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· Fraga duplicou a

nómina·
de. altos
.
cargos e asesores que .
levan 1200 milló~s
cada ario
A CIG ven de denunciar o hotábel incrernento de altos cargos e
asesores na Xunta de Galiza
desde que Manuel Fraga acedeu
á presidéncia. Xunto coa criación
de sociedades anónimas á mar. xe do co·ntrol sindical e parlamentário e a contratación de asisténcias téGnicas, a Administración
estase a utilizar segundo a central nacionalista de xeito "partidista e clientelar'' na que se gastan
.só en altos cargos 812 millóns ao
ano e 428 en asesores.

O turi.smo está a impedir que a crise sexa máis perceptíbel este verán

O Mor~azo queda sen mar
A paralisación da actividade de Massó e o amarre das flotas de Canadá e pe Marrocos
puxerori de ma.nife$tO na comarca do Morrazo unha crise que se arrastra desde hai anos.
Casos como o peche de Ascon ou as sucesivas crises pesqueiras son o exemplo de como ·
unha zona con futuro ve desmantelado o seu tecido produtivo.

{Páx. 5)

A afeizón do Celta

dá por feita a
conservación dci
cafegoria
As mostras de apoio sucedéronse perante toda a semana. Na
rua, os afeccionados manifestábanse; nos despachos, os empresários calculaban perdas; os
políticos colgáronse do teléfono
para tranquilizar aos cidadáns e
nas actuacións do parque de
Castrelos, o 'publicó só tiña berros para a sua equipa. Estar na
División de Honra era o obxecti. vo, tora dentro do Estado cu na
liga portuguesa.
· (Páx. 7)

PSOE e BNG chegan
en Santiago a un
acordo de lexislatura ~
L.LJ

...J

Despois de que se barallaran <;2
moitas posibilidades para o futu- ~
ro do governo municipal en ~
Compostela, nacionalistas e socialistas chegaron. o día 9 a un
acorde programático que durará
toda a lexislatura. Os dous grupos políticos aportaron os seus
programas á negociación que
Nun comunicado á redacción deste periódieleicións". Estes últimos actos asúmenos
se prolongará até meiados de
.ca, un ha organizacion que se denomina
en neme das Xuventudes de Apoio ao Nosetembro e oa que se debatirán
Novo Exército Galega (NEG) reivindica o
vo Exército Galega, .que segundo a sua
os apartados de máis difícil conprecisión non ten "relación nengunha co
que califica de "semi-atentado á sucursal
senso. Tar.to uns como os ou. da Caixa Galicia" na Coruña (producido o · desaparecido EGPCG" .
t.ros manifestaron a necesidade
pasado 24 de Xullo) e "as agresións ás sede que o pacto sexa duradeiro.
A organización, que por primeira vez fai
des d~ Partido Popular durante as pasadas

O Novó Exército Galega reivindica a explosión da Coruña
e os atentados nas sedes do PP

(P.áx. 9)

pública a sua identidade, tamén rectifica
informacións xornalísticas que atribuían
ao EGPGC o aviso realizado a oficinas
administrativas da TVG, advertindo da
colocación de bombas nos emisores da
TVG . O NEG asume como próprio aquel
aviso.+

Pepe Rei, .
GUÍA DE ESPACIOS
NATURAIS
DEGAllCIA
l. González, R. Fernández,

R. Salvadores
Descrición de 48 espacios naturais
galegos, con fotografías , debuxos e
mapas de detalle. Atención especial á
súa flora, fauna e vexetación, así como ó
.seu estado de conservación.
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Cada comarca un país

xornalista

Os bascos de Melide
(Páxs. Centra is)

¿O xuiz Bueren
nQn se vai atrever
a meter no cárcere
a GalindQ'

A ofensiva croata na

Kraiina desnuda o pacto
Tudiman-Milosevic
(Páx. 1 8 e 19).

Pepe Reí , responsábel da
equipa de investigación do
diário Egin publicara en 1993
La Red Ga/indo. O libro que . ·:w ·
·vai pola séptima edición
(Editorial Txalaparta), revela- .
ba o acubillo das redes .de
narcoháfico ca cuartel da
Guardia Civil de lntxaurrorido aportaba probas _da implicación do tenente coronel Rodróguez Galindo, recén ascendido a xeneral polo Governo central. Reí, que presentou na
Galiza o seu último libro Carabanche/, tala nesta entrevista
do seu anterior traballo sobre lntxaurrondo, que agora volve
á actualidade.
·
·

e

A renovación ·

pedagóxica ocupa aos
mestres no verán
(Páx. 23)

Nova campaña
experimental dos
conxeladores para
buscar Cabra Atlántica
(Páx 10) .
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A crise económica no
Morrazo, o paro das
frotas que pescan en
Marrocos e no Canadá e
a paralisación da
produción na conserveira
Massó,, agravaron máis
unha situación .de penúria
que vive esta península
das Rías Baixas. Desde
os primeiros anos da
década dmf oitenta,
sucesivas crises
económicas foron
minando a saúde da
comarca, até ir
.desfacendo un tecido
industrial e produtivo que
hoxe céntrase na
expansión do porto de
Marin -a costa dos
elevados prezos de
Vigo-, no turismo, nas
conserveiras Alonso e
Connorsa, nas flotas
·pesqueiras e na
cons~rveira Massó.

o peirao da conserveira Massó, en Cangas, non ten máis uso que lugar de atraque de barcos e ponto de encontro de bañistas.

Fotografias: ANXO IGLESIAS

Un estudo socioeconómico dos concellos busca a recuperación ante a indiferéncia da Xunta

Massó e os conflitos do fletán e Marrocos agravan
no Morrazo unha crise que comezou nos oitenta
HORÁCIO VIXANDE

A percepción sobre a crise xeral
varia segundo as persoas afectadas, ainda que todo o Morrazo
coincide en sinalar que é de
grande magnitude.
Os cinco concellos do Morrazo,
·(Bueu, Cangas, Marin, Moaña .e
Vilaboa), ac::umulan unha povoación de 90.000" persoas. "Somos
como unha cidade", di o alcalde
de Bueu, Xosé Novas. A península representa unha economía
integrada que ten dous puntóns
fundamentais: o mar e o turismo.
Precisamente este último sector
está a mitigar o impacto da crise. "En verán sempre se vende
-explica Xabier Carro Paredes,
empregado nun surtidor de combustíbel de Moaña-, os turistas
que veñen sempre se áchegan a
Compostela, a Padrón 6u á Coruña. Pero deespois de facer
seiscentos quilómetros, . non van

deixar de ver outras partes da
Galiza. A povoación local tamén
se move máis porque no verán
hai festas a esgalla". Ademais,
Xapier pensa que no seu sector
"a incidéncia da crise nótase
menos porque o automóbil hoxe
xa é tan imprescindíbel coma a
pan". Cangas e Bueu teñen cheos os estabelecimentos hosteleiros grazas ao seu atrativo para
os veraneantes.
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Baixa a actividade
Oiga Veiga e Carme Cruz, ven. dadoras na praza de abastos de
-Moaiia poñen o acento no parón
dos sectores económicos da comarca, nomeadamente no mar:
"Se antes vendía tres becerros
nunha semana, agora vendo un
e meio", di Oiga. "Algunhas peixeiras deixaron o posta, pero en
x~ral o que sucede é que se

vende menos", matiza Carme .
Para estas duas vendedoras hai
algo máis na orixe da crise que
padecen etas . "Non seise é pala crise ou porque a xente quer
aforrar os cartas", di Oiga. "Por
outra parte -engade- , vas a
Vigo ao Corte Inglés e ves que
sempre está cheo, aqui mesmo
hai un montón de supermercados ". "9 que tiñan que facer é
abrigar a pór unha distáncia mínima entre uns e outros", sen téncia Carme.
Oiga Veiga padece directamente na família a crise económica, ten ao home no paro , co brando a axuda familiar, e a
sua tilla , "despois de estudar
cinco anos de ciencias empresariais, tivo que facerse militar
para poder comer". Para Oiga,
o problema da crise é persoal,

'A crise nótase
menos no verán
porque veñen os
turistas', di Xabier
Carro, empregado
.gasol.i.fie.i,ra ..
dunha
r

·Quen perciben máis a crise son
os pequenos estabelecimentos
comerciais. Para a proprietária
da libraría .Alborada "hai problemas, pero tamén afectan os impostas, a competéncia desleal e
o feito de o conéello e a Xunta
ser de diferente cor política, porque desde hai 16 anos non fan
investimentos en Moaña, ca que
a xente que pasa por aqui continua cara a Cangas".

'O

problema é que
a capital de España
xa non está en
Madrid, senón en
Bruxe·las', Luis;
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'A pesca non pode
¡ desaparecer
¡- porque é o sector
¡ produtivo', din
! dous mariñeiros.

Agramaron un
feixe de·pastos
ambulantes
instalados ~ar
desempregados.

pero non sé o centra no Morrazo: "na Galiza temas os mesmos impostas que no resto e
sen embargo somos a zona na
que se gaña menos de todo o
Estado".

Menos crise en Marin

1

1

Luis, un xubilado de Moaña, ere
que en parte a crise débese a
que "a capital de España xa non
está en Madrid , agora está en
Bruxelas". Luis sabe que a paga
chega a fin de mes, de todos
modos, como di, "houbo que gañala antes e a miña família, ainda que non anda no mar, tamén
está en crise, xa que unha das
miñas tillas non traballa".
"O que sucede é que aqui todo
o mundo vende de todo , sen
pagar impostas e daquela ca
tempo teremos que pechar",
quéixase a proprietária de Alborada. "Nótase a crise en feítos
como que de súpeto apareceron moitos postes de venda ambulante, a xente ten que viver e
busca solucións deste tipo para
non quedar na casa -explica
Rosa Estévez , mestra nas distintas localidades do Morrazo
desde hai moitos anos. En realidade hai crise e expectativas de
crise, os barcos que están no
mar temen voltar a terra e iso
influe".
Na libraria notaron a crise en que
"hoxe a xente sé merca o im prescindíbel, e diso leva o máis
barato". Eneal dunha das mesas
expositoras hai un libro titulado
"Como atapar traballo"; a proprietária asegura que non vende libros dese tipo, "a xente está moi
desencantada e non ere nesa
clase de saídas", explica.

Alternativas
"Ten que haber alternativas, se
cadra reforzar a indústria de
tranformación do mar, pero a
pesca non pode desaparecer
porque é o sector produtivo por
exceléncia", din dous mariñei -

A praza de abastos de Moaña viu como algunhas peixeiras deixaron o posto, din Oiga e Carme Cruz.

ros de Cangas: António e Xosé
Manuel. "Nós hoxe estamos á
baixura, pero mañá estamos á
altura ~ngaden-, tem os que ir saíndo
adiante. A frota de Marrocos e do fletán están paradas, unicamente alguns barcos
están a facer prospec- ·
cións ". Para estes
dous homes de mar, a
única saída é que "a
pesca valva a funcionar, e aínda hai posibilidades de que suceda,
a solución é que abran
os bancos , mália que
dicimos isto por puro
optimismo".

dentes palia os efectos entre a
povoación afectada. "A droga
estabilizouse, continuan os mes-

mas de sempre, máis algun despistado --explican António e Xosé Manuel. O que si aumentaron
algo foron os drogotas
de fin de semana".

A negociación de entrada na Unión Europea é
maioritariamente considerada como a causante dos males da comarca. "Foi un erro", aseguran António e Xosé
Manuel.
O Morrazo hoxe non ten
alguns dos problemas
que en tempos afectaron á sua mocidade. A
incidéncia da adición ás
drogas está máis rebaix a:d a e un centro de
atención a drogodepen-

Xabier Carro, traballador dun surtidor de gasolina, non ve no
seu sector unha crise tan profunda coma no mar.

Un dos ingresos (:lo
Morrazo nas anteriores
crises foi o tabaco. As
descargas nocturnas
que hai dez anos axudaban a moitas econo. mias maltreitas polo
peche 9e Asean, hoxe
xa non teñen cabida.
Agás nun caso particular en Bueu, o tabaco
deixou de ser unha act i vid ade habitual. En
canto á reconversión
cara á droga é máis o
mito que a realidade.
Non hai coincidéncia
sobre se actuamente a
droga é un s_
ector económico no Morrazo ,
pero todos sinalan que
a coca ten novas xestores. "Que quedou do
contrabando de tabaco? -pergúntase António-, contra o que
parece, non sempre foi
diñeiro fácil qu~ marchou do mesmo xeito
que chegou, á presa.
Houbo que investiu o
cartas aqui".

Un aspecto da crise é a distinta
percepción que dela hai en cada
localidade do Morrazo. Se en
Marin apenas se nota pola ex-pansión do porto, en Bueu séntese menos que en Cangas ou
en Moaña. "En Cangas hai unha
dinámica social que permite que
afloren todos os conflitos, iso
escáp·ase máis no cáso de
Bueu", matina Rosa Estévez
que está a comprobar que entre
os pais hai unha fonda preocupación polo futuro económico, .
se ben de momento entre o seu
alunado non se nota apenas a
mala situación. económica, "nótase polo que din os pais, pero
non polo material, xa que .sempre tan o esforzo que sexa ne- ·
cesário, agás nos casos de extrema necesidade".
A capacidade dos concellos para incidir na crise é limitada, pero o próprio alcalde de Bueu estima que algo se pode facer.
"Concretamente nós, a comarca, estamos a tratar de facer un
plano industrial que apunte cales pode.n ser as liñas a ·seguir. ·
De momento estamos a comeza r e en princípio trátase de
conservar o que ternos", observa o alcalde de Bueu.
"Os co_
ncellos pouco poden facer
coa crise -asegura Rosa-, pero sempre poden tratar de que
sexa máis levadeira, poden dar
apoio económico e alternativas
sociais e en Cangas a anterior
corporación que presidiu Xosé
Manuel Chapela (PP) pouco ou
nada fixo neste sentido. Hai cou- .
sas moi graves, como que teñan
que ser os traballadores quen
asuman papeis que correspon- •
den á Administración e aos empresários, falo do caso Massó e
da Sociedade Anónima Laboral
que criaron os seus empregados
para salvar unha empresa que en
realidade si ten futuro, ainda que
precise de apoio financeiro".+

En defensa do .mar
Non é que as autoridades galegas ini"ciaran unha
campaña para desvertebrar industrialmente á
península do Morrazo, só sucede que esta comarca
basaba o seu progreso no mar, a sua principal
riqueza, e o desmantelamento da indústria do mar é
principal obxectivo da Unión Europea. O argumento
non é novo, pero a sua repetición constante non serviu
para que Bruxelas, Madrid ou Santiago, tomaran
conciéncia dos que padecen a enfermidade, que ben
saben de onde chega o mal.

libre a Europa, e Compostela marea a perdiz cos
empréstitos .facilitando recalificacións urbanísticas que
enriquecen a outras mans e poñen na picota á
conserveira. Os traballadores aparecen .como única
salvación, que ainda pode· ser torpedeada pola Xunta.
A estas alturas resulta habitual.

Outro elemento desenmascara ao Governo galega:
cando ten a oportunidade de artellar unha vertebración
viária da bisbarra, monta un plano de estradas pensado
en exclusiva para o turismo. A Xunta quer construir un
vial de penetr.ación ·-tipo alta capacidade- para
Non extraña a atitude de·Europa de quitarse de enriba
unha economia incómoda, nen a compracéncia do
facilitar a afluéncia turística, sector ao que aboca a toda
a comarca. Os alcaldes ven no turismo unha alternativa
Estado, pero sorprende máis o desentendimento da
Xunta, que non lle importa mostrarse deslexitimada na
complementária, que pode ser moi rendíbel, pero eren
que a solución non é ese monocultivo, máis ainda
defen_sa dos intereses galegas.
cando se desaproveita o potencial dun sector -o
Poñamos por caso Massó. Bruxe1~0fnpón ccindicións
pesqueiro-- para o que hai infraestruturas e profisionais
. de competéncia leoninas -inventa normas
experimentados formados durante décadas . .
específicas contra·a consenia galega-, Madrid afoga · · ·
··· · · · · · ·
·
. e abre o mercado a cámbio de ter, nun futuro, o aceso
A solución para o Morrazo é que as autoridades

decidan defender os seus sectores produtivos de
ataques que, a miudo, non veñen simplesmentes da
man da competéncia no mercado, senón que
respostan a unha estratéxia máis global que se
poderia aplicará Galiza inte!Ja. A Xunta ten que dotar
a bisbarra de infraestruturas que faciliten o seu
desenvo1vimento. O Morrazo ten que estar integrado
viariamente. Non sempre se producen azares como en
Marin, onde o porto está a pul~r pela vila grazas a que
é alternativa ao de Vigo, onde os prezos recomendan
o desvio ao Morrazo.
A povoación do Morrazo semella que entendeu a
necesidade de levar unha actuación política integrada
que busque solucións e qL.ie parta da análise de que a
crise é consecuéncia dunha agresión á que hai que
facer frente. Nas pasadas eleicións, tres dos concellos
-Cangas, Bueu e Moaña- votaron maioritariamente a opcións de esquerdas e nacionalistas, que deron
paso·a governos·municipais progresistas.•
ANOSA TERRA

Xosé Novas, alcalde de Bueu
'Con conservas Alonso non vai pasar o de Massó'
posibilidades de futuro", di o alcalde recén ch·egado ao poder.
"De momento hai que salvar o
pouco que queda, despois haberá que ser máis ambiciosos".
Novas quer apontalar o tecido
produtivo local e impedir a sua
marcha, a experiéncia de Mas-

"Bueu vive do mar é dos seus
derivados, hai pesca de altura,
algo de baixura e só unha indústria de transformación, que é
conservas Alonso, porque a facto ria de Massó aqui pechou
nunha operación especulativa
disfrazada de capitalización da
empresa; o resto son servizos,
construción , talleres e túrismo",
di Xosé Novas, alcalde nacionalista de Bueu. Novas ven de resultar eleito nas últimas eleicións, tras as que un pacto de
governo co resto das forzas de
esquerda o BNG fíxose con tres
alcaldías no Morrazo: Bueu,
Cangas e Moaña.
Para Novas hai un aspecto psicolóxico na percepción da crise
que ten a sociedade, particularmente a da sua vila, ~a que a
incerteza do futuro do mar provoca unha sensación de parón
económico que contrasta ca feíto de que en Bueu o turismo está a significar a constante apertura de locais hosteleiros. "Esa
sensación de estancamento nótase na construción -explica
Novas-, xa que en tempos
chegou a haber tres imobiliárias
e agora sé queda unh.a aberta.
A proba é que non se venden
pisos e só se nota algo de actividade na edificación de segundas residéncias para persoas
que viven fóra do município".

'A pesca e a sua
transformación
teñen que ser o
futuro da comarca'.

"Hai várias frotas que si traba- ·
llan, como Gran Sol, Malvinas,
Suláfrica ou Mozambique", Novas trata -de ser optimista e
enumera os casos nos que hai
traballo, pero recoñece que as
últimas crises no mar afectaron
Bueu está en proceso de pór en
a moitas persoas da localidamarcha un parque industrial ao
de. "No fletán había dous barcos e u·ns cen mariñeiros, en
que se franslade Conservas
Alonso. "Hai que .tratar de darlle
Canárias moitos máis ... ".

ANXO IGLESIAS

unha nova instalación e adaptala á normativa europea, xa que
niso está desfasada, e deste
xeito facela competitiva e con

só márcao. "Nese caso -no de
Massó-, a Xunta e o governo
municipal do PP facilitaron a
marcha cunha recalificáción urbanística dos terreos da factoría
de Bueu, cambiándoos a zona
residencial para facelos máis
gorentosos á especulación. O
que dixeron, para xustificar a recalificación, foi que se trataba
de financiar o refrotaniento da

empresa, pero non foi asi e
agora os traballadores están
tentando montar unha sociedade anónima laboral que salve a
empresa".
Para Novas o·mar representa o
sector fundamental no que debe descansar a recuperación da
economia da comarca. "As conserveiras en xeral non foron
quen de adaptarse ás novas situacións, pero teñen futuro e a
elas están vencellados uns traballadores cunha grande profisionali~ación, só hai que pular
por elas", explica Xosé Novas.
No Morrazo está en marcha un
estudo socioeconómico na busca de alternativas industriais
para ir indicando o futuro. "Tamén queremos favorecer a criazón de empresas, por iso estamos a apoiar a ubicación do
parque industrial", explica o alcalde de Bueu.
Por outra banda, a zona peatonal do rio está a provocar a instalación de numerosos estabelecimentos hosteleiros , aos que
nas fins de semana acude moito
público. "Bátese un record semanal de ocupación -indica
Novas-, a nasa intención é facer do turismo un pontal económico, neste sentido estamos a
estudar inciativas para tratar de
que se manteña a afluéncia de
visitantes durante todo o ano.
Dirixímonos a un turismo de calidade con capacidade adquisitiva que veña con regularidade. A
próxima apertura do museu
Massó pode reforzar esa vocación turística , como tamén o
apoio ás embarcacións tradicionais e outras iniciativas no mesmo sentido".

Comunicacións
Un dos problemas pendentes
do Morrazo son as infraestruturas. "A comarcal 550 quedou
desfasada e é necesário acometer unha remodelación para
que serva aos intere~es viciñais", di Novas, que está contra
os proxectos da Xunta de facer
un vial de alta capacidade "porque se trata dunha via de penetración e non de vertebración
da comarca". O alcalde de
Bueu quer que sexa ampliada a
C-550, que se fagan cintos de
circunvalación nas vilas e que
haxa conexións que crucen a
península. "Algo tamén moi importante seria conquerir que o
tren chegue a Marin -explica.
Esa posibilidade foi prevista
cando construiron a autoestrada e hai un espazo habilitado
para pór a via férrea, do modo
que non haberia inconveniente.
Con iso o porto de Marin poderia consolidarse máis ainda".
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Xosé Novas confia nas posibilidades de futuro do Morrazo,
ere que as cinco vilas poden
estar integradas nunha economía e unha división territorial na
que todos os conceJl<?S campar:
tan parte do peso político. "E
importante qL,Je a comarca teña
várias cabezas, unha localidade xa ten o grande porto de altura, outras poden ter o hospital
ou outros servizos, pero é impensábel que haxa unha que
pese máis ·que as outras ou ·
gue haxa unha .capital'',. opina p
alcalde de Bueu.+

CLIENTELISMO NA ADMINISTRACIÓN
A CIG ven de denunciar o notábel incremento de altos cargos
e asesores na Xunta de Galiza desde que Manuel Fraga
acedeu á presidéncia; Xunto coa criación de sociedades
anónimas á marxe do c.ontrol sindical e parlamentário e a

,
.3.

contratación de asistencias técnicas, a Administración estase
a ·utilizarm segundo a central nacionalTstam de xeito "partidista
e clientelar" na que se gastan só en altos cargos 812 millón~ .
ao ano e 428 en asesores.

Desde 1989 incr~mentouse nun 36°/o o número de ases~~es e nun 20o/o o de altos ca'rgos

A Xunta convertiuse ·no grande centro
de ·c ontratación de militantes do PP
• CARME VIDAL

Os 102 asesores actuais fronte
aos 75 do governo tripartito a o
incremento de 23 altos cargos
botan abaixo as promesas eleitorais de Manuel Fraga de reducir
o número de cargos políticos da
adm inistración autonómica. Os
dados aportados agora pala CIG
nos que se aprécia un aumento
do 36% no número de asesores
e dun 20% no de altos cargos
chegando nalguns organismos a
ser un 40% os pastos contratados mediante o sistema de libre
designación, súmanse as repetidas denúncias dos grupos da
oposición no Parlamento de que
o PP estaba a lograr "controlar
políticamente a administración",
nomeadamente nos casos de
asisténcias técnicas e xestión de
sociedades anónimas , fuxindo
por outra banda do control dos
grupos parlamentares.
Os nomes tirados dos listados
telefónicos que se manexan na
Xunta, dan a clave da afinidade
política dos membros dos gabinetes das consellerias , que a
Xunta se apresurou ·a distinguir
como técnicos para diferenciales dos cargos de "asesores". O
alcalde de Boqueixón , Adolfo
· Gácio é, á vez asesor de Romay en Sanidade , organismo
que , entre os doce asesores
canta tamén coa sobriña do
mesmo conselleiro, funcionária
en servizos especiais para temas de programación informática. Como eles, tamén aparecen
na nómina de asesores o ex-alcalde de Vedra, Xosé Mogo que
pasou á conselleria de Portomeñe para encargarse de asuntos
do Xacobeo e o ex-alcalde de
Sanxenxo, Leopoldo González
Agis, que se ocupa de asuntos
de pesca nos que tamén asesor~ á Rádio Galega.

Durante a campaf\a eleitoral do 1990 Fraga fartouse de dicer que diminuiria drásticamente a nómina de altos cargos.

Asesores ou funcionários
A Xunta argumenta tamén que a
CIG está a considerar asesores
a funcionários que acedaron ao
carpo mediante oposición e, ao
respeito Xesús Tarrio da Xunta
de Persoal de San Gaetano sinala que "alguns deles son ta-
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mentres qu·e un Xefe de Gabinete cobra 450.000 moito máis
que calquer funcionário".
Ás 228 persoas que forman parte dos gabinetes da Xunta, nomeados á marxe da leí ·da función pública, hai que engadir os
máis de trescentos empregados

r---------------------------------------------------------------------------,

Listas negras e brancas

O organismo da Xunta que acapara maior número de asesores
é a Secretaria Xeral de Comunicación que, ademais de 12 xornalistas ten á sua disposición a
tres fotógrafos e duas persoas
encargadas do seguimento da
información sumando entre todas as modalidades un total de
22 asesores para un apartado
especialmente agarimado no
governo de Fraga.
A denúncia da CIG desatouse a
raíz do reparto na Administración, hai quince dias, dos novos
listados de extensións telefónicas que deixaron ás claras o
substancial aumento tanto de
asesores como de cargos políti.:
cos nas distintas consellerias. A
resposta por parte da Secretaria de Comunicación, rexida por
Pérez Varela, de que se estaban a utilizar listados atrasa·dos, s~gundo os· sindicalistas
non se sostén porque "foron
eses dados recén obtidos precisamente os que. nos levaron a
·
facer a denúncia",

mén funcionários pero non están a ocupar o seu posta senón
en condición de servizos especiai s cun salário maior e con
destinos elexidos. Un auxiliar
administrativo nun nível 18 cobra untias 160.000 pesetas e ao
estar de asesor o seu salário
anda po!as 269.000 pesetas

1
1

Os dados responden, ·segundo
Ao respeito das promesas de
o deputado nacionalista Xesus
Fraga na sua incorporación coVega, a "un critério discrecional
mo presidente da Xunta asi cono que se quer controlar pardtiamo as de Aznar ao anunciar a
r i amente a administración e
redución dos cargos directivos
na administración, o deputado
mesmo os médios de comunicanacionalista sinala que "vendo
ción, non a unha 1óxica de aco que esa a acontecer riá Galituación administrativa" e para
za resulta case -ridículo esGoiavalar a sua afirmación destaca
tar afirmacións como as de Azo feito de que a Conselleria de
nar ou mesmo as de Mª Xesús ·
Industria con menos orzamenSainz no concello de Compostos e competéncias· que a ~e
tela de disminuir asesores e
Economia conte cun número de
cargos políticos. fraga · está
asesores significativamente
configurando unha administramaior. Vega fai referéncia ás nución dócil e servil que. á vez
merosas denúncias -que o seu
consigue atar a un grande núgrupo político ten feito no Parlamero de persoas que se ven
mento ao respeito -cita as iniciabeneficiadas ou pensan que
tivas apresentadas no seu dia
sendo afines ao governo podapolo deputado Alfredo Suárez
rán obter recompensas".
Canal sobre as asisténcias técnicas e sociedades anónimas- e
acusa. ao governo da Xunta de
Ás listas -brancas de persoas
ser reticente á hora de dar daque o partido de governo prodos xa que polo de agora non
mociona na administración enrecibiu resposta a unha pergungádelle o ·deputado , socialista
ta que el mesmo fixo sobre a reFelix Blanco a existéncia de ·
lación e o contido dos contratos
"informes internos de persoas
de alta dirección que se están a - que non son afíns ao governo
dar na administración.
e que están a ocupar postas
•

laborais na administración. O
control é exaustivo e iso leva a
que moitos traballadores, sobretodo no caso dos ·interinos,
estén preocupados polo $eu
posta laboral e temen que desde o governo se queiran eliminar". A sua interpretación do
incremento dos cargos na Xunta no 'tempo da presidéncia de
Manuel Fraga é que "se viu
presionado polo partido-que
qui~o colocar a persoas influintes dos diversos grupos esquecendo a promesa de redución
de gastos, eficácia e opeerati·vidade". Segundo Blanco o PP
"está a art~llar unha malla perfeitamente orquestada na que
a Administración deixa de ser
de todos para servir aos interéses do partido no governo. As
den.íincias que o grupo socialista fixo repetidas veces sobre
o que estaba a acontecer coas
fundacións agrávase coa contratación de asisténcias técnicas a través delas: o control
dos grupos parlamentários faise cada vez máis difícil".+

~-----------------------------~-------------------------------~--------~----
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qué a central sindical nacionalista computou nas ·distintas sociedades públicas, fundacións e pa,tronatos da Xunta de Galiza. A
Sociedade de lmaxe e Promoción TUrística con 17 traballadores, o Centro·Superior de Hosteleria con 30 e o Centro de Transfusións con 93 entre outros hai
que engadir as 65 prazas que
ven de sacar a concurso público
o IGAPE que segundo Xan Carlos Ansia do Comité de Empresa
da Xunta son "prazas de laboral
fixos que se convocan para darlle -estabilidae aos que antes meteron sen critérios obxectivos de
feito, mesmo é necesário pasar
unha entrevista persoal, un método que foi eliminado para o acceso á función pública".
Xunto ao que está a constituir a
criación dunha administración
paralela baixo o control do partiqo do governo que se benefícía
das múltiples contratacións ofertadas segundo as acusacións
do Comité de Empresa de San
Gaetano haberia que situar a
proliferación de asist~ncias técnicas contratadas a empresas
directamente relacionadas co
PP moitas veces para desenvolver traballos próprios da administración. Asi a Norsistemas,
empresa onde traballa o fillo do
conselleiro de Presidéncia Dositeo Rodríguez, adxudicouselle o
seguimento das actuacións do
Plan de Sistema do Instituto Galego de Vivencia e Solo por dez
millóns de pesetas mentres que
ao cuñado do conselleiro de
Economía, Xosé António Orza
cobra por ano 4.900.000 pesetas por servizos á Xunta. •
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•Vixésimo
aniversário da
morte de Moncho

tSTO NON&..HAOA.:CO DA p.f.5CA

Reboiras
Tanto a UPG como a
J UGA convocan actos para
o dia 12 de Agosto no
cemitério de lmo e no
Ferrol, co motivo dos vinte
anos da mort~ de Mancho
Reboiras a mans da
policía, nuns anos de
represión e persecu,ción do
movemento obreiro e
nacionalista na Galiza. A
JUGA aproveitará os actos
para reivindicar a liberdade
·dos presos e presas
políticos da G.aliza. •
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•59 anos do
fusilamento de
Alexandre
.Bóveda

E.tJROP~A B ~'
Poi;,o MENOS, ..

