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o acusar aos mariñeiros da queima dos montes, o
Fiscal Xefe de Galiza, home de .cóñecidas simpatias
conservadoras, ven de chantar a últim·a pica dunha
campaña, presumibelmente dirixida desde própria presidéncia autonómica, contra os sectores sociais que protestan con.:. ·
tra o desmantelamento económico. Con anterioridade, o Conselléiro de Xustiza e fnterior, Diz Guedes, empeñárase nunha
batalla contra o nacionalismo, a partir da manifestación do
fletán celebrada en Santiago. Desde a Xunta acusárase naquela ocasión ao BNG e a CIG de atentar contra un local do
PP, mália carecer -como agora Garcia M~lvar- de toda proO Fiscal xefe, García Malvar conta
ba incriminatória. A agresividade desta campaña, asi como
cun
currículo de actuaos apoios logrados para a mesma nos meios televisivos, está ciónsamplo
contra nacionalistas.
·
a surprender en todos os sectores sociais democráticos de
Galiza. Tanto os sindicatos, como os dous partidos da oposición, denunciaron con firmeza o novo rumo autonómico.

a

RUÍDO
(Relatos.de guerra)
Miguel Anxo Murado ·
Croacia, 1991 : unha curta e brutal .
matanza que deu orixe a estes duros e
lacónicos relatos.
"Un narrador que se aventura nos líffi'ites
da vida e atrapa ó lector con precisión
· e con elegancia"
(Suso de Toro)
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As televisións
locais cobren
·as cida~es
a espera
da legoliiación
#

O amparo do Tribunal Supremo ·
ás televisións locais, frente ao valeiro legal, e unha vindeira regulación, provocou que distintas empresas .instalaran na Gal iza televisións de ámbito local, á espera
que lle concedan a licéncia para
emitir. Todas as grandes cidades
contan coa sua emisora, as máis
das veces ligadas a intereses da
direita. Segundo os analistas no
futuro, ao igual que sucedeu coas
rádios é moi posíbel que as televisións locais se agrupen para .
(Páx. 4 e 5)
emitir en cadea

O Conselleiro de Xustlza· e Interior, Diz Guedes, acusou en Abril,
por orde de Fraga, ao BNG e á
CIG de cometer várlos atentados.

O Presidente da Xunta, Manuel Fraga mantén a sua especial queréncia por cuestións de propaganda e
policiais que xa o caracterizaran
durante a sua época de ministro.

As alemanas

O vicepresidente

(Páx. Centrais)

Exporta!"OS
elecl'.riciclade pero non
temos mellor prezo
(Páx •.9)

AONU senta as
bases da intromisión
na soberania
nacional en alta mar
(Páx. 9)

Tribunas de Xavier
Queipo, ·Manuel Soto
e Encarna Otero

'

da Deputación
de Pontevedra
favorece
ao seu hospital
O Sanatório Domínguez , propriedade do. actual vicepres idente da Deputación de Pontevedra, está a ser o benefi-·
ciário . principal da xestión do
Hospital Provincial de Pontevedra no desvío de pacientes
cara á sanidade privada. Segundo ce 00 máis de cen entermos foron operados no sanatório Domínguez durante o
último ano rebotados dun Hospital Provincial que aduce saturación e reexpide aos enfer(Páx. 11)
mos á P,rivada.

Forzas sindica.is ·e políticas acusan ao fiscai Malvar de tentar incriminar
socialmente aos sectores disconformes coa política ' do ·PP
~

