Ponteque denunciaban a situaciólJ. ·
vedra na que alg un s docentes
A pinga do vaso chegou ·cando
ensinan que o
unha ou várias· persoas penduartistá é' "coma
raron na parede dun corredor
un pavo real, un
unha foto de Mario Iglesias pintipo vanidoso
tado· como o Adolf- Hitler. O que
que tala unha lin~ máis sorprendeu deste asunto,
guaxe que só el ·
segundo Mario, é que a fotograentende", segun
fía, de ~amaño carnet ampliada
comenta Mario
- e fotocopiada, procede con case
Iglesias.+
As mobilizacións dos estudantes de Belas Artes tefien chegado até a Xunta de Gallcla.

A. PANARO

0$ CAF din _que a·equipa de Dario Villanueva "neutraliza á oposición"

O reitorado de Santiago
pecha o Centro 'd e Recursos para Estudantes Mancomun
cerreitor de Estudantes Celso
Rodríguez, que · non sacou a
É ·a terceira vez que a equipa de concurso a sua xestión. O que
Dario Villanueva é acusada de
até o momento tora correspon.- ·
querer eliminar á oposición ideosábel do centro, Henrique Villalóxica na Universidaae. Despois
na, ~ntende o peche como. "un
dos conflitos polo Sistema de Re-· - intento de neutralizar calquer
sidéncias Integrado e a retención
oposici9n á sua liña política". O
na imprenta da revista "Eis", acuCentro estaba rexentado desde
sada polo vicerreitor de Estudana sua criación no ano 1990 po1es Celsó Rodríguez de pornolos Comités Abertos de Faculgráfica, o peche de "Mancomun",
dade, e entre as suas. funcións
xestionado polos CAF, ven ser un
atopábans~ o desenvolvimento_
novo episódio dos enfrentamendunha bolsa ·de vivenda e tratos polít!cos na Universidade.
ballo, organizacións de cursiños e viaxes, compra-venda de
O centro de recursos para estulibros usados e tamén informadantes "Mancomun" desapareción sobre alternativas ao servi·ce do mapa universitário neste
zo militar. Os obxectivos da
mes de Xullo por decreto do vicriación de Mancomun eran ,
• CARME VIDAL

·ademais da prestación de servizos aos estudantes, a promoción do asociácionismo e a vida
sócio-cultural da Universldade.
As razóns esgrimidas polo vicerreitor Celso Rodríguez para
non sacar a concurso a xestión
do centro son. que os servizos
da Universidade pódense facer
cargo dos servizos que até
.agora viña prestando ·Mancomun. No entanto, a bolsa de
vivenda prometida polo vicerreitorado ainda non se fixo
pública e membros dos CAF
denúncian que despois de
desmantelado o centro, o vicerreitorado sacou tres bolsas
para desenvolver este servizo

cun montante económico superior ao que custaba o mantimento de Mancomun.

mataba o prazo de mantimento
do centro, Mancomun deixara
de funcionar, non sacando a
concurso a sua xestión.

Para Henrique Villena, Mancomun representa un centro "aufoxestionado polos CAF, contráríos á liña de Dario Villanueva.
Pola experiéncia acumulada e_
n.
todos estes anos e os resultados obtidos, o Reiterado non teria máis remédio que volver a ·
adxudicarnos a sua xestión, e
iso non lle interesa". Até o momento os CAF rexentaban o
centro por teren gañado todos
os concursos públicos. A nova
equipa de governo da Universidade decidiu que desde o pasado 7 de Xullo, data na que. re- .
"I

O corresponsábel do centro,
Henrique Villena, sinala que "os
CAF demostraron a eficiéncia
do traballo desenvolvido e agora
os estudantes van ter que prescindir de moitos dos servizos
que até o momento oferecia
Mancomun". Os CAF valoraron
a decisión do Reiterado d~ pecharo centro de recursos como
"un grande paso atrás na ·via da
implantación de servizos autoxestionados por estudantes, no
camiño da sua participación aetlvp_oq vi.d.a unive(sitári¡:¡".,•, ·
ali.
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O control dos fondos reservados foi a medida que levou aos.prime iros arrepentimentos

A direita busca unha Lei de Ponto ·Final
para os implicados na lo_
i ta antinacionalista
•A. EIRÉ

O Caso GAL estala de
novo. Pode que de xeito
definitivo. Atrás quedaron
denúncias e máis
denúncias xornalísticas
desde 1984, sen que lle
fixesen caso. Agora os
implicados máis directos,
un a un, decidiron
comezar as suas
particulares declaracións
ante o xuiz Garzó.n. Hai
sete meses foron Amedo
e Domínguez. Agora,
Planchuelo, Sancristóbal,
Álvarez ...

mentres arremeten contra GonA direita interesada
zález como máximo responsáen manter a trama
bel. Estas duas posicións non
A direita, os poderes fácticos,
son contraditorias. Hai que ter
en canta que é precisamente a non están polo labor de que se
destape máis que o necesário
dir:eita e os militares triunfantes
desta trama, ·porque eles están
desp·ois do 23-F os que lle imdirectamente implicados. Nótepoñen ao PSOE esa caste de
se que coas novas declaraloita contra ETA, principalmente.
cións xa aparecen catro GAL,
Agora, pretenden que, ademais,
como denunciamos desde essexan os socialistas quen cartas páxinas en máis dunha
guen coas culpas. Son estes
ocasión: o polici·a1 (único en
sectores, incluindo o director de
El Mundo, os que, cando se vi- · sair a luz), o da Guardia Civil
(con Galindo e Santamaria), o
ñan denunciando estas práctiMilitar (co CESIO como brazo
cas, arremetian contra os outros
executor) e o francés (o que
meios, mesmamente cando secdesbota a idea de que se montores do PSOE, utilizando El Pafs, procuraron a demisión do Mi- taron para presionar ao Governo galo). Eran, en suma, todos
nistro do Interior, José Barrioos poderes do Estado, (o lexisnuevo. Daquelas o ministro estilativo aprobou leis como a da
vo apoiado por toda a direita, inDefensa da Constitución, Lei
cluidos os militares.

Vários son os motivos que parecen levalos a comezar a sua
peculiar cantata. O antecedente está na decisión política de
Belloch de retirarlle a asignación que se !les viña pasando
á maioria destes implicados
por ter a boca pechada. A conxel ación dos fondos reservados rematou co previléxio destes mercenários. Paralelamente, o que tratan é de conseguir
un trato de favor por parte da
Audiéncia Nacional e poder
quedar en liberdade , como
Amedo e Domínguez, os proto-arrepentídos.
Afírrl}ase que nos máximos
responsábeis do Interior implicados na guerra suxa contra
os nacionalismos periféricos,
existe un malestar profundo
por canto Rafael Vera saiu do
cárcere pagándolle a fianza o
PSOE. E tamén medo de que,
ao fin , os papeis do CES 1D
acaben inculpándooos . Pero
este enfurruñamento súbito
non explica a decisión de recoñ ece r a comisión de delitos
meses despois de ter negado
abso~utamente toda participación e coñecimento . Son os
casos de políticos como Sancristóbal ou de altos cargos
goliciais como Planchuela e
Alvarez. Nas suas actuacións
aparece nidiamente unha estratéxia comun: aceitar unha
implicación xeneral, sen autoinculparse de xeito fidedigno,
amparándose na condición de
subordinados nunha trama na
que as últimas decisión estarian en mans do próprio Governo, incluindo a Felipe González.

É posíbel esta estratéxia? Non
parece selo nen xurídica nen
políticamente. Desde o po(lto
de vista xurídico non é constitucionalente viábel e desde o
ponto de vista político seria
moi ·grave que un sistema democrático non pode ignorar unha trama terrorista den'tro do
próprio Estado, que non pode
indultar aos seus próprios
membros.
Ainda asi, estáse a talar dunha
Lei de Ponto Final. Son precisamente os sectores máis á direita
os que poñen en circulación esta idea, comezando polo ABC,

antiterrorista ... ), inclt..iindo a
maioria do prensa e do poder
xudicial, os interesados en amparar estaey accións pola unidade da patria
duen si están directamente interesados son unha parte dos socialistas. Non se trata xa de
conciéncia democrática ou de
realizar o último servício, senón
de ·deixar limpios uns sumidoiros que, de estar atuados, vanse voltar contra deles, no momento en que a direita, xa totalmente instalada no poder, o
considere oportuno.
Mais a esta desmontaxe só se
pode chegar a meio dun acorde en Euskadi. ·Estes mesmos
sectores, agora directamente
implicados na loita contra de

Xa naceu

•••

o Pavo

ETA, son os que máis empeño
están a pór para chegar a unha
solución negociada. A sua sorte fóra da cadea só pode ir unida á posta en marcha dunha
espécie de nova transición. Se
Aznar se ten pronunciado por
unha amnistia para os implicados (agora permanece calado) .
no PSOE atópanse div.ididos.
Por un lado· están aqueles que
pretenden facer limpeza ainda
que danen ao partido, para i:ion
ter que sofrer os mesmos métodos, e polo outro aqueles
que, ao estar directamente implicados, pretenden chegar a
un acordo. Son os primeiros,
con Belloch á cabeza, os· que,
por agora se negan a negociar
con ETA. O momento pretenden escollelo eles, ainda que
non vaian protagonizalo. • ·

•••

Galego
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Fresco todos os días
Coren e Vego Supermercados invítanos
a ·coñecer en todos os seus establecimentos
.o novo PAVO GALEGO e a participar
en numerosas sorpresas.
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.uLe~bro

que no ano
19-3 5, e.u era un neno,
chegaron tres mozos que
viñan da emigración e·n Santo Domingo.
Viñari· moi ben .v estidos, moi
-distinguidos. Esa lembranza que~ou no

E

meu subconsciente até hoxe",
conta Florindo Alonso. Seis anos máis
tarde, seria el quen partiría rumo á
República. Dominicana como xa o
fixeran ducias de viciños de
Camposancos, perto da foz do Miño.

rán,
co e
prai~

·Santo Domingo foi o d~stino de dúcias de emigrantes de Qam.posancos, na Guard.a

Os¡
non
id en
déra
rróq1
so a
ten i
tas".
os
bror

• ARANTXA ESTÉVEZ
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Doce meses de.calor
e un.h a vida ·de .morriña

ocie
que
do r
da p

pero .eu tiña medo. O único que
Para Florindo Alonso, a sua recoñecia era a parróquia e o meu
lación coa Galiza estivo conditraballo debia desenvolverse na
cionada perante moito tempo
polos cartos. "Para que a miña
cidade, da qu~ non sabia nada.
Despois de perder esa ocasión,
muller 'e máis eu podamos vir no
xa non podo quedar. Teño unha
avión e pasar dous ou tres metarefa que cumprir ali. A morriña
ses aqui, precisamos cen mil peque máis sinto é polos vellos amisos, perto dun millón de pesegos que quedan en Camposantas. Nos primeiros anos era un
desembolso iniposíbel", conta. . cos", di Florindo.
Agora, sen embargo, síntese
En troques, para a família Rei,
plenamente vinculado á sociedade dominicana. O descobriGaliza é unha meta que se divimento da relixión e a sua consa ao final do camiño, lenta pe- .
versión en diácoro segura. "Conno fixeron que
fío en retirarme
en Camposancos
comezase a tracando deixe a
ballar nos bairros
S lugares
máis pobres de
miña fábrica de
nos que vives
Santo Dom tngo.
xel'ados. Non hai
Os tillos de -Rafael estudan .nos
No verán, o pálugar mellar. A
aos dezaseis ou .. min
Estados Unidos e o seu xeito de
rroco de Camposalvoume esvivir non ten que ver co de Camtar en Vigo estusancos permite a
dezaoito anos,
Florindo que pardando de mozo
posancos. "'Góstalles isto pero
quedan gravados porque se non fiestánselle pegando costumes
ticipe nos actos
norteamericanos. Estados Unida misa.
cari a na casa
para sempre
dos é o grande império .do Nor~
desde os catre
de. Xa me gostaria a min que co"Eu sei ,que vou
. anos de id ad e e
llesen os costumes da Galiza pemorrer en Santo
xa non me lem. braria. Pero din
ro non se pode evitar. Veñen Domingo. A miña
aquí un mes e marchan, a sua
oportunidade per- ·
os psicólogos
vida está alá", di. El tamén estudina a primeira vez que vin coa
que os lugares nos que vives
dou enxeñeria en Estados Unimiña muller a· Camposancos, en
aos dezaseis ou dezaoito anos,
dos nos anos 60. Despois, casou
quedan gravados para sempre.
1958. A éla o cámbio de sociedacunha moza de Camposancos - de impactouna e quería quedar.
E iso é xusto o que me aconteque tamén m~rchou con el para
ce, que non podo esquecer da
Quixo convencerme para invertir
Santo Domingo.
·
e comezar unha nova vida aqui,
terra", di Rafael . +
Grandes e pequenos chalés espállanse por Camposancos esperando a chegada. dos dominicanos. No casino, á hora do café,
xa empezan a se ver os primeiros. Os cans son os que gardan
a casa perante o inverno. Precisamente, é a temperatura un factor imp0rtante que condiciona as
idas e voltas dos emigrantes. O
inverno na Galiza xa non se aturadespois dos doce meses de calor
tropical de Santo Domingo. "Ali
vendemos xelados todo o ano,
por iso é moi bo negócio", sinala
Rafael Rei. A nai e a avoa, encamada, non queren voltar a Galiza
porque á sua idade xa non atu·ran o frie do inverno.
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sta parróquia da Guarda caracterízase polo turismo como toda a sua zona. No verán, o sol e o encontro do Miño
co Océano eríchen as pequenas
praias do lugar de visitantes. Tamén é o momento do retorno para os que deixaron o lugar á forza. Case todos residen en Santo
Domingo pero queren estar presentes nas festas da parróquia,
que se celebrarán no mes de
Agosto. Ca~as grandes e novas
confirman a boa estrela de moitos dos que partiron. A mala fortuna non é tan sinxela de comprobar. A maioria dos que volta• ron sen adaptarse xa morreron.

marchou pero as suas axudas
non chegaban regularmente porque empezar a sobreviVir ali non
foi fácil", canta Florindo.

1958, xa casado e cunha filia. A
sua muller é dominicana.

Ricos e pobres, aqui e alá

O obxectivo: ser proprietário

Os emigrantes de Camposancos
deixaron, nos anos trinta e corenta, unha terra chea de miséria,
Hoxe tócalle a retirada .a Rafael
onde o normal era que un neno,
Rei e á sua família. Despois de
aos dez anos, tivese que traballa~
quince días en Camposancos deno campo e axudar nas tarefas
ben coller o avión para Santo Doda casa. As visitas que agora fan
mingo . "A min leváronme para
alá. Non se pode· dicer que fun
á sua parróquia no verán oferécepor decisión própria.-Tiña catro . lles unha visión moi diferente.
anos", láiase. El e máis a sua do"Cando deixamos esta terra, a
xente non morria de fame pero
na fan as maletas antes de ir á
c_ase. Agora, as causas melloraGuarda a se despedir de amigos
e coñecidos. "Esperó que non seron moi.to e, dalgunha maneira, a
iso contribuimos os emigrantes'',
xa até o ano que ven e poidamos
Os paisanos de Camposancos
vir por aquí en Novembro ou Decomenta Rafael Rei.
non teñen dúbidas á hora de
cembro", di.
identificar aos emigrantes. ConsiA pobreza ainda está hoxe predérannos parte da paisaxe da paSeu pai non foi o primeiro en emisente na vida de Florindo Alonso
rróquia perante o verán e , inclugrar da família. Xa ar:ites alguns
mália ter acadado unha posición
so algún viciño, aponta que "lles
parentes recalaran en Cuba andesafogada grácias · á venda oa
ten ido ben e xa semellan turisJes de se decidir por Santo -.Docasa en Santo Domingo. Despois
tas". O certo é que
mingo, despois
de mercar unha máis pequena,
os anticipados
aa guerra da inpode vivir de rendas dos cartas
depéndencia dos
bronceados , as
que lle sobraron. Pero o seu tracubanos. "Os priroupas e a sua
s tillos callen
ballo consiste agora en levar a reociosidade fan
me iros en mar1ixión aos arrabaldes de Santo
que se diferéncien :1 os costumes
char foron catro
Domingo. "Para a xente que nun-·
do resto da xente
caciques, que se
ca visitou Centroamérica ou Latinorteamericanos fixeron ricos na noamérica, a pobreza referirase
da parróquia.
1
emigración, mon ~
ao que vemos ao noso redor.
en vez dos que
taron fábricas e
Mália o cámbio
Moita xente sen recursos que vilevaron aos pailles ensinamos"
que introducen os
ve na ~aliza ten, polo menos, a
sanos para a Remeses de verán
sua casa ou as suas leiras. Ali
pública Dominicana vida de Camnon teñen nada. Viven en chona", conta.
posancos , con
-zuas e, nen sequer teñen igrexas
apartamentos' chepara rezar. Por esa razón, agora
os , paseos pola
A xente de Camestou facendo unha colecta para
praia e xóvenes en bicicleta, a
unha capela que, xa case está
posancos fata da família Rei como
feita", canta o diácono, mentres
sua xente vive do campo. "A miña
unha família acomodada e, entre
família era moi pobre. Posíbelamasa orgulloso as fotos da xenos próprios emigrantes, é considerada como unha das máis ricas.
mente, a xente nova hoxe non se
te coa que traballa en Santo -Dodecate do que era ser pobre nos
Rafael Reí recoñece que lles foi
mingo. "Eles búlranse de min porque din que vivo nos tutupotes,
anos trinta. O meu pai era barben. "Traballamos moi duro para
que son os sitios de ricos. Pero,
queiro, deuse un golpe na barca,
conseguir o que ternos. Primeiro,
caeu ao rio e afogou. Cando momeu pai e, despois, eu. El comecoa inestabilidade política, quen
rreu , quedamos en moi mala sizou a traballar nunha fábrica que
me di a .min, con setenta anos,
tuación. Nen os meus irmáns nen
producía cacao, un dos productos
que o ano que ven non terei q~e
eu tivemos que deixar a ·escala
poñerme a traballar de novo?"
rr,iáis exportábeis, para Estados
porque miña nai queria que estuUnidos. Aprendeu contabilidade e
diaramos pero, ao sair, xa tiñacomezou a levarlle as cantas a
Tanto os que emigraron conio os
mos que ir ao campo a traballar
unha fábrica de xelados. É a mesque quedaron coinciden ao sinaou a levar as vacas", canta Florinma fábrica que, despois merca~ar que se houbo galegas que fido Alonso, que é diácono permamos, e da que son dono agora",
xeron fortunas tamén foi porque
nente en Santo Domingo.
relata Rafael.
houbo moito traballo detrás disto. "Despois de cincuenta anos
sen vir pala casa, cómo non van
O único emigrante a Santo DoEran anos nos que xa se tiñan
ter alguns cartos?", comenta· unmingo, que non é proprietário dun
notfcias dos emigrantes de Santo
negócio é o Florindo A sua vida
ha muller na tenda. Dar estudis
Domingo. As viaxes xa comezaaos catro tillos, costoulle a Flolevouno por outro camiño, máis
ran no pasado século e moitos
rindo non poder vir por Galiza en
próximo á espiritualidade que ao
dos seus protagonistas puideran
máis de vinte ano pero agora pomaterial. "Traballei máis de vint~
facer as américas. "Quizais a que
de alugar un apartamento nos.
mellar sorte tivo foi a familia Civianos na fábrica de zapatos de Citres meses de verán, algo inimavidanes . Vivin perante un tempo
danes que , despois , fundou os
nunha pensión onde convivíamos · xinábel cinco anos antes. "Hai
seus negócios na cidade de Vigo.
os traballadores da empresa. Non
unha descompesación entre os
En Santo Domingo, tiñan unha fácartas de aquí e alá. O feito de
tiven unnas vacacións até dez
brica de zapatos que daba emque ali podas vivir ben non quer
anos despois de marchar da Galiprego a algunS. mozos que mardicir que poidas vir de vacacións
za, en 1951. Traia alguns cartas
chaban de Camposancos como o
a Galiza. Aqui, as cousas son
e pasei 1.mha tempada moi boa
meu irmán. A nosa situación foi
máis caras", conta. +
na casa'', di. Non voltaria até
máis desafogada desde que el
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CRISE INDUSTR~AL

·Á·idea-de sanear a erripresa e despois
vend~la opóñense CCOO e UGT
.
.

A CIG propón a constitución
.dunha sociedade anónima laboral pal-a salvar Massó
.