Con motivo do 59º aniversário
do fusilamento de Alexandre
Bóveda, o vindeiro 17 de
Agosto, a fundación que leva o
seu nome organizará vários
actos na sua memória. Como xa
é tradicional, haberá unha misa
no cemitério de Pontevedra ás
seis da tarde e unha ofrenda
floral diante da sua tumba, onde
estarán presentes a sua viuva,
Amália Alvárez Gallego, e os
seus tillos. lntervirá na ofrenda o
ex alcalde de Soutomaior e
vicepresidente da Fundación
Alexandre Bóveda, Fernando
Pereira. Ás oito, un acto
conxunto coa Fundación
Castelao e o concello de Poio
na praza de Curros Enríquez
conmemorará o Dia da Galiza
Mártir.
Domingo Merino participará nun
acto político que terá lugar ese
mesmo día e a Fundación
Alexandre Bóveda rematará a
xornada cun acto de resposta á
decisión da corporacin de de
Soutomaior de non conmemorar
este ano o aniversário da morte
do político galego, .fusiladQ ao
cumprirse un mes do
levantamento militar de 1936.
Os membros da fundación
decidiron colocar un ramo de
flores na rua de Sciutomaior que
leva o seu nome e respostar,
dese xeito, á atitude do governo
municipal.+

•Conceden 2.500
milléns para o
Grupo Alvárez:

torturas e asasinatos perante a
ditadura, da que Emilio Massera
foi dirixente, e a sociedade está
sensibilizada coa lembranza
dunha represión que, coa
excusa da persecución á
esquerda política, matou e
~orturou a miles de persoas.+

•Abu Jamal
sálvase da
inxección letal
Un xuiz de Filadelfia, onde
aconteceu a marte do policia·
Daniel Faulkner, da que se
acusa ao xornalista Mumia Abul
Jamal, decidiu suspender por
tempo indefinido a execución
deste. A aplicación da inxección

letal a Abu Jamal estaba
prevista para o vindeiro dia 17
de Agosto. A intención do xuiz ·
Albert Sabo é que o xornalista e
. membro dos panteiras negras
teña tempo de apresentar un
recurso e os xuices poidan
decidir se se celebra un
segundo xuizo xa que varios
colectivos denunciaron a
existéncia de irregularidades e
falta de probas acusatórias no
primeiro, celebrado no ano
1982. A proximidade da
execución provocou que, dende
hai uns meses, a comunidade
negra nos _Estados Unidos
protestara pedindo a
suspensión da condea á marte
ao igual que colectivos pro
dereitos humanos de todo o
mundo.+

Os traballadores do Grupo
de Empresas Alvárez, que
levaban case unha
semana pechados no
concello de Vigo, puideron
rematar coa protesta tras
chegar a Xunta e o
Instituto de Crédito Oficial
a un acordo. O ICO
aportará a Ályarez unha
cantidade de 1.250
millóns, avalados pola
Xunta e bancos e caixas
de aforros aportarán
ciutros 1.250 n'lfllóns . A
empresa poderá dispoñer
dos cartos a partir de
Setembro sempre que se
cumpra o pl_
an de
viabilidade, que implica a
opción de c9mpra das
accións de Alvarez,
suscribir unha ampliación
de capital de cincocentos
millóns e trasladar a planta
de Cabral ao Porriño para
poder recalificar os terreos
e poñelos á venda.
{

Na reunión que deu lugar
ao acordo, estiveron
presentes o conselleiro de
Economia, Xosé Antón
Orza, o alcalde de Vigo,
Manuel Pérez, o socialista
Abel Cáballero, o
presidente do ICO, Miguel
Muñiz ·e os representantes
do comité de empresa de
Alvárez.•

• Massera remove •A llla de Arousci, a un paso de ser concello
ci ferida
Os viciños ·da llla de Arousa xa ven perta a sua constitución en conceno. Nesta semana, a comisión.pro segregación mantivo unha reunión co conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Labonegando as
rais, Xan Miguel Diz Guedes na que este lles confirmou o informe favorábel do seu departamendesaparicións na to. O seguinte paso é un informe da conselleria de Economía respeito a temas presupostários
rnunicipais. O expediente para a segr.egación tamén fen que pasar pola Deputación de PonteveArxentina
dra antes de ser remitido ao Consello de Estadó, que emite un informe definitivo. A comisión de
O que fara membro da xunta
militar responsábel dé;t ditadura
arxentina que provocou a marte
e a desaparición de miles de
persoas, o ex almirante Emilio
Massera, calificou de fantasía
·talar de represión na ditadura
que comezou no ano 1976.
Massera negou que houbera
desaparecidos nen que existira
tortura, mália que estes ·feítos xa
estean probados, en moitos
casos, pala xustiza. o próprio
Massera obtivo o perdón do
governo de Menem en 1990
mália estar condeado por
homicídios, secuestros e
torturas, cometidos nos anos
nos que era o responsábel da
armada arxentina.

viciños que promoveu a segregación da llla do concello de Vilanova de Arousa espera que a primeiros do v.indeiro ano, xa se poida talar dun concello máis na Gal iza.+
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agrarias es1xen a
devolución do ·
Património das
cámaras locais .
Os sindicatos agrários conseguiron entrevistarse co conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal, tras levar vários meses solicitando unha entrevista
para tratar sobre a liquidación das cámaras agrárias e solicitar a paralización do proceso. O conselleiro informounos de que todas as cámaras locais estaban liquidadas agás duas, ás
que lle faltaba un trámite, e que o persoal destas institucións pasaría a ser
persoal .da Xunta. Tanto o Sindicato
Labrego Galega como as outras organizacións presentes esixiron a devolución do património que correspondia
aos sindicatos. Perez Vidal ainda non
concretou o fin ao que se van destinar
os bens das cámaras; só que as que
estaban en aluguer serian devoltas
aos propietários, outras ian ser expropriadas pola Xunta e·unha terceira parte, cedidas aos concelllos para que as
destinaran aoque creran convinte .
No tema da criación do Consello Agrário
Galega , o conselleiro foi claro e dixo
que non tiña lugar de ser xa que a política agrária ia ser tratada no Consello
Económico e Social. As organizacións
agrárias aceitarán este ponto se todas
obteñen preséncia no Consello. •
·

• Nova Zelanda leva a
Franza á Haya polas
probas nucleares
Nova Zelanda e Austrália están en pé
de guerra comercial contra Franza a
causa das probas nucleares que se están a levar á cabo no Pacífico. Os governos de ambas illas tiveron que facerse eco das protestas que percorren os
seus paises en contra de que se reanu den este tipo de probas . O governo
francés ameazou a Austrál ia con dei xarlle de mercar carbón e uránio se proseguía a campaña antinuclear. Pola
sua parte, o primeiro ministro neozelandés , Jim Bolger, denunciará a Franza
ante o Tribunal de Xustiza da Haya para acadar o apoio i_nternacional ainda
que sen esperanzas de que esta medida poda paralizar as probas. Precisamente, odia 6 e odia 9 de Agosto cumpríuse o 50 2 aniversário dos lanzamentos de bombas atómicas en Hiroshima e
Nagasaki, respeitivamente, e celebráronse actos de carácter antinuclear en
todo o mundo.•

-•Masiva
manifestación na
Habana contra o
bloqueo
Non hai acordo sobre a cifra de manifestantes, pero o cálculo facia referéncia a vários centos de miles de persoas que percorreron A Habana nunha
marcha contra o bloqueo ao que ten
sometido á illa Estados Unidos desde
hai 36 ·anos. A mobilización estaba
convocada pota Unión de Xóvenes Comunistas e nela participou o presidente
cubano, Fidel Castro e máis de mil
participantes extranxeiros que chegaran a Cuba con motivo do Festival "Cuba Vive". Castro quixo que a manifes·taGión servise como un acto de confianza e esperanza mália o embargo
económico da illa. +

As suas declaracións sentaron
como un xerro de auga fria na
sociedade arxentina e, sobre
todo, nas organizacións
políticas e de defensa dos
dereitos humanos. Só hai uns
meses que vários militares
arrepentidos declaraban ter
realizado Ol:I pfe$enci~qo .
,

·~ organizacións
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DEPORTE-ESPECTÁCULO

A esixéncia dun prazo para subsanar erras pode salvar a Celta e Sevilla

Os afeizoados celestes
esperan a permanencia nas .ruas
~

.

• ARANTXA E~TÉVEZ

Presión política

As mostras de apoio
sucedéronse perante toda
a semana. Na rua, os
afeccionados
manifestábanse; nos
despachos, os
empresários calculaban
perdas; os políticos
colgáronse do teléfono
para tranquilizar aos
cidadáns e nas actuacións
do parque de Castrelos, o
público só tiña berros para
a sua equipa. Estar na
División de Honra era o
obxectivo, fara dentro do
Estado ou na liga
portuguesa.

Ao longo destes dias, as acusacións eritre os mandatários do
Celta sucedérorise. Primeiro,
o actual presidente, .Horácio Gómez, quen acusou ao cesado lgnácio Nuñez, de ocultar á documentación ceferente ao envio de
avais para inscribirse na competición. E:sta acusación non semellaba probábel dende o intre
que se comprobou que á reunión da Liga, na c_al se entregou
a documentación, non estaba
presente Nuñez senón a xerente
do clube, Anxeles Santos. Pola
sua parte, o ex presidente tentaba invalidar o proceso da sua
destitución, extendendo esta invalidez á constitución da nova
directiva e a todas as actuacións
que estes levaran a cabo, incluida a entrega da documentación
e avales á Liga Profesional.

As primeiras reaccións de histéria tras o posíbel descenso do
Celta, sucedéronse manifestacións de protesta máis organizad as, mesmo coordenadas cos
siareiros sevillistas como un encontro que enfronte ao Celta e
ao Sevilla no lf Memorial Quinocho, a finais de Agosto. Todo
aponta a unha resposta satisfactó ria do Consello Superior de
Deportes tras o recurso apresentado polos avogad9s e directivos do clube vigués, polo que o
conflito quedaría convertido nunha simples tormenta de verán .
A decisión favorábel á permanéncia do Celta e do Sevilla na
Primeira División baseariase no
sometemento á Lei de Procedemento Administrativo. O debate
centrábase, nos primeiros días,
en se as decisións da Liga Profesional de Fútbol, poderian someterse á lexislación administrativa ordinária. Un informe de
Xosé Luis Meilán Gil, rector da
Universidade da Coruña e catedrático de Dereito Administrativo, que acompañou á documentación enviada polo clube de Vieso, argumenta que as
go
funcións públicas de carácter
administrativo que exerce a Liga
Profesional maniféstanse dende
o momento en que esta admite
un recurso ante o CSD contra a
decisión de non inscribir aos
dous clubes na competfción.

ªº

Segundo o informe de Meilán
Gil, o exercício-privado de funcións públicas non é extraño no
dereito e, polo tanto, o que debe

'º¡

Os afeizoados decidiron que as ruas eran o lugar axeitado para presionar ao eso.

ser aplicado neste caso é a Lei
de Réxime xurídico das Administracións Púqlicas e o procedemento Administrativo comun.
Se a Liga comprobou que a documentación de Celta e Sevilla
non cumpria os requisitos necesários, debería terllo notificado e
concederlle dez días de prazo
para subsanar o erro.

Unha concentración
e unha festa
serviron p~ra
amenizar a espera
dunha resolución
que se presume
favorábel.

Precisamente, os outros dous
clubes afectados por todo este
conflíto , Albacete e Valladolid,
que aspiran a recuperar a praza
que- perderon ao descender da
Primeira División , uniron as
suas forzas para evitar que Celta e Sevilla recuperen as suas
prazas. A sua estratéxia é a
aposta á que estabeleceron os
servizos xurídicos do clube vigués; alegar que a Liga de Fútbol Profesional é unha institución privada, suxeita ao dereito
privado e, polo tanto, non se lle
pode aplicar a Leí de Procedemento Administrativo.

tro, se ben é certo que a intensidade das protestas en Vigo e
Sevilla pouco teñen que ver coa
saida de afeizoados pucelanos
e albaceteños ás ruas. Non
acontece o mesmo coa frenética
actividade dos directivos das
duas equipas castellanas, que
contrataron os servizos de prest i xi osos bufetes de avogados
coa aspiración de contraatacar
os recursos de Celta e Sevilla.

Enfrontamento de clubes ·

O recurso apresentado pala
equipa viguesa pon de manifesto que hai certas contradicións·
na resolución da Liga Profesional. Se se admite que os clubes
afectados poden apresentar un
recurso ante o Consello Superior
de Deportes, co cal a resolución .
da Liga non é definitiva- pasto

A invitación que a Liga fixo ás
duas equipas descendidas á
Segunda División, o mesmo día
que anunciou .a non incripción
de Celta e Sevilla na competición, o 1 de Agósto, complicou
as causas. O conflito xerado en
duas cidades extendeuse a ca-

ANXO IGLESIAS

que os clubes poden defenderse, non se entende como houbo
precipitación á hora de invitar
aos outros dous clubes a formalizar as suas prazas na Primeira
División'. "En tanto que o acordo
de non inscripción dos ·clubes na
competición non é firme non ·se
xenera nengun dereito, nen pode criarse a apariéncia do mesmo suscitando unha confianza
prematura nos destinatários da
invitación. Por iso, a primeira
medida que debería adoptarse ~
a suspensión dos efectos da citada invitación", di o informe do
catedrático .de Dereifo Administrativo, Xosé Luis Meilán Gil.
O clube alega que a documentación non estaba incompleta pasto que existia un aval de Seguros Amaya con vixéncia de cinco
anos e que, no pior dos casos,
existe un defecto de forma con
direito a ser subsanado. O certo
é que a Liga Profisional de Fútbol esixia avales puntuais, tanto
no que se retire a cantidades como a datas, e todos os clubes
estaban informados da documentación requerida. A xustificación de "erro humano", ao traspapelar o aval do Banco de Santander, por parte da directiva celeste non se sostén, sobre todo
despois de comprobar as consecuéncias que pode acarrear unha neglixéncia deste tipo.

Pero foron os políticos os que
sairon á luz para intervi.r no conflito. Os catro alcaldes do Partido
Popular, nas cidades ~fectadas,
removeron ceo e terra para solu~
· cionar o conflito , que estaba a
causar mobilizacións nas ruas. O
próprio ministro de Educación,
Jerónimo Saavedra, tivo que suavizar o ambiente xerado tras as
duras declaracións do secretário
de Estado para o Deporte, Rafael
Cortés Elvira, que incluía a Sevilla e Celta no saco das equipas
que, arra tras ano, pretenden saltarse a legalidade. Dende o Governo central, a mensaxe referiase a sancionar aos responsábeis
directos dos errós e non ás afeizóns e ás cidades.
Os contactos entre 6 presidente
da Junta de Andalucia, Manuel
Chaves, e o .presidente do Governo, Felipe González, para
dar unha solución ao conflito poñen de manifesto crsaida política deste contencioso. Non se
trata xa de xulgar a actuación
da directiva dos clubes senón
de solventar a situación .criada
nas ruas. En Vigo, a afeizón
agradece pasar o mal trago xunto ao Sevilla por aquelo de "se
estiveramos sós, xa se varia ... "
Unha concentración e unha festa cos grupos A Roda, Xenreira
e Desfeita serviron para amenizar a espera dunha resolución
que se presume favorábel para ·
a equipa galega. Despois, ainda
quedarán cuestións pendentes
como quen se encargará de dirixir o clube.+
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poLíTICA EECOLOXÍA

Adega dúbida da sua_. utilidade e denúncia que a Xunta demorou a constitución

º PP pasa o rodillo polo Consello de Meio Ambierite
.

O PP.designará 20 dos 35
membros do Consello
Galega de Meio Ambiente,
que se tiña que ter
constituido o 31 de Xullo ·
pasado , pero que foi
convocado para princípios
de Setembro. A Xunta
xustificou a demora
desviando a
responsabilidade do .
incumprimento dos prazos
cara as organizacións
integrantes do Consello.
A demora da constituc~ón do
Consello coincide co próximo
início da construción dunha incineradora de lixo en Cerdeda e
xusto cando o Plano de Resíduos Sólidos Urbanos está a ser
máis discutido, xa que non acerta a solucionar o problema de
acumulación do refugallo.
No mes de Xaneiro pasado o
Parlamento aprobou a Lei de
Protección Ambiental e a resultas dela a Xunta promulgou un
decreto regulador do Consello.
A Lei determinou que o Consello debe funcionar como órgao
consultivo das distintas Administracións nos casos nos que hax a asuntos relacionados co
meio ambiente. O decreto regulador referido indicaba que o
Consello tiña que estar consti-

Composición

tuido o pasado 31 de
Xullo. A própria Xunta,
encargada da sua con ~
vocatória, incumpriu o
seu decreto demorou
até princípios de Setembro a constitución
deste órgao.

•H.V.

.-

A composición do Consello é a seguinte; dezaseis membros designados pala Administración
autónoma, tres eleitos
palas universidades, outros tres polos sindicatos e outros tantos polos
empresários; aos consumidores correspóndelle nomear un membro,
aos concellos catre e ás
organizacións ecoloxistas cinco. En total o
Consello compense de
trinta e cinco membros.

A Xunta reponsabilizou da demora a algunhas das institucións compoñentes do
Consello, "xa que non
remitiron as suas p·rop os tas á Secretaria
Xeral para a Protec- .
ción Civil e o Meio
Ambiente". A AsociaSó o feito de que dezación para a Defensa
seis membros do ConEcolóxica da Galiza
sello sexan designados
(Adega) síntese discripala Xunta non gesta
minada, xa que· non foi
ás organizacións ecoloconvocada. Adega di
xistas . Ademais desdes
que a Xunta xustificou
dezaseis integran tes ,
a discriminación "con
outros catro , como míburdas disculpas". OuHidroeléctrica do Cantá~rico segue ameazando á povoación nimo,
son eleitos polos
tra organización esde Návia. A empresa que desde hai várias décadas a~eaza con asulagar Návia, concel los, é dicer, polo
quecida foi a AsociaPP , de modo que esta
ción para a Defensa . segue dando·voltas de tornillo ao seu proxecto. Na primavera pasada encargou un inforza intervén no nomeda Ria de Pontevedra;
quérito na vila e enviou diversos coches con matrícula asturiana que se pasearon axeam e nto de vinte dos
neste caso a Xunta
xantes palas zonas a ocupár pola auga. !mediatamente anunciaron na prensa do Printrinta e cinco membros.
· asegura que non se
cipado que o início das obras era imediato. O concell<? de Návia ven de renovar a sua
Rara a Xunta, a eleición
. . puxo en contacto con
oposición unánime ao proxecto e tamén nestes dias se apresentou o recursos contendos dezaseis membros
este grupo ecoloxista
non ten ese carácter de
cioso-administrativo contra o salto, a~parado en 425 firmas de viciños da localidade.+
"debido a que non ficontrol , xa que a Admigura no rexisto de
nistración el ixe tres represen sello parase de manifesto cando
posición e un sistema de funcioasociacións. protectoras do
tantes , dez son expertos nomeexamine os graves problemas
namento que, segundo denúnmeio ambiente".
ados por distintos órgaos da
cia Adega, impeden que exerza
ambientais derivados do proxecXunta e tres son persoas desigverdadeiramente as suas funto de construción dunha incineContado, a Xunta nada ten que
nadas polo presidente en razón
cións. Para a organización ecoradora de lixo no concello corutemer da constitución deste órdo seu recoñecido prestíxio . +
gao, o Consello ten ünha comñés de Cerceda".
loxista "a operatividade do Con-

Neme ... :..... ....... ..................... Apelidos ............ ......... ..... .
Enderezo .......................................................................... .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación .. ............................. N.l.F............. ................... .
. Província ...... ..................... :.... País ............ ...... ·....... ........ .
Suscrébome a A Nosa rerra (incluidos os ·cadernos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
~liza/Estado/Portugal

.... ........ ... .. 9~0 pta./ano ..... .. 4.500 pta./semestljjl

Europa ............... :.. ... ...... ...... ... .. .... 10.920
América eresto do mundo ..... ...... 13.080

a) Subscricións para o Estado es.pañol

b) Para o resto do mundo

O
O

O Cheque bancário adxunto
O Xiro Internacional a nome de

Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ................. :..... ..... .... ........... ~ ............... .
Canta ou Libreta 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0J

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular ....................... ........ ..._................. .......................... :: ......... .
... .. .. .. .. :......................................... Nº Sl:Jcursal ......... ............... ..
Povoación .. ................................. Província- .... ,........................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nasa Terra) .
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

(Remitir a A ·NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

pACTOS MUNICIPAIS

Estévez manifé?tase moi alonxado. dos . nacionalista~ pero viu a necesidade dun pacto

PSOE e BNG chegan en Compostela ,
a· un acordo programático que dufará toda a lexislatura
•C.VIDAL

Despois de que. se·
barallaran moitas
posibilidades para o futuro·
do governo municipal en
Compostela, nacionalistas
e socialistas chegaron o
día 9 a un acorde
programático que durará
toda a lexislatura. Os dous
grupos políticos aportaron
os seus programas á
negociación que se
prolongará até meiados
de setembro e na que se
debatirán os apartados de
máis difícil consenso.
Tanto uns como os outros
manifestaron a
necesidade de que o
pacto dure toda a
lexislatura co fin de
garantir a estabilidade do
governo local.
Os trece pontos mínimos que o
BNG apresenta como irrenun ciábeis para chegar a calquer
acorde levan xa unha semana
na mesa de Xerardo Estévez e
serán a base das negociacións
que agora comezan e que durarán até o mes ge Setembro,
cando se materialice a forma de
governo que rexerá o concello
de Santiago. A p~sares de que
o alcalde da capital de Galiza
anunciara nun princípio a sua
vontade de governar en minoría
e despois fixera un amago de
dimitir rexeitando en todo momento un governo de coalición
cos nacionalistas , agora viu a
conveniéncia de chegar a ·acordos programáticos cos nacionalistas para garantir a estabilidade de governo.
A entrada do BNG e o PP no
Consórcio de Santiago foi o detonante que puxo ·en alerta a
Xerardo Estévez sobre a necesidade de chegar a pactos cos
nacionalistas para garantir a estabilidade do governo. As suas
manifestacións na toma de posesión do cargo hai dous meses, nas que deixaba clara a intención de governar en minoria chegando a pactos pontuais co
PP en matéria institucional e co
BNG en temas de urbanismo e
servizos públicos-, viñéronse
abaixo ao ver que as iniciativas
do grupo socialista eran Clesbotadas por unha oposición que
por primeira vez vai participar

Pontos-chave
O BNG, con dous concelleiros
na corporación, apresenta á mesa de negociacións 13 pontos
mínimos para chegar a un acorde que garanta a estabilidade
do governo municipal. A oferta
política dos nacionalistas compostelanos, avalada polos órganos de dirección da fronte política, contempla os aspectos irrenunciábeis do seu programa po. líticos que ~eñen que ser garantidos polo grupo de Xerardo Estévez para chegar a acordes de
governo entre os que destacan
os que atinxen á democratización da vida municipal e o establecemento de un regulamento
de participación cidadá. Na mesa poñen tamén os nacionalistas a aprobación do Plano ~spe
cial do casco hi-stórico e o de
saneamento integral, a mellara
do trasnsporte urbano, a dinamización económica da cidade con atención primordial á Praza.
de Abastos, o mercado de gando e a Universidade-, a normaliDespois de oito anos, Santiago vivirá un novo estilo de governo.
zación lingüística e a recuperaen todos os órganos emanados
organismo do que el mesmo,
ción dos servizos municipais
estar "moi alonxado". Polo de
do Concello.
como alcalde, é membro nato.
agora os dous grupos estabeleconsiderados de carácter públi ..
ceron o calendário de traballo e
co entre outras medidas.
Estévez considerou que a preAs últimas declaracións do alas reunións que van ter co fin séncia de BNG e PP no Consórcalde de Compostela encamide acordar os pontos das negoA voceira do BNG no concello ,
cio "dañaba o acordo institucioñábanse a resaltar a sua oposiciacións. Nesta altura na mesa
Encarna Otero sinalara xa en
nal logrado entre o governo loció11 a chegar a un governo de
están os programas das duas
repetidas ocasións que estaban
cal, autonómico e estatal" e acucoalición cos nacionalistas ain"abertos á fórmula na que mellar.
organizacións e· nas conversas
sou en todo momento á oposida que manifestaba xa .a neceanalisaranse polo miudo os
se poidan desenvolver os ponción de estar a facer "un pacto
sidade de conseguir un "acorde
pontos nos que se poden ato- · tos que levamos á negociación
antinatura para expulsar ao gode lexislatura" co BNG do que
par máis dificultades para as
e máis se poda levar á práctica
verno municipal do Consórcio",
en todo momento considerou
negociacións.
o noso programa electoral". Segundo a concelleira nacionalis;----------------------------------------------------------~----------------,
ta, os acordes a nível nacional
entre o PSOE e o BNG, xunto
coa experiéncia anterior en concellos como Vigo responderon á
necesidade de garantir governos de progreso. No caso de ViNa anterior lexislatura os naa entrada do BNG no governo
cións entre os grupos e dai sago, Encarna Otero salienta o feícionalistas entraron a formar
dun concello ven senda todo
en as <fecisións que, preferento de que "a valoración foi moi
parte do governo tripartito que
un revulsivo que a xente percitemente, se intentan pactar.
positiva e notouse de xeito prirexiu a política municipal de Vi be" e neste sentido, o conceClaro está que nas comisións
mordial na dinamización experigo. O que fora concellero de
lleiro sinala que o incremento
de governo cando hai diferénmentada polo movimento vicirelacións cidadáns Lois Pérez
eleitoral experimentado polo
cias substanciais gaña quen
ñal". En Compostela este mesCastrillo valora positivamente a
BNG en Vigo nas pasadas eleimáis votos ten pero iso non immo é o apartado no que máis
sua participación no governo
cións se debe en boa medida
pede que a opción que ali se
fincapé fai o grupo nacionalista
do que era alcalde o socialista
ªº traballo oesenvolvido no go- defende se trasmita á cidadaá hora de entablar as conversas
Carlos Príncipe que supuxo 'Vern o, nomeadamente no fonia que capta de xeito máis dico PSOE, a concelleira naciona"aplicar o noso programa de
mento das asociacións viciñais
recto a opción polí'ijca de cada
lista aponta qué "o proceso de
governo nunha certa porcentae a participación cidadá na poquen".
democratización do concello
xe que deixou ás claras que a
lítica do concello.
pode· ser difícil se vemos a
oferta do BNG nas cidades é
O pacto de lexislatura que se
práctica desenvolvida até agora
viábel". Os resultados da sua
O concelleiro nacionalista non
dará no concello de Santiago
cando Estévéz tiña a maioria
participación no governo son,
ere que a entrada en clara mientre o BNG· e o PSOE para
absoluta, cunha desaparición
para Castrillo, "o reforzamento
noría nun governo municipal -acadar un governo estábel con
de calquer regulamento ao resda base política e a entrada
signifique ter que deixar de ser
acordes en temas cruciais para
peito. Mesmo así, haberá que
nos mecanismos municipais
rigorosos á hora de def~nder o
a cidade fará que de novo os
retomar prácticas que xa se deonde propiciamos a transpaseu proxecto pol(tico, "a pesanacionalistas participen en deron na história do concello e faréncia .e participación democráres da constante tensión entre
cisións de governo dunha das
cer que a política municipal setica dos viciños. Neste sentido,
forzas distintas, hai negociacidades galegas. •
·
xa democráti.ea, transparente e
participativa".•

Os nacionalistas poden volver practicar
o seu programa para as cidades

L---------------------------------------------------------------------------

RE.PRESIÓN SINDICAL

Absolven a sindic~distas da CIG e sancionQn a legalidade dos piquetes·
Catro sindicalistas da CIG foron
absoltos por falta de probas dun
delito de coaccións do que foran
acusados por uns incidentes
acontecidos cando participaron
nun piquete informativo con motivo da última folga do sector metal.
A senténcia, emitida por un xulgado de Pontevedra, deixa en liberdade a Rafael lglésias, Xaquin Agulla, Cándido Justo e

Xurxo Prego, militantes da CIG,
ao considerar que non estaba
probada a sua participación nos
incidentes que ocorriron en "Talleres Vespersa" e que supuxe.ron, segundo a acusación da fiscal, a agr'?sión do encargado da
empresa lñigo Bellido Fonseca.
No texto absolutório recoñécese
a legalidade dos piquetes informativos _cando se recorda o arti-

go no que a Constitución considera que o dereito de folga "implica o dereito a requerir de outros
a adesión á folga e a participar,
dentro do marco legal, en accións
conxuntas dirixidas '8. tal fin" sen
que iso supoña que os que encabecen esas accións sexan resp-onsábeis dos delitos cometidos
por calquer dos pé!.rticipantes.
Segundo Xaquin Agulla, un dos

encausados que en todo mo- · discurso elaborado por parte da
mento r:iegaron a autoría dos feífiscalía que califica de "alegato
tos, a sentenza é exemplar poideolóxiGo antidemocrático no
rue contempla a legalidade dos
que se chegou a dicer que os
piquetes, pero na causa o sindipiquetes non eran informativos
senón coactivos". Na altura o
calista denúncia que "estando
presentes outras centrais sindiencargado da empresa do mecais só se procesou e identificou
tal, afectado segundo a acusaaos membros da CIG, nunha dición , ·negouse a presentar delixéncia que protagonizou e denúncia sobre os feítos alegando
cidiu a própria policía". Por outra
ademais que non recoñecia ás
banda Agulla lamenta tamén o
persoas que o increparon.•
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Entre 60 e 62 degraus de latitude Norte, ao suroeste
de Islandia, os conxeladores esperan atopar unha pesqueira de cabra atlántica.

·Pescarán Cabra Atlántica no cantil de Reikjanes

Tres conXeladores comezarán

duas campañas experimentais
ao suroeste de lslándia
citada campaña, pois siñifica un
cámbio moi importante na forma
clásica de traballo desta frota.

• SEVERINO XESTOSO

cie e xa que logo, nós non irnos
á pescada, ao peixe sapo ou a
calquera das espécies a que anda a frota do fresco. Nós irnos
pescar Cabra Atlántica en augas libres, onde xa hai barcos
doutros paises. Seria inxusto
que agora protesten pola presenza de careos galegas".

Despois do desastre de
Terranova, as patronais
Alguns paises comunitários, co. pesquei ras Anavar e
mo é .o caso de Portugal, teñen
Anamer deron publicidade
algun barco desprazado na zona con resultados positivos.
ás opcións do sector en
todo o mundo para manter Dentro do relativo secreto co
que se leva a cabo todo o que
a actividade dos
concerne a esta pesqueira dous
No pouco tempo que queda de
arrastreiros. No
extremos aparecen con claridacampaña -dous meses aproxidocumento Alternativas á
madamente- caben outras perde: a posibilidade de introducir
g untas sobre o futuro desta
na pesqueira de dez a vinte barPesca do Conxelado
cos no -futuro. Todos estes bupesqueira. A máis importante
propuñan campañas
delas retírese á rendabilidade
ques terian que axeitarse para
experimentais de Cabra
económica da espécie e á counha tecnoloxia diferente do
Atlántica das augas
mercialización do producto, que
arrastre de fondo ou semi-peláinternacionais do cantil de
xico á que estiveran afeitas até
ao parecer non ten grandes inconmenentes. A espécie xa é
hbxe. Por outra banda, non se
Reikjianes e no mar -de
coñecida das pesqueiras da
debe descartar a posíbel regulalrminger. Oito barcos
NAFO, desde onde se venciera ·
ción no futuro das reservas desestán interesados nas
ao Xapón.
·
ta pesqueira nas que haberia
duas campañas
que contar coa frota galega.
aprobadas, para unha
"De certo hal máis barcos _parados -comentaron os armadores
Fletán para Q futuro
duración de cinco meses
en relación coa selección dos
e os armadores reclaman
- Na campaña experimental no
barcos para Reikjanes- pero
o cómezo inmediato.
Mar de Barents, os armadores · non todas as empresas están
Máis de tres meses demoraron
os permisos que agora anúncian para o dia 10. Tendo en
conta que se trata dunha pesqueiria estaCional que está no
remate de temporada, o trámite
das licéncias non podera demorarse moito máis.
Os tres barcos que encetarán a
pesca en Reikjanes son o Praia
de Sartaxens, Esperanza de
Menduiña e Ponte de Sabaris,
dispostos despois de teren experimentaqo unha série de modificacións tanto nos guinchos
como nas artes de pesca. Estes
cámbios calcúlanse nuns corenta millóns por barco para operar
nunha pesqueira totalmente peláxica, á q~e non está afeita a
frota conxeladora de arrastre.
.. lso fai . c;iobler:nent~ it:lt.e_resar:it~ a
'
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interesados recoñecen que non
se conseguiu todo o que se esperaba, x a que a platuxa rion
apareceu nas cantidades previstas. Ainda así, consideran un
erro dala por finalizada sen saber que poderian dar de si os
meses de Agosto e Setembro.
Con todo puido corroborarse unha reserva de fletán que háberá
que ter en conta no futuro. ·
Esta nova campaña está a levantar suspicácias, que se neste momento non se tan públicas
non quer dicer que non estean
na mente dalguns armadores do
Mar Céltico doutros portos galegos. Os embarcados nesta importarite campaña experimental
non deixan fenda para a dúbida:
"estas campañas non perxudican a ninguén, os barcos do
.Gra,r-i,.:~9~ [19~ J?f?s.ea_
Q,~<-1, .BPP~, , , , .r~ . . , :: ,.-,.·J'-· ,}, ce, . ,·,;: ª

en condicións de facer un investimento de 40 millóns par-a pescar dous meses en princípio,
amais de atopar os barcos idóneos e operativos nestes momentos".
Dentro da diversificación que se
estima necesária e dentro das
- opcións que contempla o documento, menciónase un posíbel
acordo de pesca entrE? Groen. lándia e a Unión Europea. Antes
de quince días outros dous barcos poderian encontrar licén'cias
no marco deste acordo para a
pesca de Granadero, no interior
da Zona Económica Exclusiva e
a profundidades 1.50Q metros.
A UE debe proseguir o seu trato
con Namíbia; Suláfrica, Perú e
.Chile, entre outros Estados, para a diversificación da frota Ele
altura.•

A falta de estudos concluintes pola pobreza dos dados territorializados por CCAA, dificultados pola própria natureza do negócio financeiro parece claro que Galiza exporta aforro a outras parte do
Estadó. Un recente informe realizado polo ldega confirma que a
actividade das entidades financeiras na Galiza acusa un desfase
entre aforro e investimento superior á média do resto do Estado.
A expulsión de aforro cara áreas máis desenvolvidas non é nada
surprendente e hai que dicer que tampouco ten sentido nengun
pensar nunha situación de mercados financeiros autonómicos
pechados. A liberalización da economia internacional ten como
avanzada sempre os mercados financeiros e de capitais, e tal situación poderá modificarse, ainda, no sentido dunha maior liberdade nos mercados de capitais. Captar aforro próprio e alleo pode ser positivo ou negativo, sendo só unha característica máis da
política económica nun momento determinado.
Situados, pois, nunha economia de mercado cada vez máis liberalizada e sen coaccións extraeconómicas é evidente que unha
demanda de recursos financeiros en Galicia tan baixo só indica
que a rendabilidade esperada nos proxectos de investimento
dos axentes económicos debe ser maior neutros lugares. Dado
que os salários parecen ser competitivos e os prezos dos principais insumos son similares aos doutros países, non é aí onde se
atopan os atrancos para o desenvolvimento .
Certamente, unha política demográfica suicida penaliza calquer invest i mento cara un
mercado interno maduro e en regres ión ,
abrigando ás empresas a viveren prioritariamente da demanda
externa. Mais, competir a nível internacional
é moi complicado , sendo preciso dispar dunha certa tecnoloxia difícil coas mínimas
dotacións para l+Dde man de obra cualificad a e da enerxia e
experiéncia adecuadas
duns xestores privados
e duns dirixentes políticos afeitas á loita diária e sen trégua, urxidos por unha sociedad e que os castigará
polos seus fracasos e
que os reporá por out ros máis eficientes .
- - - - - - - - - Pouco disto existe en
Galiza e así M. Fraga
segue ªserº governante máis dinámico,
sendo incapaces outros de disputarlle algo
do seu poder. Ao tempo, os empresários privados tampouco abond an e, agora, asistimos na época. estival
ás viaxes de pracer
dos supostos empresários da Fegaex e outros atraídos polos diversos incentivos da
Xunta.