-

-·

A Xunta acocha a detidos
polos incé~dios
A. EIRÉ-M. VEIGA

O número de 51 detidos no ano 1995, acusacjos de propiciar incéndios forestais, segundo cifras oficiais da Xunta de Galicia anunciadas a
pasada semana, t~riá que incrementarse cando. menos noutras 15 persoas, segundo dados da policia autonómica aos que tivo acceso este
periódico. 'A ocultación de detencións, por parte do governo galego, trae tamén ao caso a interrogante de porque a Xunta non fai públicos
os només e. as implicacións dalguns dos apresados residentes tora de Galiza. Forzas políti9as e sindicais acusan ao ·governo· que preside
· Manuel Fraga de intentar desviar a atención, incriminando a sectores sociais críticos coa política do Partido .Popular.
céndios na povoación. A guerra
Cando a Xunta informaba a pade cifras de monte queimado
sada semana de que neste ano
foi sempre causa de discrepánforan detidas 51 persoas acusacias entre os responsábeis gudas de propiciar incéndios no
vernamentais e a oposición.
monte, membros da policia autonómica que teñen a cargo váOs incéndios concéntranse
rias investigacións sobre este
tema, afirman que esta cifra "é
"Cos meios que ten a Xunta homoito maior". "Que nós coñezaxe (avionetas, helicópteros con
mos hai polo menos outras 15
cámaras fotográficas, etc.) non
persoas máis do número dado
oficialmente". As mesmas fontes
ten porque haber dúbida a resnegaron que os detidos señan
peito das hectáreas queimadas.
sempre labregos ou persoas deSácase a fotografía e, logo, sobre o plano, faise. a medición.
sequilibradas. "Ainda hai só uns
Agora xa non esdias detivemos a
tamos na era dos
unha muller que
peritos coa cinta
era de Málaga,
ou das estimapero hai máis 'Que nos
cións a olio'', afirxente que é de facoñezamos
ma un aparellara de Galiza", sinalan. Os infordor que traballa
mantes non sou- . hai polo menos
na loita contra
pero n contestar
dos lum.es.
outras
15
sen embargo á
razón de que o
persoas máis do Diversos responnome destas persábei s de briganúmero dado
soas ·nunca saen
das contraincéndios consultados
á luz e se falsea,
oficialmente".
afirman que "todo
consecuentemenparece indicar
te, tanto o númeque, en cada pero de detidos coriodo de incénmo algunhas das
dios, estes se cesuas característiban sobremaneicas.
ra nunha comarca. Quer dicer,
En Semana Sanhai unha tendénta, o rebrote de
cia á concentralumes perta das
ción". Tamén afircidades, levou a
que o Conselleiro de Agricultuman que as detencións, "que se
ra, Tomás Pérez Vidal, afirmase
saiba, case nunca se producen
que existía un complot político
nas zonas onde os incéndios
son máis numerosos".
d~s forzas da oposición para
queimar os montes e así minar
a credibilidade de Governo auA explicación a estes feítos
tonómico. O Conselleiro, que
non é sempre coincidente. Alguns afirman que a concentranon pudo aportar nengun dado,
máis que a intencionalidade dos 'ción .pode deberse a que ''hai
turnes, ao comezar a arder os
zonas onde medran as xestas
montes por vários lugares á vez,
e as silveiras e a xente ponlle
pensou que o móvil da intenciolume". Outros van máis alá e
sosteñen que "nalguns casos
nalidade, para el clara, estaba
poden ser emigrantes que, co
na proximidade dos comícios.
lume, pretenden librar as suas
leiras de toda a frouma que leA Xunta negouse daquelas a
fornecer máis dados. A maioria
van botado". Tamén se considera a hipótese de que para
dos detidos son mencionados
explotar a madeira queimada
nos informes oficiais só coas
"é moito máis rendíbel facelo
iniciais e, unicamente, cando
en superfícies grandes, que ter
son lab.regos ou discapacitaque andar cargando un camión
dos, se cita o seu lugar de resiaquí e outro acolá ou facer pisdéncia. Responsábeis da mestas para sacar só uns palmos
mas brigadas de loita contra o
de madeira". Esta última fonte
lume quéixanse de que se falconta con 12 anos de espesean por parte da Xunta os parriéncia na loita contra dos intes que pasan diariamente tanto en relación ás superfícies · céndios e non dubida de que
estes son intencionados, pero
queimadas como aos danos,
discrimina "os que comezan
mesmo se omit~ o feito de ter
ardido casas, palleiros e outros . nas xestas ou nas silveiras,
bens de importáncia. O Gover- · ainda que pasen logo ao arbono autónomo parece asi intenrado, que p.rende nun único
tar minimizar o impacto dos inponto., daqueles que arrasan
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eucaliptos. e piñeiros que, case
sempre, o fan en tres ou catre
pontos á vez".
Nesta distribución territorial dos
incéndios, primeiramente arderon todos os montes do lrixo,
cosque a multinacional papeleira Celbi realizou un convénio
para plantar lago eucaliptos.· Ao
ano seguinte tocoulle o turno
aos montes do Pindo e Camota
na Costa da Marte. Este ano os
máis castigados foron de novo
(ocorrera algo semellante en
1989) as penínsulas do Barbanza e do Morrazo. Na Semana
Santa pasada os lumes concentráranse maiormente ao carón
da cidade compostelaná, dato
que levaba a afirmar ao Conselleiro Pérez Vidal que o que se
trataba de facer era "criar alarma social".
Agora a coincidéncia dos incéndios no Barbanza e o Morrazo
coas protestas dos mariñeiros,
levou ao Fiscal Xeral dos Tribunal Superior, Garcia Malvar, a
propoñer que se investigase a
estes traballadores. As palabras do fiscal , ainda recalcando
que só constituian unha hipótese de traballo , foron afianzadas
coa acusación de os mariñeiros
cortaren eucaliptos e lago prenderlles lume, imaxes que apareceron repetidamente nas distintas canles de televisión ilustrando as suas verbas. Esta actuación criou non só alarma social.
senón tamén un crecente malestar, tanto entre os mariñeiros
como entre a povoación das zonas afectadas.