•H. VIXANDE

A proposta de Luciano
Villar, presidente do Comité
de Empresa de Massó, é
constitutir unha sociedade
anónima laboral que
· exerza un embargo sobre
as instalacións e a marca
da conserveira, aproveitar
as indenizacións por
despedimento e as axudas
oficiais a este tipo de
empresa para sanear
Massó e vendela
posteriormente a un
industrial que estexa
interesado.
Villar ere que Massó, libré do
pasivo de 2.200 millóns ·de pesetas, é unha empresa atractiva
para o mercado, xa que, sen
cargas económicas, é viábel.
A constitución da sociedade
anónima laboral significaria o

.,

uriha operación política para no
Para esta operación financeira a
futuro non prestar asesoramenCIG conta coc;i posíbel adesión
de 200 das 320 traballadoras. do - to técnico, apoio financeiro e entregar as subvencións", explica
plantel. lso significaria uns inLuciano Villar.
, gresos pota rescisión de contratos de uns trescentos millóns de
A respeito das outras partes,
pesetas (un millón e meio por
os Massó non deron resposta
traballadora). Es tes cartos só
e a UGT manifestou a sua
representarian unha parte dos
despedimentos -:-que están . oposición, pronosticou a inviabilidade da sociedade e afircuantificados en 45 días por ano
mou que o empresário José
traballado-, e que pagaria o
María Escondriflas segue inteFundo de Garantia Salarial, o
resado na adquisición da comresto serian as débedas da empañia. Porén , Escondrillas
presa co plantel, e que servirian
confirmou que non contempla .
para executar o embargo.
esta opción. As CCOO- non teñen definido a sua posición
~eticéncias
con claridade.
.
Os cálculos que manexa a CIG
"A UGT non quer· a sociedade
estiman que a Xunta teria q~e
A S.A.L. non herdaria as débedas, perq
anónima porque teme que unha
dar nutro millón por accionista
si as propriedades e a marca de
posíbel redución do plantel signi- .
e distintas axudas oficiais por
Massó, di Luciano Villar, presidene do
fique a eliminación de postos de
adquisición de m_
a quinária e
A. IGLESIAS
Comite de Empresa.
traballo indirectos, e iso recai sosubvencións por criazón de
desvencellamentb entre Mas:
bre a base da UGT-di Villar-,
postas de traballo. O Instituto
só e a nova empresa, ·que
pero os recortes daranse de xeiGalega de Promoción Económideste xeito non · herdaria as· ca (IGAPE) teria que xestionar
to natural ; a saber: os que non
· '
esas axudas.
débedas e si se faria coas
se sumen á sociedade anónima
propriedades e coa marca porporque non queiran participar".
que os traballadores teñen,
"Sospeitamos que a Xunta non
f
por lei , preferéncia nun emO presidente do comité de Masve con bons olios a constitución
bargo destes activos.
só tamén teme un pacto entre
da sociedade e eremos que é

as CCOO, a UGT e a empresa
para -através dun testaferro-afrontar a subasta nunha posición de forza, pero matiza: "nós
somos máis numerosos, non teñen nada que facer".
A sociedade anónima laboral
ten vocación de temporalidade e
esta desaparecerá en canto haxa algun comprador para a nova
empresa. "Saneada e sen cargas, unha casa cunha posición
no mercado como Massó, é interesante para calquer persoa
do sector", explica Villar.
Outra cuestión é a viabilidade
dunha empresa deste tipo, Telanosa (en tempos Regajo) resultou un fracaso, pero Villar enu mera outras con éxito contun dente : Censa (con 400 traballadores) , Refrei, Metalnosa ...
Para a CIG, e para a Federación de Alimentación desta cen tral -que deseñou o plano-, a
aposta poderia significar un
exemplo para solucionar a crise
de moitas empresas galegas ,
ante a incapacidade do empresariado de tomar iniciativas .•

~QRDE PÚBLICA

Deteñen.ás duas limpadoras
que protéstaban ·na Escola Naval para ·non moles,ar ao Rei
•H. VIXANDE

Municipal de Marin· a detención
das dtfas limpiadoras que désde
hai seis meses están acampadas
na porta da Escola Naval Militar
de Marin,· pero o xefe respostou
que SÓ tomaria esa medida a instáncias dun xuiz. O alcalde da vita
mantiña a .mesma posición. O
mandado do Governador era para
o día do Carme, coincidindo coa
entrega de despachos polo Rei
aos gardamariñas da Armada.

A presenza do Rei na festa da
Académia da Armada do dia do
Carme, o 1e de Xullo, ia verse ·
embazada pala reivindicación
de duas limpadoras da Escota
Naval de Marin, Aurora González e Valentina Barros, despedidas por denunciar que traballaban de chachas. O Governador
Civil de Pontevedra( Xosé Álvarez de Paz, asi o enterídeu e
Ante a negativa da Policía Municimandou deter ás duas mulleres,
para poñelas en liberdade des- . pal, o Governador deu .ordes á
pois dos actos. "Actuaron como
Nacional para que detivera ás limna ditadura", din elas, que anunpadoras. A razón aducida é que ticiaron -que seguirán loitando,
ña informacións segundo as cales
ainda que .non diante da Escola.
etas adquiriran unha lata de gasolina para se queimar ao bonzo. Ao
O Governador Civil de Ponteveremate da xomada na ·Escala Nadra ordenou ao xefe da Policía
val -as catro e meio da tarde-

..

O Luns 17 as duas mulleres
prestaron declaración por desaNa tarde do Sábado prévio ao · cato á autoridade ao negarse a
ser detidas e agora terán que
dia do Carme, as duas mulleres
apresentarse no xulgado duas
voltaron a escoitar da boca do
veces ao mes. O seu represen alcalde o compromiso de non
tante legal , Xosé Maria Coruxo,
apartalas de onde estaban.
está a analisar a posibilidade de
Contado, houberon de retirar o
apresentar unha denúncia pola
seu vGículo e os enseres que tiactuación policial na detención .
ñan consigo. "Comezabamos a
pensar que non haberia proble"Foi igual que nunha ditadura,
ma -comenta Aurora Gonzácando molesta a pancarta hai que
lez-, pero ás sete da mañá
quitala, así non se entera o reí apresentáronse seis policias nadi Aurora-. En calquer caso , non
cionais para deternos. Custoufumos retiradas por cuestión de
lles dez minutos facelo e houbeseguridade, porque non tiñamos
mos de ser atendidas na Casa
nen unha lata de gasolina nen sído Mar, ainda que despois, cantio onde agachala, e se sospeitado voltamos á Comisaria, o trato
ban algo tiñan que vixiarnos ou o
foi de total consideración . lso si,
Governador tiña que intentar pertodo estaba preparado para fisuadirnos, pero non deternos". •
charnos".

as mulleres foron postas en liberdade. Durante todo o dia, a porta
da entrada da Escala quedara libre da presenza de duas persoas
.que deslocian a festividade do
Carme porque denunciaban que o
Axudante Maior, Joaquin del Rio,
as despedira por dicer que estaban na Escola de chachas.

Detención premeditada

Tres dias antes do feíto, os empregados do Ministério de
Obras Públicas, Transporte e
Meio Ambiente, iniciaran unha
tentativa para tratar de apartar
ás duas mulleres. A sua pretensión de definir unha via de tránsito rodado por onde estaban
acampadas foi impedida polo alcalde, xa que o concello ten
competéncias sobre o ordenamento viário na ruas da vita.
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Marcón (Pontevedra). Os viciños consiguen evitar a construción dun cuar1el da Garda Civil en sustitución dunha escola.

O

nacionalismo galego nunca quixo estabelecer marcos de identidade para pecharmos o mundo, senón como fundamento para ampliar as liberdades e a mellor relacionarmos cos povos da
terra. A tentación conservadora e imperativa, dos
nacionalismos do XIX, só chega a Galiza baixo a
pel da dominación, o asimilismo e a unificación.
Moitos partidos progresistas de Europa
están obrigados a su.l iñar decote a distáncia entre os seus referentes nacionais e os
dos xenófobos, formalmente idénticos.
Ruinas celtas
no parque
do Castro
(Vigo).

No Dio da Patria, os galegos non teñen
nada que dividir o.u agachar e todo que
compartir baixo unha divisa comun porque
a história do seu nacionalismo é a da defensa consecuente das ideas anovadoras, do
internacionalismo e do progreso. Son os representantes do centralismo anexionista os
que se ven na tarefa de· Hércules de casar o
conceito de auto-identificación co imaxinári·o
de unidade peninsular de Carlos IV e a visión racista dun sanfo cortacabezas.

XAN CARBALLA

Desde a perspectiva da liberdade, o 25 de
Xullo é a data da diferéncia e da identidade
como virtude sustancial de ter unha orixe e
de poder traducir a nosa visión particular do
mundo a outros povos. ·A información dominante procura o contrário: impor unha forma
de entender a vida e unificar con sacrifício
de todo o q~e é diferente. Contra a presión
panorámica do imperialismo das imaxes, a
mocidade re-descobre a forzo libertária e .inl ibre non
tegradora da identidade porque ser _
é ser indiferent~.•

...

( )

Dille berce ao inhnigo, e ve.r alo ésmaciar
En Patria río hai que chega a ser chamado Eu, ou qué.
Deva devala en meras, por panasqueiras tenras,
polos biduídos dos bidos lonxanos.
Primeira cousa: a lousa, morte ao estranxeiro opresor.
Toxo esgrevio acódenos, arnal, por consolarnos na desfeita.
Lamas, Ulla, Limia, illó: carpazona, eih, coa virilla quente.
Ai, cómo tu es veiga pre min.
A túa crencha, prenda, o teu buraco, teu buraquiño, bouza .
Cómo sodes, as senras, qué cabezo.
As cabanas, de colmo a poboarnos a ánima esfragada
neses caborcos.
os beizos, as várceas, a saudade.
non esquenzas as verbas estirpe
que son morte pró estranxeio opresor, elas nos lavan.
Sempre dirás: URCES.
Repite: os carballos.

• JGHN DAVIES

Xosé Luís Méodez Ferrin
- ., ........ Do poemáric_:> Es~irpe
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Mi t o
xacobeo

,.

Galiza, cruxol de povos,
fundidos polo história e polo
terra; Galiza, da que os fillos
Foro!) acentuando século tras
século o seu talento político, a
sua facúndia dialéctica o seu
enxéño mercurial. Mais ou
menos en sério, teño dito que
os galegas serian quen de
convencer ao Papa de que
non existe o Santo Espírito. Xa
Foron capaces de criaren o
marabilloso mito xacobe9 e de
atraeren ríos de homes: santos
e pícaros, reis e esmolantes,
artistas e mercaderes cara ao
fin do mundo coñecido.• .

Claudio Sánchez Albornóz ·
' España, un enigma. histórico
Bos Aires (1956)

MICHEL THERSIQUEL

Vizosa vida

A terra
dos.
galegos

Mar do sol

Na Galiza, onde quer que levados nas azos do vento, arrastrados polos fervenzas a reverter ou exudados
polo lene esvarar da choiva, se xuntan tres grans de terra, ali acubilla a semente, e de tan cativo berce que
noutros paises seria leito seguro de morte, agroma aqui vizosa vida que é luz de belezo para os recantos
máis esgrévios. Calor, luz e aire, armonizándose nesta terra de xeito felicísimo, actúan tan favorábelmente
no reino vexetal
.
que mesmo a
pronto de
nacéncia máis ·
desamparada e
misera, medra
grácias aos
agarimos e
galanos dunha
atmósfera
húmida e
templada, que
cambia o seu
tempero sen
aba los
perxudiciais, no
ronsel das fases
distintas do
desenvolvemento
fitolóxico.•
Baltasar Merino

Despois, pasada a terra de
León e-os portos do monte
lrago, encóntrase a terra dos
galegos. Abunda en bosques,
é agradábel polos seus rios,
os seus prados e os seus
riquísimos pomares, as suas
boas froitas e as suas
clarísimas fontes; é rara en
cidades, vilos e sementados
(... ) Os galegos, pois,
acomÓdanse máis
perfectamente que.as demais
povoacións españolas de
atrasadas costumes, ao noso
povo galo, pero son iracundos
. e moi litigantes,•
Amery Picaud
Códice Calixti no, (Século XII)

Flora Descriptiva
e Ilustrada de
Galicía (1905)

..J
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Con todos os atrancos que se
queiran, os barcos golegos
volven polo Gran Sol, a
Grande Chaira, ao Vidal
Bank no que pescaron tontos
lustros. Estes caladoiros eran
par o galego do mar coma
o sua propriedode, igual que
unho propriedade en terra ,
na que rexian as servidu~es
de paso e a prescripción .
Dios houbo nas discus ións
· entre armadores, patronos e
mariñeiros, nos que parecia
que todos optaran polo
suicidio e ninguén parecia
advertir que, con todos os
riscos de apresamento e
multas, renunciar ao Mar do
Sol, ao mar dos poemas da
treboada e de Xose Ma ria
Castroviejo, era un inmmenso
erro. Os ba rcos volveron aos
caladoi ros nos que as ondas
do mar, as gaivotas e os
próprios ventos falan entre si
en galego.•
Álvaro Cunqueiro

Antergas Navegacións,

()

N

a:

aparecido en Fábulas y

::>

Leyendas de la Mar, (1982)
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Mellor portugueses
- ..
que espano1s

cantidade a servir a Lisboa (. .. ) Os españois desprécianos, porque son
traballadores e limitados, empregóndoos nos traballos máis baixos, e
trátanos duramente. Esta conducta inspíralles avers_ión a España e
oferecen boa ocasión ás empresas que poideran un dio facer os
portugueses sobre esta províncie, que lles conven prodixiosamente.•

O carácter dos galegas é semellante oo dos portugueses do Norte,
cos cales se entenden moito mellar que cos·españois. Van en grande

Testemuña dun viaxeiro anónil!lo de 1765
Recollida por Garcia Mercader e citada por Pegerto Saavedra

O costu01~,
única nor111a xuridica ·própria
Aqui -non houbo ';Fueros"

xo9ando á chave, deporte autóctono.

CARLOS G. CAMPOS

corno en Biscaia, nen
"Constitucións" como en
Cataluña, nen "Observancias"
como os de Arogón, nen
"Novísima Recopilación" e
"Fuero General" como en
Navarra. Non se lexislou nen
desde Galiza nen para
Galiza. Pero si houbo, e hai,
unha realidade económico-social diferenciada, que

DE

CURSOS

• Gabinete de Pedasoxía e ·Psicoloxía
- Técnicas de Estudo
- Trastornos da APrendizaxe
- Habilidades sociais e autoestima
Desenrrolo da intelixencia
- Educación sexual

!f

-Alem~n

· . Centro Pedagóxico
.
\

f

"7'

Victorino Gutiérrez Aller
O ensino da língua: por un
cámbio de rumo (Páx. 237)

• Gabinete ,de Linsüística e Literatura

.

-

Metodoloxía da Expresión Escrita
Taller de Escritura·Creativa
Redacción a todos os niveis
Ensino Reelado de· Ün!!ua e Literatura
Monó!!ráficos: Autores e Temas

• Gabinete de Tecnoloxía Educati-va

- EsPañol Para extranxeiros
- -ln!!lés
-francés
-Gale!!o
-Portu!!ués
.·-· - Italiano

xurídico próprio, n~n escrito,
. paralelo, e ós veces contrário
ó norma legal comun ou xeral.
Este dereito consuetudinário é,
historicamente, o único dereito
próprio de Galiza, o que
xustifica a secular
desconfianza do povo galego
· na lei, na norma escrita.•

UERAN

-

• Gabinete de Idiomas

.

impuxo inevitabelmente uns
modos especia is de relacións,
coa conseguinte esixéncia
dunha normativa axeitada. Ao
carecer de canles lexislativas
próprias, a norma xurídica
peculiar só se pudo manifestar
a través do costume, que é a ·
forma primqria, e ·máis directa :
e espontánea, de criación
normativa. Xurde, desta
maneira, un ordenamento

- Informática
-Robótica -_
-Ofimática
- Publicidade e·cJeseño

" ·- ~1 -

GARCÍA BARBÓN, 46 - · ,

ºe-

VIGO_
. TELÉFC)N.O: (986) 22 60 94
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A ferro e
fo u ce
A Galiza fo¡ o brote máis
potente de rebeldía feudal
fronfe do Estado na Peninsula,
se cadra polo lonxania
xeográfica da agonia~te
disciplina diária que impuña
Castela a fronteira cos mauros.
Galicia chegou a estar
_governada por unha ·ducia de
Viriatos feudais que os papas
anatemizaron e os ~eis d.e
España perseguiron, coma
antergamente os pretores. Os
reis tiveron que operar cos
feudais galaicos a ferro e
fouce. Por iso Zurita , cronista
do lmpério, empregou unha
expresión semellante a latina
de Roma Doma, cando
proclamou que naquil tempo
dos reís de Castela comezou a

doma da ferro galega.•
Ernesto Giménez Caballero
Amor a Galicia, (19 7)
XOSÉCASTRO

,.
• lo.

..

-·· ...,..
Antón Reixa, espirc:d celta e A Coruña ao fondo.

XURXO

s. LOBATO

I nsular

o Nazareno,

1972.

"

;}
·· ¡....,..<t,.

>

TINO MARTINEZ

Fatalis1110·

Se c0mparamos Galiza coas-<outros.t:eric;is pen_insulares, veremos que ." ~~·~~ ~JA0i-t9s ~-~<;ulos de inxustiza imprimiron no paisano galego a
· nada .d~~lnen ás xentes-nen ás-.dí11fur~s Cl9. S~~- Esca~u á ' . :-:-.- ·:. .· .· . - ~h\¿Tñlldade . dfectada/ a baixeza mesma. Todo o mundo quere
sem'itiz~c}oií. No~'foi-ibérica nin Órbbé~'o ~aráéter dif~re~cial"~spdñol ~ · ...._ ¡)~arecer ·hlis:~r~bel, onde os q.ue mandan adoitan a se apoderar dos
o mudexarismo non pode aplicar~e a Galiza~ _De estirpe, -ária, atlántica e
ocidental, a entraña histórica galega pode .clasificarse d~ i,nsular, e tanto
polo sua forza de conservación como polo se'i.1 poder expansiv~. Hai en
España outras terras non mudéxares e tan)~~: européas: Vascónia,
Catalunya, Cantábria, Astúrias. Máis s~Ó'destino fo¡ ben diverso do
galego. Ou pertencen a outro grupo europeo, ou non saíron dun estado
inicial, ou se incorporaron na cultura avasaladora de Castela.•

o

Ramon Otero Pedrayo
Ensaio histórico sobre a cultura galega (Páx. 16)

aforres dos demais '(. .. ) Calquera que teña .viaxado polos aldeas de
Galiza e que teña examinado as costumes dos seus habitantes,
precisamente notaria neles certo fatalismo.•

Manuscrito de 1825
Conservado "na Biblioteca Nacional de Madrid,
citado por Pegerto Saavedra

-
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-Literatura
adiantada
(... ) As escolas formalistas modernismo, simbolismo,
parnasianismo ...- cáseque
non atopan cultivadores en
· galego ... pero é que tampouco
tivemos románticos, no sentido tradicional do termo nas
literaturas normalizad~s.
Tivemos, ao longo do século
XIX, escritores realistas,
adiantándose aos produtos
españois e despois paralisandose na evolución cara ao século
XX. E isto porque a dinámica e
a causalidade da nosa
literatura e a da española son
diferentes. A maneira de
exemplo, a nosa literatura
decimonónica, IOnxe de todo
formalismo extremado, como o
do século XX, no~ se explica
por atraso, por mimetismo
seródio, senón po~ unha
especificidade que ten moito
que ver coa especificidade da
nosa história social e política.•

Francisco Rodríguez
Literatura galega
contemporánea. Problemas de
método e interpretación
(Páx. 10)

Vaca e
burro

A1nazonas
Esta fo¡_área de refVxio de
costumes antergos, crénzas,
institucións proprias dunha ·
cultura de plantadores e
criadores de animais na que ó
herdo aliñánbase poki nái e
non polo poi. lsto vive hoxe na
Galiza ben máis do que se
ere. Fasquias coma a do
traballo da muller na terra, a
emigración do home e certa
licéncia nas relacións entre
sexos veñen de ai.•

Carlos Alonso del Real
Realidad y Leyenda de las
Amazonas, (1967)

Polos mañanciñas os rúas de
lfodaxoz énchense de burros,
e can_do bate o sol no lombo dun deles o seu orneo
godalleiro fai orneará

mesma .c idade. No filo das
oito da moñón ornea sempre
un burro debaixo do meu
balcón, e a probe besta entóa
o himno da súa espécie con
tal forza aspirante e
impelente que mesmo parez
que están aserrando a
esquina da casa. (... } De
súpeto xurde no meu maxín
esta pergunta: Que diferéncia

existe entre un país agrícola
que laboura con bois e vacas
e outro que ten por motores
de sangue o burro e a mula?
Regálovos o entretenimento
de responder a esta
comparanza, porque o que a
min se me ocurre é moi longo
de dicer.•
Alfonso R. Castelao
Sempre en Galiza (Páx. 14)

\

Te111peran1ento
irlandés
· Os ollos pequenos e aguilloantes do galego ollaban frente a frente
ao americano. Na expresión daquela faciana, Huntington puido
recoñecer o temperamento explosivo dos irlandeses a quen coñecia
be~ de Nova lorque .•

Archer Milton Hutington
V.fosé García Mazas (1892)

Sonlós cciñecidos na Galiza inteira
pala nasa especialización
én libros galegas e portugueses ..
Praza do Libro
Teléfono: 26.63 77

A CORUÑA
... ...