'Seria necesária unha
actuación máis
intervencionista da
Xunta, arriscando e
asumindo a
responsabilidade da
condución da
economia galega'

As medidas a aplicar
_
para que non fuxa o
aforro da Galiza son fáceis de explicitar pero difíceis de levar á
prática'. Simplesmente, hai que criar condicións favorábeis á
economiá produtiva. Segundo os sectorés e actividades os mecanismos serian distintos: por exemplo, seria interesante criar
un clima favorábél ao investimento estranxeiro, ofertando un capital a menor custo e uns salários competitivos e estábeis de
acordo coa cualificación profisional, conviria conservar as empresas xa existentes ainda que houbese que apartarse, nalgun
caso, o cinto, seria bon inducir á criación de novas empresas
privadas apoiando a innovación e, finalmente, seria necesária
unha actuación máis intervencionista, enérxica e intelixente da
Xunta, arriscando e asumindo a responsabilidade da condución
; .. ga ~.q~n~íl)ia g(\l~g~1
~~J.~· case nada.+
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DEMOC RATlZAClÓNDOS CONCELLOS

Luciano Sobral, alcalde de Poio
'Non van Surxir problemas no pacto co PSOE'
• CARME VIDAL

que se presenten as menores
alegacións posíbeis. O problema
maior é que sendo Combarro un
casco histórico a xente tiña limitación s polas pésimas condicións nas que estaba a sua vivenda cunha enorme caréncia
de servizos. Nós queremos combinar a habitabilidade e o atracti- vo e mesmo incrementar a productividade da zona na que s.e
poden implantar negócios para o
turismo.· Mediante a Escola Taller vaise comezar o plano de
restauración, adecentamento e
empedrado de ruas e despois
tamén a criación dt.m centro cultural para o próprio concello e ta- '
mén para o uso de entidades viciñais.Ao tempo encetarase un
programa de recuperación de
canastros, fontes, cruceiros e
demais construccións tradicionais que forman parte do noso
património cuHural.

Concelleiro desde o ano
1979, Luciano Sobral
acedeu á alcaldía de Poio
despois dun pacto de
governo co grupo
municipal socialista que
califica de sólido e que,
segundo sinala "era, a
pesares das diferéncias
ideolóxicas, o que se tiña
que dar fronte ao deterioro
do governo do PP". ·O edil
nacionalista manifesta a
suavontade de
homenaxear a Alexandre
Bóveda, que fora viciño de
Poio e nos seus montes foi
fusilado en Agosto do 36.
Desde a alcaldía Sobral comezou xa a ter conversas cos habitantes da barriada de chabolas
do Bao -unha das máis grandes
de Galiza cuns 500 viciños na
sua meirande parte xitanos-, foco de tráfico de drogas que causou numerosos conflitos viciñais.
Os pontos clave do seu programa de governo é o fomento da
participación viciñal e o desenvolvemento dun urbanismo harmonioso co entorno que ten a
sua estrela na parróquia de
Combarro para a que se vai
aprobar un plano especial que a
faga "habitábel e atractiva".

Chegou á alcaldía a raiz dun
pacto cos socialistas, é o de
Poio un governo estábel?
Nós sempre dixemos que o pacto que se deu era inevitábel ainda sen acorde das direccións de
BNG e PSOE. Dariase porque a
mensaxe era clara: o PP estivo
governando moitos anos e se
non tiña a maioria absoluta non
teria a alcaldia porque era necesário facer fronte ao deterioro
do concello. Por iso o pacto é
sólido e non creo que haxa nengun problema a non ser que o
PP consiga arrimar a calquer
concelleiro e nos tire a maioria,
cousa que permite a leí eleitoral
e nengunha das duas for~as políticas pode controlar.

Pero non é difícil que governen
duas forzas políticas con tantas diferéncias ideolóxicas?

É indubidábel que entre as duas
organizacións hai diferéncias moi
claras e a principal é que eles
non comparten con nós a cuestión nacionalista e isto nos concelleiros de Poio é moito mflis notábel, pero, mesmo asi non está a
haber prqblemas e mesmo neste
tema foi significativo aprobar un
bando claramente nacionalista
con motivo do Dia da Pátria Mesmo fixemos un reparto de bandeiras galegas e participaron no acto. Todo está moi ben definido e
o governo non ten por que ser difícil, ben é certo que hai" que coidar certos detalles como é o do
protagonismo ,no que os socialistas -por termos nós a alcaldiasoh moi süsceptíbeis.

Chabolismo e d".'ogas
Poio ten un dos núcleos de

Teñen medo á discriminación
no reparto de fondos dos organismos públicos por se tratar
dun concello rexido polo BNG?
r-----------------------------------------------------------~---------------,

Non podemos esquecer que a Bóve~a
o mataron en Poio'
1

O ano que ven cumpriranse
sesenta anos do fusilamento
de Alexandre Bóveda no monte da Caeira, concello de Poio.
Para aquela o alcalde quer
que desde o concello se organicen actos de xeito institucional para conmemorar a data.
Polo momento, van participar
nas celebracións da Funda1 · ción Alexandre Bóveda. "Bó: veda viviu os últimos anos da
l sua vida en Poio e aqui foi onl de o mataron. lso hai que re-

cordalo ainda que a algunha
do mosteiro e foi nesa altura
xente lle doa. Non se pode escando coñeceu á figura de
quecer o seu labor polo moito
Bóveda . Desde a morte do líque aprendimos del" di Lucia- , der nacionalista no 17 de
no Sobra!, que xa na toma de
Agosto do 1936 o &eu nome
posesión do" cargo mentou ao
foi silenciado no conecllo que
galeguista para facer valer a
ainda até a semana pasada
sua vontade de recuperar a gardaba na fachada da casa
memória histórica. Desde os
consistorial unha placa co . esanos setenta: arredor do telecudo da Falanxe. Para o ano
clube, Sobral participou nas
que ven o alcalde quer q·ue
actividades do grupo de naciounha rua e un centro e ensino
nalistas organizado por Xerarleven o nome de Alexandre
do Moscoso e dous ·novícios
Bóveda.+
·
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chabolismo maior de Galiza
onde se da un forte tráfico de
drogas, que medidas se están
a tomar desde o concello?
Irnos traballar para erradicar
tanto a droga como o chabolismo. Sabemos que iso vai ser difícil tanto pola forma de ser que
teñen os xitan·os que viven no
Bao como porque moitos deles
buscaron como médio de vida o
tráfico de droga e iso pode ser
complicado ao non teren outra
saida a curto prazo. Ademais
eles son intermediários dunha
rede que non controlan. Para
nós vai ser prioritário rematar
con esta situación e para iso
queremos conseguir que entre ·
as adminstracións se construan
vivencias, que non sexan edificios, ás que poidan acceder. Xa
tivemos unha reunión cos pa~
triarcas dos dous núcleos e din
que están de acorde en ·eliminar
o chabolismo da zona.
É Poio un concello conflitivo?

Está computado que p'or aqui pasan moitos dias máis de 50 persoas a comprar droga pero no"n
por iso se pode falar dun alto índice de delincuéncia. Hai famílias
de xitanos que levan máis de corenta anos vivindo aquí e mais
nunca criaron problemas, lémbroos cando era cativo venciendo

cestos de vímbio. ó grave foi
cando se introduciu a droga na
que os mesmos xitanos teñen a
moitos dos seus engan·chados;
eles tamén sofren o problema e
por riba teñen falta de traballo
polo que utilizan o tráfico para vivir e para o consumo persoal.

A estrela é Combarro
En Poio non se deu unha
grande especulación urbanística pero a cultura das casas
a ente do mar pode chocar
coa lei de costas, como van
abordar o problema?

'Os viciños saben
que lles ofrecemos
un xeito distinto de
facer política. O
despacho da
alcaldia está ab~~9
para todos' ..

Non creo que iso aconteza ainda
que outros compañeiros teñan
ese temor. Fixemos un balance
do que recebera o concello da
Deputación nos últimos oito anos
_nos que estaba governado polo
PP e era unha contia ridícula. A
equipa de governo vai apresentar proxectos e ideas claras avaladas polos viciños con recollida
de sinaturas e se se denega a
sua execución irnos ser esixentes e pedir cantas de por que o
fan e terán que responder das
suas actuacións. Non queremos
seguir unha política de enfrontamento pero si irnos facer un seguimento de como vai facer a
Deputación o reparto de cartos.

Non tiveron entón nengun
atranco por ter substituido a
un alcalde do PP?

Temos uns catorce quilómetros
de costa que constituen unha liO dia depois das eleicións estaba
prevista a colocación da primeira
ña case urbana de Pontevedra
a Sanxenxo e sen se dar un
pedra da ampliación do peirao de
Combarro nunha obra para a que
grande caos urbanístico ternos
hai un investimento de 400 mizonas moi castigadas como Raxó. A nosa política vai ser máis
llóns de pesetas. Guiña anunciade conservación do entorno que
ra a sua preséncia pero ao ter
permitir facer construccións sen
perdido a alcaldía o PP non apareceu nen el nen o candidato do
límite até que o concello poda
desembocar no que agora. é
PP nen ninguén da conselleria.
Sanxenxo. Pode haber conflito
Deixaron só ao antigo alcalde e
na aplicación da lei de costas
aos membros anteriores da oposición que si asistimos ao acto.
porque á xente non lle gusta
que lle limiten o espazo para , Despois mantivemos conversas
tanto co conselleiro como coa
construir pero a protección da
constructora e parece que non
paisaxe .ten que ser primordial.
O máis conveniente é definir
vai haber problemas e que a obra
. claramente· as zonas e que os
se vai executar.
·
viciños saiban que é o que se
pode facer en cada unha delas.
Remitiuse moitas veces á conTentamos facer un urbanismo . sulta aos · viciños para desendistinto para ordénar o ñoso esvolver actuacións de governo.
. pazo de forma racional.
1
Os viciñós saben que lles ofre- .
cernos un xeito distinto de facer ·
Corribarro apreséntase como
política. O despacho da alcaldia
a estrela do seu proxecto urbanístico, que se persigue coestá aberto para .todos e por iso
as actuacións que van desennotan que cámbia a forma de
volver?
relacionarse cos políticos que
intentamos resolver os probleIrnos aprobar o Plano Especial
mas directamente. A nosa aspide Protección en Setembro na
ración é conseguir un concello
procura de que se conserve o
máis aberto e participativo e pacasco e a tipoloxia das vivendas.
ra iso estamos elaborando un
A exposición das actuacións · regulamento de participación vidiante dos viciños vai ser o ponciñal que contemple, entre outras cousas, o direito d0s viciños
to fcmdamental · p~ra ·lles'·explicar
o sentido do plano e conseguir
dé ter voz nos plenos. •
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UNIVERSIDADE

A Plataforma por un campus digno denúncia abandonó institucio~al

As novas titulacións de Pontevedra
ainda non teñen calendário·de
•

L

~un_cioncJmento

para o Vindeií-o.curso

A·NOSA TERRA
ENCADERNADA

1978-1993

• ROSA M!! FOLGAR

O novo Campus
, Universitário. de
Pontevedra non dá
alcanzado a normalidade.
Os terreas da Xunqueira,
que xa levan uns anos
dispostos para a
construcción das distintas ·
facultades, estiveron
servindo durante algun
tempo para facer as
prácticas dalgunhas
autoescolas, para ir a
facer footing ou para
andar en bicicleta.
Hai uns meses comezouse a
construir o que será o novo edifício da Escala Universitária de
lnxeniería Forestal, que actualmente está na Escala de Maxistério, e que se espera a entrega
da obra para comez.os do próxi. mo curso 95-~6, ainda que representantes da Plataforma por
un campus digno non eren nesta posibilidade.

(16

TOMOS)

As mobilizacións a prol do campus foron protagonizadas en especial polos alumnos de Belas Artes. ·

O rector da Universidade de Vigo, Xosé António RodrigÚez Vázquez, comprometeuse recentemente, a instáncias da Xunta de
Governo, a investigar, a partir de
Setembro, entre o profesorado
de Belas Artes para saber que
docentes non impartiron clases
durante o mes de Xuño, tal como
se acordara entre os alumnos e
os próprios profesores.

se rematan de arranxar como as
pingueiras cando chove ou as
inundacións cando bota fóra o
río Lérez.
Hai despois problemas específicos en cada especialidade como é a falta dun ximnásio en
condicións para Educación Física ou unha aula de música insonorizacfa e válida para este tipo
de clases. No caso de Educación Física non se dá chegado a
un ac;ordo para que se poida uti- _
lizar o pavillón polideportivo ou
o Estádio da Xuventude.

Os primeiros problemas destas
novas instalacións son de cartas. Os orzamentos para equipamento material e mobiliário
Derroche en Publicidade
presentados polo Decanato, que
ascendian a 387.193.902 de peOnde si hai problemas de infrasetas, non foron aceitados pola
estruturas é na Facultade. de PuConselleria de Educación, que
blicidade e Relacións Públicas,
adicou un total de 194.526.664
que se aloxa no anterior editício
Un caso diferente é o da Escola
· de pesetas. A Conselleria conside Belas Artes. Ademais tivo que
de Enfermeria, un centro privaderou que se fixera unha sobreter en conta que era unha carreido concertado que non pertence
valoración do material, asi po·r
ra de nova implantación. Segunenteiramente á Universidade de
exemplo o Decanato solicitaba
do a Plataforma o que se seguiu
Vigo.
unha mesa de reunión para seen Publicidade foi unha política
senta persoas por valor de máis
de derroche. Tamén existiron . As carreiras esperadas
de un millón de pesetas, e a _ problemas ao non cubrirse a doConselleria respostou que para
O curso que rematou ía levar Ficéncia de xeito adecuado, pois
outros centros de similares caou non habia profesores, chéga- · loloxia Galega e Fisioterápia -paracterísticas custara a metade.
banco curso xa comenzado, ou
ra o Campus de Pontevedra. A
A Escola Universitária,- segundo
mandábanse conferenciantes e
licenciatura de Filoloxia quedou
o seu decano. Eduardo ·Rubiaen nada por agora e Fisioterápia
solucionábase unha asignatura
les, ratificou a sua proposta orcun par de charlas.
coinezará no curso 95-96 no
zamentária. Recentemente a
Hospital de Montecelo, pero en
empresa constructora Malvar
malas condicións segundo a
Unha estola universitaria con
afirmou que a obra estaria rePlataforma por un campus
máis arraigo en Pontevedra é a
matada e o edificio entregado o
digno. Publicidade ten polo mode Maxisterio. Ainda que é un
próximo 15 de Outubro.
centro xa estabelecido e con
mento adxudicado os terrenos
moitos anos de funcionamento
onde se ubicará o· futuro edificio
Pero os problemas desta escala
non deixa de ter os seus problee que están situados na Xunnon son só económicos, tamén o
mas. Maxisterio padece as conqueira entre ·o edifício de lnxe. son académicos. Segundo a Plasecuéncias de ser unha carreira
niería Forestal e a estrada de
taforma por un campus digno
que _comparte as instalacións · Pontevedra a Santiago.
ainda non está asinado o convécon outra tan necesitada de aun io de prácticas a realizar no
las e laboratorios como é lnxeO que tamén se bota de menos
Centro de Investigación Forestal.
nieria Forestal. Tamén existen
no campus pontevedrés é" o
deficiencias no edificio que non
Cónsello de Campus que e>siste
A Facultade de Belas Artes paen todas as universidades. E un
sou a ocupar este curso pasaórgano con r"epresentación de
do, con moitos problemas, o reprofesores, P.A.S. (personal admodelado cuartel de San Ferministrativo e de servicios) e
nando,' no que se inverstiron
alumnos, que procura a partici- ·
moitos millóns de pesetas. Sepación directa e o contacto cos
gún Manuel Fontán, membro
distintos órganos da Universidados CAF e voceiro da Plataforde e que se convoca periódicama por un campus digno, eses
mente·. A primeira vez que o
Fi19loxi.a quedou en rector cónvocou o consello foi a
cartos puderon ser investidos na
construcción de novas facultafinais de Outubro do ano ·pasanada por agora e
des en vez de facelo. nun edifido, despois en Abril e xa non se
cio histórico que habia que revol
ve u a saber nada del.
Fisioteráp.ia
modelar case por completo. Tal
e como está configurada a cacomezará no curso Como afirmou Manuel Fontán,
rreira de Belas Artes non exisvoceiro da Plataforma, "'o de
95-96 no Hospital
ten problemas de infraestrutuPontevedra é un campus novo
ras. O principal confüto, segun· que conta corí poucos cartas,
de Montecelo, pero que ·non ten unha boa planificado a Plataforma, está relacionado coa calidade da docéncia e a
ción por parte-da Universidade e
en malas
política do Rectorado en rela ~
.. ~ao_ que. s~Jle. 9~9~[i€l .Q~r. m.ái~
~
ción a esta facultade.
importáncia". +
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Tomo!
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

1978 4.000 pta
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985 1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992
1993

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
·o
o

A coleición

completa
(16 tomos)
terá un prezo
de 68.000 pta!

FORMA DE PAGAMENTO:
PARA A COLEICION COMPLETA

O

Ao contado (cheque)
Domiciliación bancária: O 3 recibos de 22.667 pta.
O 6 recibos de 11.334
O 12 recibos de 5.667
PARA TOMOS SOLTOS

O Ao contado (cheque)
O

Domiciliación bancária
(até ur:i máximo de tres recibos sen custe financeiro)

Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CORREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30.

NOME ....................................-.................................... APEUDOS .................................................... .
ENDEREZO ....................................................:................................................................................. ..
...............................:........................ C.P.................................. TELÉFONO ............................; ....... ..
POVOAOÓN ............................................................. PROVÍNCIA ........'........... ... ... .... ..... .... ... .. ... ... .. .
Pago domiciliado (cub~ir dos dados do boletin adxunto)

BANCO/CAJXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº ............................. :....... .
TITUlAR DA CONTA/UBRETA .....................................................:....................................... ..... :........ ..
................................. :................................................. Nº SUCURSAL ............................................. ..
POVOACIÓN ........................ ,...................... ................ PROVÍNCIA ................................................. ..
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mi(io tonta, os recibos que ao
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRA)
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

DEPORTE'DE BASE

É o seleccionador galega de categoria cadet~

Rafael Sáez
'Ternos ·unha excelent~ canteira de futbolistas;
pero as grandes equipas dan poucas oportunidades'
• ROSA M9 FOLGAR

O campionato de España sub 15
tivo tres fases. A primeira disputouse en Zaragoza no mes de
Xaneiro deste ano e xogamos
contra Aragón e Navarra. A seguinte fase foi en Isla Cristina, en
Huelva, contra a selección andaluza e a de Rioxa. Grácias aos
resultados que tivemos clasificámonos para as semifinais, que
se disputaron en lrun. Andalucia
eliminounos na semifinal e nós
quedamos terceiros do Estado.
Asi foi a grandes rasgos a competición. Neutras edicións a sel acción galega clasificouse en
primeiro e en segundo lugar. Tradicionalmente é unha selección
que está sempre loitando polos
pastos altos da clasificación.
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da canteira ao fútbol profisional. Creo que ainda non hai unha mentalidade clara de que os
xogadores da terra poden ser
todo o válidos que en realidadé
son. De feito alguns vense abrigados a emigrar, como Marcos
Vales, Míchel ou Fernando Porta. Falta ese paso final, esa
oportunidade que os rapaces
merecen de xogar nos equipos
da sua terra.

A elite do fútbol
Cre que nas equipas de primeira e segunda división dáselle máis importáncia a un

xogador de fóra que a un da
canteira? ·
A miña opinión neste tema non
é obxectiva, porque eu son unha persoa que traballa coa canteira e lóxicamente vou defendela a marte. Os plantexamentos son diferentes, para competir a nível de élite posibelmente
haxa que recurrir a xogadores
de fóra, pero iso implica moito a
filosofia que se teña, se de verdade o sentimento da afición,
dos que manteñen os clubes é
ter xogadores da sua própria
canteira. Se ao que vai ao fútbol
lle dá igual que o dianteiro que
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O exemplo do Compostela·
Se o Deportivo, o, Compostela e o Celia estivesen formados por xogadores da canteira, igual que o Atlétic de Bilbao, acadarian os mesmos
resultados que a temporada
pasada?

Vistos os resultados da seleceión sub 15 .e do equipo .ale::" ..
~

Poñamos ·un exemplo. Se da
canteira do Celta sae dentro
duns anos un xogador como
Joseba Etxeberría, que agora
pasou da Real Sociedade ao
Atlétic de Bilbao, ere que o
C.elta o ·deixaria marchar ou
saberialle tirar partido?

Eses resultados son indicativos
de que o fútbol na Galiza supón
moito a nível estatal. l;n princípio é uhha das poténcias. Dan
un moi bo nível, pero tamén sobre to.do polo traballo dos entrenadores de base dos clubes.
Non se pode dicer se estes xogadores terán un bo futuro porque seria profetizar. Coido que
aqui o que falta é a transición

Os rapaces tañen quince anos.
A temporada anterior faise un
campionato de España interdelegacións, no que participan sete delegacións da Federación
Galega de Fútbol, que son as
de Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Oeste campionato dos rapaces de 14 anos saen os que o
ano seguinte representarán a
Galiza na selección sub 15.
Despois o ano que se vai competir chámase aos rapaces para
adestrar. Este ano vimos arredor duns setenta ou oitenta xogadores e despois das probas
pertinentes queda un grupo de
17· xogadores que son os que
habitualmente compiten coa selección.
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É cuestión de mentalidade e sobre todo do entorno, da afición,
da xente. Despois o que prima
moito tamén é a inmediatez dos
resultados. A canteira é unha
cuestión de paciéncia. Ao meltor
non todos os anos pode estar
no candeleiro, eso é cuestión de
paciéncia e de saber que coa .
canteira hai que esperar. A primeira división é un grupo elitista
onde os cartas priman por enrriba de todo e iso é o que marca
a maneira de facer as causas.
Creo que ás veces tanto os
adestradores; que se sinten moi
presionados, e os directivos,
que poden ter a presión da afición, vense condicionados a facer un traballo que non é bo para o fútbol da canteira.

vin do Celta, que quedou segundo no camplonato de Fútbol 7 celebrado en Xuño en
Madrid, pódese dicer que hai
unha boa canteira de xogadores nas categorias inferiores?

Que crltérlos se seguen para
a selección?

:.._ •

Entón o que acorre nas primeiras categorías coa canteira é todo cuestión de mentalidades e filosofias, ou hai outras razóns? ·

'Hai casos
claros de
canteira en
Gal iza
como son
Fran, Xosé
Ramón,
Otero .ou ·
Míchel
Salgado'.

Como foi o campionato de España de seleccións sub 15 de
fútbol no_que a galega quedou terceira?

Eso non se pode predecir, pero
está demostrado que o Atletic
de Bilbao con xogadores da ·
canteira quedou campión de Liga moitas veces, e a Real So-

-

ciedade tamén. Quer dicer que
tamén existe esa posibilidade
pero hai menos garantías. De
todos os xeitos non creo que
por traer catro "cracks" xa se
vaia garantir o éxito deportivo.
Sí $e lograr un aumento de
abonados, un incremento nas
taquillas e quizais un mellar espectáculo deportivo. Pero os títulos veñen dados en función
doutras causas. un claro exemplo de equipa que a nível gale-

go era o máis representativo
pola cantidade de xogadores
galegas que tiña, o Compostela, fixo unha temporada feno· menal ainda que se salvou nos
últimos tranios da Liga. Pero
ten moito mérito, sobre todo
palas deficiéncias que ten a nível de entrenamentos e a falta 1
de médios, converte o que fixo l
nunha fazaña histórica, canse- l
guida sobre todo con xogado- .l
res da terra.+
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mete os goles sexa de Ponteved ra ou de Estados Unidos, o
único que quer é ver espectáculo, é moi difícil facer fútbol coa
cante ira.

'Fai falta un
pouco de
paciéncia
porque
materia
prima hai.
Trátase de
ser
valente,
correr
riscos e
botar aos
rapaces
para
adiante'.

O futbol galego das
categorias inferiores
demostra cos resultados·
acadados nos últimos·
meses que existe unha
canteira que promete un
bo futuro. A segunda
posición do equipo alevín
do Celta no campionato .
de Fútbol 7 celebrado en
Madrid e o terceiro posto
no campionato de España
de seleccións sub 15 son
dous claros exemplos dos
éxitos que está acadando
o noso futbol de base.
Rafael Sáez é o
seleccionador galego da
categoria sub 15. Durante
dez anos xogou no
Arousa e arredor de cinco
no Pontevedra C.F. Agora
leva un ano como
seleccionador galego e
observa con optimismo o
panorama da canteira
galega.
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Quero pensar que o Celta ou
calquera equipa que lle pase
polas suas mans un xogador de.
certa categoria o primeiro que
vai tratar de facer é atalo. O importante é que eses xogadores
que van saindo da canteira
vaian chegando ás primeiras
equipas. Que se vexa que o saña de chegar ao primeiro equipo
é realizábel e que ten sentido o
traball.o que se fai. Hai casos
claros de canteira en Galiza como son Fran, Xosé Ramón, Otero ou Míchel Salgado. Son escasos pero casos pontuais que
poden servir de premonición para que sucesivamente se poidan
ir incorporando noves xogadores ás primeiras equipas.
Como chegou a ser seleccionador galego?
Como seleccionador galega levo un ano, pero levo q~ince
anos vinculado co fútbol base
traballando cunha equipa do
bairro de A Seca, en Pontevedra. Estiven tamén durante sete
temporadas coa selección de
Pontevedra, que foi o que permitiu que chegara ata a selección galega, .e estou moi satisfeito co trato que se me dispensa a in e aos rapaces por parte
da Federación de Fútbol Irnos
ver se agora se pode convocar
a primeira selección galega de
fútbol profesional. Coido que sería un modo de relanzar o fútbol
galega a nível máis ·de elite e
serviría para ter conciéncia de .
que podemos ser dentro do conxunto do Estado unha potenciafutbolística. •
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CRISE DE ESTADO ENORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

QUAL ALTERNATIVA?
SOBRE A CONCEITO DE PRlMACIA LINGÜIS11CA DE AZNAR
NEMÉSIO BARXA
1

Co vendaval que abana os mesmos ali.· cerces do Estado espanhol, no que infelizmente estamos integrados, co seu terrorismo de estado, tortura, assasinatos,
sequestro, disposi9om de fundos públicos, financiaQóm ilícita, enriquecimentos ... todo co fardel do governo central e
do partido dos "cem anos de honradez",
quando o proprio governo central abandona as abrigas por ele mesmo asumidas (e que se nega a ceder) de proteger
os direitos dos nossos pescadores, da
nossa indústria naval, dos gandeiros,
camponeses e vinicultores, poderia semelhar frivolidade talar ou escrever de
qualquer cousa que f!que fóra de esses
problemas ou que nom esteja dirigida de
jeito claro a derrubar (constitucionalmente) um governo corrupto, violador dos direitos humanos, manipulador ·e antidemocrático (segundo resulta da simple lectura
dosjornais e das actuacioes judiciais).
Concorde plenamente em que este governo é indigno e que· o partido que o
sustenta precisa de urna catarse renovadora e purgar todo o mal que fizo ás ideologías de esquerda ao propiciar urna política antiobreirista, fétida e corrompida.
Más, qual o cámbio?
A nivel de Estado espanhol a alternativa
que nos vendem é ·O Partido Popular, có
seu pequeno líder e os centurions que o
rodeiam, dogmáticos, prepotentes e soberbios.

,

Qué podemos agardar do Partido Popular?. Nqs, os galegas, ternos o exemplo
na casa. Um governo galega corrupto,
opresor, intransigente, plegado aos intereses da direita mais recalcitrante . e ao
centralismo mais intolerante. Um governo
que justifica a marte de urna honrada peixeira a maos da polizia, que nega comissóns parlamentárias investigadoras de
escándalos políticos, que amordaza á
oposizóm política, que manipula, minte,

abastarda e
desacredita.
Essa direita
galega chefiada polo personagem de "la
calle es mía",
"el mejor te- rrorista es el
terrorista
muerto", o dos
sucessos de
Montejurra e
tantbs mais de
igual significado. Em perfeita sincronía ca
outro chefe, o
pequeno e big od e i ro líder
que em estas
da)as do cinquenta aniversário do horror
de Hiroshima,
aplaude a decissóm francesa de reiniciar
as pravas nucleares. Nom
há urna direita
civilizada. É. a
direita
de
sempre, a ultramontan·~. a
inflexivel' a
arrogante, a
irascivel, ríspida, seca e
despótica.
Tambem
o
chefe do governo galega inspira ao chefe
do seu partido. O Sr. Fraga foi látigo de
galeguistas e represor do idioma galega
(sancionando á imprensa que publicava
algo em galego, negando licenzas a editoriais que publicavam e~ galega, ·san-

cionando ... ;
agora nega
subsidios ás
editoriais · e
autores que
nom empregam o "seu"
galega). Ainda hoje, desde dentro, fai
o que pode
para afogar o
nosso idioma.
O Sr. Aznar,
olho!, ja anunci ou o seu
propósito de
levar a cabo
urna "limpeza
lingüística"
tam aginha
como assuma
o poder, proclamando a
primacía
constitucional
do castelhano. Arremeterám contra o
nosso ser diferenciad o,
contra a realid atl e plurinacional, pluricultural e plu rilingüística do
Estado espalhol , reconhezido na propria Constituigom espanh ola. O Sr.
Aznar nem respeita o primeiro texto legal
do Estado.
O Sr-. Fraga, mais sibilino, estraga o idioma, enconserta-o, inutiliza-o, dialectiza-o,
fai-o aborrecido na escala; agora coa aju-

da do seu pseudochefe pode esborralhar
o idioma galega, sinal de identidade do
nosso pavo.
. Que necios som !. O idioma galego perviviu por cinco séculas nas circunstáncias
mais adversas, proibido e perseguido
por aquel xenófoba raínha Isabel, sem
ensino, sem escrita, sem nengum meio
de defensa, reducido aos ilotas, desprestigiado, escarnecido, rejeitad9 polos
galegos traidores ao seu povo. Os "castelhan istas" temem polo "ca~telhano",
que ja a Constituizóm se encarga de impór o "dever de conhecelo". Se com esa
grande ajuda .e o seu emprego a cotio o
simples feito de que se reconheza o "direito a empregar" os outros idiomas peninsulares (cos atrancos que lhe poém)
coloca em situa(_(óm de perigo ao "castelhano" é que pouco confiam na sua forza
e fraco favor lhe fam .
Qual alternativa?. Eu penso que o governo do Sr. González nom deveria conti nuar um día mais. Que deveria sais pola
porta de atrás da política, coma sairám
pola porta de atrás na história. Mas, que
nos espera aos galegas co cárn,bio?. Até
os acólitos da actual política galega de
desfeita lingüística verám perjudicadas
as suas vergonhentas prebendas para
matar um idioma, porque ja nom será
preciso facelo .subtilmente, faran -o e machadhazos. Para nós nom abonda com
loitar na nossa patria, onde a alternativa
ao actual goyerno comenza a ser outra
moito mais esperanzadora e com aenhas
de identidade próprias . Teremos que
aguantar os acordos que se tomem em
outras terras nas que realmente semelha
que só tenhem como alternativa um partid.o corrupto fronte a outro tambem apodrecido , um prepotente fronfe a outro
igualmente opressor. O nosso povir é lúgubre. Algo teriamos que ir pensando.+
EMÉSIO BARXA

é abogado

LIBERDADE DE EXPRESIÓN
A concelleira do BNG de Santiago valora neste artigo os límites do
humor cando está en xogo a dignidade persoal dps políticos. A
polémica xurdiu a raíz dunha car~catura do debuxante Siro
publicada o pasado venres dia 4 no xornal La Voz de Galícía na
que se ilustraba a situación política municipal de Compostela. A
concelleira .sinalou que a caricatura, :-á que calificou de "debuxo

ignominioso"- , "afecta non só ao eido político , sen ón tamén ao do
direitos humanos" e díxose sentir indefensa "como p er oa, muller
militante nacjonalista" en tanto que Siro re pondeu lamentando que
"Encarna político poida perder o sentido do humor nece ário para
aceitar unha' caricatura que a disguste" ao que engadiu que é a
política nacionalista quen neste caso debe rectificar.