·Fraga acusa·
aos cristianos
BNG. "¡Se Garcia Malvar -afirmou- quere actuar en· política
debe abandonar a cobertura de
fiscal".
"Só un lacaio do PP, afirmaron
pala sua parte · e na mesma liña
os mariñeiros ribeirenses, pode
vincular o lume ca pesca ca único fin de lavarlle a cara ao governo galega".
A Unión Comarcal da CIG de Vigo tamén se manifestou ao respe ito . "Este país arde polos

seus catro cantos sistematicamente; hoxe o Morrazo, ante
Camariñas, antonte a Mariña luguesa, o outro dia Laracha, Guitiriz, Pontevedra, Ribadávia ...
Tamén son os mariñeiros? Cre
a".femals o señor fiscal que os ..
cidadáns das nosas costas son
tan nécios como para pensaren
que plantando lume nas fincas
dos veciños, amigos, parentes
ou de seu van presionar· ás autoridades do Estado e da Unión
Europea?" A CIG pide por último a dimisión do fiscal.+

Para o presidente do grupo parlamentário socialista, Xosé António Ventoso "os fiscais teñen
como misión investigar e actuar
se descubren delitos , pero en
nengun caso convertirse en portavoces da Consellaria de Agricultura".

.-
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O fiscal xefe posue un extenso curriculo de actuacións contra nacionalistas

As hipóteses de Malvar
Cando o fiscal Garcia Malvar estaba en Ourense tiña un can, bulldog,
que levaba ao seu despacho. As
funcionárias queixáronse ao Secretário da Audiéncia e ameazaron
con non entrar máis no despa~ho
da fiscalia mentres tivesen que
convivir co animal. Pero don Ramón tiña ao can ben educado. Paseando pola rua sempre levaba unha bariña para ilo encirrando.
Non sabemos se ainda existe o
buldog, pero o hoxe fiscal xefe do
Tribunal Superior de Xustiza encirrou agora os ánimos ·xa de por si
· alporizados dunha gran parte da
. sociedade galega que non só está
alarmada pala situación de desmantelamento dos seus sectores
produtivos, senón que contempla
que, entre as hipóteses de traballo
en marcha,. existe polo menos unha na que son considerados culpábeis da própria destrución dun
· sector produtivo como é o forestal.

,.

Non é a primeira vez que se tenta
culpabilizar ás próprias víctimas.
Que o faga o poder através dos
meios de comunicación ao seu
servício ou das formacións políticas é larrientábel, pero que as hipóteses dun funciqnár!o que ten

como obxeto, precisamente, a defensa dos dereitos da colectividade, podan ser as causantes desa
incriminación social , é inadmisíbel.
Polo seu cárrego, García Malvar
non debería aventurar esas hipóteses de traballo, mesmo porque
perxudicarian a sua própria función, á própria xudicatura na sua
imaxe e desprestíxia ao próprio país que o elevou a tan alto cárrego.

No naso país, e durante a transición, os incéndios forestais xa
deron lugar a unha série de acusacións contra o nacionalismo
que nioi pronto se .mostraron como o que
realmente eran: unha campaña de
propaganda contra unha tendéncia social
emerxente e non desexada polos actores
do pacto pos-franquista.
Culpar aos mariñeiros de queimar os
montes ten ademais a virtualidade de
cambiar o centro da cuestión por doble
partida. Os homes do mar deixan de
merecer solidariedqde e a política
forestal de Fraga deixa de ser un
fracaso, dado que haberia unha
conspiración incendiária programada
por quen está empeñado en
desprestixialo.