.

~

.. · .

Repú~lfca de El Salvador,·9
Jeléfonq 56 58 12
'SANTIAGO DE C.OMPOSTELA .

..
.'

1
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Ladró ns
E sentin <;licer que se
pode atravesar
Astúrios de ponto a
ponto sen o menor
risco de que rouben
ou maltraten o un,
couso que non
sucede en Galiza,
onde o cada intre
estebamos expostos
a que nos cortaran o
pescozo.•

George Borrow
La biblia en España

(1831)

· JOSEPGOL

Fil los
de solteira
Unha cultura que compele ao
celibato a parte dos membros
que permanecen dentro do
seu ámbito, ten que dar saido

era coñecida na bisbarra polo
suo belezo, pero tompouco
casou. Ao perguntar por qué,
respondéronme: "norrtiñon
le iras". Desde o ponto de visto
moral e popular non eran ·
censurábeis.•

de olgun xeito ás frustracións
que leva consigo. O número
de ilexítimos en Golizo -o
moior de España- é unha, a
valoración das relacións
sexuois, outra. Nunha aldea
comentei con vários persoos
de ambos sexos o coso de
cotro irmás que tiveron sete
nenos ilexítimos. Unho delas

Carmelo lisón Tolosana
Antropología Cultural de
Galicia (1971)

O ribeiro
e o galego
·Mas se o ribeiro ha de. ser
ribeiro e o galego ha de ser
galega, o que é o mesmo que
.d iier, se o ribeiro e o golego

querem ser algo, e nom nada,
ham manter os essencias que
os fixérom serem o que som. Só
assi se poderám abrir novos
mercados, novos espa~os vitciis .
para o um e para o outro.•

Ricardo Carvalho Calero
Discurso en Ribadávia 1980.
Publicado en Letras Galegas
(Páx. 131)

Carido albiste as Cíes
emoción non se desbalsaria en bágoas se vise Cadiz, p.oño
por caso, en vez de ver a porta marítima de Vigo . Poderia
algun hespañol censurar as miños verbas? Poderia alguén
censurar o meu natural patriotismo?•

lmoxínome que oo voltor a Gal iza· (si é que volto), se me
d esbalsen os olios de bágoos cando olviste as C ies e gue. un
estranxeiro intente saber o motivo do miña emoci ón . " E porque
vexo o mi ño pátrio dispois dun longo desterro" . O extranxeiro
cicois me dixese : " Que patriotas son os hespañoisl" Pero eu
naquel i ntre dirialle que só penso na pátria galega e que a

B

•

.(\

•

N

AHonso R. Castelao
Cadernos (Páx. 110)

•

D

•

O

D. Luclano Sobral Fernández
Alcalde-Presidente
do Concello de Poio
Fago saber
O vindeiro día 25 de xullo é unha data de celebración para este país e este concello por seren o Día _d a Patria Gakga. ·

CONCELLO
DE POIO

Como galegos ternos o dereito a
conmemorar .este día para revtrdecer os nosos ideais e o no, so espíritu galego, darnos conta
do que é Galicia.

"Galiza é a mellor esquina do
solar hispánico, cabo· do mundo antigo e avanzada de Europa
no mar inmenso da libertade. A
arquitectura barroca do noso.
chan, labrada en pedra granítica, está sempre cuberta por un
manto de zugoso verdor. Os
montes son redondos como
peitos de muller e as serras son
como lombos de boi cebado. Os
vales son Jedos e farturentos. O
mar tolea de carraxe cando non
o deixan penetrar na. terra; pe-:
ro cando entra, quédaSe ador-_
mecido tro leito das rías. Galiza
é . unlia unidade territorial harmónica, de formas e cor, per-

.fectamente diferenciada do resto de Hespaña"
CAsTEIAo, Sempre en Galiza

Esta alcaldía e os seus compañeiros teñen a ben convidar a
todos os veciños de Poio a participar .nos :actos que co· gallo
desta data se van celebrar, e tamén solicitarvos que engalanedes os vosos balcóns e fiestras
coa barideira galega como emblema básico de Galicia
Poio, 15 de xullo de 1995
O Alcalde
Luciano Sobral Fernández . . ,
~ T
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CRISE PESQUEIRA

Os armadores entrevistáronse coa Comisária Europea

Visita Galiza entre fortes
mob-lizacións ·dos m·ariñeiros
Os armadores galegas comezan a facer
escoitar a sua voz en Bruxelas. A Comisária
Enma Bonino xa mantivo unh~ reunión con
eles e prometeu incorporar a pesca ás
negociacións globais da UE conquerir unha
postura unitária de Europa trente aos

e

convénios multilaterais. Para a patronal do
sector, isto representa un cámbio que-terá
que revalidarse na prática. Mentres, os
traballadores do banco Canário Sahariano
continuaban as suas mobilizacións ocupando
todos os consulados da UE en Vigo. ·

• SEVERINO XESTOSO

"lmponse unha evidéncia: os recursos
están sobre explotados, a pesca ilegal
continua a facer estragos e as administració ns responsábeis do control mónst r an se impotentes
para afrontar as ilegalidades. Debemos
aceitar o relaxamento
diante das práticas
fraudulentas dalguns
pescadores que realizan actividades pesqueiras nefastas para
os recursos que van
en detri men to dos
seus colegas?". Declaraba recentemente Enma Bonina, Comisári a Eu ropea de
Pesca, que tamén
afirmou que "esta re- A comisión en defensa da pesca visitou todos os consulados de Vigo para daren a coñecer a sua
gulación debe tradu- situación.
ANXO IGLESIAS
cirse nunha reestru tu ración da frota se queremos
asegu rar a actividade pesqueira
perenne. De feito, no contexto actual, a xestión eficaz dos recursos
require sacrifícios imediatos qua
podan traducirse, a corto e médio
prazo, en beneficios económicos
para as frotas obxecto da reestruturacion e en benefícios biolóxicos ao perm itir a reconstitución
dos stocks pesqueiros. Este cenário comprende accións a corto
e longo prazo, asi como aspectos
de bioloxia e economiau.
En realidade os conce itos de
pesca ilegal , pesca responsábel
e reestruturación atópanse sempre misturados ao abordar a situación das pesquerias. Asi, o
Xerente de Cooperativa de Armadores de Vigo, Xosé Ramón
Fuertes, manifesta estar dacordo coa posición da Comisária
de Pesca e puntualiza: "é certo
que hai que facer unha pesca
responsábel, tamén estou dacordo en que as ilegalidades cometidas nun determinado momento poden prexudicar a todo
o colectivo. O que sucede é que
moitas veces a frota esta sometida a unha persecución, acoso
e fustigamento moi superior ao
que suportan os barcos doutros
países e aí están os casos da
NAFO ou da frota de fresco do
Mar Céltico, mesmo moitas veces escoitouse . máis a países
terceiros que ao próprio sector,
porque as máis das acusacións
non teñen xustificación algunha.
lsto non contradi en absoluto o
que dixen antes, o que sucede
é que as circunstáncias concretas deben analisarse con moito
detalle e a Administración , ademais de desalentar as ilegalidades, tamén debe sair ao paso
das acusacións gratuitas".
A reestruturación representa
outro problema. Recentemente
parte do e_mpresariado pesquei-

ro entregaba á Comisária ·de
Pesca en Bruxelas uns dados
elocuentes: a frota do Mar Céltico sofreu desde 1980 unha redución do 51 %, a frota bacallaeira desde 1988 menguou nun
70% e a conxeladora nos últimos sete anos baixou un 48%.
Estas cifras dan monstra dunha
reestruturación permanente ; por
esta razón os empresários pediron das autoridades comunitárias má is recep t ividade para
que remate a mutilacion que
padece a frota. Para isto, o sector entande que é necesário
consolídar os caladoi ros xa
existentes tratando de atopar
outros novos , con cuotas e licéncias axeitadas ou asociacións temporais de empresas
deixando como derradeiro recurso as sociedades mistas.

Compromisos
de Enma Bonino
A xuntanza antes referida, de
máis de hora e meia, foi de bastante interese para ambas partes e a Comisária pediu ampliación s sobre a documentación
que lle entregaron, algo que tarán cando Enma Bonina visite,
nos próximos dias, Compostela.
Polos acontecimentos encadeados que se sucederon nos últimos meses, a figura de Emma
Boninp estivo sempre no ponto
de mira do sector e dos comentaristas pesqueiros. Contado, a opinión en torno a comisária está a
matizarse: "É moi realista en canto ás cuestións pesqueiras, sabe
que os problemas son moitos e
que é difícil conseguir resultados,
por exemplo díxonos que o caso
de Marrocos estaba moi mal". Se
neste xuizo teñen o.u .non algo
que ver duas importantes promesas da Comisária, é algo que ainda está -e continuará unha tempada- sen resolver, pero é certo
que na ·capital comunitária pro-

meteul le aos representates do
sector incluir a pesca nas negociacións globais da UE -co que
deixaria de ser o tillo abandonado- tanto .ces países en vias de
desenrolo coma nas que se leven
a cabo cos países ribereños. lsto
ten a sua importancia tanto nas
negocia<;:ións de tipo comercial
como nos posíbeis acordes de
axuda en tratada·s de cooperación. O segundo compromiso é
que Europa manteña unha postura unitária na próxima conferéncia que se iniciará en Nova lorque o dia ·24, onde a Comunidade defenderá unha política dos
recursos por fóra das 200 millas
baseada no control, regulación e
conservación dos mesmos e que
se estabelezan convénios multilaterais coa participación dos países que pescan.
En todo caso, o sector manifesta un cambio respecto á pesca e
pódese escoltar hoxe declara- ·
cións como que o anterior comi- ·
sário de Pesca, o grego Paleokrassas, "non transmitia nada,
non nos dicia nada nen daba
confianza a sector: M~ntr.es que
esta muller parece reflexar a no- ·
sa preocupaciór:t e semella ter
unha axilidade distinta. Craro -·
que ainda ternos que comprobar
a sua eficácia na xestión. Ela
mesma recoñeceu que a pesca
no ámbito da Comunidade é
· pouco importante, ademais -xa
recebeu a diferentes colectivos".
Pois ben esta muller xa case está
en Compostela, pata alguns ven
de pase;>, para embarcar no buque comun.itário que está a seguir a campaña do bonito.Outros
eren que esta ocasión é unica, xa
que Enma Bonina vai visitar a nación pesqueira máis importante
de ~uropa. Os resultados, dados
os problemas do sector non se ·
póden facer esperar, será o momento de facer balance da traxectória da-señora Bonina.+

O pens.a mento único
"Atrapados" é a palabra coa que escomenza un artigo Ignacio ·
Ramonet no LE MONDE DIPLOMATIQUE sobre a sitüación actual das
liberdades. "Nas democrácias de hoxe, cadá vez máis cidadáns
libres séntense atrapados, enzoufados por unha caste de doctrina
visguenta que, imperceptibelmente, envolve todo razonamento
. rebelde, suspéndeo, pertúrbao, paralísao e acaba por afogalo. Esta
doctrina é o pensamento únicd'. · Ramonet explica este conceito:
"O primeiro princípio·do pensamento único é tan esmagador que
nen sequer un marxista despistado.renegaría del: o económico
prevalece sobar do político". Os demáis conceptos claves do
pensamento único son o mercado, a concorréncia e a
competitividade, o libre cámbio sen límites, a mundialización da
producción manufactureira e dos fluxos financieiros a división
internacional do traballo, etc. É posibel -conclue Ra~onet- que se
chegue a considerar que os 17;4 níillóns de parados europeus, o
desastre urbano, a precarización do emprego, a corrupción, a
violéncia dos bairros periféricos, a desfeita ecolóxica, o retorno dos.
racismos, integrismos e extremismos relixiosos, a marea de
excluidos sexan simples miraxes, alucinacións culpábeis,
sumamente discordantes, neste mellor dos mundos que edifica,
para as nasas conciencias anestesiadas, o pensamento único".•

e

O mal funcionamento

da Administración
Na revista IRIMIA, Tintxu escrebe que nen a presidencia do
Consello da Unión Europea para Felipe González; nen a
candi_:fatura á cap~tal i dade cultural (ou a concesión da mesma)
suponen_que funcionen mellor o Estado ou Santiago. "lso si ,
haberá hláis persoas que se decaten de como funcionan ou non
as respectivas administracións. Os diferentes escándalos
públicos ben recentes foron acumulando probas de qi.Je a
Administración non funciona e deste xeito obstaculiza o
des~nvolvemento doutras iniciativas privadas que si responden
de s1 mesmas: Parece que agora o Estado-Administración non
vale máis que para controlar aos cidadáns desde arriba. Xa non
só pola espionaxe das escoitas, senón polos múltiples
mecanismos de axudas e subsidios nos máis diversos ámbitos de
actividades. Hai poucos días viamos no Diário Oficial de Galiza
unha colección de medidas que supuñan ·axudas a entidades tan
peregrinas coma os Amigos do Camiño de Santiago en Córdoba ·
ou en Londres. Se estes entes van recibir axudas máis ben
simbólicas, non sucede o mesmo con centos de organizacións de
mulleres ou veciños, que se crian desde o poder, a partires de
axudas xa premeditadas, que hai que dar aos amigos".+

Voltar contra os demagogos
Suad B. acusa na revista VIENTO SUR, aos integristas que dirixen
unha guerra contra .o seu próprio pavo. "No primeiro -sinalacontra as mulleres, para estabelecer a sua ditadura teocrática e
obscurantista, que ~ustitua á dos actuais dirixentes do Exército.
Predicando a volta á tradición, lanzando o anatema sóbor dun
Occidente depravado e atizando os prexuizos anti-feministas
máis retrógrados, os integristas fixeron da sua concepción da
reli~ión un arma política. Privada de toda esperanza, víctima do
racismo, obxetivo predilecto do acoso policial, condenada ao
paro ou ao traballo precário, aparcada nas cidades ghetto,unha
fracción da povoación orixináriél#dos paises de tradición
musulmán pode ser tentada a voltar cara os·demagog.os que, en
troques 'de proporlles unha saída real, oferecénlles ·reconquistar
unha ilusória dignidade combatindo mediante os médios máis
radicais un mundo que os ignora e despreza". +
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O pasado Sábado primeiro de
Xullo, viaxando nun autobus por
Galiza adiante despois de vários
meses de estáncia no estranxeiro, tiven a oportunidade de presenciar o efeito que produz na
nosa sociedade a denominada
Rádio Galega, reflexo exacto da
política de aniquilación da nosa
A rádio francesa
nacionalidade praticada até o de
agora no noso país. Todo comechama Endurant
zou_cando ás cito en ponto da
(re$istente; teimón) a
tarde un locutor desa emisora
. lndurain .. Para: a orefla . - iniciou a leitura das notícias.
·Cun evidente a_cento estranxeiro .
" de alá Endurant
apresentou unha tras da outra
(andirant) e lndurain
as novas do dia, dándolle con ·
soan parecido. Se Fraga cada palavr~ unha boa patada á
gañase a Volta
nosa entoación e máis , á nosa
alcumariano Fracas, q~e fonética. O seu sistema vocálico
era simplemente o do español
·ven .senda estrondo e,
peninsular normativo: cinco vopor extensión, destrozo. _ gais en· posición tóniéa. Sen embargo, como non podía ser menos, non foi isto o .que agrimou
Son moz~s sen
ao auditório. Tres ou catrd uniemprego e sen
versitários de vinte anos, que viñan a talar -entre eles en espaperspecti_vas. Non se
ñol grazas á polític~ de "bilin'rebelan, non se afilia.n a
güísmo harmóriico" ideada dessindicatos, non son de
de o actual poder autonómico,
comezaron a rir c0n fortes garesquerdas. Rouban,
galladas cando o pobre xornalissimplesmente,· un feixe
ta _empregou na sua intervendantes senón que. xa moitos de~
alleo, caduco e "hortera". O intende periódicos no
ción as palabras "testemuña" e
les a ignoran por completo, debito de españolización fracasa mesquiosque véndeno na
"gardacostas"
se referir ás
do ao facto de ter sido para eles
mo nos hispanofalantes, os cales
persoas presentes no casamenunha língua estranxeira dentro
rexeitan a introdución de elemenpraia.
to de Estefania de Mónaco. Non
do currículum do ensino primário
tos culturais estranxeiros tais coterminou aí a cousa, pois, remae sec·undário. O efeito cómico
mo a zarzuela, o flamenco ou as
A cadratura do círculo. tado o esperproducido por formas tais como
corridas de tauros.
péntico xornal
ABC -a· dereita
"Testemuña" ou "gardacostas"
rad i ofón-i co,
prodúcese tanto nos falantes de
Ante a gcavidade deste alarryiangranítica- vilipéndia a
deu comezo Aquelesque
galega como nos de español.
te proceso _de españolización de
González polos "erras"
ás oito e meia dirixen neste
Daí o grandísimo fracaso do sisGaliza só nos fica a esperanza
un dos habicometidos no caso Gal,
tema educativo actual, incapaz
de algun día podermos contribuir
tuais progra- momento a
de criar. talantes bilíngües tal e
desde o poder ao verdadeiro deao tempo que defende, mas folclori- Rádio Galega
como predican publicamente e
senvolví mento da nosa cultura
sen rubor, os crimes de
zantes desa
· incapaz de asentar a ·normativa
nacional. Só ese día o galego
Estado. Todo no mesmo · cadea pagada carecen do máis
mesmo nos próprios galegofaserá a língua de cultura dos nocos nasos im- elemental dos ·
lantes. Neste momento o tan lousos estudantes .e, polo tanto, ~
editorial.
postos. Afas- yado "bilingüísmo" non existe na
sua sobrevivéncia estará asegutándose da li~ escrµpulos
Galiza. A situación á cal chegarada outros mil anos máis .•
ña habitual á
El Mundo dedica un
mos neste momento entre os
cal nos ten
X. C.
menores de vintecinco anos é .
artigo a Pepe Rei,
afeites, esta
máis ou menos a seguinte: aque(Santiago)
xornalista galega, hoxe
vez o programa xa non tiña nen
les que teñen o español como
traballador do Egin; para sequer como fonte de inspira- língua inicial descoñecen o galeción o folclore nacional galega,
go porque o sistema educativo e
tachalo de terrorista. A
senón que estaba- inteiramente
edición basca do mesmo dedicado, segundo a opinión do mais a sociedade son incapaces
- de llelo aprender; aqueles que
Chegou o tempo de estar ledos
apresentador, á "nosa zarzuela".
xornal madrileño
teñen o galego como língua inie orgullosos coa nosa equipa.
A partir daí, iniciáronse toda unprescinde de tal
cial coñecen perfeitamente o esToda a Galiza coas tu as cores.
ha série de pezas musicais coOs galegas do mundo festexapaño I debido á sua imposición
información. Por qué?
mentadas que ian desde "Agua, • na Galiza, mais o seu galega fica
ron o teu triunfo en calquer cu .Pois-porque El Mundo
azucarillos e aguadiente". até "
rrunchiño onde se atoparen.
como un veículo de expresión
La ·verbena de la pal9ma" paten fama de progre en
coloquia·I, incapaz de se transsando por "La revoltosa" e ouformar en língua principal de ins- · Son unha galega que sempre
Euskadi.
tras "estampas madrileñas" pró-· · talación e de cultura. Pódese
fun do Depor ainda que non gaprias do "noso género chico". O
ñase, só por ser equipa da miña
afirmar en consecuéncia que hai
O éxito do libro galega · afeito de semellante programa no noso país moi poucos xóve- cidade ... sempre estiven ao teu
foi fulminante: os antecitados
carón, vivin
nes bilíngües, entend.endo por bifundaméntase na venda
"bilíngües harmonices" criados
coa esperanlingüísmo o facto de un ialante
aos· estudantes de
pola actual "Junta de Galicia" . posuir un grande domínio ao níza de que alacrecentaron as suas gargallabacharelato. Non é o vel culto de duas línguas através- gun día gaña- Todos os
das até o paroxismo. ·
ríamos.
das cales poda receber a cultura
galegos
pracer da leitura que
universal.
Detrás
de
todo
isto
busca un autor cando ·
Todo este lamentábel e penoso
subxaz evidentemente o intento
Por fin dia de que non teñen
espectáculo lévanos a unha triste
escrebe, mais "supon un
de xenocídio da língua e da culxoia e ledícia, conciéncia
reflexión sobre o estado do noso
tura galegas que se está a levar
consola cometcial. A
a Galiza pro- d
pát ·
país. En primeiro lugar resulta
funda desper:sua
a:
cabo
através
do
denominado
feira do- libro de ocasión
claro que estamos xa nunha si"bilingüísmo harmónico".
tou' moitos g~- tiñan que coller
tuación de "alerta vermella" no
aparece ateigada de
f,!3QOS acompa- . amaletiña
leituras recomendadas .. que se retire á sobrevivéncia 'da Polo que se retire á nasa cultura, oanvos ·nas
nosa língua e m<,1is da nosa culestá ·claro que aqueles que diris~ídas e está~ emigrar
de BUP.. Definitivamente
tura. O galego non só non é. a
xén neste momento organismos
convosco, fo·
língua de cultura dos nasos estuesta ~ultura non é a de
como a Rádio,Galega carecen do
ron a Madrid,
máis elemental dos escrúpulos e
molláronse; .
pretenden introdudrnos a zarzuevoltaron tr.isteiros pero cunha luz
la ou o que for vendéndon'olo co- .de esperanza. Alguns deles vof,.
mo próprio, antepóndolle alegretaran a Madrid,' outros moitos
mente o posesivo "nosa", como
estarían en Ri.azor" se houbese
se iso abondase para nola intromellores comunicacións!
. ducir 'na nosa cultura. Sen emAtravés dos mei'Os de comunicabarg9, o seu fracaso dase mesmo
ción estabamos no estádio de Riatamén nese ponto, xa que, se os
Radio Fene
Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 · próprios "bilíngües harmónicos" zor e tamén con toda a afeizon.
. Casa do Concello
34 24 1.1 - 34 30 56 rin a gargalladas ante a emisión
15.500 Fene (A Coruña)
Telefax (981) 34 27 51 -dunha zarzuela, iso significa que - Acollémos con moito agarimo
mesmo eles rexeitan o que se lles
esa aperta dos dous mandaestá a .impar .por consideráreno
m_aj~ _
da. ci.d_a_d.e. gµ~ .. ~Ql1 jrJiPJi::
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gas políticos , pero nese xesto
estaba por riba o Depor e a afeizón e a Galiza inteira.
Estabamos á espera dunha verbas ... Escoitaríase a nosa fala por
toda a península e se cadra ainda
máis lonxe, a fala da Galiza, que
gardou e falou durante séculos.
Moitas forzas podentes quixeron
borrala... Cando sentin a tala dos
dous señores pensei: Non, non é
a Galiza de verdade, os que talan
son os maudiletas de Castela que
teñen vergoñ~ de talaren na língua v~rdadeira do noso país.
Quérolfe recordar que hai uns
tradutores simultáneos que traducen calquer idioma do mundo.
Todos os galegas que non teñen
conciéncia da sua pátria tiñan
que coller a sua maletiña e emigrar, poda que asi se decatasen
do grande que é ter unhas raí- '
ces tan fondas e diferenciadas,
defendendo primeiro o noso, e
despois ... , e· despois o que sexa,
só asi a Galiza será máis grande
e forte, e deixarán de nos considerar subordinados de Castela.
Pido un hino en galega para o
Depor que eu, como galega, teño todo o direito a pedilo. Viva o
Depor, Viva Gal iza.•