DE' RISAS -E NOXOS
ENCARNA

Amigos na lembranza ou no presente:
Xaquin Marin, Castelao, Chichi Campos,
Carrabouxo e Pepe Carreiro; a que non
sabiades que os homes e mulleres do
BNG de tanto empregar o berro seco
como meio de rebeldía, de reclamación
da xustiza, de esperanza para a nosa
terra, esquecémo-nos de rir? E, polo
tanto, xa non somos quen de _aprezar o
humor que comporta asasinar a liberda~
de, denigrar o xénero humano, desprezar o dir-eito á intimidada e até xa non
somos quen de empregar a retranca valor cultural tan galego- e, por isa,
non nos decatamos de que a imaxe trazada en lápis ou tif!ta runca se pode denunciar nen criticar e, moito menos, se
fai referéncia á vida política, onde todo
está permitido, xa que a prensa ten que
competir coas revistas do corazón e, nela, os homes ou mulleres converten-se
en lixo. Ben certo é que este tipo de
· prensa ten a denominación de "amarela"
~
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e os que nela se prestan a trabal.lar
Isa si, compañeiros humoristas galegos,
sempre se denominaron escribanos es-· vós --<:on intelixén9ia, cariño e servizo ao
cravos
ao
país- semservizo do
pre estaredes
poder, mais
pobres ou reestes termos _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
primid os,
e estas exsancionados.
presións que
Mesmo pag~
moitos estuchedes coa
dosos definivosa vida os
ro n e que
servizos feímesmo apatos a Galiza.
recen nos liMais os oubros que se
tros dispoñen
empregan
de riqueza e
nas faculdasona. Polo
des de xortanto, xa venalismo, xa
des combespasaron de
tar ao servizo
moda e ovo- ·
da maré de licabulário dexo que asulabe adaptar-se ás novas épocas de vanga os miolos, o corazón, a língua e, mesgarda nas que vivemos.
mo, a man criadora, é máis rendábel.

'Compañeiros humoristas
galegas, xa vedes como estar
servizo da maré de lixo
que asulaga -os miolos, a
lingua e, mesmo a m?-n
criadora, é máis rendábel'

ªº

Pero vós sodes deses que vivides xunto
con todos nós por facer de Galiza un país libre, sedes deses que queren cons.truir un mundo onde a barbárie non exista, onde non sexa posíbel que a frase famosí sima de Quevedo, outro tolo anticuado tamén perseguido na sua época
(Poderoso cabaleiro é don diñeiro) arrase
e se impoña como única lei.
Grazas, amigos na lembranza ou compañeiros no presente, por facer do voso trazo, do voso humor, enerxia liberadora do
riso a gargalladas. Grazas, colegas da
prensa, amigos e amigas por facer que,
nestes días, o meu teléfono afumegase
permanentemente de solidariedade e
apoio. Por -compartir con moita xente na
Galiza e no mundo que viver é máis que
un direito, é o deber de non claudicar .+
EKCARNA OTERO

é portavoz municipal do BNG
en Santiago.

·-Q CASO GALINDO
Denunciara a impl.icación de lntxaurrondo no narcotráfico en 1993

Pepe Rei
'Galindo puxo firme ao Estado de direito'
• G. LUCA DE TENA

Pepe Reí, responsábel
da equipa de
investigación do diário
. Egin, publicara en 1993
La Red Galindo. O libro
que vai pala séptima
edición (Editorial
Txalaparta), revelaba o
acubillo das redes de
narcotráfico No cuartel
da Guardia Civil de
lntxaurrondo e aportaba
probas da implicación do
tenente coronel
Rodríguez Galindo,
recén ascendido a
xeneral polo Governo
central. Rei, que
presentou na Galiza o
seu último libro
Carabanchel, fala nesta
entrevista do seu anterior
traballo sobre
lntxaurrondo, que agora
volve á actualidade.
Egin comezou a publicar hai
cinco anos as implicacións de
Galindo no Gal e nas redes de
narcotráfico, pero o resto dos
diários ignoraron a notícia até
hoxe.

narcotráfico, proxenetismo e
contrabando. A acusacion foi
apresentada por unha dúcia de
organizacions anti-droga, agrupad.as baixo as siglas ADORE,
que reclaman a comparecéncia
de Galindo e de 56 axentes relacionados con lntaxurrondo.
Desde hai meses non se fixo
avance nengun neste proceso.
Coido que Galindo non irá .declarar porque ten capacidade
para chantaxear ao Estado. Da
sua man está a implicación do
PSOE no GAL. Comparado con
Galindo, Roldán é un anxo. O
Informe Navajas di que o narcotráfico no País Basca está encabezado por Galindo.

houbo cousa parecida. O fiscal
Leopoldo Torres anunciou unha
operación contra os narcos, pero ainda estamos a esperar. A
inmunidade e a compracéncia
co que está a acontecer no
cuartel de lntxaurrondo, deslexitima ao Estado. ETA chámaa
nos seus comunicados a cadea
de lntxaurrondo. O Gal nacera
ali porque dentro estaban os
adalides do anti-nacionalismo
que tiñan as mans libres.

Atentados en Euskadi Norte
Coñecidos eses antecedentes, que significa o ascenso
de Galindo?

'O.Informe
Navajas di que o
narcotráfico no
País Basco está
encabezado por
Galindo'.
~

w
Como se explica a proliferación
do narcotráfico no Pais Basco
durante a última década?

Foi unha información que agaPorque a droga non só foi un arconfidentes, senón tamén para
niision de Interior e como tal orma para desmobilizar á xuvencharon durante cinco anos, deso finanzamento do terrorismo
ganizara as operacións Pitón,
tu de e estabelecer redes de
pois de denunciarmos os feitos
contra ETA. O PNV está na CoNécora etc. Para Euskadi non
no xulgado, de publicalo en forma de reportaxes e de escreber
o libro La Red Galindo. En Euskadi , tanto El Correo como El
Diário non só non se flxeran eco
destes feitos senón que procuraron desprestixiar a nosa inforQue significa a aparición
do xornal, que xa está sobreComo respostaron os xornamación . Hai dous anos e meio
diária do Egin no panorama
prezado en 125 pesetas. A
listas ao seu encarceramento?
denunciamos ao segundo de
da
prensa
basca.
resposta
foi
moi
positiva
e
xa
Galindo, Máximo Blanco , por
ternos máis de cinco mil contriAs mostras de solidariedade fonarco, contrabandista e proxeNon hai outro caso ~ coma o do
buintes
voluntários.
No
pano·
ron moitas, sobre todo en Eusneta, e non tiveron máis remeEgin, tanto na concepción corama da prensa basca, Egin é
kadi, Galiza e Catalunya. No
dio que reproducir a nosa informo no desenvolvemento. Egin
unha illa que serve para a exEgin foi asumido coma un obmación, ainda que citaran como
nacera no 77 coma A Voz dos
presión dos movementos alterxectivo na loita. Pero do resto
fonte ao Governo Civil. O xeneSen Voz, co obxectivo de denativos, os obxectores de conda profisión será mellor non taral Catalán calificou ao cuartel
fender todas as liberdades, cociéncia, o movemento feminislar. Eu pergunto se era un prode lntxaurrondo como foco de
mezando pala liberación naciota,
a
defensa
da
lingua
e
a
culblema só meu. Os xornalistas
corrupción, pero tamén non menal de Euskadi. Ao se decantar
tura e e a esquerda abertzale.
son a cada más submisos e
receu titulares, até hoxe. Igual- ·
pola esquerda abertzale, tanto
Hoxe
non
se
concebiría
esa
máis parecidos entre eles. Seis
mente, impuxérase o silenzo soa administración do Estado coesquerda sen a existéncia do
mil xornalistas apontados no
bre as escoitas a Garaicoetxea,
mo a da Comunidade AutónoEgin
e
·a
posibilidade
de
interparo
e unha lexión deles con
o asunto dos tragaperras ou o fima Basca declaráronlle unha a
vir en problemas diários. A pecontratos temporais, amasan un
nanzamento ilegal do PNV.
guerra á marte. No 92 o xornal
sar de todos os condicionapanorama no que cinco granfixo unha ampliación de capital
mentos externos· ao funcionades grupos de presión dominan
Que foi do Informe Navajas?
e prornovérase entre os subs- . mento do diário, Egin é o peo 95 por cento dos meios de coriódico 15º do estado, con
criptores o pago de demasías
municación no Estado. Nunca
Hai unha querella co_ntra Galin53.000 exemplares de difumensais de mil a cinco mil peantes houbera máis medos e
do, admitida a trámite, que imsión, que segue a medrar.
seta~, por riba do pago diário
contratos máis baixos. +
pufa ao recén ascendido xefe
do cuartel de lntxaurrondo por L----------------------------------------------------------------------~----J

r---------------------------------------------------------------------------,
'No xornalismo nunca antes houbera
máis medos nen contratos máis baixos'
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Despois do ascenso, Eusko Alkartasuna dixo que non iría ao
Pacto de Ajurianea e o PNV obxectou ao pacto de Madrid. Pero unha vez nomeado xeneral
soubemos, por unha información publicada no Diário 16, que
houbera un pacto entre PNV e
PSOE para que o ascenso puidese realizarse. Penso que a
impunidade de Galindo é un feito que hai que considerar desde
a perspectiva de· hai bastantes
anos. Antes de Franco morrer,
os militares de Carrero Blanco
xa facian atentados en Euskadi
Norte. Con UCD aparecera a
Triple A e o Batallón Vasco Español. E o PP non pode agora
mirar para o ceo e dicer que
non sabia nada de nada: cando
o Governo da UCD, o delegado
do Governo central, Jaime Mayor Oreja, hoxe responsábel do
PP en -Euskadi, sucedera ao
seu tío ; Marcelino Oreja, neste
posta. Mal pode dicer o PP que
non sabe nada de todas aquelas siglas fantasmas. Hai polo
tanto continuidade do sistema
que agora ascendeu a Gálindo,
responsábel do GAL Verde.
Que vai pasar co sumário de
Lasa e Zabala?
Bueren non vai ter valor para
manter na· cadea a Sancristobal
ou a Dorado Villalobos porque
acto seg~ido terá que encerrar
a Galindo e a outros xenerais
da Guardia Civil e do Cesíd. Pero o exército e os bancos, que
son os que seguen mandando,
non están por esa laboura. Galindo gravou a ministros e Lasa
e Zabala estiveran en lntxaurrondo; Galindo puxo _firme ao
Estado de direito. Se fose doutro xeito, tanto ·e1 como boa parte do cuartel de lntxaurrondo,
estarían neste . intre na cadea ,
por moitas martes de naciona1i stas basco-s. A diferéncia é
que aquiles loitaban por unha
. idea e estes por cartas, como
agora estamos a Ver.•

A ikurriña chega a Melide coa volta dos emigrantes polo verán .·
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MeHde e Euskadi
están
irmandadas
dende hai dous
anos. A idea
xurdiu a partir
da forte
_emagracaon que
se deu neste
concello,
prioritariamer.,te, ·
cara Bilbao. A
celebración do
Dia de Euskadi
na Galiza fai de
Melide o .lugar
do ·intercámbio
das duas
culturas que non
•

•
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Alguns dos habitantes de Melide
enteiráronse, na celebración do
bia de Euskadi, que anduriña,
pascoa, ou o topónimo Arzua
eran verbas que \tiñan do eüske. ra. Tampouco presenciaran nunca os bailes da ikurriña nen .dos
paos e non probaran as txistorras
pasadas pola tixola. Había máis
coches en Melide con matrícula
de Bilbao que coa da Coruña e
ªlgun despistado tiña dúbidas sobre onde estaba. "Estos son navarros? Que fan . aqui?", perguntaba un home arxentino que estaba a dar unha volta por Galiza
no verán .
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Fotografías: ANXO' IGLESIAS

Este rapáz de once anos, tillo dunha galega, levanta pedras' de cincuenta quilos.

No ano 1993, o lehendakari José
António Ardanza, visitou Galiza
co motivo do Ano Xacobeo e
achegouse ate Melide onde se ·
outorgou ·caracter instituc"ional , ,
aos lazos c:¡ue t:mian G concello co

País Basco. Dende aquela, uns e
outros fanse visitas , levando algo
da terra nas expedicións, dende
bailes e cantigas até o arte culinário de cadaquén. Para os que
em igraron nos anos 50 e 60 , o

dia de Euskadi na Galiza ten un
significado diferente que para os
que simplemente oUan as danzas .
e os deportes como algo exótico . .
Para eles, é unha xornada especial na que saen a rua -como se ·

tratase da festa patronal. O mes
de vacacións altérase cando as
duas pátrias ún~nse nunha e un
pode comer txistorra talando galega .e levando unha txapela na.
cabeza.

H~bi,
coa
Bilb<
.Cor-t

)

1

Un nena de once anos erguia un.ha pedra de cincuenta quilos. A
sua nai -era galega pero emigrara
e casara en Bilbao. "Non tratamos de facer unha demostración
de forza. Só queremos achegar
os nasos deportes ao pavo galega", aclaraba un dos integrantes
da comitiva visitante. Mália a ad. verténcia, os paisanos de Melide
ollaban coa boca aberta aos mozos que partian leña coa rapidez
dunha serra eléctrica. "Asi puña
- eu ao meu tillo para ter madeira
para todo o inverno", comentaba
un vello.
Os rapaces que naceron na emigración teñen contacto coa Ter~a.
unha vez ao ano, no verán. E,
precisamente, neste tempo cando
atopan un país cheo de festas e
de lugares onde ir de troula. Unha melidense , emigrada en Bilbao, xa só ven acompañada da filla máis nova, que pertence a un
grupo de dantzaris. As maiores,
estudiantes, xa non queren vir,
teñen a sua vida no País Basca.
"Ata eu mesma xa non sei onde
estou, se nun lado ou noutro porque sigo a emocionarme coa Galiza pero, ao celebrar o Dia de
Euskadi, semella que se me vai o
corazón para alá", comenta.

Os emigrantes
galegas tiveron
sana de ser
pechados, durante
moitos anos.

Os emigrantes levan máis de trinta anos en Bilbao.

va máis de cincuenta anos en
Euskadi e, ao estar xubilado, ven
cando quer por Galiza. "Hai máis
de douscentos bares; niso si que
cambiaron as cousas. Os meus
tillos están encantados ao vir de
vacacións porque saen até as
tantas. Pergúntanme porque se di
que os galegos somos agarrados
porque eles o que ven é un derroche. de todo", di ·Leóncio.

Unha sociedade aberta
á integración

A terra que dá de comer
''Ti non bailas, que es médio basca?", dille un viciño a Leóncio
Loureiro, que marchou para Barakaldo hai trinta e cinco anos. "Son
moi coñecido en Euskadi porque
practico o tiro ao plato e, ademais, como traballo de carpinteiro, ando por todo o país", canta.
Todos os que marcharon de M,elide fixéronno en busca de traballo
na época na que se estaba a dar
o desenvolvemento industrial no
País Basca. Hai famílias inteíras
tora da Galiza. Leóncio e máis os
seus irmáns emigraron case ao
mesmo tempo. Un irmán voltou
para traballar de carpinteiro en
Melide ao igual que unha irmá.
Agora, só queda el e outra irmá
en Barakaldo.
Como a maioria dos que marcharon, só volta nas vacacións . Tanto el como a sua muller síntense
integrados na sociedade basca e
non pensan en vivir na Galiza.
Non sabén dicer que é o que os
trae todos os anos, duas ou tres
veces, a Melide pero non atopan
diferéncias entre a xente dunife ·
doutro lado. "Os bascas son persoas. estupendas, cun carácter
alegre e optimista, que sempre
nos aceitaron sen facer diferéncias. Aqui quedou a família e a
nosa xente pero o que importa na
vida é quen che dá de comer", di
Leóncio.
Todo está cambiado dende que a
xente de Melide partiu cara Euskadi. Volven con novas ollas .para
todo e con máis esixéncias. "A vila está moi mal. En Melide, hai
máis de catorce mil habitantes e
ainda non hai unha atención médica en condicións. Semella que
somos como a virxe do puño",
queixáse Rafael Miguele, que le--
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H~bia máis coches
coa matrícula de
Bilbao que. coa da
.Coruña.

Moitos dos que emigraron a Bilbao xa están xubilados. Esta primeira xeración está cun pé aqui e
outro ali; seguen talando galega e
conservando os costumes da sua
terra. É aos seus tillos aos que lles
toca xogar un papel activo dentro
da sociedade basca ; os mozos

son os que se sinten máis integrados e viven a terra dos seus país
nun segundo plano. "Perante
· anos, os emigrantes tiveron sona
de- ser pechados, como que ian
moito ao seu e tiñan dificultades
para relacionarse. As causas van
cambiando e, precisamente, o tan
grácias ao labor de galegas que
deron a coñecer á cultura galega,
por médio da publicación de libros,
pero potenciando a integración na
sociedade na que viven", explica
Xesus Bastida, que emigrou de
mozo e. participa nas actividades
das sociedades galegas no País
Basca. O seu tillo é campión de
Euskadi de txistolaris.
Xan Xosé," directivo da Casa de
Galiza en Bilbao, marchou de nena cos seus país emigrantes. Reseña a int~ración dos miles de

galegas emigrados na sociedade
basca."Penso- que un dos elementos que achegan ao povo
galego é a sua faceta
basco e
de emigrantes. Son xentes que tiveron que marchar da sua terra e
espallarse por todo o mundo; isto
fai que exista un respeito mútuo
moi forte", conta. Os seus pais
montaron un bar en Rekalde, un
bai rro onde vivian moitos gal egos. "Lembro cando cativo, estaban botando un partido entre o
Athletic de. Bilbao e o Real Madrid
na televisión. Cando marcou un
gol o Madrid, os galegas comezaron a berrar e aplaudir. Miña nai
botounos a todos do bar e pechouno; pareceulle moi mal", di.

ªº

Xesus Bastida conta que, de ur1s
anos acó, a comunidade galega
en Euskadi notou unha .importante

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

Nen os galegos de dereitas,
nen os bascos révolucionários.
Xosé Estévez foi o pregoeiro do
Dia de Euskadi na Galiza, celebrado en Melide. O seu discurso
incidiu na irmandade dos povos
galego e basco asi como na
imaxe equivocada que se tiña
deles. "Aceitei ser pregoeiro porque gostariame borrar a idea
que se ten dos dous paises. O
galega, como unha persoa pechada que vota á dereita e seg ue ancorada no pasado e o
basco , como un fanático que
apoia á loita armada", •plica.

ración de galegas, os tillos dos
emigrantes, no protagonismo
dentro da sociedade basca. "Os
rapaces comezan a irás ikastolas, a aprender basco e a interesarse polo país. Xa se sinten de
Euskadi e dificultan a volta dos
pais. Hai moito fracaso na volta
qe emigrantes que eren que po-.
den chegar á Galiza con cincuenta anos e atapar traballo.
Son os tillos os que unen definitivamente á emigración con Euskadi", conta o pralesor.

Ainda que naceu en Quiroga,
casou en Madrid cunha moza
basca e marchouse a vivir a Donosti. É catedrático de História
Moderna na Universidade de
Deusto, escrebe habitualmente
para xornais e, tamén, para as
revistas dos centros gal egos.
Ainda que ven pouco por Galiza,
segue a estar estreitamente vinculado co país, a través da publicación de libros e o seu compromiso ca nacionalismo galego.
Opina que, en xeral, a emigración galega impregnouse da fé- .
rrea defensa da identidade própria que caracteriza aos bascas.
"Os galegas marcharon cunha
motivación económica, buscaban traballo e seguridade e non
á adaptación ao funcionamento
daquel pais", di.

Despois de estar máis de vinte
anos fóra da Gal.iza, Xosé Estévez ere que os·obxectivos necesários para o desenvolvemento
do país_ainda aptá lonxe. "Existe
unha certa frustración cando un
chega e observa o lentamente
_que muda o panorama, .cun governo da dereita caciquil e coa
consecución dunha autonomía
non plena. É· como se todo fose
un camelo pero hai certa esperanza. A opción nacionalista me. dra en votos e, ademais, é un
erro ollarnos no espello doutras
sociedades para tomalas como.
exemplo", di.

"Segue a haber unha maioria de
galegas que buscan gañar cartos e aforrar e que viven de costas á realidade social de Euskadi. Pero tamén o farian se viviran na Gal iza. Hai outro grupo
·de emigrantes que se integran
de tal xeito que perden o contacto coa sua terra. O máis lóxi·· • co é o que lle acontece a un ter-

Xosé Estévez.

ceiro grupo: intégranse, participando activamente na sociedade basca perd continuan mantendo as raices galegas e cunha
preocupación activa polo que
aqui pasa", explica .
Para Xosé Estévez, non é comparábel o nacionalismo_político
nos dous· paises por tratarse de
situacións diferentes. "Aqui, o
nacionalismo englóbase no BNG
que, en Euskadi, estaría a medio
· camiño entre Herri Batasuna e
Eusko· Alkartasuna. Dos primeiros, diferénciase básicamente
en que o" Bloque xa descartou
hai tempo a loita armada e un
se et o r de H B non, e de E A,
afástao o estar máis á esquerda.
Despois, aos emigrantes inflúelles vivir nun país governado .por
un partido nacionalista ainda
que o PNV sexa 1,m partido conservador", di. Xosé Estévez outo.rga iQ1pGrt,áncia_~ segund¡:i ~e-

O catedrático de História Moderna analisa a loita pola 0efensa
da idE:mtidade galega. "Sociolóxicamente, a diferéncia e a identidq,de estan enraizadas nos galegos máis que en nengun outro
pavo. Pero existe un desaxuste
entre esta realidad e e o voto político, tendéncia que vai variando
poucó a pouco. Xa non valen os
tópicos: nen os galegos votamos
todos aos caciques, nen os bascos· son uns cabezóns que defenden o uso das armas ante to~q", 9onta. +..
,. . . . _
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dinamización. As distintas sociedades comezaron a funcionar,
. tentando xogar un papel protagonista dentro da sociedade basca.
-A implicación dos políticos bascas
no recoñecemento da emigración
galega e a participación dos galegas na vida social e política de
Euskadi foron pasos importantes .
Moitos que marcharon volveron
pero hai xa dez anos que non se
dá un retorno fácil. A situación .
económica non invita agora ás
aventuras e só os que xa se xubilaron permítense riscos. "Para un
carpinteiro coma min, as causas
están difíciles na Galiza. Ali traballo unhas horas determinadas ao
dia e xa está, teño a clientela fixa.
En Melide, teria que empezar ou. tra vez e xa non son novo", con ta
Leóncio Loureiro.
Os emigrantes tamén tiveron que
~prender a convivir co conflito político de Euskadi e admíteno sen
-alarma. Os maiores son reservados na sua análise política e alguns -recoñecen que non se implican na do País Basca, que eles
seguen votando na Galiza e que
deixan a actividade para os seus
lillos, xa bascas. Nengun está de
acordo coa imaxe distorsionada
que se oferece do conflito. "A min
xa me leva tocado fuxir ou ter que
agacharme debaixo dun coche en·
médio da rua, cando hai algunha
carga policial pero ali, mália todo,
síntome. tranquilo. En Melide, todo o mundo nos coñece, sabe
quen somos e non hai desconfianzas", di Leóncio.

As sociedades,
ponto de intercámbio
Moitas son as sociedades gategas que os emigrantes constituiron por todo o Pais Basco. Para
eles, é un xeito de non perder
contacto co sua terra pero non se
quedan só nese labor. As casas
galegas están moi arraigadas en
Euskadi e funcionan como portas
abertas para ambas culturas . Os
xogadores das equipas de futbol
áas casas galegas acostuman a
ser bascas mentres que os integrantes dos grupos de baile galega son tillos de sócios. A socieda- de galega de Bar~kaldo ven de
cumprir o vintecinco aniversário.
"Estamos tentando levantala porque ao anterior presidente fóiselle
un pouco a man e arruinouna",
canta Leónciq Loureiro.
Xesus Bastida síntese orgulloso
da dinamización da cultura galega dentro de Euskadi e conta como deron a cóñecer aos intelectuais galeguistas centro da comunidade de emigrantes. En Euskadi , hai trece centros galegas e
duas asociacións culturais , "Rosalia de Castro" e "Daniel Castelao". Lembra que as sociedades
galegas non funcionaban moi ben
xa que só eran lugares de folclore
e de reunión para xogar ás car. tas. A chegada de xente máis nova e o crecemento do número de
emigrantes e aR suas famílias
serviu para reorganizalas. Neste
intre, hai en Euskadi, máis de sesenta mil galegas.•
·

A

idéntidade está
máis enraizada nos
galegas que· noutros
·povos_.
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Croácia rearmouse e organizou o exército co ·Gonsentimento internacional

A rápida caída _d a Kraiina amosa un pacto de fondo de
para O reparto territorial
, • C. MÉIXOME-X. RIOS-L PELUTERO

Agosto era o mes que
agardaban,
silandeiramente, os
croatas para dar un golpe
de man e controlar
militarmente, nunha fugaz .
e enérxica intervención de
36 horas, Knin, a capitaJ
da República Sérbia de
.Krajina. Croácia completa
asi a operación iniciada o
2 de Maio, na que
dominou Eslavónia
Ocidental, tamén de
maioria sérbia. Con esta
ofensiva, o governo de
Zagreb·controla as suas
fronteiras recoñecidas
pala comunidade
internacional e pode
reabrir o camiño de ferro
Zagreb-Knin-Split e o
oleoducto de conexión
coa Costa Dálmata. Os
croatas xa non terán que
negociar o Plano Z-4 da
ONU que incluia á Krajina
na Croácia, mais con
autonomia política,
bandeira e moeda própria.
Os bosniacos lanzaran en Febreiro a ofensiva para romper o
cerco serbo-bosniaco sobre
Bihac, enclave ao noroeste de
Bósnia, vital para as comunicacións con Bósnia e a Costa Dálmata. Marzo foilles propício para lanzar as tropas sobre os
arredores de Tuzla tentar rachar o abafante cerco militar a
Saraievo.

e

Os serbo-bosniacos agardarian
até meiados de Xullo para despregar o exército e .despexar de
musulmáns as cidades de Srebrenica e Zepa, na área leste de
Bósnia, e concentrar lego as tropas do xeneral Mladic nos cercos a Gorazde e Bihac.
En cinco anos de conflito, as
armas sobardaron e desbarataron teimudamente os acordes
políticos. Os movementos militares tácticos deben ser concretos, rápidos e facerse antes
de que o· manto do inverno inmobilice aos exércitos. Os territórios gañados agora reforzarán as posicións nunhas futuras
negociacións.
'-·

A Unión Europea e
a ONU fracasaron
estrepitqsame nte.
Nen conxelaron o
conli_
to nen ·
conseguiron a paz.

As tropas croatas actuaron sen piedade, na operación de "limpeza étnica" máis cruel, mesmo bombardeando as columnas de refuxiados.

as vantaxes do levantemento
parcial das sancións ecónomicas, semella preferir que os peO cenário actual pouco ten que
ver con aquel ·verán do 91 no
óns se movan libremente nunha
partida bastante estabilizada. A
que Milosevic amparou baixo o
non ser que Tudjman, o outro
rei do macabro taboleiro, encete
unha gran ofensiva que poida
pór en perigo a superioridade
sérbia , Milosevic deixará caer
unha raíña (Krajina) agachando
obxectivos máis trascendentais.
Mentres, farase o cego ante a
permeábel fronteira, pota que
futuro medido en volume de terror e sangue; nen
Catro parecen ser os posibeis camiños que tome
a guerra dos Balcáns:
moito menos lexitimar unha intervención militar incircula axuda económica e militar para os serbo-bosniacos, liternacional que só enquistaria o conflito.
A extensión controlada que remate coa desapaderados por Karadzic, o monteNon se pode deixar de sinalar a nasa incomprennegrino que el apadriñara, que
rición' de Bósnia, engolida por Sérbia e Croácia.
sión pota apatia de sectores do nacionalismo ·gale- · controlan o 70% do território de
Bósnia. Distanciado do seu
·A expansión incontrolada coa volta ao conflito
go ante a vulneración militar pdr parte de 'Sérbia
mentor, nos últimos meses, Kado dereito de autodetermide Belgrado, que poderia
nación e a falla de interese
radzic prefiriu estreitar lazos co
arrastrar á Balcanización
total da guerra. O Kosovo
polo fomento do debate, e dirixente da Krajina Milán Martic, mesmo decidindo a unificae Macedónia figuran entre
- - - - - - - - - - - - - - a articulación da solidarieción política. Ambos os dous tedade de Galiza e os galeas apetencias albanesas,
gos coas vítimas do confliñen calificado a Milosevic de
gregas e búlgaras.
to. Moito máis cando no
traidor.
A conxelación do conflito
actual panorama político
no outono, á espera de noA destitución do carismático xeespañol cobran forza posneral Ratko Mladic, como xefe
vas ofensivas na primavera.
turas centralistas sememilitar das forzas serbo-bosniallantes -salvadas as disA negociación entre a·s
tancias- ás defendidas
cas, evidéncia graves loitas inpartes, que convencidas
polos líderes sérbios.
testinas. Mladic dispón de mida estabilidade das posillar comunicación con Belgrado
e Zagr-e b e prefire enfriar o
A conflagración balcánica
cións actuais, anguriadas
ONU'.
serveu ao nacionalismo
combate, non inte-rvindo na
pota crise económica, divididas internamente e preespañol para acuñar .ter- · Krajina, a cámbio de que os
sionadás pola comunidade
mos como: avispeiro, descroatas paralisen o avance · en
internacional, opten entón por esta via.
membración, holocausto, fragmentación ... que foBósnia.
ron lanzados coma dardos sobre os nacionalisSó uoha opción negociada, baseada no nianteni- · mos e os seus supostos perigos, cando pola conNos catro anos de paz, namenmento de Bósnia e na convivéncia multicultural,
tra estamos ante un exemplo de asimilación polítres todos os Olios espreitaban a
Sérbia, Croácia rearmou, reor- ·
deberia ser amparada pota ONU. Tampouco debe
tica e cultural dende -o centralismo e o poder, perganizou e financiou o seu exér..:
feitamente exportábel. Hoxe é Belgrado e Zaavalar d levantamento do embargo de armas, que
cito. O Governo de Zagreb en- ·
. implicaria a saida inmediata dos cascos azuis e un
greb, mañá ... +

Cámbios desde o 1991

paraugas da forza aérea, do
ainda Exército Federal lugoslavo, o avance serbocroata, até a
proclamación da República Sér·bia da Krajina (RSK).