Malvar,
portavoz da Conselleria

Na mesma liña se manifestou
Francisco Trigo, deputado do

Unha das máis vellas técnicas de propaganda consiste en
tratar de neutralizar ao adversário político, culpándoo de algun
exacrabel crime que non cometeu. Fíxoa-Neron acusando aos
cristianos do incéndio de Roma, Hitler adxudicando aos
comunistas a autoria do incéndio do Parlamento alemán e
Franco expoñendo ante a prensa internacional unha série de
fotografias que demostrarían que o bombardeo de Gernika non
tora tal, senón unha artimaña dos próprios republicanos para
acusar aos sublevados. Detrás deste tipo de calúmnias, que a
história contundentemente desmentiu, acostúma a haber un
dictador e, non se sabe porque, quizá por un atavismo mítico,
unha certa inclinación pirómana.

turas enfrontadas en ventaxe da
outra". (Diário 16deG,2-8-93)
Tamén encausou na guerra. da
pataca da Límia ao alcalde desta mesma localidade, ao responsabel do Sindicato Labrego Galega en Ourense, Xose M. Puga' e
ao tamén shdicalista Francisco
González. Anxo Quintana afirmaba odia no que se celebrou este
xuizo que os absolvería: ''todo isto non é máis quen unha cabezonaria do fiscal Malvar, de triste
recordo" (Faro de Vigo 27-4-94).

Desde posicións nacionalistas tamén se poderia .afirmar, ainda que
sexa só como hipótese e unica- ·
Tamén o responsabel da CIG en
mente como hipótese, que Garcia
Malvar os ten de olla. Asi, recorOurense, Etelvino Blanco, estivo
dan as actuacións contra 11 vicirelacionado coas actuacións fiscais
ños de 'Allariz, encabezados polo
de Garcia Malvar, unhas veces paseu Alcalde Anxo Quintana, a raiz
ra desestimar as denúncias realido cámbio do anterior rexedor. O . zadas contra Cáritas, outras para
encausalo por idénticas declaraadvogado Neméxio Barxa escribia
despois dos distintos recursos do
cións. Pero unha das actuacións
máis chamativas foi tamén contra
fiscal e dos conseguintes fallos abo alcalde de Allariz, Anxo Quintasolutórios dos naéionalistas:
.
na, incoáñdolle un proceso por ter- ,
lle botado un tellado novo ao edifí" .. .Na. realidade todo o proceso
cio do xulgado alaricano, de pro(contra Allariz) foi unha história do
priedade ·municipal, por considerar
seu fracaso, Sr. Malvar, non tanto
que atentaba contra os bens dp
.importante no seu aspecto profiMinistério de Xustiza, ainda que
sional, como no persoal, xa que
existia un oficio do próprio Ministénel se implicou. de xeito belixeran~io autorizando tal reforma.+
te en co.nJra c;tynha da~ dva.s pos-

~---------------~------------~---------------------------------------------------