MARIA COSTA

(Barcelona)

Gallaecia fulget?
A Universidade Compostelá cinco vezes centenária vai celebrar
o seu aniversário natal ício: Gallaecia Fulget. Mas deve ser o seu
brilho como o que há uns 67
anos poetizava Pessoa sobre
Portugal: "Nem reí, nem lei, nem .
paz nem guerra,/ Defjne com perfil e ser/ Este fulgor bago c;ja terral
Que é Portugal a entristecer( ... )".
Fulgor ba~o, desluzido, mas procedente dos cérebros da direcgao da própria Universidade.
Velai um VicE}-reitor de Estudan- ·
tes tornado paladino do provincianismo (O.pus Connection)
exercendo a cerisura, proibindo a
publicac;áo dos relatos ganhadores do 11 Concurso de Relato Erótico da revista EIS. Velai o .mesmo Vice-reitor amostrando a sua
diplomática brilhantez com aquele histórico "qw.e. flfit?l§.ae.en rJ'I~ ,
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ya Je comieron mucho a Ja univer7º Que .Matalobos no transcurso
sidad ... " referendo-se a compando juizo manifestou a sua perheiras e companheiros estudantenga á organizagom armada,
tes em greve de fome reivindicomo assim consta na senten- .
. cando um Sistema de Residencia, polo que a afirmagom que
cias digno e amplo. Outavolta vol- .
se fai na nova de imprensa de
XAN PIÑEIRO
ternos a Pessoa para preguntarque nom a reconheceu simplesme-nos se se referiria ao Celso
Contáballe Hitchcock a Truffaut nún libro de conversas convertido mente é falsa.
Rodrigues quando escreveu: Os
agora en clásico que o Mac Guffin era un truco case infalíbel no 8º Que Matalobos, durante a sua
débeis mentais sáo, porém, faJcine. Tratábase dun pretexto material que os espectadores nunca estancia no cárcere de Villabona
hos de quaJidades de inibi9ao,
vian pero que acababa determinando todas as acción ·das persona- (Asturias), nom se acolheu, em
pela deficiencia ingénita
xes, un obxeto elíptico que podia ser un anel nibelungo, un xaro- ningúm momento, ao artigo 43
dos centros
pe máxico, un microfilme ou calquer segredo militar de xeito que, da Lei do Regime Penitenciario
cerebrais su- Muipouca
unha vez admitida a sua importáncia, todo o ·argumento desenvol- (artigo que regula o ailhafT!ent9
periores. Por prudéncia
víase en función do tal Mac Guffin <liante duns espectadores dis- _ no celular)• polo que. tam~em ~
iso gritaram; e,
. ~ nengunha.
. falso o que pom a citada nova.
.
. da trama sen d'iscus1on
postas a aceptar o d 1scurr1r
teve
o
reitor
o que é pior,
faJaram (....). " Villanueva ao
9º Que Matalobos nom disfrutou
Levo unha chea de tempo tratando de descubrir que demos é de nengum tipo nem classe de
E muí pouca
prudencia teve náofo~ra
iso ql.le chamamos Europa coas suas mercaderías e comenén- permiso durante a sua estancia
o reitor Villa- demissáo de tio
cias, co seu pasado raspiñeiro e o seu presente cobarde. Tanto no cárcere, a primeira vez que
nueva ao náo
tempo como levo tentando adiviñar até cando vai dar resultado saiu á rua foi o passado 9 de
for~r a demis- polélnico
maio, quando saiu em liberdade
a permanente apelación a esa Europa de benestar cada vez máis condicional, polo que o que di o
sao de tao po- vice-reitor
distante, a esa vella meretriz que nos chuchou os olios, a ese es- "periodista" é totalmente falso.
lémico vice-reicuro obxeto de arrepio que non é outra cousa que o pretexto
tor.
1Oº Que Matalobos nunca fordos nosos peores dirixentes para facernos tragar a intemerata.
Ora, a política
mou parte da "Asamblea de Trasocial? Para poder aceder a urna
Dun tempo a esta parte, o fato de resistentes que compoñen a balladores en Paro de Ferrol",
pra<;a do SRI é requisito indisassim pretende desinforequipa
de González trata de convecernos que seis meses de como
pensável aprovar un mínimo de
mar o assinante da nova de imvoceiros de Europa é pretexto dabondo para eles ter, polo me- prensa. O seu trabalho sindical
60% dos créditos cursados. É dinos, outros tantos de emprego e soldo. E por fin descubrino to- desenvolveu-se no Comité de
zer, urna pessoa que vai e vem
do lendo a alguén que, coma Truffaut, foi inequivocamente co- Empresa de ENDESA e como
todos os dias a Vigo cu a Corunha, catorze matérias, aulas de
munitário: Europa non é mais que o Mac Guffin de González. + Secretario Comarcal da lntersinmanhá e tarde, consegue aprodical, mais disto _hai muito tempo.
var sete das catorze ... O 50%,
poderá ter o direjto a aceder a
11 º Que Matalobos nom protaem janeiro do 96, é· dizer dentro
1 Que Matalobos nom foi cónurna pra<;a? Porque se náo acegonízou umha folga de fame ha
de 8 meses, mentras está em lideado a 1o anos de prisiom, code botará outro ano indo e vindo,
chimenea de As Pontes, como
mo assim reza o subtítulo da noberdade condicional.
assim di o senhor Javier F. Juscom urna carga de créditos esticia, senom que o foi a 12.
magadora ... o círculo vicioso. E a
to. E certo que estivo case um
5º Que os detidos em maio do
iguala<;áo da pontuagáo económes em folga de Jame em de2º Que Matalobos nom solicitou
88, nom forom 1o como reza a
mica e académica? E o número
manda da reincorporngom no
a sua reincorpora<;om no Connova de imprensa, senom 11. Asde pr~as disponíveis -1752-? E
seu poste de trabalho em ENcelho, como assim pom o título
sim mesmo também dizer que os
o derrube das pra~s que signifiDESA de As Pontes, da que tocondeados por pertenga a "banda
da noticia, o que nom quere dicam o Burgo Velho para consra despedido, senda membro do
zer que o faga se assim o desearmada''. nom forom 1O (como. seu Comité de Empresa, por
truír aí urna faculdade? E a repom o "periodista"), senom tam
ja nos vindeiros meses.
umha repressidencia no Monte do Gozo? Posó 4; pois 3 já forom postes em lilítica Social??? Brilha Galiza?
salia de índoberdade polo juiz ao seu passo
3º Que Matalobos nom estivo 5
Esta Universidade com gloriosos
16" sindical.
pela Audiencia Nacional, 2 forom
anos no cárcere , como asim
Mais a taiga Matalobos nom
quinhentos anos ás suas costas,
também reza o título da noticia,
pastos em liberdade despois de
merece a equipa reitoral que
de fame . foi solicitou asua
senom que faltavam 20 dias papassar: um 20 meses em prisiom
tem? O Opues sorri. O professona Casa do
ra fazer 7 anos de prisiom antes
reincorpo~m
e outro máis de 2 anos (e logo no
Concelho.
rado por activa cu por passiva
de sair em liberdade condicional.
juizo forom absoltos); e as 2 persoutorga. Os estudantes buscam
no Concelho,
soas restantes forom condeadas
12º Que, poa vida como podem.
4º Que Matalobos nom saiu á
por cutres "delitos".
i o q u e s e como pom o
mitade da condea, como asim
Senhoras e senhores que ched
e s P r e n d e título da n_otícia
62 Que a Matalobos nom se lhe
também pom a nova imprensa,
do ponto anfiam a nossa Universidade - autoatopou, noi momento da desenom que segundo a legisterior,
corrijamsel Queremos um V Cenlagom penitenciaria e penal vitengom, pistola algumha, como
Matalobos
tenário realmente brílhante que
assim afirma o autor da nova
gente, Matalobos tem data de
no m abandou ENDESA, para
nos converta em referencia de tode imprensa.
cumprimento total da condea
ingresar na plantilha do Conceldo o sistema universitário euroho de Ferrol, senom que foi ·despeu -autocorrijam-se! Náo queipedido de ENDESA, e ainda tarram ver depois questoes políticas
dou uns anos em ingresar no
e ideológicas onde SÓ existem as
GONZALO
Concelho, e quando o fijo, este
suas fantasmas e incapacidades.
era trabalhador da E. N. BAZAN .
Mais urna vez - autocorrijam-se!

MAC GUFFIN

•l

º

13º Posteriormente na mesma
noticia, já nom fala o senhor
Javier F. Justo, de 1O detidos,
senom de 9, na' operagom policial de maio do 88, já digemos
antes que forom 11 os detidos,
mais este senhor agrega que a
maioria sigue em prisiom-,
quando as persoas que hai no
cárcere, em estes momentos,
relacionadas com aquelas detenc;ons, som duas.

Mas sabemos que náo se pode
exigir-vos a correcgao do que
fazeis com a legalidade que vos
oferecem os votos. Legalidade
só há urna mas legitimidades
pode haver várias. Em boa lógica, pois, tampouco vós podereis
exigir-nos o calar e outorgar.
Certamente o V Centenário vai
passar História. t

a

V.E.
(Santiago)

Polo que aqui manifestamos,
em astes trece pontos, o senhor Javier F. Justo, na sua desintormac;om nom só nom dá
umha no cravo, senom que
oculta oscuras intengoms á hora de escrever semelhante cú- -.
mulo de imprecissons e falsedadas, pois nom se entende
que poida incurrir em tam gran- ·de cantidade de erres sem ter,- ·
ao divulgar a noticia, umha intengom intoxicadora e ·manipu!adora da realidade, simplesmente pensamos que está a fazer um servigo policial contra ó
indepe_ndentismo galega.•

Resposta da JUGA
a umha intoxi\:Offi
informativa
Diante dumha desinforma<;tom
de imprensa que saeu publicada
no jornal "Faro de Vigo" o pasa. do 23 de Maio deste ano e que
assina Javier F. Justo, sobre a
excarceragom, circun.stancias~
passado e futuro do independentista Jase Antom Matalobos
Rebelo,
organiza<;om anti-repressiva JUGA quere fazer as
seguirítes aclaragons". cJ ·:.-, i -:1
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Rosalia, nen a de
Shakespeare, senón a
de Luis del Olmo e
Encarna Sánchez.

Pero non se crea que a
cultura é unha
desbocada praza de
abastos, un me·rcado
fenício sen normas:
Sílvio Rodríguez
rebentou de público a
Praza de Tauros das
Ventas e foi reseñado
como un "grande éxito"
en letra minúscula nun
faldón de páxi na. Os
Rolling Stones, en
cámbio, merecen
audiénci?, de príncip·es
ou de embaixadores
plenipotenciários do
Vaticano da música, a
única verdadeira, o rock
anglosaxón.
Vera afirma que ETA
está a atravesar un bon
momento. E o c..oronel
Galindo confirma que a
organiiación síntese
forte, renovou aos seus
membros e prepara
. unha ofensiva. Despois
da man dura de Franco,
dos estados de
excepción de Carrero e
de ter vinte veces dita
que o grupo terrorista
estaba nas últimas,
agora veñen con isto.
Deberian, xa que lago,
recoñecer que, após de
trinta anos de tiroteo, o
camino violento fracasou
dunha banda e da outra.
Como diria Castelao:
"Sodes uns imperialistas
fracasados".

"

Manuel Pére:z alcalde
de Vigo critica a
privatización d~
Barreras, após de que
Manuel .Fraga declare
apoiala. Ou esta semana
é ao revés? Que é o que
de verdade pensa o PP?
Teñen alga que ver as
suas declaracións á
prensa coas suas
posturas reais? Hitler
dixera que Alemaña
nunca invadlria Polónia.
Ainda hoxe os vellos
nazis seguen negando _a
existéncia de campos de
concentración. Franco
di_xo que se sublevaba
para restablecer a
Jegalidade rep~blicana.
Aznar critica o Gal. A
história da dereita é
un ha sucesión

..

interminabel de
mentiras, grandes ou
miudas, segundo
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O boicot ao prémio Blanco.Amor

pon na picota da cultura a PacoVázquez
Brión poderia facerse cargo in extremis da convocatória de 1995
.x.c:

ba de crer que A Coruña non
queira facerse cargo da c~nvoca
tótia. "Non enten.do porque se
opoñen ao prémio se seguen financiándoo. Non hai desculpa
nengunha porque nen fan, nen
deixan facer. A min gostariame
que fora a cidade da Coruña a
organizadora.este ano e teño a
esperanza de que cámbien de
idea. Para os redondelanos, é un
orgullo ¡er tido a inciativa deste
· prémio", sinala.

O coricello de Brión
está a, espera de saber se
terá que facerse cargo
este ano da
convocatória do prémio
de novela Blanco Amor.
Dende o concello da
Coruña, néganse a
organizalo pero
tampouco comunican
oficialmente a sua
decisión. Haii quen
pensan que ainda hai
tempo a reitificar

Pola sua banda, o concelleiro do
BNG na Coruña, Henrique Tello, anunciou que o seu grupo
político apresentará unha moción no pleno do concello para
que se convoque o prémio. ,"Cremos que ainda que sexa en Setembro, hai tempo de ahondo.
Os autores non escreben as novelas
en quince dias para o prémio senón
que acostuman a
ser textos que xa
están escritos. Estamos convencidos de que o concello ten capacidade de ahondo para
faceto, ainda que
se tivese que dar o
fallo do xurado en
Decembro ou a
p'rimeiros do ano
que ven", indica.

Aos responsábeis de Moraña e
Brión, os dou concellos suplente , colleunos por sorpresa a notícia de que, probabelmente teria que er un dos dous o que organizara a edición do prémio
neste al)o.

Outro dos galardonados co Prém io Blanco Amor, na última
convocatória, o escritor Xosé
Cid Cabido, opina que-a atitude
de Vázquez e a sua equipa é unha obviedade. "Somos moi inxenuos ao crer que A Coruña ia ter
unha resposta diferente ante o
prérriio pero, por outra parte, a ·
. ninguén se lle pasaba pola cabe-·
za. É larnéntabel pero concorda
co desprezo de Vázquez pola
língua e pola cultura galegas.
Sempre presurnindo da grande
capacidade de
xestión do - seu
concello e agora
di que non pode
levar a cabo a
convocatória dun
prémio. Non ten
nen pés nen cabeza", sinala.

. ..

'Un PSOE

que se desliga
dun prémio
corno o
Blanco Amor
non ten nada
qué pintar
na·Galiza",
afirma
Carlos Casares

Moraña xa renúncia de antemán
por carecer de infraestruturas.
Brión acepta o cometido por
sentir e no deber de evitar que
un prestixioso prémio, con catorce anos de vida, se perda. Para o alcalde de Brión, Xosé Luis
Garcia, semella inconcebíbel
que un concello da envergadura
do da Coruña argumente que
non pode organizar a convocatória se lle está notificado dende
Decembro o re ultado do sorteo
[como informou en primícia A
Nosa Terra no número anterior].
"O concello que organiza o prémio o ano anterior avi a ao que
terá que facelo e te ano. Ne te
ca o, Vigo enviou unha memória
a Coruña con todas a actividade que levara a cabo e con suxeréncias. Se este concello non
pode, debe convocar unha xuntaza e comunicarllo oficialmente
aos suplentes. Coido que os responsábei en Vigo non poden facer roáis, posto que o concello
da Corufia nen lle comunicou a
eles nen a nós as suas intencións'', di o alcalde de Brión.

Asimesmo, o concelleiro nacionalist~ ere que a de- .
cisión de non convocar entra na liña
belixerante do alcalde Paco Vázquez contra a cultura galega. "Se se
tratase de prémios
ou actos que lle
deran unha imaxe
exterior á Coruña,
estarían capacitados para facelo pero cerno se trata dun prémio galego, exemplo
de cultura desmonetarizada onde
participan un consórcio de concellos que loitan pola continuidade, pois non interesa", sin ala
Hernique Tello.

Entre o abraio
e a obviedade

Brión aceitaria con gosto organizar o prémio Blanco Amor, ainda que tivese que facelo en pouco tempo, pero ao seu alcalde
non lle parece lóxica a actitude
dos responsábeis corufieses.
"Obviamente, nun ano de eleidóns e con todo o que iso conleva, un concello pequeno pode
verse afogado para convocar un
prémio pero non semella o ca~o
da Coruña. Non entendo cal pode ser o motivo", sinala Xosé
Luis Garcia.

Xaime Rei:
"Non o acabo de crer"
Redondeta foi o concello que
xestou o prémio Blanco Amor,
hai catorce anos. O seu alcalde,
o socialista Xaime Rei, non aca-

Porque coa experiéncia que ten
Paco Vazquez en xestionar, sobre todo no caso dos problemas
urbanísticos, se chega a ter os
prémio nas suas mans, arránxao
nunha· pancada", comenta con
ironía.

Carlos Casares considera que Paco Vázquez non val a ningures por ese camiño. Xosé Luís Garcia, alcalde de Brión, maniféstase Interesado en organizar o
Prémío, pero critica a taita de tormalidade da Coruña.
ANXO IGLESIAS

Miguel Suárez. A.bel foi un dos
gañadores do prémio de novela
Blanco Amor, coa sua obra
"Turbo", na coñvocatória do ano
1988, .que se Jevou a cabo en
Boiro. Como a outros escritores,
extráñase dos posíbeis motivos
que leven ao concello da Corufia
a non facerse cargo da convocatória. "Trátase dunha iniciativa
onde están dende os concellos
máis humildes ate os roáis complexos. Se os problemas fosen
' de tipo burocrático, o raro é que
Brión esteña disposto a facelo e
A Coruña, non". O escritor non
acaba de ver a razón da negativa . ."Penso que se houbo atraso
· na documentación foi porque andou nas mans dos fun.cionários.