Hoxendia constátase un fraccionamento na coesión das forzas
sérbias. Milosevic atrapado pola
crise económica, estreitamente
vixiado e comezando a saborear

A NEGOCIACIÓN
ÚNICO CAMIÑO CON GARANTIAS
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'Só unha opción
negociada, baseada no
mantenimento de Bósnia
e na convivéncia
multicultural, debería ser
ámparada pola

,1
1
1
1
1
L•

Nº686-10DE~::T~~~ 19

GALIZA EMUNDO

------'-----------'-------1-c--------------

lo de Milosevic e Tudiman
'Alemaña e-Norteamérica
nos Balcáns

O Governo de

Sean Gervasi, profesor do Instituto de Estudos Políticos de
Belgrado, aborda nunha entrevista publicada en EL VIEJO ToPO, o
papel dos Estados occidentais na guerra balcánica. "Os
norteamericanos·tiveran máis influéncia na preparación e
planificación da guerra, mentres o alemáns desempeñaron un
papel máis executivo. A competéncia entre eles é a morte ..ainda
que agachada. Os alemáns está no Norte; no Sul, os
norteamericanos. Croá~ia fora armada por Alemaña; Áustria
meteu despois armas de Alemaña do Leste. Inicialmente, os
musulmáns de Bósnia, a traveso do Partido de Acción
Democrática (SDA), de ltzebegovic, recibiron armas do ministério
do Interior iugoslavo. Nos anos 93 e 94, Estados Unidos, ,Turquía e·
Irán levaron armamento á Bósnia, a pral de ltzebegovic. E Arábia
Seudi a que paga boa parte destas armas. O apoio USA a
ltzebegovic procura o enorme mercado dos paises islámicos e a
mellara da relacións cos paises árabes, despois da masacre do
lrak". Gervasi prevé o trebón da.Krajina: "Croácia quer atacar aos
sérbios e reducir as forzas da FORPRONU. Os croatas coidan que
poden gañar se lugoslávia (Sérbia e Montenegro) entra na guerra.
Croatas e musulmáns, apoiados por norteamericanos e alemáns
coidan que poden cambiar a marcha da guerra por via militar".•

Zagreb
endexamais
renunciou á idea
da Gran Croácia,
antagónica da
Gran Sérbia.

Pragmatismo para Euskadi

Franjo Tudjman, presidente de Croácia.

dexamais renunciou á idea da
Gran Croácia, antagónica da
Gran Sérbia.
Na espesa brétema na que se
moven os pactos entre inimigos,
cada vez cobra máis forza a posibilidade dun acordo segredo
ou tácito, entre Tudjman e Milosevic, para simplificar o mapa.
En base a el, Croácia non interviria na caida dos enclaves musulmán s ao leste de Bósnia ,
Belgrado permanecería inmóbil
ante a caida da Krajina e conservaria a Eslavónia oriental , integrada economicamente na nova lugoslávia.

Un reseso conflito
Na víspera do estoupido do
conflito, Outubro de 1990, Eslovénia, Croácia, Bósnia e Macedónia, temerosas ante o centralismo expansivo sérbio , propu xeron a transformación do Estad o Federal lugoslavo nunha
Confederación de Estados Li bres e lndependentes. Sérbia,
co apoio da fidel Montenegro,
amparada nun exército federal
que controlaba, rexeitou a proposta de disolución pacífica.
Radicalizadas as desconfianzas, as repúblicas receosas proclaman a independéncia en de-

mocráticos referendos. Sérbia
impide a sua autodeterminación,
abalánzase pola senda da escalada belicista coa anuéncia da
comunidade internacional, que
na Carta de París declarárase
partidária de non recoñecer
nengun novo estado. Así llo fan
saber a Eslovénia e Croácia, robustecendo as posicións centralistas sérbias.
No interior de Sérbia, os governantes deixaron a pegada da intrasixéncia, constatábel na anulación da autonomía de Kosovo
en 1990 ou no decreto do estado de excepción de 1991 . A privación dos elementais dereitos
democráticos que padecen os
albaneses (82% dos habitantes
de Kosovo) , repítase no caso da
minoría húngara da Voivodina.

Babeo os fios das poténcias?
As grandes poténcias xogan un
papel secundário , contraditório,
e, as máis das veces , para consumo interno. Só Alemaña ten
sido coerente no recoñecemento e apoio a Eslovénia e Croácia, asegurádose un área de influéncia económica que xa controlaba.

metida no apoio aos irmáns .ortodoxos· de Sérbia, non tivo unha posición nen uniforme nen
contundente. EEOU, tamén tradicional aliado Sérbio, raiou ás
veces a extravagáncia para pasar logo a un paulatino distanciamento do cenário combinando o interese polo eixo AlbaniaMacedónia coa aproximación ás
teses bosniacas, a fin de buscar
unha suavización das tensións
co mundo musulmán.

J. lbarzábal propón no diário EGIN un acorde de pacific~ción para
Euskadi. "Xa que fracasaron no seu propósito de reter ao País
Basca pola forza, deben ser pragmáticos. Considerar o direito á
auto-determinación unha oesgrácia, é quedar na códia do
problema. Incluso podo comprender que quixesen retemos contra
a nosa vontade, pero iso xa non funciona. Contemplemos outras
posibilidades, civilizadas e léxicas entre paises viciños con !.azos
culturais e históricos abando. Por exemplo, a Confederación de
Estados Soberanos, ou unha determinada estrutura de integración
económica. Ternos hoxe ben de exemplos. Lembremos a Unión
Económica e Monetária entre Luxemburgo e Bélxica (a moeda
luxemburguesa é o franco belga), mentres conserva Luxemburgo
.as suas características de Estado Sobe.rano pleno. A recente
segregación pacífica da ~epública Checa e Eslováquia, que
·manteñen unha estreita integración económica entre ambos". O
autor do artigo aprécia unha certa inflexión na superioridade coa
que talan do País Basca algunhas tertúlias da rádio. "Esta inflexión
non é por razóns éticas senón porque compraban que as
consecuéncias da loita chéganlles máis e máis cerca. Como van
solucionar o do GAL? Acaso con outro GAL? Ou á chilena?"•

Máis dramático áinda que todo
isto é o papel xogado pola
Unión Europea e a ONU. Fracasaron estrepitosamente. Nen
conxelaron o conlito nen consegu iron a Paz. Propuxeron ma ~
pas de partición de Bósnia que ·
consolidarian as posicións tomadas palas armas, reforzando
os rexímenes autoritários de Zagreb e Belgrado. Foron incoHrentes na defensa das zonas de
seguridade, deixaron caer unhas e defenderon outras. Mal
precedente están a sentar para
a lexión de estados multiétnicos
e multinacionais, ·se consinten a
resolución dos conflitos pola via
da forza.•
C ARLOS MÉD<OME, Xuuo Rios e L1 Nd

son membros do IGADI e
autores do libro O Conflito dos Balcáns.
P ELLITERO

Rúsia, historicamente compro-
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Señardade. de Tito·
A contenda na ex-lugoslávia
non teria principiado, de non
·confluir certos factores internos
determinantes.
En 19_89 lugoslávia sofria unha.
crise económica galloupante. A
débeda externa situábase arredor dos 20.000 imillóns de dólares, a inflación anual era do
2.665%, o nível de vida precipitábase no abismo ... Estes indicadores, resultado da brutal terápia de choque, pola que
apostaron .as autoridades de
Belgrado, coa benzón do FMI,
na transición cara o capitalismo, desatou o pánica entre os
dirixentes das repúblicas que,
_1
nunha auténtica loita económi: Antes do 91 a figura de Tito era ga- . ca dictaron .medidas defensi: rantía de unidade.
vas que desafiaban as directri-

ces federais.

SELQUK/LE MONDE DIPLOMATIOUE

No campo ideolóxico, arrepia
comprobar como o pensamento da intelectualidade sérbia,
expresado na Declaración da
Académia das Ciencias (1989),
xustifica, ao igual que na década dos-30 e 40, a preponderáncia política e cultural de
Sérbia ou a limpeza étnica.

·Os expertos de Chirac

a

O espírito federal da lugoslávia
do 45, reforzado no 74, xa era
papel mallado. Bótanse en falla
políticos da talla do croata Tito,
·quen tivo a habilenza de dar
carta legal á República de Bósnia, para facilitar a convivéncia
pacífica e coutar as ambicións .
expansionistas d.e Croácia e
Sérbia. •
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"Estamos abalados -escrebe lgnácio Ramonet no LE MONDE
no intre da conmemoración do cincuenta
aniversário da destrución de Hiroxima e Nagasaki (300.000
persoas arrasadas en segundos), o presidente_francés autoriza a
reanudación das probas nucleares na Polinésia. Despois dunha
campaña eleitoral na que Chirac denunciara o pensamento único,
e a tecnocrácia, o Presidente di que tomou decisión despois de
consultar aos expertos civis e militares. De que expertos está a
talar? Da Dirección· do Armamento Militar e do Comisariado da
Enerxia Atómica, un verdadeiro Estado dentro do Estado que a
salvo de todo control democrático, concibe e produce cabezas
nucleares. Ainda máis: todo confirma que coa experiéncia do
láser Phebus e o do Super-Láser do programa Palen, as probas
de laboratório poden cobrer até o 2010. No canto de producir
plutónio, Franza poderia ser máis grande e conforme á sua
tradición se favorecese a proibición definitiva do armamento
nuclear. Por·que o que se puido lograr coas armas químicas e
bacteriolóxicas
non se pode .dar nas armas nucleares?."•
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Ese terrível medo a que a reivindicazón da nosa soberanía nacional mediante as armas roubara o ben máis prezado do nacionalismo eleitoralista, foi sempre .
unha constante na história recente da Galiza. Perfeitamente
lexítimo é ,que o Bloque critique
e se afaste da violéncia revolucionária, mais de aí a escurecer
e desprestixiar as intencións dos
que a levan a cabo hai uri logo
treito. Que se chegue a pensar
que o uso das armas no camiño
da liverazón nacional é un xeito
de desprestixizazón do nacionalismo de masas é caer na crítica
máis gratuita a tocio aquel movemento que non acepta a democrácia burguesa como marco de
loita popular.•
·

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Alguén saberia
explicarnos onde
queda iso da UE?
"Moi lonxe -di Antón
Reixa· : é como se ·
un xordomudo fixese
ace nos a un cegomanoto e este
transmitise a
Ortigueira en
mensaxe a un
>castelán · ·
terceiro para que llo
Co gallo da. nova edición de
traducise á lingua
Festiv.al do Mundo Celta da
oral. Ca11do os
Santa Marta Ortigueira os poderes públicos galgos teñen amo-.
inter·eses dos galegos sada
máis unha vez o desprezo
chegan ás presuntas . que a meirande parte deles srnte cara o idioma galego. Asi, a
mesas de
publicidade
para esta nonegociación (se é que va
xeira do
Festival de
as hai), xa deran
Ortigueira estantas voltas ... "
tá redactada Apublicidade
exclusivamen- para esta nova
te en castelán, rachando xeira do Festival
o costume, de Ortigueira
Reixa interpreta está
nas anteriores
edicións, de estaba redactada'
' conversa en Morse
faceta en ga- exclusivamente
.con Bruxelas: "Os
lego. Publicidade
que, en castelán,
acordos da U E
ademais, ven rachando o
obrigan aos galegas a asinada pela
Xunta de Gali- costume.das
prescindiren -das
cia, o conce!lo anteriores
de Ortigueira . edicio'ns.
vacas e dos barcos.
e a Deputación de A CoLago virán ,
ruña, institu- .
economistas a
cións todas
contemplar o milagre, etas que teñen por abriga empregaren o galega nas suas ree a ver de que
lacións cos cidadáns e cidadás
deste país.
vivemos. A Unión non
Velaí, xa que lego, unha nova
val nen para que
aldraxe cara o noso idioma coentre todos evitemos
metida pelas insti.tucións que
deberian
defendelo e promocioas probas nucleares
nalo.
de Chirac".

Franza exporta a
bomba ás antípodas
porque Chirac preside
unha casa
metrópolitana e outra
colonial, ainda. Ten
os Departamentos de
Ultramar (Guaiana,
Guadalupe, Martinica
e Reunión) e os
_Territórios de
Ultramar (Nova
Caledónia, Wallin e
Futun?1 P9_linési~: e

'

Perante isto o único que nos
queda é protestar do xeito máis
enér;xico posíbel. . Pídovos a todas as persoas preocupadas
polo futuro do galega e amantes da música "folk", que enviedes as vosas cartas de protesta
polo emprego do castelán na
propaganda do Festival ao Gonce/Jo de Ortiguerra Wrnza de
Isabel 11, 15330 Ortigueira. A
Coruña); á Dirección Xeral de ·
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MURAIS ARTÍSTICOS
fNAZULfXO
Veiga de Abaixo, 4
36600 - Vllagarcfa de Arousa
Pontevedra

ANrON
(Luou, TEO)

Cultura da Xunta de Galicia
(Conselleria de Cultura, San
Gaetano sin. 15704 Compostela) e á Deputación de A Coruña
(Avda. Alférez Provisional s/n,
15006 A Coruña).+
FERNANDO PERElRA
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A Nasa Terra e o
independentismo
galego
ANT ven demostrando ao longo
do tempo unha apreciável considerazón á liverdade de expre-·
sión dos leitores que nesta seccion se deciden a escrever, convertida xa en taró .habitual de interesantes debates e lugar no
que se verten mesmo .opinións
en contra dalguns aspeitos do
semanário. Mais coma vexo que
nalguns casos ANT se mostra
"subxectiva en exceso" e carente de rigor, decido-me a escrever esta carta.
·
Nun número recente ; e nesta
mesma sección, publicaba-se
un artigo das JUGA ("Puntualiza~oes sobre os presos do
EGPGC"), no que os firmantes
aclaravan pontos sobre o grupo.
armado que este periódico trata va cunha despreocupazón
que o levava a unha auténtica
falta de rigor informativo. Nomeo tal artigo por -parecer-me
mostra clara do que pretendo
falar, así como por coriter unha
frase definitória da miña opinión: "A vossa atitude ·e condenável. Equivocades-vos outra
v~z de inimigos".

A ninguén se lle escapa que o
independentismo galego, tras a
desaparizón, desarticulazón, ou
inatividade do EG, é un movimento meramente testemuñal
cun reducidísimo apoio popular.
De todos xeitos é inxustificável
que este semanário faga un tra-

PROXECTO E REALIZACIÓN DE:
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MURAIS
GRES
AZULEXOS DE OfSEÑO ANTIGO
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FACHADAS DECORADAS
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tamento tan claramente partidista do Día da Pátria (N .º 684).
Por ser o BNG a formazón nacionalista "con máis futuro" (retiro-me dentro dos lindeiros eleitoralistas) e o seu acto do día
25 o máis concorrido , non é
xustificável colaborar na silenzazón informativa exercida sobre a Assambleia da Mocidade
Independentista. Semella que
para · ANT a cerimónia oficial,
exemplificazón do españolismo
máis reacionário, con Fraga e
Daría Villanueva á frente , merece unha páxina, frente ao case
caricaturesco
curruncho
·adicado
a
AM 1. Non está
tan mal diante Aninguén se lle
do baleiro informativo que . escapa que o
a prensa es- independentispañola na Galiza ("La Voz", mo galego, tras
"E 1 ,( o e 0 - adesaparizón,
rreo ... ) exer. . 'dad
ceu sobre o OU mattVI
col~ctivo xu- do EG é un
vernl.
'

e

movemento cun

Máis non re- reducidísimo
mata crí o inmerecido tra- apoio popular.
to ao inde- De todos xeltos
pendentismo.
Neste mesmo é inxusttticável
número, na que este
nova adicada
ao atentado semanário faga
de A Coruña
un tratamento
("Petardo de
xóvenes inde- partidista do Día
p ende n ti s da Pátria.
tas") pode-ser
ler: "Tamén
se pensa que
esta estratéxia (a da axitazón nas rúas) pode ser usada
para desprestixiar o nacionalismo ante as próximas eleicións
xerais". Se a loita armada, guerrilla urbana ou como se lle
queira chamar, pode roubar-lle
votos ao BNG é unha questión
que creo non pensan os que a
practican.

Que dinamiten a
estatua a Rosalla
Quixera facer unha chamada de
atención diante da incomprensión da actual sociedade galega
cara a arte contemporánea , e
de paso pedir que se dinamite
(ou traslade) o recén inaugurado monumento a Resalla de
Castro, sita en Vigo, na rua do
mesmo nome.
Con que critérios ten que obrar
un xestor dos bens culturais e
artísticos dunha cidade? Ten
que promover obras de arte que
gusten ás masas? Obras de ca1idade? Digo isto así por que
creo que estes dous tipos son
excluintes na imensa maioria
dos casos no referente ás artes
plásticas en Galiza. Por fortuna,
hoxe ternos moi boNs monumentos públicos nas vilas galegas, isto creo que é síntoma de
que alnda queda un chisco de
esperanza na independéncia e
bon critério dos xestores das artes e cultura. Cando se cede
aos gastos das masas os resultados soen ser decepcionantes
(é o caso do Michelín de Botero
na Coruña). As artes plásticas
non son comprendidas pelas
masas.
Desde que en 1925 Ortega y
Gasset denunciara este feíto,
pouco ten cambiado a situación,
polo menos no Estado español
e na Galiza. Acúsase desta falta
de conexión aos artistas, que
son tildados de "estrafalários";
eu, que me adico a estudar a
história da arte, estou ben contento de que sexan tan estrafalários como no seu día o foron
El Greco, Van Gogh, Picasso ou
Stravinski, e sigan praticando
linguaxes que as masas nen
comprenden nen se molestan
en co·mprender. O perigo desta
falta de coñecimento é a falta de
tacto e o analfabetismo dos que
encarregan obras de arte aparentemente contemporáneas.
Todo vale, · total, é arte contemporánea e non a entanden nen
·os artistas mesmos! A cousa
non é. así. O feíto de a maioria
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dos cidadáns non entenderen as
novas linguaxes non dá carta
branca aos que encarregan monumentos públicos para pór calquer cousa nas prazas das nosas vilas.
·
Vaia por diante o meu profundo
respeito polo escultor, que traballa e cria, cousa que non facemos nós, os que estudamos
e investigamos sobre arte. O
que pasa é que o monumento
non é bon e non debería estar
onde está; os máximos responsábeis deste desatino· son quen
elexiron a obra e mandaron colocala ali.
Por que é má a estátua? Porque esa que está ali non é Rosalia de Castro. Non sei
se o escultor
teria lido algo
da poetisa .
No
monu- Esa que está ali
mento vese
non éRosalia de
brancura,
candidez, . Castro.
apacibilidade,
sosego, amor
maternal da
matrona dunhas figuras pracenteiras . Son
os seus volumes redondos ,
amábeis , equilibrados ... Onde
está ese espírito tráxico , por.
veces melancólico , da autora
de "Negra Sombra"? Onde os
chamados á revolta dos labregos , incitación a que callan o
fouciño e tomen a xustiza pola
man; esas amargas lembranzas de filias que se foron deste
mundo antes de tempo? Rosalia non é esa que está ali. Rosal ia non se pode pasar á pedra nun granito branca, tallado
con esmero, con harmonias de
volumes tranquilos e rechonchos. Onde está o amargor que
a consumia? Ou é que nos
queren facer tragar coa imaxe
da cantora de rapaciñas que
bailan nas festas?

leran os exercícios limitáron.se a
abrir os sobres e darllos ao tribunal segundo os ian cha.mando
sen ler absolutamente nada, só
. ~res opositores realizaron o acto
tal como se Hes pedira.

VENCEDORES E VENCIDOS
NANINA SANTOS

Evidentemente toda persoa
que ali se atopase non tivo opción . de saber que tiñan escrito, se había algo, e, loxicamente pensamos que ou non
tiñan nada escrito ou estaba
Hoxe en dia o Xapón consideira que hai motivos ahondo para tan mal que non merecia a pereflexionar sobre a sua própria história. Alemania tivo que en- . na lelo, de· todos modos, es.es
·toar o mea cutpa ·ao seu debido tempo . .As duas poténcias pa- exames deberían ser dadós
por nulos pois era un acto cogaron, e cara, a sua ousadia.
·
mo xa dixemos público. PodeFranza, non obstante, Grande Bretaña_ou os EEUU non están ri a cambiarlle exame algun
precisadas de pedir desculpas a ninguén, nen de reflexionar,· membro do tribunal por intere:se? Preferimos pensar que
nen de revisar os seus feítos nen as sua~ responsabilidades an- non foi asi e crer na xustiza
tes, durante e despois da guerra. Nen sequer as. duas bombas pois non tem.os probas.
/

50 anos do remate da segunda grande guerra non mundial, porén case que 50 anos do fin dun episódio que deixa aos países "civilizados" á altura da sua civilización.

atómicas que os EEUU cuspiron sobre Hiroxima e Nagasáqui.
Total a xente que rriorreu no momento, todo o que se destruiu,
os efeitos dramáticos da bomba ao longo de anos e anos só fixeron mella en perdedor~s e vencidos. Portanto non hai razón
para pedir perdón.
O piloto Paul W. Tibbets, quen deu a orde de lanzar a primeira bomba sobre Hiroxima o 6 de Agósto de 1945, tampouco
se sentiu afectado. Non así a sua muller, Lucy, que decidiu divorciarse.+

r----------------------,
F.E DE ERROS
Na páxina terceira do número anterior, na reportaxe sobre a nova Lei de Caixas de
Aforres, incluiase un erro no
titular. Onde dicia "Máis. de
3 .500 millóns en activos" ,
debia dicer ''Máis de 3,5 billóns en activos".•
pequena crítica ao sistema baseándonos en feítos acontecidos durante as oposicións que
se celebraron nestas pasad~s
semanas.

A Aldea Global

Mentrés tanto, o tribunal nº 1 di
explicitamente que toda persoa
que non lea o seu exame considérase que renúncia a que este
lle sexa lido polo tribunal.
A surpresa xurde cando o 13 de
Xullo ás 21 horas o tribunal nº 2
de Física e Química ·'expón na
lista de aprobados seis opositores (os números 296, 29(, 303,
308, 310 e 314) que rion leron o
seu exame o dia 3 de Xullo ás
10 horas.

1
1
1
1

Dirixímonos á Conselleria de
Educación e talamos co Sr. Ca1
nosa que nos di que os tribu~
1
1 -nars teñen absoluta soberanía e
..1 que poden cambiar de critério
mesmo durante a oposición, é dicer,
que
os primeiApart. 1.371 36200 Vigo
ros 25 oposiou através do Fax:
tores poden AConselleria de
(986) 22 31 01
ser xulgados
L---------------------7~
dunha forma Educación di
e -o resto dou- que os tribunais
pública non sendo que o tributra non correnal decida outra cousa. Asi na
o teñen absoluta ·
mañá do Luns 3 de Xullo ás 1O xí ndo 11 e
exercíci0 se soberania eque
horas atopábanse no l.F.P. de
non o leron.
Someso (A Coruña) 24 dos 25
poden cambiar
opositores convocados polo triConsidera- decritério
bunal nº 2, todos eles entraron
mos .que áinna aula e o tribunal comunicouda que a Xun- mesmo durante
lles que tiñan que ler os resultata
permita
· ·'
dos ou ben escrebelos na pizaesa plena so- aoposicion
rra facendo, se cumpria, unha
pequena pontualización -sobre
berania debe
haber uns crios problemas.
térios ·que se
,
deben estabelecer ao comezo
De súpeto, os opositores sen ter
da oposición e ambos os tribuen canta que era un acto público
nais deben unificar os critérios
e que o tribunal dixera que se
está aberta ás vasas
colaboracións, informacións
e opinións. Os textos non
deben exceder as 45 liñas .
Envios a:
A ALDEA GLOBAL
ANOSA TERRA

O autor optou polos volumes
Despois de se efectuar o pricompactos, rotundos e significameiro exercícjo da mesma en
tivos , como fixera Picasso nas
duas fases, Venres 30 de Xuño
suas pinturas de mulleres na
e Sábado 1 de Xullo, foron conpraia nos anos 1919-1921 ; imavocados cincuenta opositores
xes do pracenteiro, de maternipor cada tribunal distribuídos en
dades enchidas dun espírito
equilibrado e mediterráneo; op- .duas sesións de mañá e tarde
para ler o seu exame. Segundo
tou polos volumes que aluden á
estatuária das outras civilizao ponto (7 .9) da convocatória,
os exames que se fagan por escións, as non occidentais: aztecrito deberán lerse en sesión
cas, mesopotámicos, .E xipto,
Grécia arcaica, China ... , esculr-----------------------------------------------------------~-~-------------,
turas de grande forza espiritual
Relatan os sobreviventes que
Non pode explicarse como une emotiva que influiron na priprimeiro
foi un explosión briha
acción
bélica
que
respondemeira etapa de Henry Moore,
llante e cegadora, lago veu
se a· unha necesidade militar ...
quen visitou con frecúencia as
un calor sufocante e finalEn realidade
Foi nesta vila xaponesa onde
coleccións do British Museum
foi a resposmente· unha. onda expansiva
se tirou a primeira bomba atódesde 1928 en busca desa puestremecedora e veloz. fy'loimica.
Tiña
400.000
habitantes
ta á declara- Ogovernador .
reza, sinceridade e forza espirición de guetos foron morrendo cos anos
e quedou desfeita nun ~0%, o
, tual dos pavos e culturas "primipala radiación, as queimadu6 de Agosto de 1945. As 8, 15
rra dos so- da Polinésia
tivas". Hai algo desa forza no .
ras e as mutacións xenétihoras o superbombardeiro . viáticos aos
monumento a Rosalia? Creo
francesa
cas,
etc.
xaponeses
...
Enola
Gay
deixaba
cair
a
morque a escultura: en cuestión é
Un acto cal- báñase
tífera e devastadora arma que
unha má interpretación (baleira
Hox~ eñ dia, Franza dun moculado para
produciu 130.000 vítimas das
de contido) das obras macizas
do unilateral pretende reiniciar
amedoñar á diariamente
que 80.000 morreron instantae contundentes do primeiro
probas nucleares no atolón de
URSS e así nas augas do
neamente.
Henry Moore (de fins dos anos
Mururoa, esquecendo aos
iniciar a gue20 e primeira metade dos 30),
arquipélago, ao . grupos ·ecoloxistas e-pacifistas
Fagamos
un
pouco
de
história:
rra
fria.
E,
o
cunha serpe que, por certo, non
e dúcias-de miles de cidadáns
A bomba fara ensaiada con anmáis impor- xeito coma
se sabe a conto de que está
polo
mundo e aos países do
telación
no
Álamo
Gordo
(Novo
tan
te:
o
coali). Onde está Rosalia?+
área.
·
México-USA), _de forma experiñ e cimento nunha ocasión
mental no 16 de Xullo de 1945.
dos efeitos fixera o señor
A.F.
E para colmo dos colmos, o
Foi a equipa de Enrice Fermi a
mortíferos e
(VIGO)
governador da Polinésia franque estabeleceu unha maneira
devastado- Fraga lribarne
cesa báñase diariamente nas
de controlar a reacción atómica
res nas cida- no caso
augas transpar~ntes do arqui- ·
en cadea que resultou ao bomdes habitapélago, facéndonos ver a. aubardear con neutróns os atódas e nos Palomares.
séncia de contaminación ao
mos de uránio que foron usaseus moraxeito ·coma nunha ocasión fixedos nas primeiras bombas atódores. Consra o señor Fraga lribarne no
micas. Colaboraron no proxec- ·tituiu un crime atroz e desolacaso
Palomares.•
to
Manhattan,
o
plano
para
fadar,
comparábel
ao
holocausto
Senda opositores ao Carpo de
bricar ·a bomba aprobado polo
názi e debe ser recordado pala
Profesores de Secundária na
Presidente..Roosevelt. _ . . _
. Humanidade.
MAno REVERT~ ~sr.~z
especiali~ade de-~i;ísica .e Qu~- .
.
i
mica, quixeramos facer unha
--------------------------------~------------------------------------------~

Hiroxima

Oposicións en
sobre

as Terras· Austrais e
Antárticas, amais de
Saint Pierre e ·
Miquelon). Asi pode
. comportarse coma un
Estado nuclear,
pacifista, ecoloxista e

atomizado
simultáneamente.

Chirac supera ao rei
chasco do Escorial:
cando o sol se deita
nos se.us domínios,
encende O· nuctear.
Por se acaso, nas
antípodas.

"U-los galeguistas?",
pregunta Antón
Santamari na no
frontón dun artigomanifesto en A Trabe
- d~ Ouro, para
deseguida explicar:
"quedan poucos
galeguistas
independentes e os
que quedan están
presos do desánimo
cu.da .
desesperación".
Tradución: Mil millóns
do PP para o Centro
Ramón Piñeiro e aos
do ILG deixáronnos
sen paraug·as.

"Máis grave ainda
-acrecenta
Santamarina-: a
intelligentsia deixouse
comprar pala ,
política" . A que
intelligentsia se refire
o profesor~ Á do
fumador de paipa que
vive no faiado? E a
política? Será a do
PP por acaso?.

Aos do ILG
multiplícanselle a un
tempo os fumadores
de paipa e os
diccionários. O de
Isaac Alonso
Estravís, con 87 .000
. voc'es 'véndese coma .

.-
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pan bendito. O
tránsfuga da paipa
decretara que con
oito mil voces
abondaba.

.

Hai vintecinco anos,
un dos atractivos da
Festa··do Albariño de
Cambados era o.
xurado, dominado por
coñecidos escritores
galegas. Agora as
figuras son o xefe de
prensa dun banco
(Martin Ferra·nd) e un
profisional das
relacions públicas
(Joaquín Merino),
chegados de Madrid.
Arsénio xogaba fóra

de casa.

1

Cando se viran no
pais gaitas de tres·
roncos, percusión
escocesa e paso
militar? Por -facer
esta pergunta 1 a
, policia identificou en
Cambados a uns
perigosos gaiteiros
que protestaban
contra o estilo
Highlander da
banda da
Deputación de
Ourense. O
presidente da Xunta
tomou partido a ·
voces polos
bagpipers do
Barbaña: "Que
broma es esta?".

Ao Presidente, dentro
dos altos muros do
Parador de
Cambados,
tapában lle a
megafonia os
manifestantes de
extramuros. Os dos
ternos de alpaca do
circo presidencial
sudaban coma na do
fletán. •

••••••••••••••

dos ante a barbárie, tamén copara que todos os opositores
mo galegas, cidadáns dunha
se vexan afectados polas mespátria sen estado. Cando se di
mas condicións, xa que esta
irregularidade non só afecta a
que Europa nasce ou morre en
Saraievo, eso tamén vai conxente que "suspenda a proba,
porque nas listas de interinidanosco. Se Saraievo morra, se
des que se fagan terán diante
Bósnia morre, o que nos queda
é unha Europa pagada de si
xente que aprobou ou suspenmesma, unha Europa insolidáde u ás que se lle deberia ter
considerado r:iulo o exercício, é
ria que prefire mirar para outra
parte ante a inxustiza, pechar. dicer, terian un cero, senón que
se en si mesma, unha Europa
afecta tamén aos aprobados
ben para optar á interinidade · onde as minorias non teñen caou á praza.
bida, onde as nacións sen estado non teñen lugar.. Se SaraieDesexamos teñan en conta a vo morre morrerá tamén a Europa dos pavos, a Europa ·da
nosa protesta, e xa que a Xunta
(que estaba ao tanto do ocorrido
diversidade. Morrerá a nasa
e é a responsábel) non aceita a · Europa.
nosa reclamación e nos di que o
Qué necesitamos para sair defeíto de que os exames se lean
é para ti comprobares -que é o sa abúlia que parece ten prenteu exercício, cando nós eremos
dido en nós?, que caia a ené~ique é para que ti podas saber o . ma "zona ·protexida"?, que os
que fixeron os teus rivais e pomeios de comunicación nos
der comparar e ver a legalidade
agasallen con interminábeis rindo sistema, polo menos este
gleiras de refuxiados camiño a
nengures? necesitamos que
xornal nos apoie facendo pública esta notícia para, dunha vez
nos den máis cifras .de mortos?
Estou seguro que a moitos e
por todas, comezar a loitar conmoitas ·de nós non nos fai falta
tra a. inxustiza que provoca dita
soberania.+
máis, só pornos a andar, a pensar e a actuar. Ten chegado o
u.o. momento, máis vale tarde que
(SANTIAGO)
nunca, e estou seguro de que
cada un desde a sua casa non
• Ver o pto 5.9 apdo b) do D.O.G.
vai solucionar nada, pero xundo Venres 7 de Abril de 1995.
tándonos en algo podaremos
contribuir. Se estás diSP.OSto/a a
lanzarte á solidariedade co pavo bósnio eu propóñoche que
me escrebas para tentar de coorde nar a posta en marcha de
iniciativas de axuda: recollida e
envio de axuda humanitária, acNos últimos anos todos tivemos
cións de solidariedade ... O meu
oportunidade de aprender a xeenderezo é: l;mílio M. Martínez,
ografia de Bósnia através das
Rua Fernando 111, nº 6 5º D.
diversas frentes militares, cida15706 Santiago de Compostela
des asediadas, batallas e esca~
(A Coruña).+
ramuzas. Tamén tivemos oportunidade ·de decatarnos a onde
EMn:Jo MARTINEZ .
pode chegar a barbárie huma( COMPOSTELA)
n a, tamén en Europa, moito
máis parto que nunca nos últimos decénios. Aprendemos tamén o que significa a linguaxe
internacional da demogóxia, do
duplo raseiro, das médias ver.
. dades, das mentiras a voces.
Hoxe por hoxe Bósnia é un símPara comezar, a miña noraboa
bolo, no que convive a cobardía
a este semanário que aboia
e o heroismo,
nas augas que os outros meios
. onde conviven
non ousan navegar, por encevítimas e vertar unha sección que se lembra
dugos. E para
dos emigrantes, sen dúbida,
habemos ser moitos os agradeGal iza?, para
cidos.
os galegas e En Bósnia
galegas .. . que
. ,
é Bosnia?. En XOgamonos
Tentarei fuxir dos tópicos que
falan de di~sporas, de fame, de
tres anos de moito, non só
agresións as
. lonxanzas . e chamadas telúriiniciativas solicidadáns
cas, ainda que non os desboto,
dárias desde espantados,
xa que son a interpretación ora
o noso país
social ora romántica dunha reatañen brillado, taméncomo
lidade.
sobretodo, po- galegos, ·
ta sua ausériEu pertenzo a ese ''fato de tillos
cia. Parecería cidadáns dunha . pródigos", que un grande polítique nada do pátria sen
co naso -actual- chamou
que nos Baloriúndos, e que eu teimo en
cáns acontece estado_.
chamarlles/chamarnos galegas.
vai connosco.
Talvez estexaEu, xa non experimeritei a "avenmos moi ocu. tura americana", mais coñézoa
pados
por
un chisco, porque xentes do
buscar solucións aos moitos
meu sangue mergulláronse nemales que nos aqueixan, xa se
la. Son desta xeración á que lle
di que a solidariedade empeza
fixeron viver nun perto/lonxe da
por un mesmo e polos ,que teTerra Nai, nadas na "Cidade
rnos moi perta,· pero ... ten que
luz" -caso próprio- recriados
ser verdade que remate no
nalgunha cidade do Estado esmesmo sítio? Tan baldados nos
pañol -non galega- pero que
deixan os outros quefaceres
medraron no seo de famílias
que xa non ternos forzas ou gaque talaban dun "paraíso perdinas de mirar máis alá das nosas . do" e que nunca chegaron a fafronteiras, ou é que ainda ternos
cernos comprender quen, que
dúbidas sobre o que está a ou como foron "expulsados".
acontecer nas repúblicas da ex
Ainda hoxe, só entendemos a
lugoslávia?
face social do tema, a facer tópica-romántica durme nestes cuEn Bósnia xogámonos moito,
rrunchos oníricos que inzan as
non só como cidadáns espantaconciéncias .

Dende Galiza, con
Bósnia

O compromiso
dos emigrantes
..

como

Síntoma aldraxado cando escoito que os emigrantes non fixeron ren por esta Terra, ainda
·que sei que se pudo facer moito
fnáis, pero é que eu encarno a
reverberación do emigrante, o
que "regresou" ao lugar do que
nunca saiu, o berce da herdanza. Vedes? Caín no tópico.
Pero de todo isto irnos tirar unha
avantaxe, cando os galegos fa-.
lemos ou actuemos a prol
- donoso Pavo,
xa ninguén
poderá dicer Os
que o tacemos porque antigaleguistas
estamos pechados nun nunca poderán
mundo cativi- ponle ao no~o
ño, que non
ouvimos talar pensamento o
dese "maravi- alcumede
lloso e solidário mosaico de "aldeanismo"
povos" chamado Europa,
España ... lndiv id u al mente
podemos talar ben ou mal do
exterior, como comunidade nacional , como Galiza ... Só ternos
queixas, coido que non cómpre
citar exemplos, porque as aldraxes contra a memória, a identidade e mais os direitos dunha
Nación son cuspes na faciana
da sua xente.
Moitos dos que agora estamos
a participar nos movimentos que
traballan pola dignidade desta
Nación a todos os níveis, coñecemos outras realidades, outras
talas, outros chans. Nós xa descobrim os "o demais", "o resto
de'', "o alén non sei onde '', se
cadra é por isa que defendemos
"o aqui", "o isto",
Porén endexamais ninguén ousará dicer que o noso nacionalismo sofre endogámia ou que
un certo patriotismo pailán nos
pechou os ollas cara a realidade
e que nos ha facer andar tortas
nos vieiros políticos.
Compre lembrar que unha parte dos nosos emigrantes apoia
a causa galega, pero ainda
non tomos quen de criar esa
grande estrutura que una os
esforzos: Galiza nodriza-Galiza células . Non estaria mal fixarse nos irlandeses de Norteamérica.
Para rematar e a xeito de resumo quero engadir que o celme
desta presa de verbas lapea
nesta idea: Os antigaleguistas
nunca poderán porlle ao naso
pensamento o alcume de "al deanismo", alomenos co significado que eles lle outorgan a
esa palabra. Lembrémoslles a
sua ignoráncia e clarexémos ·lles o verdadeiro senso do termo, que non é outro que o maravilloso coñecimento da ciéncia da aldea. +

LIO RExEs
(Al.Foz)

Gilberto Gil e o
descoñecimento
da Galiza
O pasado 29 de Xullo tiven a
oportunidade de asistir ao concerto que no Centro Cultural de
Caixavigo ofereceu o grande artista brasileiro Gilberto
Gil.
...
Nada máis entrar no adro do

teatro recebin a miña prim~ira
desagradábel sorpresa: os programas do con.certo estaban
redixidos integramente en Língua Española, cousa por outra
banda bastante habitual nos
actos que se celebran en dito
centro cultural.
Mais as experiéncias abraiantes
non rematarían aqui :
Unha vez comezado o concerto,
o Sr. Gil afjrmou que falaria durante a actuazón quer en Portugués, para compracer a0s nu• merosos Brasileiros presentes
no ·acto, quer en Español ... en
considerazón aos Galegos asistentes!!! Cando o artista foi animado por alguns espectadores
a se exprimir exclusivamente en
Portu'gués adoptou a tace e o
so·rriso de non comprender como nós: Galegas, paisanos da
Montiel e Butragueño, recusábamos o seu esforzo por falar o
idioma do império. Recorrendo
para sair do compromiso a unhas tópicas frases de concórdia
que prefiro non lembrar polo
respeito que me merece a figura ·
do cantor.
Para acrescentar máis o esperpéntico da situazón , durante o
concerto produciuse o paradoxo
de que, cando o Sr. Gil falaba
en Portugués era escoitado polo públ ico con mostras de respeito e atenzón , mentres que
cando se exprimía nun aceitábel Español precisaba da axuda
dos asistentes para encher as
suas lagoas de vocabulá rio .
(Por certo que o Español do Gil
é moito mellar que o de moitos
Brasileiros e Portugueses residentes na Galiza dos "castizos"
señor~s Fraga e Vázquez . Por
que será?).
Diante dos anteriores feítos gostaria de facer -as seguintes reflexións :
A) É necesário que unha entidade galega como Caixavigo
adopte dunha vez por todas un
grau moito maior de comprom iso co idioma
galega
do
que o fai na
actualidade :
Tanto
na
atención dis - Adoptou atace e
pensada ao
pú,b lico
na o sorriso de non
sua rede de comprender
oficinas, como nos diver- comonós:
sos servizos Galegos,
que oferece
no seu centro paisanos da
cultural.
Montiele
B) Seria tan Butragueño,
dificultoso pa- recusábamos o
ra os promo- ·
tares de con - seu esforzo por
~ertos de ·ar- falaro idioma do
t1stas Portugueses e/ou império.
Brasileiros na
Galiza explicarlles, aos
que
ainda
non o saiban, que van actuar
no país berce da sua língua e
que poden e deben exprimirse
nela sen complexos?. lmaxinen
os leitores (dispensando o surrealista da comparanza) á cantante maorquina Mª del Mar Bonet afirmando en Barcelona
que ia talar en Español por def eré n c i a ao público. catalán:
Sen dúbida os espectadores
asistentes pensarian que virou
louca.+
A.MARiz
· (VIGO)

A NOSATERRA
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·A renovación pedagóxica ocupa aos mestres no verán
Xornadas de Ensino eencontros pedagóxicos enchen de actvidade o mes de Setembro
•LUPE GOMEZ

Durante os meses de
Agosto e Setembro o
movemento de
renovación pedagóxica,
promove unba
manchea de cursos,
obradoiros e seminários
para educadores~ Teñen
lugar en toda Galiza, en
vilas e cidades. Un dos
obxectivos é superar os
localismos dentro do
paí . Nestes cursos faise
o que se deixa de lado
o re to do ano no
ámbeto do ensino e
úplen de de a basé
a caréncias da
administración.
A finalidade última é cambiar,
pouco a pouco, a educación. Facela máis libre. Preparar ao alunno
para que no futuro sexa un home
ou muller crítico-a. Outro finé que
ao neno non se lle expliquen as
cou as sen ter en conta quén é el,
en qué mundo vive, qué valores o
moven e o poden traicionar. Hai,
pola parte dos organizadores, unha
intención claramente galeguizadora. Un desexo de repensar o sistema p'artindo do motor da sociedade que é o ensino na infáncia.
Dedde o franquismo até hoxe o
sistema escolar arrancou ao neno
galega do seu país para mandalo a
outra "galáxia". Con estes cursos
preténdese que nas xeracións futuras non quede nengun xerme de
autoodio por ter nado na Galiza.
Xo é Manuel González, da directiva da Nova Escala Galega, organziador do Ecncontros Pedagóxico do Morrazo, opina que "temo que reflexionar ne te cur o
obor de qué modelo de escota
queremo e non aceitar a reforma que no caían enriba''. Este
mestre insiste en que as devanditas xomadas de verán non son un
ponto e final senón unha precura
de vieiro . Safda, non meta. En
xeral organizadores e participante ulbiñan o carácter alternativo
da experiéncia. Neste senso é clarificadora a impresión recibida
por Anxela Alonso -mestra de
Educación e pecial- que asistiu
a un cur iño de educación física o
ano pasado. Explícao asi: "Gostoume moito porque quén o dabanon partía dunha educación esteorotipada. Había implicación das
nosas emocións, divertíamonos e
non tíñamos conciéncia de cansarnos. Todo o contrário da educación física que se imparte nos co- ·
léxios".

ANXO IGLESIAS

Tratan de completar unha visión galega do ensino, que non aliene ao alumnado.

ano a ano polo que o balance é
positivo. A meirande parte destes
encontros están consolidadas (as
Xornadas do Ensino, nas suas diferentes convcatórias, levan case
duas décadas en marcha) e para
alguns ensinantes asistir a elas
convértese nunha necesidade.

"Queremos unha escola.
galega"
Non só aqueren senón que os protagonistas <lestes cursos pelexan
por unha escota galega. Afondan
na realidade galega na teoría e na
práctica, para que os seus olios, influidos por unha formación españolizante, non miren "extraterrestres" .nos alunós e alunnas senón
xente normal, unha normalidade
que é sinónimo de galega ou galega. "Estes cursos org~izan activi- ·
dades prácticas como excursións,
xogos populares e outras aprendí-

zaxes máis teóricas. Tanto unhas
como outras axudánnos moitiísimo a facer unha educación pensada desde o país e para o país" dec1ara Anxela , participante nos
cursos como mestra e como alunna. Engade que "ternos que ser au- .
tocríticos ao mesmo tempo que galeguizadores e nori recoller todo
polo feíto de que sexa galega. No
sistema de valores galega pode haber causas que sobran ou sobre as ·
que ternos que reflexionar".
Ainda asi son cursos abertos que
traen até aquí experiéncias do resto do Estado español e de Portugal. Uns e outros intercámbian
puntos de vista en xeral e enfoques pedagóxicos. Santiago Iglesias, un dos organizadores das
XIX Jornadas do Ensino de Galiza e Portugal, afirma que é posíbel aprender moito da forma en
que está orientado ·o ensino en
Portugal. Manifesta que "ternos

unha imaxe que é falsa de Portugal como un país atrasado e ali teñen un sistema educativo moito
máis avanzado que o noso. Máis
totalizador, con máis materiais
técnicos, moito máis práctico e .
non basado na chapatória". Engade que Portugal é un exemplo de
que a educación debe concebirse
como base para que a sociedade
mellare.

Rechazo dun alunnado
acrítico
Os impulsores destas xornadas
maniféstanse en contra do ensino
oficial que segundo eles é moi
aséptico e tecnocrático. As institucións non fan nada por cambiar
esta escala. En xeral o alunno que
pase hoxe polas aulas galegas. o
dia de mañá será unha persoa acrítica, non pensante. Será un boneco
enganado polo sistema desde a in-

fáncia e sen brazos para loitar
contra nada. Non lle ensinaron a
posicionarse ante a sociedade senón a estar calado perpetuando todo. A mestra Rosa E: Gantes opi·na que "a técnica non pode separarse de matérias com-o a filosofía" e engade que "a postura dn
alunno que -incentiva estes cursos
é moito máis creativa e por outra
banda propón un ensino respetuoso co individuo pero tamén co
grupo". Ánxela Alonso afirma q1:1e
"a educación segue sendo moi
con.servadora e tamén moi machista". Outro obxectivo é inéluir
contidos que o modelo escolar vixente deixa de lado como poden
ser a literatura popular, a música,
o teatro, a astroloxia e moitos outros. Fanse obradoiros moi participativos e dinámicos. Santiago
Iglesias imparte un curso de astronomía e di que "eu ensino demostrando as cousas dunha forma moi
sinxela e a xente asómbrase porque pensaba que a aprendizaxe da
astronomía tiña que ser moito
máis técnica e complicada".
O ano pasado no remate das Xornadas do Ensino (organizadas pala AS-PG. Ver recadro) fíxose unha enquisa entre os participantes
que amosou que o grao de aceitación era alto. Rosa opina que as. ·
Xomadas dan pé a que o profesorado pida unha fqrmación continuada que exceda o tempo do curso escolar. Dende un ponto de vista xeral supoñ_e n un enriquecemento persoal para o profesor.
Dende a perspectiva do ensino son
úteis porque reverten no proceso
pedagóxico. A partires do aprendido despois os mestres e mestras
van tanteando qué é o que realmente poden aplicar. É preciso un
. gran voluntarismo por parte do
ensinante, un espírito activo e progresista.•

Estas xornadas diríxense a mestres e estudiantes de Maxistério.
Fináncianse por médio do cobro
das matrículas, xa que as subvencións que receben non ahondan.
Os organizadores saben que esta
escola de verán tén moito de
aventura. Xosé Manuel González
pensa que "vivimos nunha sociedade na que é díficil atopar xente
disposta a reflexionar e por isto se
explica que algun destes cursos te-ña pouca afluéncia". Ainda asi, o
nivel de asistencia foi medrando
•
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O editores critican censura do libro ·galego nas f eiras ·

•Mostra de
instrumentos
tradicionais en
Cuntis
A Asociación Cultural O
Meigallo de Cuntis (Pontevedra)
organiza coincidindo coas festas
patronais unha mostra de
instrumentos tradicionais, entre
os que se inclue unha gaitas,
zanfoñas, arpas e violas.
Algunhas das curiosidades desta
mostr.a son a preséncia da única
gaita de vimbio; feíta por Carlos
Rodrí~uez da Estrada, a
restauración de armónicas que
leva a cabo o Foxo, de Cuntis ou
a recuperación do charrasca polo
Patelas, un vello de Cuntis. A
exposición permanecerá aberra os
días 15, 16, 17 e 18 de Aagosto
cun horario de 11.30 a 14.30 pala
mañá, e de seis da tarde a nove da
noite na Casa da Cultura de
Cuntis. A mostra vaise completar
cunha charla a cargo do gaiteiro e
artesán Xaquín Míguez, Xocas,
sobre a construccción de gaitas e
o funcionamento doutros
instrumentos xa case
esquecidos. + ·

•Osear Losada
denúncia
agresións
O crítico de música <leste
semanário, osear Losada,
denunciou na Comisaría de
Elviña, en Coruña, as ameazas
que recibiu no Festival de música
folk de Zas por parte de Patxi
Bermúdez, membro do grupo
musical Luar na lubre. Bermúdez
.ameazou a Losada con ·
"romperlle a cabeza s~ lle facía
algunha crítica, fara boa ou
mala", do próximo disco do
grupo. Ao pouco volveu
perguntándose "que era o que
falaban del" e que se era
necesario "rómpche a cabeza aqui

Ao redor das feiras do libro
· dase unha polémica entre o
mundo editorial galega e a
Consellaria de Cultura. O
día 4 de Agosto deron unha
rolda prerisa representantes
da Asociación Galega de
Editores, a editorial Espiral
Maior e Edicións Xerais.
Expresaban a sua queixa polo xeito da <;::onsellaria de
Cultura outorgar as prazascupos para participar nas
feiras. O reparto feito na feira do libro da Coruña foi o
desencadeante das queixas
dos editores. Editaríais coma Edicións Xerais, Laio- ....
vento, Espiral Maior quedaban sen caseta. Paradoxicamente a feira contaba coa
presenza dunha editorial
madrileña e unha libraría
: · bilbaína.· Segundo denunciou a Asociación Galega de
Editores a normativa dictadá pala Xunta o pasado mes de Marzo
"non fala para nada da promoción do libro galego".
: · O sorteo para a adxudicación de
: casetas da feira coruñesa levouse
: a cabo o 11 de Xullo. O decreto
que regula esta matéria estabelece que un vinte por cento das ca. setas se adxudique a editores galegas que teñen .máis do _sesenta

importante polo número de
ventas que factura. Bragado
defende que se cámbie o decreto das feiras do libro. O
novo marco organizativo, segundo o director de Xerais,
debería consensuarse entre a
Administración, a Asociación
Galega de Editores, asociacións de eseritores e a Federación de Libreiros.

por cento do seu fondo editorial
en galega e a "outros libreiros" categoría na que entran as librarías. Celebrado o sorteo, quedaban sen dereito a ter un pasto na
feira da Coruña as editaríais Barrié, Edicións Xerais e a editorial
da Universidade da Coruña. Tamén quedaron sen representación
na feira libraríás como a da Enci:
clopedia Galega, Produccións
Culturais Artesa, Laiovento, Hér-

cules Edicións e outras máis.
O con:flito atopou unha resposta
flaca por parte da Administración. A Dirección Xeral de Cultura só dixo que "aos que protestan non Hes falta razón", segundo
critica Manuel Bragado, director
de Xerais. Non ampliaron o· nú;mero de casetas que era o que pedían os sectores agraviados. A
feira da Coruña é especialmente

A Asociación Galega de Editores defende ademais a presenza como expositores dos
seus fundos completos. Do
contrário, as feiras convérteñse· só nun trinque de navidades. Manolo Bragado manifesta que "hai 14 anos a indústria editorial galega producia ao ano 68 títulos e nas
feiras había unhas 50 casetas. Hoxe sacamos ao mercado uns mil libros ao ano e o
número de casetas das feiras egue senda o mesmo, o cal indica
que o desenvolvemento cultural
non é reflectido ne te eventos".Feiras como a de Madrid e
Lisboa cantan con máis de cen
casetas. Manolo Bragado opina
que no futuro pódense mellorar
moito as feiras galegas. Entre
outras causas, incentivando o
contacto entre os escritores e o
público.•

•........................................................................................................................................•
mesmo". Todo isto acorría ·
mentres o empurraba un par de
veces. Osear Losada tamén
den.unciou que desde que fixo
unha critica do grupo Luar na
!ubre no mes de Abril do ano
pasado véñense repetindo os
insultos e ameazas por parte dos
membros desta formación
musical.•

• -Fallados os
premios d~
Novos Valores
da Diputación
de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra deu
a coñecer os resultados da
. exposición de Novos Valores de
· 1995, que se seguirá exibindo no
Teatro Principal da cidade até o
1O de Setembro. Os prémios
concedidos son bolsas de
cincocentas mil pesetas,
destinadas á sua formación. Pilar
Álvarez Pablos, Xavier
Fernández Ríos e Carlos Tejo
Veloso foron os gañadores coas
suas obras no apartado de pintura.
No apartado de fotografia
resultou gañadora Ana Fernández
Fernández e no de escultura
Carlos Rial Pérez, cunha obra sen
título.+

• Homenaxe ao
compositor
Andrés ·Gaos
A cidade da Coruña rendeu unha
· homenaxe ao compositor Andrés
Gaos coincidindo coa
apresentación do primeiro disco
compacto de carácter comercial
da Orquesta Sinfónica de Galiza,
dmxida por Victor Pablo, e que
conta con catro obras do
compositor: Nas montañas de
Galiza, Fantasía para violino e
. orquesta, Impresión nocturna_ e

• Buño celebra a
Mostra de
Alfareiría

Andrés Gaos.

Suite 4 antiga. O disco presenta
na sua portada unha pintura de
Luís Seoane e a sua
bibliografía.+

Buño, que pertence ao Concello
de Malpica, organiza do 11 ao 15
de Agosto a XII Mostra de
Alfareiría. A inauguración está
prevista para as doce da mañá,
pero aínda está sen confirmar
quen fará a apertura oficial se
membros da Xunta ou da
Diputación de Coruña, principai
avaladore de ta iniciativa
turí tica, comercial e cultural,
segundo a organización. E tán
programados para cada día
distintos actos folclóricos e
musicais. Este ano volverá a
celebrarse a Noite Folk na Praza
do Xardin o día 14, e actuarán os
gruposAncoradoiro e Dhais.
Nesta edición a Mostra contará
cunha peza conmemorativa
elaborada polos oleiros do
Buño.+
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canta de libros

Puro
tradicional

Requinteiros do Ulla, Os Campaneiros e o afamado Xoán Miguez
O ventare/a, que non se corresponde coa nosa área xeográfica de
trabal_lo, pero incluímola porque
nos teñen impresionado desde a
pri~eira vez que.os ouvimos".

Primeiro disco de
Xistra

Salientan polo seu delicado timbre e
harmonía precisamente aquelas pezas nas que intervén a requinta e o
clarinete, ben ca-interpretado, ben
marcando a pauta melódica. É de
agradecer, asemade, a información
complementária que acompaña .á
gravación e nos ilustra sobre os informantes e as localidades de orixe.

"Agora vouche tocar unha canción / de cando os vellos morreron
todos ( ... )". (Pepe "O Cesteiro'',
de Estás, Tomiño). Con estas palabras exprésase un dos moitos informantes que ao longo dos últimos 1O anos ensinaron o mellar ·
do seu saber musical aos homes
de "Xistra" de Coruxo.
O grupo naceu ao abeiro do colectivo etnográfico A Buxaina, e do
Centro Cultural Recreativo e Cultural (CRAC);
non demorou
en se centrar Fuxen da
na especialidade da recollida espectaculade campo; un- rización e
ha das labores do
máis fennosas ,
non só polo sectarismo,
aspecto artísti- hoxe
co-formativo, bastante
senón potas
relacións hu - comun
manas
que entre os
sempre xurden
que andan
entre persoas
procedentes de á procura
distintos entor- das xoias da
nos sociais.

coroa
musical do
país.

Un traballo no
que eles sempre fuxen da
espectacularización e do
sectarismo personalista, hoxe bastante comun entre aquetas e aqueles que andan á procura das xoias
da coroa musical do país. Segundo
o representante do grupo, Xerardo
Fernández Santomé, "non temºos
interese en entrar no puramente
comercial. Non pretendemos vivir

disto, xa que todo canto cantamos
ou tocamos déronnolo de balde,
desinteEesadamente. Mesmo estamos abertos ao intercámbio informativo e docurnentii con persoas e
grupos, sempre que nos correspondan da mesma maneira".
Aqueles que penseri que na Galiza
se bailaba e baila tradicionalmente
a muiñeira e pouco rnáis, están
equivocados. Boa ivostra diso é a
variedade de ritmos contidos nestes
CD co que os _de Coruxo nos fan
ver e ouvir, mediante unha impecábel e á vez sinxela interpretación,
as moitas posibilidades que para o
baile e o acompñamento instrumental agachan as nosas melodías de

raiz popular. velaí a ''Marchiña de
Reis do tio Angelito Botoque"; a
xota, a polca, os pasado.bles e o
vals, pasando por aires foráneos corno a rumba e o samba, hoxe asimilados a:o repertório autóctono.

Un percorrido polo sur ·
Son catorce pezas recollidas nesta
sua primeira experiéncia discográfica co selo Edicións do Cuinio.
Menú de temas peneirados dun arquivo sonoro maior, espallado por
terras comprendidas entre Vigo, O
Condado e o Baixo Miño, o que, á
vez, lles permite un achegamento ··
comparado coas músicas da outra
beira miñota. "Hai tres pezas dos

Non resulta, xa que logo difícil,
imaxinar a unha calquera das moitas bandas de música popular,
executando o repertório dos
Xistra. Todo o contrário, a sua es. coita -polo miudo permítenos apreciar o enriquecedor fenómeno de
ósmose habido desde . comezos
deste século entre gaiteiros, bandas de música, ranchos, comparsas e orquestras, fenómeno non só
técnico ou instrumental, senón tamén de tipo melódico. Aí están o
clarinete e o acordeón nun xeito
de formación rica pola sua variedade e posibilidades de expresión
que as comisións das centenas de
festas populares, deberían empezar a teren en conta nas suas millonárias programacións.
En resume, unha das poucas obras
que poden ser consideradas como
referente e tarxeta de presentación
dos sons máis xenuinos que a nosa música de raíz posue. Como
eles mesmos manifestan "Xistra
non pode ser calificado como grupo folk, se por música folk se entende a que resulta da innovación
e da fusión de sons tradicionais
cos actuais. ·Máis ca tentar reflexar fielmente os ritmos que se interpretaban noutros tempos, nós
tentamos revitalizalos pun contexto que xa non é o mesmo".•
RODOLFO DACUÑA

UNIVERSITARIA

Contos para nenos
A Editorial Sotelo Blanco saca na sua
colección de libros infantís catro
exemplares novos para os máis
pequeno~ da casa. O gato de la,
escrito por Carlos Domínguez López,
conta a história duo gato que se atopa
unha !uva e se fan amigos. Concha.
Blanco é autora do umto Marcefo non
me toma o pelo, que conta como un
rato engana ao gato que o quer atrapar.
O Conde-vampiro narra comü" un
vampiro se fai amigo duns nenos e
está escrito por Lino Braxe.
Finalmente·está O lobo e o grito, de
Bernardino Graña que conta unha
"batalla" entre os animais grandes dos
bosques e os pequenos. Todos os .
libros están ricamente ilustrados.•

Os problemas do ozono
Antón Uriarte publica na editorial
basca Gakoa Liburuak Ozono: la
catástrofe que no llega. O libro
pretende facer accesíbel o que a
ciéncia actual sabe arredor do
problema do ozono. Desde unha
posición anti-catastrofista cuestiónanse
moitas afirmacións que se teñen como
evidentes e trata de aportar argumentos
e dados que o fagan posíbel. Inclue
unha detallada infonnación gráfica.•

Documentos históricos
Edicións do Castro publica na súa série
Documentos Crónica de una
. represió.n en la "Costa da Morte",
escrito por Luis Lamela Garcia. A
maior parte da documentación
empregada polo autor nas
investigacións foi orixinada polos
proprios represores franquistas e moita
é inédita. O autor explica de xeito
detalfado os procesos militares seguidos
a un gran número de dirixentes
republicanos e sindicalistas da Costa ~a
Morte, asi como as sancións que sofriu
a xente da bisbarra durante aqueles
anos. Tamén reproduce unha relación
de noventa e Ginco persoas falecidos
durante a guerra, veciños do Partido
Xudicial de Corcubión. •

r'
1

-
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Modesto Hermida desvela a narrativa galega do Rexurdimento

Este libro é Froito dun delongado e teimudo trabal/o sobre os textos en prosa narrativa galega
producidos e publicados nesa longa etapa histórica que podemos calificar como Tempo
de Rexurdimento. Un libro imprescindible, que facilita un máis amplo coñecemento da historia
da literatura galega.
·

NA MESMA COLECCIÓN

~.

Guía das covas

NARRATIVA GALEGA:

TEMPO DE REXURDIMENTO

XERAIS

Modesto Hermida

~~
~~

LITERATURA E SOCIEDADE
EN GALICIA

A LITERATURA GALEGA
DURANTE A GUERRA CIVIL

Xoán González Millón

Claudio Rodrjguez Fer

Edicións Xerais.publica na colección
Roteiros o libro de Estanislao
Femández de la Cigoña titulado As ·
covas de Galicia. E unha guía para
vis\tar as covas, grutas, buratos, fumas
galegas que inclue información sobre
as.suas características e sobre a fauna
que alu habita. Trátase dun libro de
fácil lectura e manexo e non só para
expertos en espeleoloxía, tamén fala
das míticas covas dos mouros, as de
bandoleiros, as relixiosa~. a do rei
Cintolo, as do Incio e as do Courel,
e_ntre outras. •

.
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Solistas Real
Banda de Gaitas
Como queira que a música precisa, por parte do ouvinte, unha certa. sintonia co que se está a escoitar, pouco a pouco o afeizoado, a
forza de se ir familiarizando cunha determinada sensibilidade estética, va:i facendo ·suas certas formas de composición-interpretación e, en consecuéncia, ás veces
chega a refugar aquilo que, pola
contra, altera o seu espirito sensitivo. Escoitamos condicionados, e
isa favorece un estado cómplice
con certas causas ao tempo que
reácio a outras.
É dic,:er, ao estar mergullado nunha certa sonoridade, faCilita a receptividade de novas producións
orientadas na ·mesma liña. Claro
que non sempre resultan iguais de
perceptíbeis as variantes que nas
diferentes
músicas se
podan dar~ e
isa é 0 que Persoalmenpode lexiti- .
mar como te quédome
música gale- coa
ga esta grava· ,,
ción dos "So- percus1on
listas da Real · autóctona; é
Banda
de máis rica,
Ga'itas da Deputación de ten maior
rexistro de
Ourense".

j

Folk-fusión
Xeque-Mate
Apresentados nas suas actuacións
en directo como grupo de folk-fusión, "Xeque-Mate" represe.man
actualmente para a sua compañia
discográfica o grande atractivo da
temporada, algo asi coma o nome
"estrela" do seu catálogo. Por certo que outro grupo galego, "Keltoi", tamén edita no mesmo selo
-"Clave Records"- ~ o seu parecido con esta nova formación é
patente, verbo das duas referéncias que mesturan na sua música:
o compoñente tradicional, e máis
a xa asentadísima "nova era".