"Asi o PSOE
non vai
a nengures"

Os tres editores do
prémio son unánimes na sua condena, Manuel Bragado, director de
Edicións Xerais,
coida que o bochorno hai .que
superalo formando un patronato
"sen valorar porque s·e produce
paréceme bochornoso,- máis cando
é unha iniciativa
colectiva que xa
leva catorce anos
en marcha. Un
dos s.eus grandes valores era ser
unha iniciativa comunal. Editorialmente é unha posibilidade
menos para os leitores. Eso demostra a necesidade dun Patro. nato do prémio permanente para
que non se repetise a situación
no futuro, no que estivesen os
concellos, editores e asociacións
de escritores.
Carlos Casares da director da
Editorial Galaxia é contundente:
"Paréceme escandaloso. Paco
Vázquez por ese camiño vai moi
mal. Non acaba de entender nada do que ocorre coa cultura galega. Un PSOE que se desliga
dun prémio como o Blanco
Amor non ten nada que pintar na
Galiza"
Pola sua banda Olegario Sotelo
Blanco, ainda que descreído en
xeral dos prémios literários, va1ora a irnportánci_a do Blanco
Amor pola sua solera e carácter
comunitárlo, "Cando o prémio ·
.xa está consolidado pode considerarse un atentado contra o galeg o. Que se podia esperar de
Paco Vázquez?" •

•
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•Concurso
de música .
popular na TVG
A Dirección Xeral de Cultura vai
celebrar o Primeiro Certame
Galego de Bandas de Música e.
Gaita. Grabarase na Televisión de
Galicia e despois será emitido ao
longo de 25 semanas: Un xurado
constituido por cinco persoas, tras
ouvir as gravacións en casetes,
selecciona as 25 bandas que
considere con máis méritos para
participar en certame. O novo
programa da TVG, con este
contido, levará como nome "Con
música propia". O xurado emitirá o
seu fallo que constituirá o setenta
por cento da pontuación defmitiva.

O trinta por cento restante estará
_ constituido pola valoración que
poderá facer a audiéncia de RádioTelevisión de Galicia.
Estabelécense catro prémios. Un
primeiro posto que suporá unha
donación de un millón de pesetas.
O segundo prémio é de 500.000
pesetas e o terceiro e carto.son de
250.000 pesetas cada un. A TVG
emitirá o primeiro programa desta
série a derradeira fin de semana do
mes de Xullo. •

• Reducen
a·. subvencióff
.áXociviga
A Consellaria de Culttira concedeu
tres millóns de pesetas para a
orgctnización das Xomadas de Cine
e Vídeo en Galicia. Este festival
corre a cargo do Cineclube
Carballiño e está previsto que
comeze o 29 de Xullo e remate o 6
de Agosto. Con respeito á axuda da
Xunta xestionada na pasada edición
a presente é un millón e seiscentas
mil pesetas inferior: Por esta causa_

a coordenadora de Xociviga
manifesta o interese de conseguir
de maneira imediata apoio
ecoftémico por parte do concello de
Carballiño para completar o
presuposto destas xomadas. •

• Constituen
o Padroado
do Centro de Arte
Contemporánea
O 19 de.Xullo constituiuse o
Padroado do Centro Galego de
Arte Contemporánea nunha
xuntanza presidida por Manuel
Fraga. O primeiro padroado do
CGAC está integrado polo seu
president~ ; Julián Trincado e por
oito vocais natos e dez vocais de
libre designación. Os vocais natos
son Rubén Víctor Lois Calviño secretario xeral da Consellaría de
Cultura-, Homero Pérez Quintana
-director xeral de Cultura-, Anxo
Sicart -director xeral de .
Patrimonio-, Manuel Aritónio
Silva -director xeral de Promoción

do Camiño de Santiago-, Xosé
Manuel García Iglesias presidente da Comisión de
Programación e Coordinación de
Iniciativas Culturais-, Antón
Pulido -director do Centro Galego
de Arte Contemporánea-, Gloria
Moure e Xulia Ro9ríguez Blanco.
Os vocais de libre designación son
Carrnen Arias y Díaz de Rábago,
Rudi Fuchs, Borja Coca, Isaac
Diaz pardo, Filgueira Valverde e
José Miguel Ullán. •

• Renace o Festival
de Ortigueira
Despois de oito anos de siléncio
recupérase o festival de folle de
Ortigueira, sendo a de este ano, a
undécima edición. As datas da sua
celebración serán os vindeiros 4, 5
e 6 de Agosto. O primeiro dia
actuarán as bandas galegas Na
L~a e Fol de Niu, o bretón Alain
Gonty cos seus ex-compañeiros
de Den e a banda escocesa
District Pipe Band. O sábado
tocaralle o turno á Escala de
Gaitas de Ortigueira, a

Miudchaland Band -outra
formación de gaiteiros- e como
prato forte verase o concerto de
Davy Spillane, cantante irlandés.
Pecharán o festival o derradeiro
día, diversas bandas de gaitas
cpmo Robaleira, Xarabal, Cela e
outras. Haberá unha noite druídica
como feche idas actividades.•

•Compacto
de Sons da Yerra
no mercado'
Ven de sair ao mercado un CD
chamado "Os sons da terra",
segundo informa Óscar Losada.
Edítao o Consello da Cultura
Galega e ne! recóllense diversos
sons tradicionais" do país, de de o
mar, barcos, regatos, fervenzas,
choivas, fontes , vento, animais e
até un carro ou o moer nun muiño
e outras sonoridade que e ian
profesións tradicionais da Galiza.
É o resultado dun traballo de fin de
curso da Escola de Imaxe e Son,
entidade instigadora para que este
proxecto se fixese realidade. •

Ven de ler a sua tese sobre língua nos media

Victor Freixanes

~.

'As axudas. ecortómica.s á edición e á comunicación

Respeito ao galego nos meios, hai
-un antes e un despois de 1936?
Como ve a situación hoxe, despois de 14 anos de autonomia?

.)

A guerra civil foi un auténtico mazazo que frustrou acaso o gran
proxecto da Galiza contemporánea, a oportunidade de construir
realmente un país cara á madurez
e cara á modemidade, sen perd~r
as marcas própias de referéncia,
entre elas a língua. O Estatuto de
Autonomía da Segunda República
significa a expresión política, ínedi tada e posibilista dun proceso
que viña madurecendo de atrás,
desde 1916, e que tiña outras expresións complementárias: o Seminário de Estudos Galegos, por
exemplo, a editorial Nós, o Partido
Galeguista, un primeiro proxecto
de normativa ortográfica, institucións. culturais estábeis, movementos galeguizadores na igrexa, etc.
Na década dos 20 e nos 30 ainda
non se produciran na Galiza as
grande.s transfo'rmacións própias
1

galega son fundamentais'

sas da comunicación? Como ir
construindo unha base social suficientemente ampla para apoiar e
termar dun periódico en galega?

• XAN CARBALLA

"Os poderes públicos
teñen que apoiar a
galeguización dos meios.
E esa galeguización non
pode entenderse fóra do
proce~o de galeguización
(ou desgaleguización)
xeral da sociedade",
afirma o escritor, étlitor e
profesor na Faculdade de
Ciéncias da Información,
Víctor F. Freixanes, que
recentemente leu a sua
tese de doutoramento en
Compostela.

e~

Que papel lle asigna ás axudas
púbiicas aos inédios polo uso do
galego?

f.. IGLESIAS

da sociedade moderna e industrial.
O tránsito cara á modernidade ainda era posíbel a partir dun certo
discurso própio , que daquela inspiraban as minorias galeguistas. A
sociedade de masas, animaba fundamentalmente polos médios audiovisuais da comunicación (a. rádio e a TV), ainda non aparecera.'
A partir do 1936 todo foi como
volver empezar, pero perdendo
catro décadas decisivas.

liza e empatan simbolicamente con
aquela outra data do 31 -36. Nunca
a nosa língua, a nosa cultura, a nasa identidade colectiva, as nosas
institucións, etc, tiveron o recoñecemento e as posibilidades de hoxe. Outra cousa é que saibamos
aproveitalas. Ou que cheguemos
tarde de máis, que tamén pode ser.
Cal é a clave para un despegue
d.e cisivo de galeguización dos

media?
Certo que agora hái outra oportunidade, pero nunhas circunstáncias
históricas e sociais moi distintas. A
construcción da nación (da identidade nacional) esixe un marco político específico, un território institucional que, na sociedade contemporánea, é sobre todo un espácio
de comunicación. Esta idea paréceme importante. Galiza recoñécese
a si mesma porqu~ se recoñece nun
espácio de intercomunicacións
(institucional, .social, individual)
que empeza a definirse claramente,
máis alá do esforzo de pequen as
minorías, a 'partir de 1980, cando o
Estatuto de Autonomía actual. Estes catorce anos son realmente a
gran oportunidade histórica de Ga-

Non pode enten~erse fóra do proceso de galeguiz;ación (ou desgaleguización) xeral da sociedade.
Os médios non son realidades
illadas, nen extraterrestres, senón
expresión ou espello das expectativas , dos intereses e mesmo as
frustacións sociais. Pero é un círculo vicioso. A realidade social
constrúese tan'lén -e moi fundamentalmente- desde os médios, na
medida en que estes son as principais institucións de socialización
do grupo humano. É, pois, unha
cuestión política. U-la clase dirixente que se identifique cos valores e coa língua do seu país e que
defenda a propiedade das empre-

Entendo que é desde as institucións
e os poderes públicos (e políticos)
desde onde hai que deseñar unha
política de apoio á língua nas institucións da comunicación (a prensa,
a rádio, a TV, o vídeo, a informática ... ), porque esa política é un investimento estratéxico de futuro e
porque é parte dun proceso máis
amplo de recuperación ou reconstrucción da identidade nacional da
Galiza: a modernización necesária
das nosas estruturas e das nasas
mentalidades, algo no que todos
estamos illlplicados . As ax ud as
económicas á edición e á comunicación en galego son fund amentais, pero han ser coerentes, respeitando a pluralidade ideolóxica, sen
sectarismos, e deberian ser patte
dunha estratéxia política xeral a
prol da defensa , dignific(lción ou
reconstrución dos próprios valores.
Na exposición da sua tese falou
dunha nova política lingüística.
Que propón, despois de dez
anos de Lei de Normalización?
Debe haber cámbios na actual política lingüística porque toda política, pasado determinado tempo, necesita de renovación para ser eficaz, para reilusionar á xente. A polítiea linguística a prol do galego
deu pasos importantes no ensino, e
fixo un esforzo enorme sobre todo
nos primeiros anos 80, formando
profesores e intentando dotar de
primeiras ferramentas didácticas
nas aulas, pero a penas avanzou na
comunicación, por exemplo. Compre seguir profundizando no ensino. Pero .é moi importante que nos
planteemos novas campos de actuación, moi especialmente no

mundo da indústria as empresas
da comunicación e as novas tecnoloxias. Centrarse exclusivamente
no ensino é morrer. Hai moito tempo que a educación e a socialización dos rapaces (e dos adultos)
anda fóra das aulas. A política linguística debe subir de rango. Dende o Consello da Cultura Galega e
outras institucións reclarnámolo no
seu momento: unha política global,
que actue spbre o conxunto da sociedade. In1entaria poñer a traballar
a língua á par da indú stri a, por
exemp1o, na exportación, nas marcas comerciais, na publicidade, no
uso e nas dim ensión de mercado
do idioma, porque enón corremo
o ri co de converter a língua nun
símbolo, nunha litú rxia, co mo ucede u co gaélico en Irlanda, .que
acabou nos can tón a rra ados do
noroeste e no letreiros bilíngue
das estradas. Pouco máis. ·
Pero ao me mo tempo quixera facer tamén un, chamamento á intelixéncia e ao posibil ismo políti co
dos que ainda non entenden que,
de sde a xeneros idade e mesmo
dende o patriotismo, cómpre superar dunha. vez liortas individualistas ou de grupello que non conducen a nada. A cuestión ortográfica
debe quedar resolta dunha vez e urx~ntemente, aínda qúe a história
poida ir revisando logo moitas cousas. Este periódico, poño por caso,
debería asumir firmemente, sen
medos nen complexos, a ortografia
estábel da maioria dos galegos.
Non ten sentido nen razón práctica
nengunha manter posturas que .ao
único que conducen -fóra da gratificación individualista duns poucos- é á confusión e á inseguridade
colectiva. Xogámos moitas cousas
como para andar enredando nas diferéncias e non saber renunciar a
un guión, un til ou un sufixo gramatical a prol dunha estratéxia comun máis ampla, que ten que saber
chegar ao conxunto da sociedade,
non só aos pequenos grupos ou minorías que pensan coma nós. t
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A NOMINACIÓN DE COMPOSTELA COM·o METRÓPOLI CULTURAL NO ANO 2000

CAPITAL EUROPEA DE QUE?
IGORLUGRIS

Sorprende a unanimidade que se reflexa nos
meios de comunicación sobre a candidatura
de Compostela a Capital Europea da Cultura
para o ano .2000. Parece ser que ninguén ten
nengunha palavra en contra para dicer, nen
· unha crítica que facer, nen nada de nada.
Non críticas ás persoas e institucións que comezaron este barullo, e_que provavelmente o
xestionarán e o rendabilizarán (a Alcaldía de
Xerardo Estévei, A Conselleria de Portomeñe, a Xunta de Fraga, ... ), que desas si que
aparece algunha de cando en vez, nalgun
meio de comunicación insut>miso (nos demais, todo son loas e magnólias). Pero críti. cas críticas, a toda a parafemália que signifi~ca iso da capital cultural, nen unha. E coñecendo aos nosos "profesionais da política" (e
aos seus "asesores" para iso da cultura), sorprende que ninguén diga nada. Nen sequera
dende sectores que si tiveron causas que dicer cando se celebraron outros magnos eventos "culturais": Ano Xacobeo, Vº Centenário, etc ... Será que ao final todos ternos que
crer na historia esa do "neocompostelanismo" e toda a idiotez subvencionada que vive
ao redor do Camiño de Santiago? Que san
Caralámpio nos colla da sua 11).ao ... !

culo do 93? Eu penso que a maior diferéncia vai ser que haberá muito mais diñeiro
para gastar, pero polo que vexo, os organizadores van ser os mesmos. Como nota curiosa, quen nos asegura que non van contratar a Julio Iglesias para fac~r de "embaixador" de non-se-sabe-que?
Por que ternos que pensar que vai ser unha
oportunidade para o protagonismo dos povos
europeus? Coñece-se xa a nómina de curritos
que se van encargar de organizar o catarro?
Hai algunha razón para sospeitar que non
van ser os mesmos de sempre, os "asesores
culturais" de sernpre, que en Compostela
agora andan temendo polo seu salário? Pero
independentemente de todo isto, que sabemo do que significa er Capital Cultural?

· A cultura ten que ser accesíbel e popular, non pensada para elites. Na foto montaxe do Festival Folk
ANXO IGLESIAS
Cidade Ve/la na Praza da Quintana.

COMPOSTELA

Poderia-se dicer muito sobre as "infraestruturas" (?) culturais de Compostela e sobre a
experiéncia da cidade na "xestión" (?) cultural (con esta linguaxe, que se vai poñendo de
moda pouco a pouco, mais parece que falamos de economía que de cultura; será asi?).
Por exemplo, non estará de mais lembrar
que Compostela conta -só cunha sala pública
de teatro, o Principal, que, todo hai que
dicé-lo, non se caracteriza pola sua grande
capacidade, mais ben por todo o contrário, e
que enche muitos dos seus días con ci~los
de cine, o que evidéncia que non existen lugares para realizá-los. Respecto ao Auditório, que dicer? Convertiu-se nun. escaparate
para esa parte da cidade que pretende convertir-se na "high society" santiaguesa, axudados,. claro está, por quen decide repartir
gratuitamente un bon montón de entradas
entre as diversas autoridades de todo tipo
que residen na cidade. Tendo en conta que
esas autoridades son as persoas mais pudentes economicamente falando, e observando
os prezos da citada "infraestrutura"; parece
ser que cultura ven sendo J.ucir modelitos e
"liftings" vários entre-os fotógrafos e "columnistillas" da prensa da cidade.

..

Os xomais da cidade, ou os que sacan edicións especiais para Compostela, merecen
un cornentário. Cubren todo tipo de "actos
culturais" organizados polas autoridades
(Concellos, Xunta, etcéteras v-ários ... ) no
mellor estilo da chamada prensa rosa, infor- mando de se estivo fulanito e menganita,
acompañados ou nen da familia, como ian
vestidos,. .. Muita cultura, muita; claro que
muitos deses actos paresen estar organizados precisamente para iso. Haberá quen encha a boca coas infraestruturas famosas, pero tamén a prensa é cultura, e dende logo a
de Compostela é un inframundo cultural
aparte. Valga como exemplo o autodenominado "periódico de la capital de Galicia", e
a sua versión informativamente descafeinada en língua aborixen, que parece feíta por
estudantes de primeiro... de BUP. Pero é un
exemplo, os outros xomais, son igual de pésimos. Pero d.a n unha imaxe certa do que
culturalmente é Compostela para os mandamases, os mesmos que agora nos toman o
pelo coa capitalidade cultural. Imaxino a
campaña publicitária dese xomal dicendo
"periódico de la capital europea de la cultura", ... e non sei se rir ou chorar.
Outras grandes construcións, o CGAC e o
Palácio de Exposicións e Congresos, .veremos en que paran dentro dun par de anos,
por agora ainda son demasiado novos para
saber se son culturalmente úteis ou son unha
simples inversión político-cultural, útil para
os panfletos eleitorais e para dotar á cidade

dun escaparate que mostrar aos turistas. Evidencian, con todo, a idea cultural das autoridades: grandes macio-infraestruturas (son
eles os que comezaron con esa linguaxe, sinto-o, pero non é culpa miña) que non respostan á realidade cultural da cidade. Como é
que ninguén fala da situación do Conservatório, ou da Banda Municipal de Música, por
pór dous exemplos rápidos? E que pasou coa·
Xove Orquestra? Xa non lembramos as difi:-.
culdades que no 93 tiveron-os músicos de
rua (alguns de extraordinária calidade) para
gañar unhas moedas en Compostela? É que
todo iso non é cultura? Non eran cultura
. aqueles estupendos grupos musicais de Peru
ou Colómbia que tocaban nas nosas ruas,
por exemplo? E .as facilidades que o concello dá para a realización de calquera tipo de
acto nas prazas e ruas por parte de organiza-·
cións sociais? E o trato que se lle deu no 93
as persoas con "malas pintas'', sospeitosas
de vagas, maleantes ou, simplesmente, pobres? É que todo ·iso non é cultura?

ou xente con poucos recursos, os derroches
publicitários co..n calquera excusa, as publicacións do concello, ... Haberá quen pense
que iso non é cultura, por suposto. Cultura é
que de cando en vez nos visite algun prémio
Nobel, ou que os Rolling veñan dar un concerto. lso é o que é chachi!
A toda esa lista anterior, da situación da cultura en Compostela, poderian-se sumar ainda centos de exemplos. Como_último, valga
a exposición que o próprio concello montou
no Pazo de Bendaña para publicitar na cidade todo iso da Capital Cultural: é mellor
ve-la que facer calquera comentário. Muita
luz, muita cor, muito sonido e fotografías
preciosistas, muita diapositiva a toda velocidade, ... Inclusive pretenden presumir aproveitando un edificio tan ehorinemente inútil
yara o seu cometido como é a nova faculdade de Filoloxia, que parece unha mezcla de
Carabanchel e 2001 Odisea no Espazo. Iso,
e cousas como iso, dan unha idea do que a
Cultura é para as nosas autoridades.

Para algunhas persoas, cultura é un concerto, unha obriña de teatro, algun livro,
QUE CUL~ QUE EUROPA?
unha exposic_ión, ... Como muito a catedral,
una par de ruas, as tradicións mais típica e
Pero quen teña chegado até aqui lendo este
tópicamente .folclóricas,..~ Pero non é culartigo, se cadra pensa que eu o que pretendo é
tura o modelo de cidaatacar a designación de
de, a sua estrutura, as • • • • • • • • • • • • • • • • • • Compostela como candidata á Capital Europea
construcións que nela
da Cultura, e que gostase realizan?
ria que finalmente outra
Non é unha mostra ·da
cidade resultará elexida.
cultura defendida polo
Nada mais lonxe da miconcello cousas como
ña intención.
Fontiñas, a famosa lorre
do Pedroso, o perifériO que pasa, é que non
co ... ? E que pasa co plan
entendo que persoas e
de peatonalización do
grupos (políticos, cultucasco vello? (Borrita carais, etc ... ) que até agopital cultural será esta,
ra se tiñan negado a
aceitar como inevitábel
naquesemete.unhamoto no altar da catedral, ·
·
· ·
- ' o modelo de construpero se expulsa a traba- .
ción europea que nos
lladores ou mozos in• ,;
levan vendendo dende
submisos en folga de fa- .
hai uns anos, agora, sen
explicar porque si nen
me, por exemplo, que se
pechan nela para chamar
porque non, poñen-se a
a atención sobre as suas
defender parte dese mo- .
reivindicacións). Actual'
delo. Non é a mesma
mente, a praza do Toural
Europa· que nos machaás dez da mañán parece
ca no económico, co
unha autopista, e mais
beneplácito de Madrid
cómodo resulta chegar
e a Xunta, a que monta
ao Obradoiro en coche
eses espectáculos de
que a Bonaval en bicicleta. Iso, tamén mere- - .Capitáis Culturáis? Que nos fai supór logo
ce unha defensa unánime, un acordo instituque vai ser algo beneficioso? Que n·os fai
cional, un respaldo por parte dos grupos posupor que esa mesma Europa non pre~ynde
líticos· presentes no concello? E a lista seria
tamén machacar-nos culturalmente, a·nós e
interrninávef: transportes públicos, aparcaa outros· muitos? Alguén escoitou por..boca
doiros subterraneos, tráfico, a situación do
dalgunha autoridade que "beneficios" vai
ensanche-estreite, as condicións dos pisos
traer a suposta capitalidade? Porque hai
que ano tras ano son alugados a estudantes
quen pensa que vai ser diferente ao espectá-

'Para algunhas
persoas, cultura é
un coricerto, únha
obriña de teatro,
unha exposición, ...
Pero non é cultura
o modelo de cidade
a sµa estrutura,
as construc1ons que
nela se realizan?"
{

..