Canto hai de folk e canto de fusión
en "Xeque-Mate"? Xa saben que
na música resulta praticamente
imposíbel medir numericamente
calquer conceito, pero si estabelecer unha balanza, que no caso do
grupo ourensán decántase. máis
pola fusión que polo folclórico.
Xa no primeiro tema, un certo son
de mistério-suspense anticipa a
progresiva e posterior incorporación do ritmo delator, que o próprio título xustifica, "Suite irlandesa"; pode ser un pon anticipo do
notas, de
Para maior.
contido do disco. Temas gracioclarexamen- matices.
sos, coma "Maruxa", no que flauto, direi que
ta e teclado semellan como se baise na Galiza ·
lasen entre· si,
·
vimos disainda que lafroitando dun "xeito" -que exgo unha ríxi- Son
presión máis atinada!- de tocar
da batería al- cosmopolitas
o noso folclore, resulta cando metere o discurnos surprendente que unha formaso instrumen- ·"Xequeción como esta, ourénsá, recorra á · ta l. Recurso Mate": o
percusión non autóctona -Escó:que se repite
cia- para reproducir a estas altuvárfas repertório
en
ras temas claramente identifica.composi - inclue unhas
dos corno do noso acervo folclóricións, este "Danzas
co. A outra observación, verbo da
dos cámbios
dificuldade de distinguir o máis
de ritmo e Rumanas",
ou menos galega, ven dada neste
compás. Son recollidas
caso pola función que .c;:umpre a
cosmopolitas polo
percusión na gravación, sempre
"Xeque-Manun notório segundo plano, co
te": o repertó- mesmísimo
que se facilita a valoración dos
rio inclue un- Béla Bartok.
diferentes gaiteiros, en todo mohas "Danzasmento virtuosos do seu instruR u man as",
mento, que nalgun tema complerecollidas poméntanse entre si tocando en difelo mesmísimo Bela Bartók, alguns
rentes tonalidades.
temas acusan unha notábel percusión tropical, concluen o disco
Polo demais, no país de A velino
cun conxunto de pezas de "TanCachafeiro, de Ricardo Portela, de
nahiJI Weavers". "Na beira da auMoxenas, irrumpe un Xosé Luis
ga" é unha composición melódic~
Foxo dirixindo unha Banda de
convencional que sempre gosta
Gaitas coma esta, na que o ritmo
escoitar, máxime cando a sua eledo bombo e tambor uniformiza
gáncia proGede dunha Banda de
unha música que, se por algo se
Gaitas, de onde o grupo resgatou
distingue no colectivo ourensán, é
tema.
polo apontado: . polo son da gaita.
Persoalmente -e non é chauviO ~ovo grupo apenas leva .seis
nismo--, quédome coa percusión
meses de rodaxe, e na gravación
autóctona; é máis rica, ten maior
amasan ser uns múskos maduros,
rexistro de notas, de mátices.
por algo proceden -de outra formación, "Arco da Vella". No seu vaMenos mal que desta vez respeiriado instrumental inclúense sons
touse Hn tema coma "Unha noite
de vento, ' corda, teclados, percuna eira do trigo", sen· dúbida ·o
sión, e entre todos eles unha gaita
máis coñecido dos quince que
recorda esporadicamente que o reaparecen no disco, xunto a "alaclamo "de raíz" ten o seu fundalás'', "Muiñeiras" e demais. •
mento. •

o

..

X.M. ESTÉVEZ

X.M.E.

Estragar a
colección ·

salto. "Por San Xoan", unha mistura de diálogos absurdos, acotacións para-teatrais e prosa poetizada que non deixa ver a intención
do autor. Se é que algunha había.

Vixiando, de
Xesus Manuel ·coruxo

Se confuso é "Por San Xoan", non
menos o é o relato titulado "De
noite", onde o autor parece querer
reflectir algun feíto vivido por el
ou que lle contaron. A verdade é
que o relato non ten nen pés nen
cabeza.

O núm. 18 da· colección Illa Nova
de Editorial Galaxia foi "ocupado" polo volume Vixiando, de
Xesus Manuel Coruxo (130 páx.).
' Na !apela viña unha pouca información, dicíase que o ~utor do libro era "un rapaz novo, que naceu
e ·vive nunha aldea da beiramar viguesa". O libro leva data de impresión do mes de Nada! de 1970.
Que anos teria o autor? Quen era
este estudante de enxeñaria?
Xesus Manuel Coruxo era o pseudónim.o de Xesus Manuel Pérez
Pérez (Coruxo, 1944). É dicer, publicaba o seu primeiro -e que saibamos nós, único- libro aos vinteseis anos de idade. Este seu libro
é. unha miscelánea: tres breves pezas teatrais (anos despois, Coruxo
dedicaríase ao teatro) e seis relatos
ou cantos, ainda que neste apartado contemos algun como "A pota"
que máis ben é unha prosa poétic_a.
Ou o que pecha o volume, "Por
San Xoan", que non se sabe ben o
que é: unha estampa?
As peciñas e mais os relatos veñen precedidos por Unhas palabras do autor, palabras que debeu, con máis propriedade, titular
· "Declaración de intencións". Nestas palabras, Coruxo indica que
ao "empezar esta obra guiáronme
tres intencións: Arrimar o meu
lombo pra axudar a que Galicia
tome concencia de sí; darlle forma definida a unha cultura que
está latente ( ... ) e tamén facer un-

ha literatura popular... ". Contado,
xa avisaba que o segundo "é un
intento que quizáis non logre o
seu propósito". E verbo do terceiro , pensa que a literatura popular
galega "foi a que fixo Rosalía de
Castro, e ha esta na súa línea".
Boas intencions que empedraron o
camiño do inferno de te volume.
Das pezas teatrais, sálvase,
cun pouco de Vixiando
xenerosidade, era un
"O señor Va- volume
lentín", na que
o autor sabe re- que,
flectir o diálo- su pomos,
go dun personaxes "popula- se editou
res", mais o re- porque
mate, que po- estaba en
dia dicirse que
é "para-fantás- galego ou
tico" , que in- porque
tenta ser hucompria
morístico, estraga o relato. cobrir un

cupo

Os mencionados "A pota"· e "Por San Xoan",
son meros exercícios que non se
comprende ben que chegasen a
ver luz en volume. "A pota" é como que un poema en prosa mal re-

-----'----------Ul

conra de discbs

A esta altura do calendário, en pleno
ecuador da década en curso, podemos
afinnar que os anos noventa, na
canción portuguesa, están sendo a
xeira das "musas": Amélia Muge,
Dulce Pontes e agora Filipa País.
Calquera delas, cunha exígua
' discografía, está a mostrar actualmente
o camiño xa consolidado da madurez.
Pero a diferéncia da Filipa Pais está en
que, neste seu disco "L'amar'', xa
amosa un estilo definidísimo, verbo do
repertório-a ambientación musical. A
gravación, xa desde o primeiro tema,
tracexa unha liña melódica, un lirismo,
qué se traduce en letra e música
nunhas composicións sentimentais
mais non sentimentaloides.
A País fonna parte do fatp "Lua
Extravagante", xunto co veterano
Vitorino, do que canta algun tema

Vixiando era un volurne que, upomos, se editou porque estaba en
galega ou porque compria cobrir
un cupo, senón non se entende. O
só se entende inscrebéndoo nuns
anos en que a narrativa galega
buscaba camiños ás apalpadela e
non os daba encontrado. Vix;ando
foi publicado nunha colección que
deu a coñecer narradore e poetas
importantes (hoxe, e xa daquela)
na literatura galega. A verdade,
non se entende o critério que tivo
a editorial para a sua inclusión
nunha colección que, até aquela,
tivera unha liña moi clara de publicación de novas valores, de voces que dixesen algo interesante.
O que non acontencia co presente
volume que aca.bou, como outros
da colección, saldado.•

XGG
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neste disco, dirixido no musical por
Joao Paulo Esteves da Silva, que
tamén toca o piano, instrumento
decisivo na produción, que se
complementa con outros sons de
Quarteto de Cordas, guitarras e
percusións. E a voz da Filipa Pais,
insinuante, suxerente, cuase escondida
pero perceptíbel. •

Filipa País: "L" amar"

O úniéo lexíbel deste volume (á
parte da peza "O señor Valentín")
son os relatos "O Anastasia" e "O
Sancho". Os dous relatos, porén,
están marcados por certa demagóxia populista .que estraga o primeiro dos relatos citados. Un bon tema
que o autor non oubo desenvolver
do todo . Cou a, por outra parte,
que non estraña se antes se le o relato po terior: "Do que falou un
home co cán". Neste relato abrolla
o populismo e a confu ión ideolóxica (a literária está de mái mencionala) do autor por-aqueles anos.

Quintín Cabrera:
"Plenilunios".
Quintín Cabrera é
un cantor uruguaio,
que viveu imha
xeira decisiva da
sua carreira en
Barcelona, onde
participou do
esplendor da
"can~ó", e agora
reside en .
Madrid, desde
onde se
proxecta -via
• editora

Facendo honor ao seu título, Cabrera
canta nel a unha Jua única e várias luas
diferentes; de todas elas, o artista
quédase coa do seu território, a que lle
fala en "Montevideano", mália
proceder -di noutra canción- "de un
país que ya no existe''. A meirande

parte do tema re ponden a
observación , cavilacións encol da
vida coti á, que na letra, música e canto
de Q. Cabrera adquiren un ton Jivián,
grisáceo, máis non precisamente de
mediocridade, xa que o di co deu con
ese ton médio, que se corre ponde
cunha voz na que o cantor non se
mostra en absoluto coma un barítono,
senón cunha tesitura á altura das
circunstáncias.
Quintín Cabrera escrebeu no seu dia
na revista especializada "Ghaita" da
semellanza artística entre o
colectivo de
músicos "folkies" e
os cantautores. O
certo é que en
"Pleniluniqs",
escóitase de fonda
música de tango, e en
xeral amáis
convencional melodía,
aderezada ás veces con
ritmos como a
"rumba". Todo
enriquecido co máis
prezado acompañamento
instrumental que un
cantor poda atopar hoxe en día na
Península Ibérica: vários compoñentes ·
cjo grupo "Elementales'', que desta vez
seguen a confinnar as boas
expectativas que desde un princípio
albiscamos neles: •

X. M. E.
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Enriquito.Núñez, trovador cubano
'A consigna de ·resistir incrementou a criatividade'
• GONZALO .VILAS

Enriquito Núñez,
participante na 'Nova
Trova' debe o
diminutivo a chamarse
coma o seu pai
Enrique, ·coñecido en
Cuba polas suas séries
radiofónicas. Núñez
desembarcou
recentemente na Galiza
como membro dunha
delegación artística
contratada pola A.C.
Cidade Vella de
Santiag9, e agora tenta
conseguir contactos e
actuacións que lle
permitan ficar por máis
tempo entre nós.
Vostede estivo no nacimento da
"Nueva Trova". Como participou e como foi aquel evento?
Foi un movimento que naceu espontaneamente, por afinidade de
xente que, coma min, xa viñamos .
compoñendo e cantando, inspirados en xente como Silvia, Pablo
Milanes ou Serrat e Raimon, por
exemplo. O 2 de Decembro do
72, aniversário do desembarco do
Granma, celebrouse unha reunión
no municipio de Manzanillo, auspiciada polo Consello Nacional
da Cultura, e ao dia seguinte

. constituiuse o movimento da "Nueva
Tr:ova". Houbera experiéncias anteriores
para min, como a 1ª
Brigada Serra Maestra, de cantantes e outros criadores noutros
campos, onde cantei
diante dos labrego$
serranos .. Unha experiéncia moi importante para min, senda eu
dun bairro da pequena burguesia como
era o Nuevo Vedado,
e vindo dun ambiente
diferente (o meu pai
era xomalista e guionista de rádio e TV).
Como funcionaba o
movimento musical,
era unha espécie de asociación
ou só un nome xenérico?

Como movemento desapareceu no
· ano 86, ao chegar moitos dos primeiros integrantes a máis de 35
O ingreso era"'selectivo, polos esanos. Despois houbo outras asotatutos. Ben cedo se multiplicou · ciacións de xóvenes criadores,
por dez o número de mozos intedoutra xeración, como Norge Luis,
grantes. Foi unha ponta de lanza
novos trabadores que atoparon
contra a preponderáncia da músiacollida nesa nova organización.
ca comercial cubana e foránea.
Tivo unha influéncia grande na
Vostede veu por primeira vez á
vida cultural do país. Tivo o
Europa formando parte dunha
apoio de institucións coma as xudelegación artística cubana que
ventudes comunistas, sen o cal
actou no Festival Folk Cidade
cando menos o seu xurdimento
Vella, como xurdiu a oportuniteríase retrasado. Xente coma Síldade de actu;ir aqui?
·
vio non saía moito na TV antes
do movimento, por parecer algo
Os organizadores, a Asociación
irreverente.
Cultural Cidade Vella, buscaron
. trovad_~Jres por Cuba, no transcurCal foi a fin formal da Nova
so do festival de Santiago. Por
Trova?
obra, pódese dicer que do azar,

trabei contacto con
éles na casa do grupo
"Juego de Manos:',
que tamén foi invitado a este festival. Eu .
fun profisional da
Nova Trova até o ano
.78, e levaba 17 anos
non sendo trovador
profisional, · adicado
ao meu traballo no
Teatro Nacional. Foi
a primeira oportunidade de participar
nun festival internacional, unha expe- _
riéncia moi rica que
me chegou tantos
anos despois:

Catro
xeracións
Como foi esa experiéncia no festival compostelán?
Houbo un feíto inédito respeito á
músi.c a cubana, pois coincidíron
catro xeracións distintas nunha
mesma xomada. Eu representando
á "Nueva Trova", unha xeración
posterior representada por Frank
Delgado e unha ultimísima por
Norge-L. Batista. Tamén a vangarda de "Juego de Manos", xunto ás
raíces étnicas da Conga San Agustín, completado pola tradición 1a
"Vieja Trova Santiaguera".
No plano personal, foi a miña primeira experiéncia <liante do público europeu, e o poder comunicarme no . mesmo idioma co público
ábreme aspiracións moi lexítimas

de dar a coñecer o meu traballo
ainda que serodiamente, nesta terra. Ao tempo teño que agradecer
o camiño aberto por outros cantautores que viñeron antes, como
Delgado.
A crise impeleu a alguns a procurar espazos no exterior. Hai pou,
cas posibilidades de gravar, de facer concertos polos recortes enerxéticos, reducíndose tamén as horas de programación en rádio e
TV. Tamén hai novas facilidades
para procurar traballo no exterior.
Isto afecta tanto a cantantes coma
a grupos _de danza ou escritores.
Esta necesidade veu resultandÓ
moi saudábel para: a cultura, rompendo un bloqueo. Moita xente
necesitaba ese contacto e intercámbio, inseríndose nos circuítos
artísticos europeus.
Ainda que xa· fixo referéncia a
isto, cal é a situación cultural no
seu país en referéncia ás penúrias económicas actuais?
Estas escaseces de recursos teñen
unha repercusión positiva nas manifestacións artísticas. Os artistas
plásticos fan i.mha arte de moita
calidade, inventándose os materia.is. Hai editores, coma un de
Matanzas, que fan libros fermosísimos con materiais reciclados, a
xente de teatro traballa na rua, os
trobadores tocamos sen fluído
eléctrico diante de 500 persoas. A
consigna de non renderse traduciuse nuns logros artísticos surprendentes. +
-
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O Intercéltico de Moaña e o Festival de· San Estevo
citas f olk na meta de de Agosto
., ..•..•..............•....................•.........•....••..•••..

•LUPE GOMEZ

Cen lugares de turismo alternativo

·Este verán a música
folk está en todos os
recunchos do país,
parece que quer acabar
por enmeigallarnos.
Estará presente nos
vindeiros dias en
Moaña (Pontevedra) e
en ._Nogueira de Ramuin
(Ourense) e na maioria
das celebracións
relixiosas nas que
poucas veces falta a
parte folclórica.
0 F'ESTIVAL INTERCÉLTICO DE MoAÑA durará cinco días, desde o 15
· ao 19 de Agosto. Os dous primei- ·
ros días estarán adicados á exhibición de danza tradicional coa presencia das agrupácións, xa famosas e coñecidas por todos, Cantigas e Agarimos e Xacarandaina.
Moaña tamén expresará o seu bó
facer no eido da danza. Breogán,
Fumarada, Semente Nova e Beiramar son as catro formacións de
danza de Moaña que bailarán na
sua vila para coñecidos e extranos.

...

O 17, 18 e 19 de Agosto serán en
Moaña días de folk. Estarán actuando na vila Berro Güeto, Mercedes Peón, Violía,Fol de Niu .e

Por outra banda, cen establecementos de turismo .rural, distribuídos por toda a xeografía. ga1e ga acollen este verán aos
amantes dp descanso en contacto coa natureza. O que ·desexe
hospedarse en pazos, casas de
aldea e casas de labranza poderá
elexir entre. a costa e o interior.
Na provincia da Coruña existen
catro pazos, cinco casas de aldea e once casas de labranza. En
Lugo distribúense catro pazos,
quince ~asas de aldea e once casas de labranza. Ná provincia de
Ourense, están abertos ao público cinco pazos e doce casas de
aldea e en Pontevedra existen
dous pazos, vintasete casas de
aldea e catro casas de labranza.

Xunto a esta oferta máis de 30
clubes, asociacións e empresas
galegas posibilitan a práctica de
deportes e actividades relacionadas co turismo activo e verde
. Asi, en Galiza pódese practicar
ós .deportes de bicicleta de man:.
taña, equitación, escalada, espeleoloxía,, puenting, todo terreo,
trekking. Ademáis é posíbel
practicar buceo, trekking, descenso de barrancos, hidrospee·ed, piragüismo, rafting, vela lixeira, wind urf, globo aero tático, parapente, ultralixeiro ,etc.
Pódese conseguir información
pormenorizada de todas e as alternativas através da Secretaria
Xeralñ para o turi mo e através
de Turgalicia. +

..•..•.•.••....•....•..........................................•••
Chouteira. E ainda máis. Dende a
Bretaña chega a Moaña a .forma ción Den. Dende Cantabria o grupo Luétiga. Estarán acruando tamén os escoceses Tannahil Weavers e uri grupo portugués ainda
sen confirmar.
Outto lugar para desfrutar de melodías folk é a vila de Ourense
Nogueira de Ramuin. Ali hai un
mosteiro, co nome de San Estevo,
no que o público e a música se ·
xuntarán. Polo FESTrVAL DE SAN

ESTEVO pasarán agrupacións folle
os dias 13 e 20 de Ago'sto. Os
concertos darán comezo ás oito e
media do serán. A primeira xomada estarán as agrupacións Xequemate -de Ourense-, ·Amurgaña de
Madrid e "Fol de Niu" de Vigo. O
dia 20 pasarán por San Estev.o as
agrupacións Elegrín de Ourense,
Dhais de Santiago e Dannahill
Weavers de Escócia. O Festival
de San Estevo estase estrenando.
Naceu o ano pasado. Paga a pena
achegarse ata aqui para compro-

..

bar "qué se coce" no panorama
festeiro e musical galego.

Pontevedra e Coruña e
festas
En canto a festas urbanas hai moito onde escoller. Todo o mes de
Agosto teñen lugar as festas de
Maria Pita na Coruña. En Vigo están rematando as festas do Cristo.
Esta fin de semana, que é a última,
está chea de actos de animación de
carácter infantil. Desde o 12 ata o

día 20 desenvól vese a Sem a na
Grande da festas da Peregrina na
cidade de Pontevedra. O Luns 14
estarán no cenário destes festexos
o grupo Milladoiro e a cantante
portuguesa Dulce Pontes. O martes 15 haberá un fe tival pop-rock
para os máis xóvenes no que participarán 15 grupos entre os que cabe salientar a preséncia de " O s
enemigos' . O 17 haberá un festival "folclórico internacional". Os
tradicionais de Carlos Puebla
amenizarán a noite do 19. +

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

Allariz, Amil, Melgas;o, A Cañiza e
Arbo·teñen citas co xantar
O xamón, o porquiño á brasa, a augardente ou a empanada
terán a sua homenaxe
Semella que Galiza, para ben ou para mal, é
un paraíso gastronómico". As festas onde o
que roáis se fai é comer
e beber son moi frecuentes nestes dias en
calq u era vil a galega.
Percorremos de xeito
rápido algunhas delas.
Na Cañiza, en Pontevedra, celébrase o día
15 a FESTA DO XAMON.
A Cañiza ten sona de
ser a terra onde se come o mellar xamón .
Esta romaria tén unha
pequena cerimónia previa á paparo la. Máis de dez carros de
vacas adornados con xamóns saen do concello pasendo por toda
a Cañiza. Despois vén a degostación. O día 19 en Cervo, concello de Lugo, tén lugar unha
queimada popular na q.ue todo o
povo se xunta para beber e bailar. Organiza esta gran queim::tda a asociadón cultural Airiños
do Xunco. Non faltarán o esconxuro con bruxas e meigas facendo unha representación teatral.

gostación denomínano "proba
da nosa santa augardente". Concíbese esta romería como unha
bomeaxe a todos os augardenteiros. Eles tamén teñen eslogan. É
o <lito popular "Cal será o misté. río da augardente, que din que
todo o cura?. Será polas bideiras
ou será polo bagazo? Pode ser
polo tempo ou pola fomalleira.
Será polos potes, será polos cobres? Serán os mestres de oficio
ou serán os galegas e as galegas? Ou serán os meigallos?".

Sela é unba das seis parroquias
do concello pontevedrés de Arbo. Aqui celébrase a FESTA DA
AUGARDENTE o sábado 19. Que• ren tanto os veciños á sua augard.e nte que ao momento da de-

Os dias 19 e 20 celebrarase a FEsTA. DA EMPANADA en Allariz.
Dende sempre hai o costume de ir
ó río en familia ou·en pandilla para merendar ás beiras do Arnoia.
Outra festa gastronómica, que

.! ·
L

curnpre a sexta edición,
é a FESTA DO PORQUJÑO
A BRASA en Amil, no
concello pontevedrés de
Moraña. Celebrarase o
27 de Agosto na carballeira . dos Milagres de
Amil. Está aberto o prazo para a reserva de lotes de porquiño á brasa .
formados por un porco á
brasa, empanadas, pan e
ribeiro.
Dei.xando as festas gastronómicas e "indo cara
á. cultura é de salientar
. unha festa celebrada a médias •
. entre o pobo portugués e o galeg o . Os días . JO, 11, 12 e 13 a
. asociación cultural galega Barca
. de Loimíl participará na FESTA
DA CuLTURA de Melga~o. A sua
contribución consistirá na participación-no Festival luso-galaico através do seu grupo de baile
e gaitas que achegará aos veciños do alén Miño un elemento
gastronómico naso como é o
"polbo á galega". A asociación
de Arbo enorgullécese de poder
' decir que "quizáis ·por primeira
vez na história do noso povo, de
maneira continuada durante seis
anos, xentes da nosa vila viven
un día en Melga~o sentíndose
tamén protagonistas das culturas
e tradición~ portuguesas".+

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

A literatura portuguesa
tenta a galegas e galegas
()país yeciíío propónnos moitos libros para ler nas vacacións. A litera~a portuguesa, pouco coñecida na Galiza. empeza agora a chegar
,ata aquí. As librarlas galegas constatan que é un mercado actualmente en auxe. Ler en portugués achéganos ao idioma noso. Ben paga a
jierta mergullarse na escrita portuguesa porque é rica e garda sorpresas satisfactórias. Os cinco libros dos que faJamos acaban de sair ao

mercado.
~A novela titulada "O

vento e a lua" confirma a Rita Ferro como

xeración. Publi, cou fres 'r omances en menos de dous anos. Coa obra "O nó na gar, g'W.ta:· reyelou a sua sorprendente capacidade de comunicación. De YpóiS~ con "O vestido de Lantejoulas" recibeu xa o aplauso total por

+ UD dos taj.entos rtovelísticos máis recofiecido da sua

,;~ R~e; da
-~x.~~.,:t~~~-

crítica.
; ,

.:~A8:,~~C!,}!sta,eoes'' son catro cantos escritos por David Móurao
, eir~ R.eer-ean catro figuras de muller. O amor aparece como resul-

, ·. ,

·ón,, como descubrlmento e expectativa e finalmente
{ , .r
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É autor ·de Televisión e Educación

Joan Ferrés
(Na televisión a·ideoloxia e os valores véndense dun xeito insconsciente.'
do ou sen querer, está a vender
ideoloxia. Apresenta modelos das
personaxes boas con que os rapaces se identifican e deitan sentimentos de agresividade e ódio
cara o "outro". Ao verter simpatia e.ara o berói, todo o que representa esa personaxe positiva remata por asumilo e castiga todo o
que representa o antagonista ...
Deste xeito, asume valores con
este tipo de mecanismo. Cando
un spot recorre ao mito, o primeiro que se prémia non ·é ao que se
esforza en acadar algo, senón ao
que merca o produto·.

• ÓSCAR LOSADA

Joan Ferrés é profesor
na Universidade de
Barcelona e ten escrito,
entre outros, libros
.corrio "Televisión e
Educación" e "A
publicidade, modelo
para a ensinanza". No
crecente ongreso de Pé
de Imaxe dirixiu un
obradoiro centrado na
televisión subliminal
para aprendermos a
descobrir a linguaxe
oculta do meio
televisivo.

Dise que un mago da mensaxe
subliminal era Walt Disney,
mentres que os debuxos actuais
dos xaponeses amosan ás claras
por onde van. Que opina diso?

Sempre se di que é na publicjdade onde existe maior porcentaxe
da mensaxes subliminais. Son
moi abundantes estas práticas?
É indiscuti1Jel que os anúncios emiten mensaxes subliminais, ainda
que hai publicitários que o discuten. A nai dunha amiga, que é da
profisión, comentoume certa vez
que ela nunca fixera esa publicidade subliminal pero que era certo
que existia. Eu teño unha ampla colección e en moitos casos a carga
subliminal é evidente. l;Iai que distinguir entre o subliminal estricto e
o amplo. O famoso caso que se
conta de James Vikary nun cinema
no EEUU, onde se amosou unha
imaxe impercepu1Jel para o olio humano de dous determinados produtos que despois foron demandados
en grande proporción polos espectadore é un exemplo de subliminal estricto, no en o de que a menaxe estaba en pantalla cada cinco
minutos e tan só unha tresmilava
parte de segundo, o subliminal escrito e tá por debaixo do umbral
en orial mínimo ou por riba do
máximo. No anúncio da revistas,
o umbral ería de con ciéncia: Todo aquel estímulo do que ti non es
con ciente, eria ubliminal.

racional e a emotiva. A primeira
funciona por argumentos, pretende
o convencimento, mentres que a
segunda funciona polo pensamento primário, que é un pensamento
asociativo non racional. Non pretenden convencer, senón seducir,
polo que xogan coa emoción. A
via racional sempre ten que ser
consciente para ti valorares un argumento e te convenceres, mais a
emotiva xoga moitas veces co inconsciente. O racional adoita cristalizar en discursos mentres que a
outra faino en relatos. Moitas veces os educadores pensamos que a
via fundamental para educar é a
racional e que o emotivo serve para entreter .. Téndese a soltar un
discurso ao neno para educalo e
explicarlle un conto para entretelo.
É curioso que os grandes persuasores deste século refugan o aspecto discursivo e empregan a cotio
relatos, anédotas, en suma: a emoción. Estou a realizar un estudo en
Catalunya e cando lle perguntas á
xente cales son os programas de

Hai produtos especificos que
empregan esta estratéxia para a
venda?
É difícil concretar que tipo de produto empregan máis esta mensaxe. Quizá a colónfa e a publicidade de bebida alcoólicas sexan
as que ruáis p usan ..

Nos informati:vos de TV pódese
vender subliminalmente ideoloxia, mais tamén é posíbel que isto
aconteza noutro tipo de espazos?
No mundo da comunicación persuasiva hai duas grandes vias: a

'Os grandes ·
persuasores <leste
sécúlo refugan en
parte o discurso e
empregan relatos,
anédotas ... : a
emoción'.

TV que máis lles influen, todods
indican aos "sérios". Pois ·é curioso que os que queren persuadir escollan o vieiro do entretimento. A
escola educa para a via racional
cando, de feíto, a TV estánola "pegando" coas emocións, e píllanos
tqtalmente desprevidos, porque
ante iso non ternos formación nengunha, nen defensa.

maneira de ver a vida.

Os que teñen menos defensas
son ·os cativos. Nos programas
infantis tamén se bota man de
mensaxes subliminais?
A programación infantil, queren-

É evidente que en Disney atopamos
unha ideoloxia bastante reaccionária. Hai un fragmento de "Fantasia",
que é unha película esteticamente
maravillosa, pero cunha mensaxe na
que se pretende dicer: Neno , sé bon,
obedece. Non pretendas transgredir
o mundo dos maiores. Através de
mecanismos formalmente inoi sedutores e artisticamente elaborados,
Pisney está a vender unha ideoloxia precisa. Tamén o fan os xaponeses, e como a sua mensaxe é un
chisco máis evidente, é posíbel que
haxa máis defensas contra a sua
contemplación.+ ·

i

Manipular entretendo .

.¡

É dicer, que as maiores queixas
son dos programas informativos
cando se fala de manipulación e
ao mellor desde outros programas, subliminalmente, estanse a
vender as mesmas cousas sen a
xente se percatar... _
O informativo como manipula é ao
través do drama, cos relatos. O informativo ou os "spots" explican ·
pequenos dramas, co bon e o mao, e
un final un tanto aberto. Os xéneros
televisivos recorren á via emotiva e
a que te identifiques· cos "bons" e .
collas xenreira aos ... maos". Polo
tanto, a ideoloxia e os valores véndense sobretodo dun xeito insconsciente para o receptor, porque, aparentemente, estante a entreter.

Aproveitan cando os espectadores
están coas defensas ~aixas para
introducirlles certas mensaxes...
Está claro que coa publicidade todo o mundo sabe que lle están a.
vender algo e, ante iso, pode
adoptar ~titudes defensivas, pero a
mei.rande parte da xente non é
consciente de que lle están a vender unha escala de valores, unha

.

.
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·: 'Á saida de Oficial e cábaleiro alistaban á xente. na Mariña' :
"Tanto no cinema como na vida
cotiá, a sedución é un proceso metonímico onde a persoa que seduce apresenta só unha faciana (que
é a atractiva). Esa parte da persoa
deslumbra ' e, ao facelo, o pensamento lóxico fica como adurmiñado, producíndose un pouco o
pensamento primário, que é aso- ·
eiativo, no que se transfire unha
parte ao todo. Con esa parte bela, .

que reforzas valores militaristas.
-rendes a maxinar que a persoa é
Nos EEUU á saída das salas onde
perfeita. Así, non razoamos o funpuñan "Top gun" estaba a Mariña . :
cionarnento da TV e sedúcente
alistando xente. Esto non quer diformalmente, sedando a tua parte
cer ql1e sexan só bonecos. Se tes
racional. Poño o exemplo de "Top
gun" ou "Oficial e cabaleiro". A · moi claro o que pensas, a razón
xente precisa de-heróis e vai ao ci- · vai pesar rnáis. Pero isto que dixen vale para pe~soas sen defennema a obtelos. Neste caso o hesas, que asumen estes valores que
rói é militar e ti, fascinado, acabas
lles meteron desde a pantalla dun
transferindo o valor a tocio o que
xeito totalmente insconsciente". +
el representa. O que acontece é

, ..........•.........................................•....•...........................................
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O trínque

Convbcatórias
Encontro iberoamericano
sobre cultura e
desenvolvimento
O Centro Nacional de·Superación do
Ministério de cultura cubano, celebra
co gallo do Decénio para o Desenvolvimento Cultural promovido pola UNESCO, o primeiro encontro iberoamericano sobre cultura e desenvolvimento ..
Terá lugar do 21 ao 25 de Novembro
na Habana, con catro obxectivos xerais:
confrontar critérios entre os axentes im- .
plicados sobre a relación cultura desenvolvimento, abordar a pancada da universalización dos meios de comunicación, tratar os problemas de orzamento
da cultura e valorar estratéxias para o
equilíbrio cultura-desenvolvimento. O
encontro decorrerá entre dous focos de
actividade, obradoiros de· trabal lo para
a discusión teórica e unha feira de iniciativas para o intercámbio de iniciativas, documentación, información, etc.
Para participar coma delegado con ponéncia débese apresentar, antes do 30
de Setembro, un resumo de duas cuartillas acompañado de título, nome e
apelidos do autor, institución á que pertence, e méios técnicos a empregar. A
·inscripción custa 70 dólares. Para cal. quer información hai que se dirixir ao:
Centro Nacional de Superación. Ministério de-Cultura. Calle 15, 754 e/Paseo
y 2. Vedado. Plaza ·de la Revolución.
Ciudad de la Habana. Cuba. Teléfonos
(07-537) 30 10 00, 3 '99 21, 3 99 22.
Fax (07-537) 33 36 01.

Escolas de verao
A Federa~ao Galega de Movimentos
de Reforma Pedagógica (MRP), na
que traballan a Associa~ao Pedagógica Jornadas do Ensino da Galiza e
Portugal, a Associa~ao Sócio-Pedagógica Galaico-Portuguesa, e a Universidade Popular-Escota de Verao
de Corcubiom, organiza cinco escolas de. verán dirixidas á educación infantil, primária e secundária. Serán en
Ourense (X/X Xornadas do ensino de
Caliza e Portugal, do 23 ao 30 de
Agosto), Ferrol (X( Escola de Veráo
de Ferro/, do 11 ao 15 de Setembro),
Verin (// Escola de veráo das Áreas
art{sticas, do 18 ao 30 de Setembro),
Corcubión (Vlll Esi:ola de veráo de
Corcubión, do 18 ao 23 de Setembro),
e en Néria (Vlll Escota de Vertio da
Comarca de Néria, do 25 ao 30 de Setembro). As matrículas van desde ás
10.000 ás 7.000 pta. ; con descontos
para estudantes e parados. Maior información na Federa~ao Galega de
MRP: Apartado 447. 32080 Ourense.
Teléfono (988) 248141.