En todos e tes dia que pasaron dende a nominación, ainda non vin, nen Jin, nen e coitei
a ninguén que contara que ignificaron, por
exemplo, a capitalidades culrurai de Li boa
e Madrid, por falar de dua que e tán cerca.
Que é o que van acar en limpo o cidadán ,
que é o que sacaron en 'limpo nesa cidade ?
En que Hes cambiou a vida? Mellorou o seu
nível cultural? Solucionaron dalgun xeito o
problema que nese aspecto existian? Que
quedou, que significou, que aproveitaron?
Tamén non escoitei ao alcalde ou ao conselleiro explicando que vai significar para
Compostela e os seus habitante a capital
cultural. De onde podemos sacar que, desta
encha, as autoridades están pensando en
convertir a cidade nun centro de cultura estábel, e non nunha tómbola mais, como as
muitas que teñen montado? Van-lle amañar
a vida, por exemplo, a todas as persoas que
habitan Compostela sen ter unha casa, e
muitas veces nen sequera unha chabola? Ou
vanos expulsar da cidade, alonxando do
centro canto mais mellor os asentamentos
de chabolas? (Non estaría de mais que alguen se adicara a repartir gratuitamente o
artigo que aparece na· páxina 27 do número
6 da revista Outrasvozes, titulado "Por detrás do periférico", da autoría de Duarte
Crestar Pena, e que fala destas cousas). Que
cultura oferecerá o concello ás mais de 200
famílias que en Compostela pasan verdadeiros apuros para viver?
Imaxino que haberá respostas para i o, pero
eu non as vin por ningure ; muito temo que,
ao final, o mais positivo sexa que volte Bruce
Springstein e fale galego de novo. Con e tar
ben unha cousa asi, parece-me que para conseguir iso non facia falta toda esta montaxe.
Poderá-se dicer que muita da xente que agora apoia ou ve con bos olios o da capital európea da Cultura, simplesmente está apoiando unha esperanza, e que, eii princípio, non
hai porque pensar que vai ser o mesmo que
outras veces; pero iso tamén se puido ter <lito nos anos 90 e 91, por exemplo, do espectáculo do 92, e non se fixo. Como tamén
non se fixo no 91 e 92 coa tomadura de pelo
do 93. Agora, teremos 99 e 2000: a história
non se repetirá, pero ás veces parece que si.
REFLEXIÓN FINAL

Ninguén sinte nada porque tanta xente esté
disposta a gastar miles de millóns en non se
sabe qué, sexa aqui ou en calquera outra cidade, mentras Bosnia segue sendo masacrada? Será que Bosnia non está en Europa...
como o Sáhara, Palestina, Haití, Timor Leste, Chiapas, Chechénia México, Co16mbia,
o Kurdistán, Etiopía, ... A lista é. case infinita. Eu non sei muí ben que é o que ·sin to
cando penso no ano 2000 e neses países ao
mesmo tempo: asco, ·6dio, temor, vergonza ... ? Que sentirán os burócratas que en Novembro decidirán finalmente onde se celebra a cousa esa? Pero que bonito, ao mellor
despois os fondos da Capital Cultural poderán pagar algunha impactante campaña de
axuda a un pobre país. ·
·
Cultura? Que cultura?•

...
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conta de libros

Da agonia
dunha
.
parroquia
-"'

·As Encrobas:
Unha memoria
expropiada
Desde que o conflito de As Encrobas saltou ás primeiras páxinas
dos xomais e serviu de bandeira
ao nacionalismo nas prirrÍeiras
eleicións do 1977, os viciños desa
parróquia viven baixo a ameaza
de seren engulidos polo progreso
e desaparecer para sempre como
viciños das Encrobas.
Non hai moito (24-5-95) a prensa
informaba da "solución" definitiva do conflito xa que os viciños
ían cobrar a estimábel cantidade
de seiscentos millóns de pesetas.
Ainda que isto é unha verdade a
médias, os cartos tampouco o
amañan todo . Foron case vinte
anos nos que se mostrou a indefensión dunha comunidade diante
dun inimigo máis potente e a total
inoperáncia das estruturas públicas para defender aos máis débiles. As Encrobas pon sobre a mesa que aqui non se planifica para
solucionar os conflitos, que o govemo galego non ten interese en
defender aos viciños dunha parróquia agredida por un representante do capitalismo salvaxe. Xa llo
dixera un representante da empresa Limeisa: "vós non significarles
nada" e Fraga rubrícao coa sua sinatura e impede que os viciños teñan a posibilidade de agruparse
noutro espácio, de continuar como comunidade noutro sítio, de ir
todos xuntos.
A mina de Limerisa, ao furar no
chan do val das Encrobas, está a

MANUEL VILAR

Vista das Encrobas.

deixar aos seus habitantes sen referentes identitários e sen un espácio que permita a continuidade
no tempo da sua comunidade.
Porque unha parróquia non é algo
abstracto senón que a forma unha
terra na que vive xente e na que
se ven reproducindo desde tempos inmemoriais. Por iso a parróq uia ten consisténcia como comunidade e ao imposibilitar a sua
continuidade no tempo ráchase,
tamén, ese proceso de identidade
e criase un vacío que non conduce a nada ou á desesperación e ao
desarraigo.
lncidindo nestes temas e aguilloando na memória desta parróquia
á sombra do monte Xalo e da térmica de Meirama, a antropóloga
da universidade de Santiago Nieves Herrero ven de publicar un libro-denuncia titulado As Encrobas: Unha Memória Expropiada
(editado por Novo Século).
O libro xurde como froito dunha
iniciativa de recoller pola parróquia fotos vellas e mostralas logo
nunha exposición. Este feíto impactou fortemente nos viciños e a
fotografía foi, daquela, un instru-

mento cargado de emoción que
serviu para reivindicar a memória
roubada. No libro as fotografías
non son só un mero elemento de
análise ou os dados dos que irar
teorías. Aqui
as fotos serviron para enmarcar a memoria e foron Noné
un pretexto nengun
para reflexiocanto a un
nar no proceso de identifi- para iso
cación colec- perdido,
tiva. As fotos
ampliaron o a unha vida
grao de coñe- labrega
c eme n to que idílica, é
os viciños tiñan sobre a a denuncia
· sua comuni- da destrudón
dade consolidunmodo
dando a unidade dos mes- de vida.
mos nun momento difícil
e axudándolles a facer frente a un inimigo
poderoso, como pode ser a empresa filial de Unión-Fenosa.

sa moi ben todo este proceso de,
criación de .identidade e da construción dunha memória colectivá
e os mecanismos dos que os viciños fan uso para poder defender
esa ideritidaqe. O libro é, tamén,
· un berr:o para que estes cámbios
sexan, no posíbel, menos traumáticos. A autora pergúntase como
en -case vinte anos nengun poder
púb1ico foi quen de buscar unha
saida planificada para este conflito, para que os viciños puidesen marchar xuntos e sen traumas, e non atropelladamente como o están facendo agora, e 20der atopar asi, noutro lugar, uns
referente·s de identificación indiv iduais e sociais que fixesen
máis levadeiro o cámbio. Será
que o que se pretende é rechar os
lazos que xeneran vínculos coa
terra para contribuir á elimináción histórica dos labregos?
O libro poderiamos situalo como
unha lúcida análise do proceso,
de por que os cámbios se fan
traumáticos e non se procura
- amortiguar o seu elevado custe
social e humano. Non é nengun
canto a un paraíso perdido, a un-:
ha vida labrega idílica, é unha
denuncia dunha destrución dun
modo de vida a cámbio de pouco
ou nada. Os viciños das Encrobas, como doutras parróquias galegas, son conscientes que dentro das moitas limitacións habidas no seo da explotación familiar tradicional labrega, esta
amosou anha solidez consolidada durante séculas e permitía a
continuidade do grupo. Hoxe a
mina non garante un posto de
traballo para os seus fillos. O
que vai ser de nós, a incerteza
ante o futuro, é o que os fai mirar sobre o seu própio pasado.
Asi hai que entender que os viciños que xa non viven nas Encrobas regresasen para saudar aos
que nela quedan, para lembrar
xuntos, para sentirse membros
dunha coinunidade ou como dicia

O libro de Nieves Herrero anali-
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Estudo do teatro
de Valle-Inclán
Ediciós do Castro publica Teoria y
" práctica de los géneros dramáticos
en Valle-Inclán, a refonnulación da

<

tese doctoral da zamorana Pilar
Cabañas Vacas, especialista no autor
arousano. Dende o seu primeiro
achegamento á obra de Ramón ValleInclán, en 1989, a autora tenta reflectar
unha análise máis profunda sobre os
diferentes xéneros teatrais. A autora
divide a obra en cinco capítulos,
tratados polo miudo: comédia, drama,
traxédia, farsa e traxicomédia. •

Quince anos
de Valcárcel
O profesor de literatura, Luciano
Rodríguez, fai unha selección de
poemas de Xulio L. Valcárcel baixo o
título En voz baixa. Quince anos de
poesia (1979-1994), na Colección
Esquío. A antoloxia do poeta l.ucense
amosa, segundo Luciano Rodríguez, a
maduración da voz suave e diáfana de
Valcárcel, dende os tempos do grupo
poético "Cravo fondo", do que formaba
parte nos anos setenta até o seu último
poemário Memória de Agosto , Premio
da Crítica española en 1994. +

Artigas que lembran
a Seoane
Diferentes autores rememoran cos seus
artigos a figura dp artista e intelectual
en Homenaxe a Luis Seoane, ·
publicado pola Asociación Cultural
Rosalia de Castro, de Cornellá, en
Cataluña, dentro da.Colección Lua
Nova. O libro, subvencionado pota
Deputación de Barcelona, conta con
textos de Isaac Diaz Pardo, Xesus
Alortso Montero ou Francisco Carballo
e un prólogo inédito que Seoane fixera
. para o libFo Histórias de emigrantes,
de Xosé Neira Vilas. •

N ovos relatos

de Mag.alhaes ·
para nenas
Álvaro Magalhaes escrebe dous
contos infantís dentro da colección
Merlin de Xerais baixo o título O

home que non queria soñar. O
primeiro refírese á perda de tempo de
soñar e o segundo, Histórias peque nas
de biclws pequenos relata os
problemas dos animais máis
esquecidos polo seu tamaño. •

O erotismo de .Eis
sae do caixón
Os relatos seleccionados no II Certame
de Narrativa Erótica Máquina de
Vapor, convocado poi a revista Eis sae
á luz despois de que reitorado de
Santiago os retiyera por consideralos
"perigosos". Autores novos coa
desinibición como elemento comun. •
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Leituras .
unha muller que tivo que marchar
na primeira fase da expropiación:

que ben se está aquí, ali non -me
sauda a xente. Estes viciños regresaban e participaban cos outros cando a empresa atacou os
centros de maior significación
simbóJica da comunidade parro.q uia!: a igrexa, o cemitério, o
campo da festa. Recoñecer estes
eJementos como próprios era recoñecerse iguais aos outros viciños, saber dunha tradición, unha
memória colectiva compartida.
Neste Jitíxio coa empresa sacaron ·
á Juz todo un conxunto de signos
de diferenciación que se converteron en símbolos de identidade
para diferenciarse e recoñecerse,
e esa forma de diferenciarse fainos sentirse máis eles mesmos.
Pero a identidade de As Encrobas
pasa hoxe por recoñecer unha dependéncia da mina e, esta, estálles sacando o espácio no que
asentan. Por iso na primeira fase,
no 1977, loitaban pola defensa da
terra como forrna de vida, mais
agora loitan pola terra simbólica,
pola terra na que a memória colectiva foi construida, e a mina
estalles sacando todo elemento
referencial de identidade. O traba llo de Nieves Herreo ·Pérez
axudounos a reivindicar esas señas próprias de identidade ao
mostrarlle signos que afirmaban
a sua permanéncia como comunidade no tempo, que afirmaban
unha tradición sobre unha terra e
puideron, asi, contrastar que esa
tradición, que esa memória, está
construida sobre unha paisaxe física totalmente humanizada.
Os mouros, da nosa mitoloxia popular, que habitaban no val de As
Encrobas xa non poden levar os
cabales a beber polo pasadizo
subterráneo que iba desde o castelo de Guichar. Os mauros desaparecerán e os labregos de As Encrobas tamén. No seu sítio quedará un imenso buraco. t
MANUEL VILAR

Música

Universo
mediterráneo

O cine
segundo
Capote

Salmaia de
Mª del Mar Bonet

A excelente pluma de Truman Capote e o seu ollo esculcador fan
destes Retratos (Editorial Anagrama) un fermoso livro de <loada
leitura e con grande agudeza e inxénio no retrato das persoas escollidas, especialmente no caso de
.Marlon Erando e Marylin Monroe
de quen fai en poucas páxinas uh
retrato psicolóxico extraordinário.
Case todos os retratados foron
amigos do autor. Das suas
experiéncias
c;on eles sairon Bótanse en
as páxinas adicad as a Jane falta as
Eowles, Cecil fotografías
Eeaton, ou un- ·
de Avedon
ha Elizabeth
Taylor que nos ás que se
apresenta co- refire en
mo unha devorad ora de li- ocasións
bros, que tivc Capote.
que sofrer con
estoicismo o
afervoamentó
popular cando estivo unida a Richard Eurton.
O relato de Marylin .titulouno "unha Adorábel criatura" e así é como a definiu Capote a unha pergunta de actriz inquerindo o que
diría se lle perguntasen verbo dela. A Monroe é retratada con todos os seus defectos, debilidades e
inseguridades e tamén con todo o
seu engado, que non era pouco.
Marlon Erando pasou pola radiografía do escritor e unhas horas de
conversa sérvéronlle para dar unha visión que se achega enormemente á que teñen os que o trataron con profusión. ,Unha boa defi-

, ~ f!)fbonario da

'língua galegci
ko.ae lllolf.ftJ &t,,o.vif

Truman Capote.

nición do actor foi a que deu un
discípulo seu: ''Necesita atapar algo na vid.a, algo dentro de si que
sexa verdadeiro de xeito permanent e necesita adicar a sua vida
a iso. Para unha personalidade tan
intensa, nada inferior serviría.".
Erando e as suas neuras reflectidas cunha visión que lle' roubou a
alma e transportouno ás palabras.
Unha estrela que sabia e <licia que
"O éxito excesivo pode arruinar,
ao igoal que o fracaso excesivo,".
O dramaturg~ Tennesse Williams
tamén ten collida nesta obra. Este
amigo de Capote é apresentado coma un home que foi desgraciado e
que posuía enorme valia. Remata
o volume cunha série de. pequenas
aproxirnacións a outras personaxes
que formaron parte dun livro de
fotografías de Richard A vedon
acompañado dos textos comentados do próprio Capote.
Aquí botase en falla precisamente
ese soporte gráfico, ao que as veces fai referéncia o texto. Neses
mini-retratos desfilan figuras como John Huston, Eogart; Picasso,
Chaplin, Ezra Pound ou Somerset
Mughan, entre outros. •
O. LOSADA

Afondando na sua raiz mediterránea,
M 4 del Mar Eonet chega neste novo
disco a Turquia, e de ali colle a idea
do músico-cantor Zulfu Livaneli, de
artellar entre os países do Mare Nostrum o "Sexto continente". Amáis de
cancións do artista turco, Mª del Mar
canta temas de Eivissa, Alguer, Grécia: Nápoles e Sicília. Máis exóticos
soan os instrumentos de vários músicos tunecinos, que coa eclosión etnoafricana que estamos a disfroitar ac. tualmente no devir das modas, fan
deste disco un produto "á la page". É
o momento de recordar que a cantora
traballara con estes intérpretes hai
causa de 15 anos -o mesmo pode. mas dicer do 'Zeca Afonso, en Portugal, que se anticipou no tempo ao filón africano dun Paul Simon, por
- exemplo. Pois ben, non quixera deixar de mentar ao guitarrista Toti Soler, que ainda que só participa nunha
canción, fai honor á sua lenda artística. Outro nome, imprescinchbel, é o
valenciano Albert García, tradutor
unhas veces, outras autor, de várias
cancións da obra. O demais, os músicos habituais da Maria, e algunha
que outra colaboración conxuntural.

É a sua voz, cunha fonética baseada
en vocais pechas, portadora dunha
variada mensaxe, que ben pode resumir o título do disco: "Salmaia":
mestura de auga doce e salgada, xa
que os trece temas dan cancións, unhas veces temas, outras selvaxes ca1
abrupto terreo de onde proceden alg uns dos músicos da gravación.
"Merhaba" -"bos días" en turcoabre o disco, e no canto sauda á natureza que nos mantén vivos; a seguir
unha "serenata", desas que calquer
pode maxinar
no seu universo
sensitivo-cultura l; "A músi- Afondando
ca'', teimosa e
na sua raíz
saudábel compañia; o oúvin- mediterráne
te, xa gañado, a, colle a
comparte coa
artista a intimi- idea de
dade, dá con artellar
confidéncias entre os
cantadas, baila
con ela "Per países do
Hipócrates" - Mare
cecáis a can- Nostmm 0
ción máis levián do disco-; "Sexto
a María íspese continente".
cantando
'Tempo de Saraiba '',
con
apenas unha percusión modélica de
Dimitri Psonis no tambor, ás veces, a
sua voz cede o protagonismo á instrumentación, que lle dá ao disco unha sonoridade étnica, própria dunha
obra máis de folk intemaciónal; e como non, tamén hai un canto ecoloxista -"O xílgaro"-, adicado ao Grupo Ornitológico Balear, outro tópico, "A voz do mar", que consola caJquer desventura; o soño, envolto nun
sólido son de cordas, é"un anceio urxente; Ovidi Motitllor é lembrado
"ás portas do esquecemento'',~abofé
que a Máría del Mar hao ter presente
de por vida-; o seu compañeiro cobre
as suas necesidades vitais, cecais por
iso lle adique o derradeiro tema. Tan
só queda persoalizalo, para que cada
quén o faga seu.•
X.M. ESTÉVEZ

Rockeiros
andaluces
con ra1ces
/

Medina Azahara é xa un grupo
veterano que leva bastante tempo
interpretando rock poderoso en
esquecer nunca as sua raíces que,
senda andaluces, tamén proveñen
dos árabes. Deste xeito, este disco
contén suficientes toques como
para dicer que o tradicional forma
xel]Tle del, ainda que fique esluído
baixo o formato rockeiro característico da banda.
O conxunto andaluz ten chegado a
disco de platino cos seus dous anteriores traballos e está a recoller
agora en fonna de éxito masivo o
que antes sementou seguindo as pegadas deixadas por un conxunto
mítico como foi Triana, quen abriron o vieira por onde o rock se fusionou con normalidade coas raíces
musicais próprias do povo andaluz.
Este álbum enceta e remata con
duas pezas étnicas interpretadas
por unha orquestra árabe. Estamos diante do sexto traballo do
grupo, onde misturan pezas rápidas con baladas, sempre cunha
potente base rítmica e unha punzante guitarra.
O aprezábel ton xeral , agás tre temas que derivan máí cara o comercial, converténdose ne a concesións que teñen que facer e te tipo de bandas, é superado en dou
temas que brillan con luz própria.
Un deles é "Favorita de un sultán",
unha canción ritmicamente chamativa e apegadiza que recorre, con
acerto, ás raíce arábigas. O outro é
a excelente balada "Es imposible",
que incomprensibelmente non está
incorporada ao disco de vinilo, que
contén tres temas menos que o CD.
Ademais, este último trai un engadido con outro
compacto que
aporta cinco
temas nos que Levan
versionean altempo
gunhas pezas
clásicas, desde interpretando
o "Paint it rock
black" dos Ro11i n g Stones poderoso
até un conse- sen
guido ..Un ca- esquecer as
bailo llamado
Muerte" de suas raices
Miguel Ríos e andaluces e
Javier Vargas, árabes
ou "Anda, jaleo", con letra
de Federico
García Lorca
que se constitue nunha esmorga
andaluza ao ritmo potente dos Medina Azabara. •
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O 25 de xullo é a data simbólica na que os ·
· ·galegas e galega.s reafirmamos os nasos dereitos colectivos como p·obo. ··
.