Certame de narrativa
erótica
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 dobre espazo. Os orixinais presentaranse por triplicado e con seudónimo dentro dun
sobre pechado que c_onteña os dados
persoais do autor. Os traballos han de
chegar antes do 15 de Novembro ao
Coléxio Maior Rodríguez Cadarso.
Campus Universitário s/n. 15706
Santiago. O prémio terá un valor de
25.000 pesetas.

Concurso foto gráfico
Camiños de ferro
A Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca o seu décimo concurso fotográfico dotado cun primeiro
prémio de 1.000.000 pta., un segundo
de 300.000 pta., un prémio especial para xente nova da mesma cuantia, e 10
accesits de 50.000 pta. Tamén farán
unha escolma doutras 95 fotografías
que receberán 3.500 pta. Cada concursante pode apresentar un máximo de 3
fotos (inéditas e orixinais) dun tamaño
que ande entre os l 8x24 e os 40x60
cm., relacionadas co ferrocarril e o seu
entorno. As obras han de .chegar sen
nengun soporte e cos dados persoais no
·dorso. No caso de· optar ao prémio de
autor xoven, hai que indicar a idade.
Admiten envíos até o 17 de Novembro
na Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de Fernán Núñez.
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. Ml!ior
información no (91) 527 79 94.

Concurso de banda
deseñada en Vigo
A Concellaria de Xuventude de Vigo
organizou un concurso de banda deseñada co gallo da Primeira Semana
do Cómic de Vigo, que vái celebrar
do 29 de Setemebro ao 5 de Outubro
na sala da Zona Franca no Porto de
Bouzas. O concurso divídese en duas
categorías: Infantil (reservada para
menores de 15) e Xeral (de 15 a 30
anos) . Admiten traballos inéditos,
con técnica libre pero sempre en
Branco e Negro e con formato DIN
A4. A extensión obrigatória é de 2
páxinas para a categoría infantil e de
4 para a xeral. A entrega ten que ser
baixo plica (incluir fotocópia do
DNI) e lema, antes do 1 de Setembro a: Concurso de Cómic da 1 Semana do _C ómic de Vigo. Casa da
Xuvent.ude de Vigo. López Mora; 31.
36211 Vigo. Os prémios: na categoría infantil hai un prémio de 25.000
pta., dous de 15.000 pta., outros dous
de 10.000 pta ., e cinco accésits de
5.000 pta. N·a categoría xerá.l estabelecen tres prémios (100.000, 50.000 e
25.000 pta): Tamén hai un prémio especial de 50.000 pta., para o mellor

traballo que trate de Vigo. Maior información no (986) 29 48 06, fax
(986) 29 49 34.

Cme

Xornadas do ensino

Os xuncos selvaxes,
unha produción francesa
que baixo o .trasfondo da
loita independentista de

A Asociación Sócio-Pedagóxica Galega xunta Federación do Ensino d.a
CIG, teñen previsto realizar as XIX
Xornadas ·do Ensino do 19 ao 22 de
Setembro no Instituto Santo Tomé de
Vigo. Para esta edición organizaron
un total de dez obradoiros impartidos
por Luis Bará (Texto e imaxe da Língua), Luis Obelleiro, Bieito Alonso,
Francisco Carballo e Pepe Carreiro
(os catro na Aula de História de Gali. za), Luis M. Pérez González (Obradoiro de actividades meioambientais),
Xosefa Barreiro García (Teatro),
Xosé Valterra Pérez (A etnografia
como recurso na educación
ambienta[), Antonio Piñeiro Domínguez (Outro xeito de traballar en De.
Física), Uxia Senlle (Música), Alfredo García Pinal (Audiovisuais), Fernando Poi Trigo (Informática) e
Xurxo Pérez Pintos (paseos pedagóxicos). A matrícula para as Xomadas
de Vigo (5.000 pta., 3.000 pta. parados e estudantes, e l .500 sócios da
ASPG ou afiliados da CIG) pódese
formalizar até o 15 .de Setembro nos
locais da CIG: Gregório Espino, 47entrechán. (986) 37 17 OO. Tamén hai
escolas de vran no mes de Setembro
en Pontevedra (do 11 ao 15, teléfono
986-85 29 50), A Coruña (do 11 ao
15, teléfono 981-27 82 59), Santiago
(do 18 ao 22, 981-57 58 43), Ferrol
(do 19 ao 23, 981-35 87 50), Ourense
(do 18 ao 22, 988-23 31 34), Ribeira
(do 25 ao 28, 981-87 36 54), Burela
(do 27 ao 29, 982-58 18 61), Verin
(25 ao 28, 982-41 10 13) e Lugo (do
11
15, 982-22 58 12).

ªº

Prérnio Vicente Risco
O Concello de Castro Caldelas· e
máis a Fundación Sotelc Blanco
convocan o 11 Prémio Vicente 8isco
de antropoloxia e ciéncias sociais,
dotado con 1.000.000 pta. Poden concorrer-todos os que apresenten obras
sobre o ámbeto rural galego desde o
ponto de vista antropolóxico ou das
ciéncias sociais (história,-economia,
socioloxia, etc). Os seus textos, inéditos e orixinais, han de estar en normativa oficial e ter unha extensión que
ande entre as 150 e as 300 páxinas, en
tamaño fólio a dobre espazo. Para participar hai que apresentar 6 cópias,
baixo lema e plica, antes do 31 de
Agosto de 1995 na fundación Sotelo
Blanco: Apartado .de Correos 2.096. ·
15780 Santiago. Maior información
na Fundación: San Marcos s/n: 15820
Santiago. (981) 58 25 71. Oi.J no Concello de Castro Caldelas: rua do Concello, 1. 32760 Castro Caldelas. (988)
20 30 00/20 33 05.•

• Por levar a Galiza en liberdade ao
ensino fui privado dos dereitos fimdamentais e expulso do trabalho.
Lutando pela readmisslio estou em
processo judiciário desde Novembro
de 1994. Nao recebi calquer ordenado
ou subsídio d.e desemprego. Necessito
com urgencia da tua solidariedade. Je· sus 'Peres Bieites. Fundo de Solidariedade nas contas: 2091 0500 16 30000
81644 da Caixa Galiza, e 834
023957200 da Caixa Geral de Depósitos de Valen~a do Minho.

• Estám tolos estes espanhois!!!, dí
Obelix, namentras os manda devolta,
arrodeado das bandeiras dos paises
celtas. Todo iso en camisolas a toda
cór. Pedidos por xiro postal de 1.200
pta . a Viaxes Céltigas: Apartado
1.364. 15007 A Corunha.
• Véndese estantería artesana de
210x240 cm., con seis estantes inclinados e un liso~ Ideal para expor cómics
ou revistas en calquer quiosque ou libraría ampla. Prezo a negociar. Chamar
en horas de oficina ao (986) 22 69 76.

1 lmpártense clases de percusión
afro-cubuna e bateria. Profesor nativo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93
42, de 10 a 13 h.

•A Levada, casa de labranza na beira do Miño, a 1O km. de Portugal.

• Dou aulas particulares de portugues em Vigo. Perguntar por Suso no
(986) 27 13 96.

45.000 m2 de cultivo biolóxico e bosque mesto. Duas piscinas, cabalos e un
amplo programa de actividades (corredoirismo, pesca, etc). Reservas e información no (986) 66 64 13 ou 66 63 33.

• Quixera falar con calquer persoa
que teña feita tesina ou tese de doutoramento sobre o nacionalismo galego. (986) 37 12 72 ou 41 45 62.

• Véndense canciños fox terrier de
pelo duro, con certificado sanitário.
Teléfono (981)36 07 61. Chamar de
11.30 á 14.30, perguntar por Alité.

• Búscase mestre de zanfoña e se
agradece o envio de calquer tipo de
documentación sobre o instrumento.
Escreber a Carlos Rúbio. Rua Real,
109-baixo. Ferro!.

• Oferécese pintor para pisos, portai~, reixas, etc.Tamén limpo fincas.
Chamar ao 47 17 03.

• Queremos contactar con homes e
mulleres interesados na música tradicional e popular étnica, para formar un grupo músico vocal. (981) 66
10 11, de 19. a 24 h.
•Véndese caravana seminova de 27
m2 • (986) 48 75 78.
• Vénd2ese solar en Sampaio (Vigo).
1000 m. (986) 48 75 78.
• Coido nenos, persoas maiores e
enfermos polas mañás . Teléfono
(986) 29 52 79. Perguntar por Begoña.
Vigo.
• Gralha n!!7: boletim cultural. Aumenta o número de páxinas. Noticias.
Negu Gorriak. Seleiyom Galega. Timor Leste. Lexi cografando. Janela da
língua ... Envio gratuíto. Apartado 678.
32080 Ourense.

• Administrativo (Técnico Especialista en Xestión Informática de Empresa). Busco traballo na provincia de
Pontevedra. Teléfonos 55 45 70 e 55
13 63, perguntar por Xoán Carlos.
• A Asociación Cultural Eira Yella
agradece o enVío de pegatinas de c3.Iquer tema (política, sindical, ecoloxista,
língua ... ) preferentemente relacionados
coa Galiza. Apart. de Correos l 07, Betanzos. •

Relacións
• Chámome ldalmy "Bello Valdés, teño 28 anos e son licenciada en educación especial. Gosto da praia, ler, cartearme con amigos, escoitar música e
do teatro. Desexo intercambiar corre pondéncia: Apartado 3. 110. zona Postal nll3 . 10300 C. Habana. Cuba.•

Teatro
lar. 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 expoñeri Santo
António, tradi~áo erudita e imaginário
popular. A idade do bronze em Portugal, até Decembro no Museu Nacio.nal de Arqueologia (07-351-1-362 00
00). Um gosto privado. Um olhar
público, doacións ao Museu Nacional
de Arqueolgia, até Dezembro (07-3511-362 00 00). Do neolít~co ao último
imperador. A perspectiva dun coleccionador tl.e Macau. Até Setembro no
Palácio Nacional de Queluz (07-3511-435 00 39).

Ex msicións
No PORTO:
Arte efémera na paisagem, mostra
de espantallos. no Parque de Serralves,
até o 12 de Outubro (07-351-2-617 51
24). Limiares/Thresliold, ctez escultores americanos, até o 20 de Agosto
na Funda~lio Serralves 07-351-2-618
00 57).
EN LISBOA:

•

Anúncios de balde

Portugal

Arte da Argentina 1920-1994, até
Setembro no Centro Cultural Belém
(07-35l-1-3019606). Amostra chega
de Oxford (o comisário é David Eliott,
director do Museu de Arte Moderna
de Oxford) acompañada dun excelente
catálogo cargado de ensaios sobre movimentos e persoeiros, amais de infomación histórica dun país asoballado
por conservadorismos e ditaduras. O
obxecto principal é mostrar obra de
arxentinos do interior, non da diáspora, fillos de emigrantes en moitos casos. Comprende pinturas de Xul Solar
(1887-1963) inventor de palabras, seres e letras novas. Kandinsky e Klee
están presentes no seu traballo. António Berni (1905-1981 ), pintor surrealista de grande influéncia na Arxentina
deste século. Raquel Soler (19021988), que participa con pinturas dunha série contra a Gerra civil española,
entre outros moitos. Salvando as tendéncias dos anos 40, ti:átase de traba-

Arxélia e so seus efectos
na metrópoli, desmiuza as
relacións entre catro
adolescentes, a sua
aprendizaxe sentimental e
as primeiras escollas
definitivas na vida. +

Teatro
EN LISBOA:

Pintura de António Berni, dentro da exposición de Arte da Argentina.
.

llos testemuñais da .realidade social.
Arte apaixoada con implicación política. 50 anos do final da 11 Grande
guerra, até o 31 de Agosto nci Museu
República-Resistencia (07-351 -1-774
24 02). Imagens e colónias, icoryografia e propaganda colonial na Africa
francesa de 1880 a 1962. Até o 21 de
Agosto no Museu Nacional de Etnologia (07-351 -1-30 1 52 64). Luis Barragán, arquitectura até o 30 de Setembro no Centro Cultural Belém (07351-1-301 96 06). O Museo nacional

\

do traxe expón batiks1 e cerámica de
Maria Helena Pires, pinturas e tapices de Alves Dias e iraxés míticos da
cultura rexional portuguesa. Até o
31 de decembro. Horario de martes a
domingo de 10 a 18 horas (07-351-1759 03 18). Santo António, ou o Santo do Meninho Jesus en duas mostras
conmemorativas do oitavo centenário.
Santo António, arte e hisÍória, no Museu Nacional de Arte Antiga (07-3511-396 41 51), e Santo Antónió, devo~áo e festa no Museu de Arte Popu-

1 love you, Maria, de Dario Fo e
Franca Rame. Sobre un cámbio na vida dunha muller soa, dona de casa,
enclaustrada no seu diminuto universo, vivendo unha pequennísima existéncia, sofrendo un minúsculo e tremendo drama. Até o 24 de Agosto no
Teatro da Trinidade (07-351-'1-342 32
00), pola Companhia Absurda. Coelho Coelho, de Coline Serreau, encenificación de José Carretas, polo novo
Grupo. Durante Agosto, de Martes a
Sábado ás 9,30 da noite, domingos ás
16 h., no· Teatro Aberto (07-351-1797 09 69).•

Luis Boyano
Espectáculo de máxia e humor. O Mércores 16 ás 9 da noite en Arteixo, e o
Martes 22 ás 10 na Casa da cultura de
Bande.

As viaxes fantásticas
Teatro de rua polos Quinquilláns, o
Venres 11 ás 7 do serán en Camariñas,
e o Martes 15 á unha da tarde en Monforte. Os Quinquilláns tamén estarán
nas ruas de Cambre, o Mércores 16 ás
· 8 do serán, pero co espectác~lo Feira
d~ lixos.

Viaxe e fin de
Don Frontán
·,O Centro Dramático Galego escenifica Viaxe e fin de Don Frontán de Rafael Dieste. Até o 3 de Setembro de Mércores a Domingo, ás 11 da noite, no vello cemitério de San Domingos de Bonaval (Santiago). Información e reservas no (981) 58 15 72.•

F eiras d_o libro
Libros en catálogo
Do 12 ao 20 de Agosto na Alameda de
Pontevedra.

Libros de ocasión
En Vigo até o 13 de Agosto, e na Coruña a partir do Sábado 19. •

•

axenda
Exposicións
Xosé Ramón Mosquera
Torres
·
Expón os seus cadros na sala da estación de tren de Vigo. Aberta até o 15
de Agosto, de Luns a Venres de 18 a
21,30 h., Sábados e Domingos tamén
abre as mañás de 12 a 14 h.

Méndez Núñez e o seu
entorno
Retratos fotográficos de pequeno formato, na sua maioria procedentes dos
fundos do Museu de Pontevedra, sobre
a família de José Méndez e Tomasa
Núñez, asentados en Pontevedra contra
1831. A mostra oferece un achegamento á época a meio dos retratos da fam ília e o el}tomo, amais dunha particular atención a un dos fillos, Casto Méndez Núñez, comandante da derrotada
Frota Española do Pacífico. Aberta até
·o 3 de Setembro na sala de Caja Madrid en Pontevedra. Abre de Luns a
Sábados de 12 a 14 e de 19 a 22 h.,
Domingos e feirados só de mañá.

Lugo antigo
A Ca a Torre de Moreda (Lugo) expón unha série de fotografia antiga.
Tamén na Casa Torre, pódese ver obra
de pintores da comarca, traballos de
xove e nenos, e unha colección de obxectos anligos.

Mostra de arte Unión
Penosa

do artista coa terra dos seus ancestros
-non esquezamos que Castro.Enjamio
é bisneto do músico José Castro Chané, autor dunha obra que forma parte
do acervo cultural de Galiza-. O froito deste encontro resultou conmovedor: duas culturas en diálogo e tensión loitaron para expresar intensas
hist6rias e evocacións misteriosas e
lexendárias nas que albiscan dous
universos, dous tempos, duas maneiras de entender o mundo".

Xeración, escola de
canteiros
Até o 13 de Agosto na Casa do Coxo
de Rianxo, expoñen esculturas de Francisco Lores, Francisc·o Vaamonde Núñez, Manuel Jesús Coya, Manuel Sancho, Gonzalo Miñán, Moisés Tacón,
Xavier Touzeda, César Dapena, Fernando Nantes e Xosé Manuel Pérez.

Peter Scheneider
Fotografia na Sargadelos de Santiago.
Até finais de Agosto.

Mestres da pintura
galega contemporánea

A galena Socel de Pontevedra escolleu_
obra de Rafael Alonso, Barreiro, Lugris, Pousa, Solveira, Vidal Souto e
Carmen Osorio, para a mostra Grandes mestres da pintura galega contemporánea. Pecha o 31 de Agosto.

Novos valores 95
O Teatro Principal de Pontevedra está
a expoñer as obras apresentadas ao certame da Deputación Novos valores 95.

Eugenio Cabaleiro

Arpad Szenes nas
coleccións portuguesas
Mostra aberta no Pazo. Provincial de
Pon tevedra.

Diego de Giráldez

Signos e milagres

Expón baixo o título O realismo NAS
de Diego de Giráldez, at€ o 31 de
Agosto no Mosteiro de Poio.

O Centro Galego da Arte Contemporánea de Santiago organiza até o 20 de Outubro a exposición Signos e milagres. A
mostra é unha coproducción do CGAC e
a Kunsthaus de Zurich e pretende confrontar a tradición representada por Niko
Pirosmani, artista do século XIX. coa
contemporaneidade a través da obra de
23 artistas intemacionais e nacionais. O
horario de visita ao CGAC é de martes a
sábado de 11 da mañá a 8 da tarde, e os
domirrgos e festivos até as 14 h.

Alfareria de Buño
Do 11 ao 15 de Agosto, ten lugar a
XII Mostra de Alfareria de Buño.

Memoria Yoruba
O pintor cubano Luis Castro Enjamio, expón no Pavill6n Botánico Viveiros e Xardins (A venida de Europa,
52. Vigo) . Na contra de Orishas a denanterior e primeira mo tra de Enjam io en Vigo (Ago to de 1993), con
cadro pintado en Cuba, Memoria
Yoruba s6 comprende pintura criada na Galiza. O autor segue a reservar a maior parte da obra a tema
afrocubanos e ao ser humano, para o
que bota man de vária técnica .
Acuarela, cera , acrflico e óleo , on
o vefculo utilizado . Alfonso PazAndrade explica a razóns da mo tra
"A deci ión de invitar a Enjarnío a
traballar uns meses na terra dos seus
devanceíros tomámola guiados por
dou entimento : un refíre e ao interes que de pertou en nós o seu traballo; o outro apareceu cando unha e pécie de acto de xu tiza, ou débeda
histórica, parecía exixir un encontro
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Música

Aberta durante Ago to na Estación
Marítima da Coruña. Comprende 174
obras finalistas entre pinturas e esculturas.
Expon 50 cadros ao óleo en relieves
na Casa da Cultura de Pontecaldelas.
Até o 13 de Ago to, de 7 a 9 da tarde.

ANOSA TERRA
Nº 686 -1ODE AGOSTO DE 1995

O Traballo
dos cesteiros
Ata o 15 de Agosto terá lugar a exposición O traballo dos cesteiros na aula
de Etnografía de Saians, en Vigo. O
horario é de luns, mércores e venres de
J0.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30, e os
sábado de 10.30 a 14 horas.

León Rocafull
Pinturas na casa do Concello de Malpica. Até o 31 de Agosto.

Urbe, natura, cosmos
Arquitectos, escultores, fotógrafos e
pintores. Dezaseis personalidades do
panorama actual, mergullados na dinámica de diversas disciplinas plástico-vi-

suais cun variado rexisto estético, conceptual e xeracional: Femando Blanco,
Manuel Gallego, Pedro de Llano, César
Portela, Ignácio Basallo, Fernando Casás, Paco Pestana, Silvério Rivas, Vari
Caraniés, Xúlio Correa, Xoan Piñón,
Manuel Vilariño, Berta Caccamo, Afberto Datas, Antón Lamazares e Xesus
Vázquez na Casa da Parra de Santiago
'até o 13 de Agosto.

Fern:ando Quesada
Óleos, debuxos e aricaturas, desde .as
prímeiras obras até traballos actuais.
Pódese visitar na Aula de Cultura de
Caixa Ourense (Ourense).

Artesania en vivo
O Castelo de Vimianzo acolle até Setembro, a mostra 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, traballando
diante do público de Martes a Domingo
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 exfranxeiros que participaron nas Experiéncias Cerámicas de
Sargadelos.

Do tardogótico
ao manierismo
Aberta até o lO 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.

Fundos de escultura
da Xunta
O Centro Galego 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 Basallo e Xurxo Oro Clru:o. Até Setembr9.

Colección Granell
A mellor colección de pintura surrealista da Galiza. Segue aberta até o 31
de Agost9 no Museu do Povo Galego
(Santiago). De lO a 13 e de 16 a 19 h,
pecha Domingos e festivos. •

Fia na roca.

Fía na roca
Concerto folk en Carballo, o Venres 11.

Brutal Distración e
Trasnada
Tocan o Sábado 12 ás 7 do serán, no
edificio de servícios múltiples do Bur~
godas Nacións Haciadama (Santiago).
Entrada 500 pta.

Milladoiro
O sábado 12 en Cangas e o Domingo 13
no Estádio de Pasarán en Pontevedra.

Festival folk de
Santo Esteva
O concello de Nogueira de Ramuin organiza .os Domingos 13 e 20 de Agosto, un festival folk no Mosteiro de
Santo Estevo de Ribas do Sil. O dia 13
actuan Xeque Mate (Ourense), La
Musgaña (Vigo) e Fol de Niu (Vigo).
Para o día 20, contan con Alecrin (Ourense), Dhais (Santiago) e os escoceses Tannahill Weavers. O festival tamén oferece unha mostra de réplicas
dos instrumentos do Pórtico do Paraiso da Catedral de Ourense, e cursos de palletas e pallóns, zanfona,
pandeireta, gaita, violin ~ percusión.
·Para se inscreber hai que chamar ao
departamento de cultura da Deputación de Ourense: (988) 38 51 OO.

Revoltallo de Músic_?.
Emerxente

O Centro Veciñal é Cultural de Valadares (Vigo) organiza doutravolta o
Revoltallo, iste ano do 14 ao 21 de
Agosto no Monte dos Pozos. Os concertos máis próximos (todos con entrada libre): o Luns 14 (ás 10 da noite) . vai adicado ao Rock Parrulo, coa
actuación de Quinta Conexión, Solo
dios lo sabe, Lam, La Patrulla,
Rock Parrulo, Zenzar e La gran ramera y los corderos de dios. O Martes 15 (desde as 8 do serán), Freixo
Rock, con Os Podridos, The Feixóns,
Kaos, Oxtiax que te pariu, Reincidentes, K.G.Ben e Skacha. O Mér. cores 16, música tradicional desde ás
11 da noite: Millaradas, as pandeireteiras Cantigas .e agarimos, Violia e
Rumbadeira. O Xoves 17 (ás 10 da
noite) é reservado ao Caledoscópio
sonoro, sons industriais, tecno, música
electroacústica, con Narcorip, Luar11, Prozac, Fernando Collado, Musicadora, e Doutor Manhattan. O
Venres 18 ás 1O da noite, participan
no concurso Músicas distintas, Magín Blanco, Capo Ferro, Attedelm,
Otro juego de té, -Salterium e In nómine, van invitados Foggy Mental
Breakdown e Sobrekarga. O Revoltallo tamén oferece outras actividades
(feira de música, mostra de vídeos,
xogos de rol, obradoiro de escritura,
etc), e conta cunha zona de acampada.
Maior información no Centro Viciñal
e Cultural de Valadares: Estrada de
Valadares, 233. 36314 Vigo. Teléfono
(986) 46 86 84.

Cinema -

Festas de Poritevedra

Cinema na rúa en
Monforte e Qviroga

Iste ano actuan Rosario (Martes 8),
Milladoiro (Domingo 13) e Mike
Oldfield (Dorriingo 24). O programa tamén inclue concertos de Manuel Sirera, El Consorcio e Los
Enemigos.

Todos os Mércores de Agosto ás 23.00
. horas na Praza de España de Monforte,
e todos os Martes á mesma hora en
Quiroga (Lugo).+

•

Los Planetas

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

O grupo Xeque-Mate.

Na Iguana de Vigo odia 11 de Agosto
ás 12 e meia da noite. As entradas son
a 800 ptas. (venda anticipada) e a 1000
ptas se se récolle en taquilla.•

Q) escudo de GaHza,
de seña do por Castelao,
en insígnia.
¿ollcita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.
Envia o importe tOtal en selos de correos
P.V.P. 200 PTA UNIDADE
Obra de Silverio Rivas, un dos participantes na exposición ·urbe, natura, cosmos.
\
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Por fin colleu uns. dias de vacacións e
decidiu adentrarse na Galiza interior en vez
de fuxir cara as ateigadas praias. Entre o
que lle contaron os amigos e os folletos de

Turgalicia convenceuse para ir a facer un

traxecto en catamarán polos cañóns qo río
Sil, situados na ruta.da Ribeira Sacra. Non
sabia o que lle esperaba. ·

2

TRES EN RAIA

A barbárie

dos amigos

Hóubo que agard~r preto de 'Sete horas por un catamarán

Tensa espera nos Cañóns.do río Sil

e

P

ara facer a reserva chamou ao teléfono da empresa que viña no folleto
e atopouse coa sorpresa de que lle
colleron na Diputación de Lugo. De ali
pasárÓno cunha espécie de oficina na
que lle reservaron para o luns ás once e
média da mañá, advertíndolle que estivese ali un cuarto de hora antes. O catamarár:i saía desde 'a ponte sobre o Sil pola
que pasa a estrada que une Montarte de
Lemos e Castro Caldelas pero a rapaza
que atendeu ao noso protagonista mand ou no a preto de Loureiros, na oütra
ponta do encaro. El atopábase nos Peares e alá marchou para Loureiros.

.Un casco azul francés, o comandante
Franchet, volveu de Bósnia no 94 e denuociou que a información, disparada
por todos os bandos, facia desta guerra
un funeral da franqueza das crónicas
militares no senso clásico .
Coa enxurrada dos croatas, o mapa da
guerra perde algunhas brumas. O HVO,
as tropas do xeneral Franjo Tudjman ,
armado polos alemáns co que quedara
dos exército da ROA e polos norteamericanos, barre unhas tropas sérbias que
desde hai catre anos nos apresentaban
coma o quinto exército do mundo de
Saddam Hussein , aquela broma.

A estrada subia e subia e todo eran pistas que se cruzaban, asi que seguiu a
ollo até que atopou un empregado dunha
compañía eléctrica que lle indicou o camiño. Finalmente, cando chegou ao embarcadoiro, xa deixara atrás quince kilómetros de traxecto sen nengun tipo de sinalización. Cal non seria a sua sorpresa
~ando veu que non había catamarán,
nen sinais informativas, as instalacións
estaban a médio facer, o pantalán sen
soldar e amarrado cunhas cordas, e nen
sequer unha sombriña para apartarse do
sol que castigaba con toda a sua forza.

O abrazo de Tudjman a ltzebegovic en
todas as portadas quer ·dicer que Bósnia
é viábel se non estorba aes propósitos
dos directores da posguerra fria e cae _
na tentación dun acorde cos sérbios, como se amagaba. Por fi n, a coartada da
guerra étnica aparece algo máis ao descoberto.
·

Pasando o balón dunha
Deputación a outra,
Turgalicia. intenta quedar
ben con todos.

Obviamente o papel dos sérbios é a outra grande simulación desta Nai de Todas as Mentiras en segunda edición ,
que se anúncia como o patrón de guerra
para a relevo do Milénio. Os sérbios foron pfímeiro aliados incondicionais dos
Estados Unidos que buscaban romper o
crecemento da Grande Alemaña cara o
Sul. Warren Christopher prometeulle de
prémio a Belgrado unha unión de Albánia e Macedónia que engordase a Grande Sérbia polo Sul para server de barreira ao novo império alemán.
Pero a federación croata-musulmana á
que agora parecen apuntarse Estados
Unidos e Alemaña, ten os pés atados. A
subordinación dos islámicos á Grande
Sérbia, que hai uns días se presentaba
como inaceltábel, será igual ou mais humillante baixo Tudjman, ao que a información nunca que chamar xeneral.

•
O "aventureiro" voltou a chamar á Deputación de Lugo, é dicer, a Turgalicia e explicoulle o seu problema. Explicáronlle
que o catamarán saíra desde a ponte da
estrada de Monforte a Castro Caldelas. A
nova r.eserva quedaba para -esa tarde ás
cinco e tiña que estar ali unha hora antes. Chegou ás tres e media e segundo
se acercaba veu como o catamarán marchaba sen eles. Ali só quedaban dous
homes tratando de soldar o pantalán no
que habia de amarrar a embarcación. .

Mentres, os anos de guerra rompen un
conxunto de paises para que a sua dependéncia do Norte sexa total, coa via
do expreso do Oriente ben desembarazada entre os que fabrican e os que se
cadra algun día poden comprar.•

Tomar o sol era inevitábel mentres se agardaba polo catamarán •.

A nave qu13 acababa de sair era nova e
con moitas modernidades, e levaba a
bordo ao presidente da Deputación de
Ourense; Xosé Luis Saltar, e demais autoridades e xornalistas: era a sua presen. tación oficial. Cando volta, o capitán di
que non vai saír 0utra vez, porque ademais de ter o motor averiado o barco ainda non está entregado, $ decir, que oficialmente non existia para fac~r a rota
prevista. O capitán non entendía como
Turgalicia poida facer reservas para un
barco que non ia a sair e criticou, igual
que un membr9 da Deputación ourensá,
que Turgalicia non era a primeira vez que
tiña problemas cos pasaxeiros ou coa Diputación pola cuestión dos barcos e que
o que facia era espantarlle á xente, .

•

• G. LUCA DE TENA

roácia move os seus tanques cara
o Orina e dispara contra os labre'gos sérbios que fuxen cos nenos
e os vellos nos remarques dos tractores.
Pero ésta non é limpeza étnica porque a
barbárie dos amigos do Norte chámase
operación /óstrego, tormenta do deserto,
acaso blitzkrieg.

•ROSA Me FOLGAR

,

l

O mecánico estaba a arranxar o catamarán, mentres unhas dez persoas· esperaban baixo o sol a que se solucionara a sua esperada rota polos cañóns
do Sil. Tentando buscar unha solución,
o capitán decide dar unha pequena volta de proba cos pasaxeiros que ali había: Coa forza da auga o pantalán volveu a romper, o que incomodou aos
operári6s que o estaban arranxando. O
catamarán achégase, amárrano ao
pantalán e comézase a ouvir algunha
risa nerviosa, pois o barco empeza a .
separarse da beira, pantalán incluido.
Os nervos xa están a flor de pel ; sobre
todo no capitán e no mecánico . Ao final
houbo que amarrar o barco a unha boia

no médio do encoro de San Estebo.
O patrón e o encargado da Deputación
botaban fume e finalmente fíxose o percorrido igual e mesmo cun suplemento
para compensar a espera. O final da
aventura tiña prémio pero ninguén lle tira
as horas inútiles que houbo que esperar
preto de sete horas para facer a desexada rota dos cañóns do Sil. O desorde e a
falta de organización po~ parte de Turgalicia fixo perder os nervos e o tempo a
unhas persoas que querían disfrutar do
tempo de lecer visitando unha das paraxes máis fermosas do país. Pasando o
balón dunha Deputación a outra, Turga/icia intenta quedar ben con todos.•

VOLVER AO REGO

U

n trebqn de gaitas meteu o Hino na capela de Santa Margarita de Mourente, no momento
central da misa da Patrona. O grupo
de San Miguel de Marcón atacaba· os
primeiros compases que Pascual
Veiga escribira para os patriotas galegas da Habana hai u.,n s'éculm: .
'/

.

'

Coma un ha carta qt1e tarda _en volver
cen anos, desde o Caribe á costa
verdecente, Quen tan longo a tive
censurada na lgrexa? •

J.