'

Seguindo as ensinanzas de devanceiros
.como Rosalía oú Curros, reclamar:nos os dereitos de Galiza corno nación, a liberdade da
nasa patria, a existenci_
a da nasa cultura.

CONCELLO DE MACEDA

Eses dereitos mani·féstanse -hoxe nos labregos da Limia e nos colleiteiros do-viña, necesitados do. esforzo para manter viva a eritidade do sector labrego o_urensán, alma da
nasa propia existencia ..
Esa liberdade vive a cotío n.o coraz.ón dos
obreiros que loitan para impedir a destrucción do pouco tecido productivo da nasa
provincia e de tantos cidadáns que fan da
galega ·ª súa cultura de todos os- días, o seu
orgullo, a súa razón. ·
Primeiro ser para despois triunfar". deixou dita Castelao. As institucións públicas
aquí representadas tacemos un chaniamento a todos OS_nosÓS concidad_áns para-que
neste Día da Patria a bandeira azul· e branca
ondee con máis forza ca nunca,_.-renovando
a ·nasa firme ·decisión de sermos cidadáns libres d"ispostos a que Galiza triunfe.
.u

¡VIVA ODIA DA PATRIA GALEGA!
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Xunqueira de Ambia revive a cultl,lra castrexa
A cita é ·o 22 de Xullo .ás 16,30 horas
facendo outra procesión andando
entre carballos, amieiros, pasais e
auga. Para andar na escµridade serviranse dunha alumeada con fachos e velas flotantes.

• XABIER F. MATEO _.

A mocidade de
Xunque:i:ra de Ambía, no
suleste de Ourense,
'?rganizou·para o clia 22
de Xullo unha festa
castrexa. Os asistentes
poderán mergullarse na
história e ·celebrala no
presente. A festa está
adicada á deusa -e ninfa
Tanitacus. A iniciativa
parteu de Francisco
Boluda., debuxante do
Museu Arqueolóxico de
Ourense e log~ un grupo
de mozos encargouse de
darlle vida á idea que se
plasmará nun festexo.
Primeiro ·os organizadores docurnentáronse para programar os actos. Foron pontos de .referéncia para
eles os libros do historiador latino
Estrabón, os gravados do Carro
Votibo de Portugal -onde se aprécia
unha cerimónia relixiosa castrexae a diadema de Ribadeo -na que se
reproducen loitas de guerreiros de

Outra das partes fundarnentais da
festa serán a "Cea castrexa" e as
"Danzas dos guerreiros" , eventos
ao que cómpre asistir .vestidos de
celtas. O menú próprio de aquela
época, elaborado polos alunnos da
Escola de Hostelería de Vilarnarin,
serán as carnes asadas á brasa como porco, polo ou coe11o, acompañadas con cervexa e de postre, dóces de castaña e licor de herbas.
Todos o elementos da festa: como
espadas, lanzas, torques, e mesmo
as vestimentas on realizada con
fidelidade, sendo reprodución s
exactas de peza e e culturas atopadas na zona que on realizada
por diversos artesáns.

X.F.M.

aquela época. No lugar das celebracións é palpábel a pegada do mundo castrexo xa que aii están tres
castros, Bali.Íia, Cerdeira e Covelo.
Comezará a festa ás catro e média
da tarde cunha procesión en honor
da deusa-ninfa Tanitacus que discorrerá polas ribeiras do rio Arnoia.
Tanitacus estará representada por
unha imaxe labrada nunha vena tra-

be polo escultor Legóxio. Abrirán o
paso os druidas e un bardo que recitará a Eduardo Pondal e detrás
deles, poñendo a música, trompeteiros. Pecharán a procesión co son
de música celta o grupo "Artabros"
que interpretará antigas cantigas recollidas na bisbarra xunto a ritmos
. da Bretaña e Irlanda. Seguindo a
marcha van os guerreiros e o povo,
formado polas mulleres, homes,

grémios artesáns e nenos.
A continuación desenvolveranse
nas beiras do rio Arnoia xogos populares como a tirada de pedras e
arrastre, unha loita no río e un pase
de "corda embreada". Máis tarde
terá lugar un campionato de percusión no que participaráÍl vários músicos tradicionais. E entre o luscofusco os festeiros buscarán a rnáxia

A deusa ninfa Tanitacus aparece
nunha ara na capela mozárabe de
Santa Eufemia de Ambia, entre os
balneários de Molgas e Arnbía, e é
citada por López Cuevillas no seu
libro "A civilización céltica en
Galicia". Esta divindade cobra
sentido pola existéncia de várias
fontes de augas curativas na zona.
A organización da festa pretende
chegar a acordos coa TVG para gravar un vídeo para uso didáctico.•
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Festas do bon xaritar
Citas en Ribadeo,
• LUPEGóMEZ

Para os últimos días de Xullo hai
várias posibilidades de encontros
ao redor da mesa. O derradeiro sábado do mes celébrase a Festa da
Ameixa en Mugardos. A ameixa
babosa é a protagonista deste evento. Mariscadoras dos arredores, con
catro ou cinco días de antelación
collen a ameixa, que se presentará
no campo de Meá, para ser cociñada "á mugardesa", e degustada
posteriormente. Dende o primeiro
ano en que se celebrou a festa desen vólvese no mes de Xullo, facéndoa coincidir coa festa do Canne.
Na comarca ourensá de Terra de
Trives, na que conflúen os concello de Pobra de Trives e Manzaneda, erá a Festa da Bica, o día 30
de xullo. O producto exaltado é unha torta feita de farifta de trigo, zucre, manceiga de vaca e masa fermencada de pan e canela. Na fesca
consómese coma postre. Hai xente
que chega coas suas próprias viandas para xantar ali, na montaña, e
para quen o prefira poderase mercar
comida feita polos vendedores que
terán ali montados postos. A degustación da bica será ao mediodía e
acompañarase de queimada Os organiz.adores da festa declaran que este
ano queren facer en Manzaneda "a
bica máis grande do mundo", que expoñerán e repartirán entre o público.
Aquí poden xuntarse, como outros

Mugard~s,

Maraña e Trives

anos, ao redor de tres mil persoas.
' A festa da bica acolle tamén un
campeonato no que participarán
24 bandas de gaitas que chegan
dende Asturias, León, Cataluña e
a própria Galiza, habendo prémios
para os gañadores. A primeira
Festa da Bica foi no ano 1972. Entón pensouse en organizala porque
na memória dos viciños pennanecia o antigo costume de ir merendar á Serra de Cabeza Grande.
Outro encontro gastrónomico é a
Festa do carneiro ao espeto,en
Moraña, Pontevedra, ao redor da
que hai un programa de festas que
comprende desde o día 25 ao 30
de Xullo. Esta romeria naceu como festa da Xuventude e despois
decidiuse exaltar este manxar,
presente aca entón en todas as fes-

. Santiago en Festas
Mostras de tOíclore galego na praza da Quintana Noites de folk galega na praza do Toural.
Actuan os grupos como Ker-Cuez e Ultreia.

O CDG representa no parque de Bonaval, a
obra de Rafael Dieste "Viaxe e fin de don
Frontán".
Xoves 27. Teatro de rúa con Lenda e Os Quinquilláns. Noite de blues con "Blue Notes" de
Santiago e ''Tasmanian Devils" de Vigo na
praza do Toural. Venres 28. Os Tradicionais
de Carlos Puebla na praza do Toural. Sábado
29. Día adicado á exaltación do traxe galega

Noites para sentir ·o folk
Os dous últimos sábados deste mes actuarán

tas caseiras. N unha carballeira, o
día 30, cada grupo de festeiros pode mercar un lote que inclue un
cameiro ao espeto, duas empanadas, pan e 15 botellas de viño. Todo isto, por 32.000 pesetas.
E na vila luguesa de Ribadeo, durante os días 29 e 30 de Xullo, desénvol vese a Festa do Polbo. O
móbil principal desta festa é resaltar Ribadeo através da gastronomia. Dende as doce da mañá,
no parque de Sela, pódense degustar os polbos á feira, cocidos
nas tradicionais caldeiras de cobre, pan e viño. O xantar é acompañado de gaitas, sendo os momentos de maior foliada ao mediodía e á noite. Para este evento
o polbo cóllesé nos arredores de
Rinlo, Devesa e Ribadeo, excelentes zonas de captura.•
en Gondomar alguns dos mellores grupos de
música folk da Galiza Sábado 22. Actuación
de "Na Lúa". Sábado 29. Estará a agrupación
"Keltoi"

Romerías e enterros?
O 29 de Xullo celébranse duas romaxes moi
peculiares. Na vila das Neves (Pontevedra)
fanse honores a Santa Marta de Ribarteme,
patrona dos "mortos". Cortexo fúnebre no
que é moi comuo que vaian os oferecidos
metidos en ataudes agradecendo ós milagres
ou curacións. Acompáñase o desfile con
·cánticos de enterro nos que se mezclan o galega, o árabe e o portugués. Este mesmo dia
hai procesións de mortallas na Póvoa do CararniñaL Os "curados" asisten detrás dos cadaleitos ou dentro deles.•

Ainda hai teatro
en Ribadávia
Xoves 20: A compañía galega Cachirulo interpreta "A illa do tesouro",
oportunidade para os máis novos de achegarse ao mundo das marionetas
e a versión do grupo sobre un clásico da literatura. Antes da representación os nenos poderán participar na confección do atrezzo e tamén na
búsqueda duo tesauro potas ruas. Este mesmo día a compañía catalana
Kram Pack interpreta unha comédia.
Venres 21: Tanttaka Teatroa, compañía vasca, coa obra "Todas culpables"., unha visión irónica sobre a matemidade. Na madrugada, a compañía madrileña Cachivache fai unha homenaxe am; pioneiros do c;:inema,
especialmente aos cómicos.
Sábado 22: Teatro da Resistenéia, compañía da ex-Iugoslavia, interpreta
"Opus primum", reflexión que reclama a finalización da guerra no seu país.
Domingo 23: Posta en cena de ''Yo me bajo en la próxima ¿y usted?" da autoría de Adolfo Marsillach, es¡)ectác_ulo de éxito que xa pasara polo cinema.
· Luns 24.: A compañía galega Teatro do Morcego, coa obra ~;Os patios da
memoria", unha peza sobre a infancia na que o actor recupera o monólogo.+
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PUBLICACIÓNS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
1986

• Actas do Congreso
Internacional de Estudios sobre
Rosalía de Castro e o seu tempo.
1987

• O galego no ensino público non
universitario.
• A Igrexa e a lingua galega.
• Galicia sen libros: informe sobre o
libro galego 1986.
1988

• O galego na Universidade.
• Inventario das fontes documentais
da Galicia medieval. l.
• Homenagem a Joseph M. Piel por
ocasiao do seu 85 aniversario.
1989

• O idioma da Igrexa en Galicia.
·• Alejandro de la Sota, arquitecto.
• A natureza ameazada: xea, flora e
fauna de Galicia en perigo.
• Arqueología jurídicoconsuetudinaria-económica de la
Región Gallega.
Jlll)()
'

1

• A~te galega: Es~ado da cuestión.
• Nos lindeiros da galeguidade l.
• Nacemento, casamento e morte en
Galicia: respostas á enquisa do
Ateneo de Madrid (1901-1902).
• A Ilíada.
• Catálogo dos fondos
cinematográficos nos arquivos
públicos galegos.

• Alejandro de la Sota, arquitecto:
catálogo da exposición.
• Cartografía xurisdiccional de Galicia
no século XVIII.
• Cartografía básica da cidade de
Santiago de Compostela. (Mapas
históricos).
• Actas do Simposio de Antropoloxía
Lindeiros da Galeguidade l.
• Actas do Simposio Internacional
Otero Pedrayo no panorama literario
do século XX.
• Actas do Simposio Internacional de
Antropoloxía: Identidade e
Territorio. Centenario de Otero
Pedrayo.
1991

• Fontes documentais da Universidade
de Santiago de Compostela:
pergameos da serie bens do Arquivo
Histórico Universitario
(anos 1237 / 1537).
• Corpus de inscricións romanas de
Galicia: provincia da Coruña.
• Cancioneiro da poesía céltica.
• Autopoética e poesías 1935.
• Guía dos fondos do Arquivo de .
Pontevedra.
• Señores y campesinos en la Península
Ibérica, siglos XVII-XX. ·• Los nacionalismos en la España de la
11 República.
·
• Actas do Congreso Internacional de
Arquitectura Institucional en Galicia.
1992

• A vida do Beato Aparicio nas
estampas de Pietro Bombelli.

• O repertorio galego dos «Refranes o
proverbios en romance» do
Comendador Hernán Núñez (1555).
• Libro do Concello de Santiago.
• Minutário notarial de Pontevedra.
• A reivindicación da lingua galega no .
Rexurdimento (1840-1891). Escolma
de textos.
• Galicia e América:.unha contribución
bibliográfica.
' •Odisea.
• A lingua do alumnado e profesorado
nas franxas occidentais de Asturias,
León e Zamora.
~ Autopoética de Bouza Brey. ·
• Catálogo da Exposición «Galicia
Terra Nai»
• Catálogo da Exposición «Galicia e
América: cinco séculos de historia»
• Eduardo Blanco Amor.
• _Os ríos galegos.
1993

• Informe da comunicación eh Galicia
• Pr'o catálogo da léngoa galega.
• Actas do Simposio «Galicia: un ·
Centro de Arte Contemporánea a
debate»
• Actas do Simposio de Antropoloxía
Lindeir'os da Galeguidade 11.
llJ9-l

• Torr~s e castelos de Galicia.
• A lingoaxe i as língoas.
• Corpus de inscricións romanas de
· Galicia: provincia de Pontevedra.
• Sobre a arte galega.
• Escolma de escritos de Concepción
Arenal.
• Constituciones Sinodales del
Obispado de Orense (1544)

• Os músicos do Pórtico de San
Martiño de Noia.
• Actas do Simposio Internacional de
. Antropotoxía in Memoriam Fermín
Bouza Brey.
1995

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A liitgua galega en Cuba.
Atlas de vertebrados de Galicia.
Arquitectura moderna en Galicia.
Lugar, memoria e proxecto. Galicia
1974-1994.
Epistolario do P. Sarmiento.
Coloquio de vintecatro galegos
rústieos.
Freí Martín Sarmiento e a Galida do
seu tempo.
Tempos que hai neste tempo.
O tombo de Celano'Vª·
lnforn1es técnicos

• Sobre a situación da lingua. 1990.
• A implantación do galego no ensino
nas zonas galego-falantes de
Asturias, León e Zamora. ·1991.
· • O parq~e natural dos Aneares. 1991.
• O_b ras én curso no Camiño de
Santiago. 1992.
• O futuro Centro de Arte
Contemporánea de Galicia. 1993.
• Compilación de Dereito Civil Galego.
1994.
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Convocatórias
Prémio de narración
xuvenil

sultar as bases na Conselleria de Sanidade ou no teléfono (981) 54 54 OO.

A Fundación Caixa Galicia organiza o
IX Premio de Narración,s Xuvenís Rúa
Nova. Poden participar todos os xóvenes que non teñan c.u mpridos os 18
anos o 1 de abril de 1996. A extensión
mínima é de 25 folios mecanografados
a doble espácio e a máxima de 125. Os
traballos apreséntanse por quintuplicado e faranse constar todos os dados persoais. O prazo de apresentación remata
o l de marzo de 1996. Os traballos ·entréganse na Biblioteca Nova 33, Rúa
Nova nº33-2º, 15705 Santiago; no
Apartado de Cor~eos n!! 637, 15780
Santiago; ou en calquera oficina de
Obras Sociais de Caixa Galicia en Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferro!, Vigo e Santiago. Para consultar ·
chamar ao (981)58 44 36. O prirneiro
prámio é de 250.000 pesetas e a publicación do texto na colección Nova 33.
Tamén hai un áccesit que conleva a publicación do texto na mesma colección.

Certame de narrativa
erótica

Curso
Commedia dell'Arte
A Asociación de actores, directores e
técnicos de escena organiza do 1 ao 31
de agosto un curso de Commedia dell'arte, que estará dirixido por Fabio Mangolini. O número de prazas é de 15 e o prezo da matrícula é de 40.000 pesetas para
os· socios e de 50.000 pesetas para os non
socios, que se fará efectiva na Asociación de actores, directores e técnicos de
- escena ou na Caixa Galicia. O curso terá
lugar no auditorio do Instituto Xelmirez 1
de Santiago. O horário ~rá de luns a
venres de 10.00h.a 15.00h.

Premios de xornalismo
A Xunta de Galicia vén de convocar a
IX Edición de premios de xomalismo
sobre drogodependencias nas modalidades de prensa escrita, radio e televisión. A data tope de entrega dos traballos é o 31 de Outubro. Pódense con-

A Asociación Universitaria EIS convoca o III Certame de narrativa erótica
Máquina de vapor. A extensión dos
traballos será de tres a dez follas mecanografadas a doble espácio. Os orixinais apresentaranse por triplicado e con
pseudónimo dentro dun sobre pechado
que conteña os dados persoais do/a autor/a. Os traballos entregaranse antes
do 15 de Novembro no Colexio Maior
Rodríguez Cadarso, Campus Universitario s/n,, 15706 Santiago. O prémio
terá un valor de 25.000 pesetas.

Curs.o de Cartón-pedra
Organizado pola A.C. Alexandre Bóveda da Coruña, realizzarase durante o
mes de Agosto (marts, mércores, xoves,
de 19 a 21 horas). Programa: modelado
en barro, ~ealización de moldes de xeso,
recheo de molde.s con cartón e decoración; Disintos prezos. Máis información
no teléfono 24 43 55 (de 17 a 21 horas).

Ensinantes con xitanos
A Asociación de Ensinantes con Xitanos organiza a sua xornada anual,
do 2 ao 5 de Setembro na Coruña, bajxo o epígrafe "Vivámolo distinto eniiquecendo o comun". Desta volta intervirán Xurxo Torres (Decano de Humanidades na U. da Coruña), Carmen
Garriga (da Escala de Asistentes Sociais ICES de Barcelona) e José Eugenio Abajo (membro da Asociación)
entre outros. Para· maior información
chamar ao (981) 15 10.93.

Campamentos de
educación ambiental
A Cooperativa de Educación Medioambiental, abriu o periodo de.inscripción dos campamentos de educación
meioambiental que organiza en Caba-

TeatrO

na e Vilarmide. C0ntarán con diversas
actividades: obradoiros de natureza e
observación, xogos predeportivos e
cooperativos, grandes xogos, roteiros
ecolóxico-culturais, etc. Queda aberto
o tumo do 5 ao 11 de Agosto. Máis in- formación no (981) 26 56 40.

Concurso de poesía
A Asociación cultural Rosalia de Castro de Cornella (Barcelona), convoca a
novena edición do seu concurso de poesia en língua galega, aberto a traballos
dun máximo de cen versos e un mínimo
de trinta. Ou a conxuntos de poemas de
temática coinun, sempre que non pasen
dos cen versos en total. O poema ha chegar en sobre sen remite e sen indicación
algunha da identidade do autor ao enderezo da asociación: Rua Federico Soler,
71. Noutro sobre pecho co primeiro ver- .
so do poema por fóra, virán nome, teléfono, DNI, enderezo e teléfono do autor.
Callen para concurso os remesados antes do 30 de Setembro de 1995. Hai tres
prémios: 1Q de l 00.000 pta~, 2º de
50.000 pta., e 3º de 35.000 pta Atenden
dúbidas no (93) 375 11 03 e 375 1O54.

Prémios Merlín
de literatura irifantil, e
Xerais de novela
Edicións Xerais convoca a X edición do
Mérlin de literatura infantil, dotado con
750.000 pta.. e o XII de novela cun prémio de 1.500.000 pta. Poden concorrer
textos inéditos e orixinais, sescritos en
normativa oficial. Para participar hai
que remesar 6 cópias en tamaño fólio
ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do 10 de Setembro
de 1995, e baixo plica, a: Edicións Xerais de Galicia. Doutor Marañón, 12.
36211 Vigo. Edicións Xerais resérvase
o direito de edición da obra premiada en
todas as línguas do Estado, amais os
primeiros 5.QOO exemplares vendidos
estarán libres de direitos de autor. Máis
información no (986) 29 61 16.+

Música

o· trinque
Criaturas celestiais. Novo
filme neozelandés baseado
na história dun crime real.
o amor apaixonado entre

Anúncios de balde
• Busco unha persoa da zona de
Compostela-Ordes-Coruña, que teña
coñecimentos de história, arte, arqueoloxia, heráldica ... para asesorar, de
forma altruista, un traballo sobre património rural. Traslado de balde. Perguntar por Manolo no (981 )69 56 82.
• Universitário oferécese para dar cla·
ses de matemáticas ou física a alumnos de BUP e COU de Compostela ou
Coruña. Teléfono (981)2047 13.
•Véndese maquinaria para bar (cafeteira, botelleiro e lavavasos) en bon
estado, xunto ou por separado. Consulte
prezos sen compromiso.(986)32 08 37.

•Magoia, clases de linguaxe musical,
gaita e piano en Vigo. Titulada. (986)
36 05 97.
• Danse clases de galego e fanse tra- .
ducións ao portugués e ao galega. Diplomado en Língua Portuguesa e estudante de 5º de Filoloxía Galega-Portuguesa con experiéncia.Teléfono(981)25 75 14.
• Galiza-Bretaña povos irmáns, o
número 1 xa á venda. Interesados enviar xiro· postal de 250 pesetas e máis
enderezo a Galiza-Breizh, apartado
postal 1176, A Coruña 15080.
• Gostas de Portugal? Defendes a
culfura galego_-portuguesa? Escrevenos. Maria do Sameiro e Antónfo José
apartado 228, Braga Codex (Portugal).
• Desempregado, 30 -anos, oferece-se
para camareiro ou similar, qualquer
vila do país. Nom tenho experiencia.
(981) 27 13 96. Suso.

Teatro
en Caixavigo

Viaxe e fin
de Don Frontán

Eskorbuto e
A Puro Huevo

Do 21 ao 24 de Xullo no Centro Cultural Caix,avigo representación de Uno
nunca sabe, unha comedia en un acto
orixinal de Roberto Fontanarrosa e
Gustavo Garzón. A obra está dirixida
por Angel de Andrés e lñaki Miramón
e interpretada por Angel de Andrés,
Iñaki Miramón e Paloma Paso Jardiel.

O Centro Dramático Galega ven
pondo en cena a sua última montaxe
Viaxe e fin de Don Fro.ntán, baseado na obra de Rafael Dieste. Pódese
ver até o 3 de Setembro, de Mércores a Domingo ás 11 da noite, no
Parque de San Domingos de Bonaval (Santiago).+

Este sábado, 22 de xullo, ás doce da noite no Iguana Club de Vigo, concerto de
Eskorbuto e A puro huevo. A entrada
con consumición custa 1.500 pesetas e o
aforo é limitado. As entradas pódense
mercar en Vigo en Faiscas e Iguana
Club, en Pontevedra no Porrón e The
Sound, en Santiago en Discos Láser e no
Bar O Jarito, e en Bueu no Aturuxo Bar.

Poética electrónica
O 21 de xullo ás once da noite na lgrexa
de San Domingos:de Bonaval terá lugar
o concerto titulado Perspectivas, pertencente á,s xomadas sobre Poética electrónica. Panorama das músicas electroacústicas (1950-1995) organizadas polo
departamento de música do Centro Galega de Arte Contemporánea e o Institut
National de l'Audiovisuel-·Groupe de
Recherches Musicales de París. O concerto estará a cargo de Luciano Berio,
Ake Parmerud, Miguel Azguime, Enrique X. Macías e Kaija Saariaho.

Tasmanian Devils
A Iguana de Vigo oferece todos os
Mércores ás 12 da noite, un concerto
dos Tasmanian Devils.

Gilberto Gil
No Centro Cultural Caixavigo o 29 de
Xullo ás 22,30 acompañado polo
Acustic Group formado por Arthur
Maia, Celso Fonseca, Carlos Gómez,
Lucas Santana e Eduardo Szajubrin +

Fe.iras do libro

• Agasallo micbiños, limpísimos, atigrados, machos ou fémias. Noviños de
todo. Perguntar por Daniel no (986) 36
33 75.

• Atreu, a revista das Juntas Galegas
pola Amvistia, informa pontoalmente sobre a situa~m dos presos e presas independentistas. Solicita informa\:om no
Apdo. de Correios 875 de Compostela.
•Véndese edificio no centro de Vigo, 5 plan tas e baixo. 105 m 2 por
planta. Urxente por causas persoais.
(986) 37 06 53.
• Véndense canciños de raza Fox Terrier con pedigri do pai. Poden poñerse
en contacto a traversa do seguinte enderezo: Romil, 9.:).Q direita. 36202 Vigo.
Ou ben chamlndo ao (986) 42 59 03.
Rogamos sexan amantes dos animáis,
absterse caprichosos. • Vendo ou alugo chalet de 2 plantas
máis garaxe, en Asados (Rianxo).
2550 m 2 de terreo. (923) 26 76 57.
• Se queres receber gratis o catálogo
94/95 da editorial basca Txalaparta
de libros en español, escrebe a: Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa, 1O.
l 5685 Xanceda-Mesia. A Coruña. ·
• Oferécese rapaza cubana por horas (seráns) para coidar nenos. Experiéncia e responsabilidade. Damara:
(981) 35 02 67.

En Pontevedra do 12 ao 20 de Agosto, en Coruña do 1 ao 1O de agosto, e
en Rianxo ata o 23 de xullo.

• Francés. Curso intensivo, aulas
particulares e traducións. Profesora ·
nativa, licenciada en filoloxia con ampla experiéncia. Isabel, Casas Reais, 422. Compostela. (981) 57 61 03.

Antigo e de ocasión

Negu Gorriak, Meendinho é o tradu-

En catálogo

·

Do 28 de xullo ao 13 de agosto en Vigo.

En catálogo

.

-

En Rianxo do 21 ao 23 de Xullo, na
Coruña do 1 ao 1O de Agosto e en
Pontevedra do 12 ao 20 de Agosto.+

duas adolescentes e a
repercusión que produce
nas suas respectivas
famílias, de clases sociais
contra postas. ·Narración e
interpretación
imellorábeis. •

• Espalhai a ideia: último disco de
tor designado, distribuímos as letras
em Galego-Portuges. Envia o teu endere~o e um sel o de 100 pta. ao apartado 678 de Ourense.
• Mércanse cámaras, obxectivos e

accesórios Nikon. (981) 24 93 78.
• Alugo piso para o verán en Santiago. Piso grande e económico a compartir no mes de Xullo e Agosto. Bairro de San Pedro. (981) 56 08 91.
• A Levada, casa de labranza, estamos
situados na beira do Miño, a 10 km. de
Portugal. Ternos unha extensión de
45.000 metros cadrados, adicada ao cultivo biolóxico e a bosque mesto autóctono. Posuimos duas piscinas, ternos cabalos e un amplo programa de actividades
(corredoirismo, pesca, etc). A Levada:
Boa Vista, 15. Albeos-36429. Crecente.
• Alugo local de oficinas en Santiago.
Local e salón de reunións. Preferentemente entidades culturais. (981) 58 41 71.
• A Associac;om da Língua Artábria
tem á venda bandeiras galegas en
teia (tamanho 115x85 cm) a 1.500
pta., e em feltro (15xl0 cm) a 400 pta.,
ju!1to com outro material recolhido
num catálogo que podes solicitar ao
Apartado 570 do Ferro!.
• Alúgase chalé perto da praia de
Camposancos (A Guarda) os meses
de verán. (986) 62 70 40.
•Véndese moto Lambreta SX 200
por 80.000 pta. (981) 5~ 62 32.

• Vendo -Peugeot 205 sen intermediários. O bloque motor foi rectificado de
a pouco. Marcha ben. Chamar de 3,30
a 4!30 ao Telf. (986) 46 06 12.
• Clases de portugués. Curso de iniciación. Chamar desde as 17,30 ás
19,30 h.,ªº (986) 43 45 42.
• Oferécese au pair francesa de Outubro do 95 a Xuño do 96. Interesados chamar ao (986) 43 60 17.
• Oferécese canguro. Son unha rapaza de 19 anos con experiéncia no trato
con cativos. Confianza, seriedade e informes. (986) 43 43 64.
• Xoven bretona busca traballo na
Galiza nos meses de Xullo e Ago to.
Falo inglés, francés e ca tellano. E crever a: Cécile Laborde. 8 Rue du
Stade. F-29 30 Plouguin. Bretaña.
• Traducións ao portugués, ou do
portugués ao galego e o castellano.
Perguntar de 17 ,30 a 19,30 h., no·
(986) 43 45 42.
• Oferécese topógrafo con experiéncia en Qbra. (982) 16 25 49.
•Se buscas un XR3i negro, PO-AD,
con teito praticábel , etc . Chama ao
(986) 70 82 93, de 14 a 15 h. •

Relacións
• Gostaríame intercambiar experiencias e reflexións así como buscar
posíbeis alternativas para superar os
problemas e mellorar a vida persoal e
familiar con todas aquelas persoas ou
famílias que sofriron algunha vez a experiéncia dunha convivéncia viciñal
deteriorada; ou quen pasaron por illamentos, ameazas e danos físicos no
entorno da vivenda ou do seu báirrio.
Seria· interesante contar coa colaboración de expertos destas situacións .sociais das que desgraciadamente non se
fala tantó e forman .parte e forman parte das nasas "modernas e civilit:adas"
cidades de século XX. Para poñerse en
contacto: Xosé Manuel L.Novas, rua
Rqmil nQ 9-2Q direita, 36202 Vigo.
• Gostaria de facer amigos por córrespondéncia. Jesus Pérez. P.O. Box
5093. Habana 3. Cuba 10500. +
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Portugal
de 10,30 a 13 h., e de 16 a 20 h.

Experiéncias Cerámicas
de Sargadelos
A Oficina de Turismo de Foz, garda os
traballos realizados polos artistas galegos e extranx.eiros que participaron nas
Experiéncias Cerámicas de Sargadelos.

Guadalupe Bringas
Óleos e acuarelas, do 11 ao 24 de Xullo na Sala de Arte Caixavigo. Abre laborábeis de 18,30 a 21,30 h.

Do tardogótico
ao manierismo
Longo post tempore venit, ele Xunco Martiño.

Mostra ·de tapices
Alumnos e alumnas do Instituto A
Guía de Vigo expoñen unha mostra de
tapices e obras de deseño baixo a dirección dos profesores Marisa Maicas
e Lois Corbera no Centro Comercial
Camelias ata o día 30 de xullo.

O Traballo
dos cesteiros
Ata o 15 de Ago to terá lugar a expoición O traba/lo dos cesteiros na aula
de Etnografía de Saians, en Vigo. O
horario é de luns, mércores e venres de
10.30 a 13.30 e de 16.30 a 19 .30, e os
sábados de 10.30 a 14 hora .

Diego de Giráldez
Exposición de pintura deste represenLante do movemento de realismo Nas
na Casa de Cultura de Cerdedo ata o
31 de Xullo, e durante os meses de
Xullo e Agosto no mosteiro de Poio.

Francisco Pazos
Ata o mes de agosto exposición de esculturas de Francisco Pazos no mosteiro de San Martiño Pinario.

Páxinas coordenadas por
ROSA F. FOLGAR

Arco'95, volta expoñer, até finais de
mes, obra de Antonio Murado, Xorxe
Barbi, Xosé Freixanes, Berta Cáccamo, Fernando Casás e Manolo Paz.

Agustín Sciammarella
Caricaturas, até o 30 de Xullo, na galeria Sargadelos de Ferrol.

De za/ sete artistas
O Concello de Burela, expón obra de
artistas da comarca do Deza. Pecha o
31 de Xullo.

Obxectos
e reloxos antigos
Feitos pola Escola Taller de Celanova.
Pódense ver até o 25 de Xullo, na aula de
Cultura de Caixa Galicia en Celanova.

Urbe, natura, cosmos

Mo tra especialmente adicada á figuración até o 28 de Xullo. A zona de
Levante está representada por Angel
Mateo, Gonzalo Siete e Marcelo Fuentes. Pola banda de Poñente están Xurxo Martiño, Vicente Prego e Femando
Babío. O lugar da exposición é a Galería Marisa Miramón de Ouense,
(988)24 48 87.

Arquitectos, escultores, fotógrafos e
pintores. Dezaseis personalidades do
panorama actual, mergulJados na dinámica de diversas disciplinas plástico-visuais cun variado rexisto estético, conceptual e xeracional: Femando Blanco,
Manuel Gallego, Pedro de Llano, César
Portela., Ignácio Basallo, Femando Casás, Paco Pestana., Silvério Rivas, Vari
Caramés, Xúlio Correa, Xoan Piñón,
Manuel Vilariño, Berta Caccamo, Alberto Datas, Antón Lamazares e Xesus
Vázquez na Casa da Parra de Santiago.

Signos e milagres

Fernando Quesada

Levante e Poñente

O C"entro Galego da Arte Contemporánea de Santiago organiza até o 20 de Outubro a expo ición Signos e mi'lagres. A
mo tra é unha coproducción do CGAC e
a Kun thau de Zurich e pretende confrontar a tradición representada por Niko
Pir maní, arti ta do éculo XIX, coa
contemporaneidade a travé da obra de
23 arti tas intemacíonai e nacionai . O
horario de vi ita ao CGAC é de marte a
ábado de 11 da mañá a 8 da tarde, e os
domingo e festivos até as 14 h.

Óleos, debuxos e caricaturas, desde as
primeiras obras até traballos actuais.
Pódese visitar na Aula de Cultura de
Caixa Ourense (Ourense).

Eugenio Cabaleiro
Expón óleos, até o 30 de Xullo, no
Hotel Tryp de Mondariz Balneário.

Artesania en vivo

A sala Trinta de S'antiago, prémio á
mellor gale~ia do estado no certame

O Castelo de Vimianzo acolle até Setembro, a mo tra Artesania en vivo que
trata encaixes de Camariñas, o proceso
do liño e oleiria. Na exposición participan unha dúcia de artesáns do liño, 8 palilleiras e 3 oleiros de Buño, ttaballando
diante do público de Martes a Domingo

LIBRARIA

PAPELARIA

A galería Trinta
revisa a tempada

PEDREIRA

Aberta até o 1O de Setembro na"Fundación Barrié de la Maza (A Coruña).
Laborábeis de 11,30 .a 14,30 e de 18 a
21,30 h., Sábados, Domingos e feirados só de mañá.

Urbe, natura, cosmos
Exposición organizada pola Sección
de Artes Plásticas da Consellaria de
Cultura na Casa da Parra, aberta até o
13 de Agqsto. Interveñen 16 artistas
galegos: Basallo, .Paco Pestana, Vari
Caramés, Xoán Piñón, Blanco Guerra,
Pedro de Llano, Berta Cáccamo, La- ·
mazares, Femando Casás, Silverio Rivas, Xulio Correa, Manuel Vilariño,
M. Gallego Jorreto, César Portc;la, Alberto Datas e Xesus Vázquez.

Cristina Gómez
Amosa os seus debuxos no pub Pepa A
Loba de Santiago. Até o 25 de Xullo.

Fradua
Óleos de J.J. Fradua, do 11 ao 24 de
Xullo, de 18,30 a 21,30 h. de Luns a
Sábados, na Nueva sala de Exposiciones Caixavigo. Segundo Castro Couso,
Fradua é "un pintor con recursos para
unha grande 'Obra, para o berro e o susurro, é dicer, pode mostrarse potente e
empastes, ·cores, con.trastes e suave,
doce en matizacións, suxeréncias, etc.
Ten todas as cualidades dun bo pintor".

Fundos de escultura
da Xunta
O Centro Gaiego de Arte Contemporánea expón obra escultórica pertencente
á Xunta. Inclue .obra de Paco Pestana,
Luís Borrajo, Mon Vasco, Francisco
Leiro, Xosé Manuel Castro, Jorge Barbi, Moncho Amigo, Silverio Rivas,
Manolo Paz, Femando Casas, Enrique
Velasco, Camilo Otero, Ignacio BasaIlo e Xurxo Oro Claro. Até Setembro.

De Henry Moore
aos anos 90
Escultura británica contemporánea. Até o 30 de Xullo no Auditório de Galiza (Santiago). Abre de Martes a Domingos de 12 a 19 h., pecha os Luns.

Colección Granell
A mellar colección de pintura surrealista de Galiza. Segue aberta até o 31
de Agosto no Museu do Povo Galego
(Santiago). De 10 a 13 e de 16 a 19 h,
pecha Domingos e festivos.+

Femando Quintas na Livraria Barata. ·

Ex osicións
No PORTO:
Arte efémera na paisagem, mostra de
espantallos no Parque de Serralves, até o
12 de Outubro (07-351-2-6175124). Limiare.sffhreshold, dez escultores americap.os, até o 20 de Agosto na Funda\:ªº _
Serralves (07-351-2-6180057). Colectiva de pintura e escultura, até o 31 de
Xullo na galería Cuadrado Azul (07-3512-595195). Portugal e ~ telecomunicac;0es na Europa, até o 30 de Xullo no
Museo de Transportes e ComurÍica0es,
é unha monstra retrospectiva promovida
pola Funda\:ªº das Comunica'r5es.
EN LISBOA_;

Trabalhadores de Lisboa; o Arquivo
Fotográfico Municipal expón unha escolma de 60 obras de Joshua ·Benoil
(1878-1932); fotógrafo por libre en várias publicacións da época lmaxes sociais, retratos de vida diária en Lisboa,
ou incluso da mon·arquia e a instauración da República Santo António, ou
o Santo do Meninho Jesus en duas
mostras conmemorativas do oitavo centenário. Santo António, arte e história,
no Museu Nacional de Arte Antiga (07351 -1-396 41 51), e Santo António, devoráo e festa no Museu de Arte Popular. O Museu Antoniano aproveita a
ocasión para reabrir as mostras ·O culto
antoniano, Santo Antoninho, e Santo
solistical. E para rematar no Convento
Palácio de Mafra expoñen Santo Antónío, tradiráo erudita e imaginário popular. A idade do bronze em Portugal, até Decembro no Museu Nacional
de Arqueología (07-351-1-362 00 00) . .
Abstrac~áo e montagem, unha das ·
máis importantes exposicións apresentadas en Portugal nos últimos anos, segundo Isabel Carlos (Cartaz-do 27 de
Maio do Expresso). Aberta .até o 23 de
Xullo no Centro Cultural Belem (07351-1-3019606). Comprende obras do
movimento Dadá e dos primeiros anos
da Revolución Soviética, pertencentes
ao Instituto Valenciano de Arte Moder-

na. Reune as vanguardas máis atrevidas
dos ~nos 19 aos 40, en 300 pezas do
dadaísmo, futurismo e a experimentación abstracta, suprematismo, constructivismo ruso e a sua evolución produtivista., e do neoplasticismo holandés, entre outras. Formas únicas da continuidade no espac;o, deseños de escultura
até o 29 de Xullo na galería Luis Serpa
(07-351-1-397 77 94). Um gosto privado. Um olhar público, doacións ao
Museu Nacional de Arqueolgia, até Dezembro (07-351-1-362 00 00). Do-neolítico ao último imperador: A perspectiva dun coleccionador de Macau.
Até Setembro no Palácio Nacional de
Queluz (07-351 -1-435 00 39).

Teatro
No PORTO:
Porto d'honra, textos de Norberto Barroca, Benjamín Veludo e Manuel Días,
intetpretada pola Seiva Trupe, até o 30
de XuUo de martes a sábado ás dez da
noite, ·e domingos ás 16h., na Cadeia da
Relai;3.o (A Cordoana). Joanica-Ptd'f, espectáculo infantil do Teatro de Marionetas do Porto. No Teatro do Belmonte
(07-351-1-208 33 41).
EN LISBOA:

O passeio de Buster Keaton e ou-.
tras bistórias, de Federico García
Lorca, pola Real Companhia O _
Mosquito, no Palco Oriental (07351-1-757 40 16). o caminho para
Meca, de Athol Fugard; encenificación de Joao Louren\:O con Eunice
Muñoz, Irene Cruz e Santos Manuel,
nunha có-produción do Teatro Nacional D. Maria II e o Novo Grupo. Até
o 30 de Xullo no Teatro Nacional D.
Maria II (07-351-1-342 22 10). O
beijo da mulher aranha, de Manuel
de P.uig,co~ Di:ogo Infante e Nuno
Melo. Tradución de Femanda Baríio,
cenografía de Juan SoutÜllo.Na Sala
Estúdio Amélia Rey Cola'ro do Teatro Nacional D. Maria II (07-351-1342 22 10) até o 31 de Xullo. +

• LIBROS GALEGOS E PORTUGUESES

e LIBROS DE TEXTO
• FOTOCOPIAS
•PLASTIFICADOS
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RUA DO HOME SANTO, 55 TELF. 58 54 03
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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ESTAS VACACIONS
'
METASE OMUNDO NO
PETO
e

S e Sé:le de viaxe, non esqueza as súas tarxefas MULTICAV VISA de Caixavigo.
· Son todo o que precisa para: :inoverse polo mundo .
. M áis del2.000.000 de establecementos de todo o inundo aceptarán a súa VISA
como medio de pago. _
E con MULTICAV poderá paga-las súas compras en Esp'aña e retirar diñeiro nos
caixeiros de Europa asociados á rede EUFISERV (Portugal, Alemania, Bélxica, Finlandia,
Fr3:ficia, Italia, Noruega e Suecia).

Caixavigo

u•

Caixa Para un País