Garcia Malvar non é o único· fiscal
neste asunto. Primeiro, porque as suas
ideas, como se demostra neste mesmo
riúmero, teñen moitos pontos en
comun coas do partido que governa en
Galiza e non é extraño que entre uns ~
outros manteñan máis de unha
~·'··:
conversa. Segundo, porque chove
sobre a teimosia demostrada polo
Conselleiro de Xustícia, Interior e
A IGLESIAS
Relacións Laborais, Diz Guedes hai
dpus meses; acusando ao BNG e a ·
CIG de cometer un atentado contra a sé do PP en Santiago.
Nen Malvar, nen_Guedes son persoas que boten a língua a
pacer. Ademais, as suas declaracións ·foron reiteradas,
palabra por palabra, sempre que se lles solicitou. Por último,
abondou con ·ver os noticieiros de televisión do pasado
Martes, di.a 4, para decatarse de que a "hipótese de traballo"
do fiscal xeral de Galiza contaba coa voluntariosa aportación ,
por parte dos rectores televisivos, dunhas imaxes dos
mariñeiros poñendo unhas barricadas e prendendo un
neumático. Igual poideron poñer á esposa de Fraga
prendendo o lume da barbacoa. Teria a mesma validez
probatória. A non ser que o que se busque é o simples
desprestíxio social dos nacionalistas e de todo aquel que non
diga si bwana a todo o que. mandan desde a UE.
Non compre ser un lince para decatarse de quen ternos de
presidente da Xunta e de en que matérias é experto:
--propaganda e policia, como acreditan os seus títulos de exministro. El é o señor X desta particular gu.erra suxa.
Colapsada a agricultura galega, cercenado o potencial
pesqueiro, demoradas as aufovias até o 2.000 e reiniciados os
incéndios, ao pouco que o monte baixo se rexenerou e a
choiva non fixo a aparición doutros anos, a Manuel Fraga
quedáronlle poucos trofeos na vitrina. En contrapartida, os
inquéritos eleitorais móstranlle un nacionalismo en permanente
ascenso, lonxano ainda do poder, pe.ro o suficientemente forte.
como ,para amolar a política de pacto tras as bambalinas á que
nós tiñan afeitas PP e PSOE.
Na estratéxia do pequeno dictador de Vilalba urxe algo qu·e
desacredite ao seu adversário e non se Me o~orre máis que
importar as técnicas desinformadoras do País Basca, as dos
grupos X e Y, das octavillas falsas e das chamadas anónimas.
Pero en Galiza non existe unha ETA, nen parece previsibel que a
vaia haber nunca. En contrapartida, o nacionalismo ten moi
claro, desde hai moitos anos, que as sua~ armas son os
argumentos, eses que paseniño lle van dando a razón e que
acabarán por tronzar a sumisión a poderes externos que coartan
o potencial desenvolv.imento de Galiza, igual que o peto remata,
·ca seu peteiro perseverante, por guindar a árbore abaixo. •

ANOSA TERRA
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MEIOS DE COMUNICACIÓN
(Ven

As empresas queren colocarse ante unha previsí~el legalización

A televisión local chega ás sete cidades
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O amparo do Tribunal Supremo ás televisións locais, frente ao
valeiro legal, .e unha vindeira regulaciónr-·provocou que distintas

empresas instalaran na Galiza televisións de ámeto local, á
espera que lle concadan unha licéncia para emitiL
·

•H. VIXANDE

As sete cidades galegas cantan,
polo menos, cunha emisora de televisión privada. Nalgun caso, co-.
nio no Ferrol, hai duas canles. ·A
expansión da televisión local prod uci use nas cidades no último
ano; nalgunhas vilas xa .existia
este modelo de meio de comunicación, baixo control público.
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No es pazo local, as diferéncias entre emisoras públicas e privada .
son múltiples. As primeiras, na Ga- ·
liza enclavadas en pequenas vilas
e agrupadas nunha Federación
Galega de Emisoras Municipais,
están suxeitas a un maior control
no que se· refire á igualdade de .
• aceso das forzas políticas á información . As segundas, circunscritas ás grandes povoacións, están
máis determinadas por contratos
publicitários cos concelJos, de xeito
que a fÓrza governante manexa a
televisión ou a condiciona.
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"As televisións locais privadas nacen a resultas do descubrimento
do ámeto publicitário local'', explica Henrique Sanfiz , da Federación de Emisoras Municipais. "A
televisión é un meio atractivo para moitos dos pequenos empresários , pero o nacimento destes
meios tamén favorece a criazón
dun espazo local no panor?ma
audiovisual ", di Sanfiz.

lnterinidade
A auséncia de lexislación coincide
co . aumento no número de televisións locais. A falta de regulación
facilita a expansión destes meios,
pero tamén trai consigo multiples
incomenientes. A interinidade coa
que actuan estas emisoras débese á falta de expectativas de futuro, non se sabe se, unha vez
aprobada a lei, acadarán unha licéncia para emitir. Non se etectua
nengun control da sua programación -para garantir .o pluralismo
informativo- porque non hai normas para facelo, como tampouco
hai un cumprimento da lexislación
en matéria de programación e
cuotas de pantalla porque estas
televisións non teñen cobertura legal. Como consecuérrcia da alegalidade coa que se moven, estas
canles, ou ben están a expensas
da incerteza do futuro, ou ben son
aproveitadas para fins políticos ou
económicos máis aló do que a lei
permite en casos homólogos, como no das rádios ou televisións
privadas de ámeto estatal.
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As televisións locais teñen uns meios moi precários, xa que ante a incerteza do futuro, fan investirnentos estivos.

cedia coa televisión de Nigrán,
que reproducia o ·mesr:no esquema _-até o xenro do alcalde que a
montou era o director-; pero a
vocación a pral do PP foi interrom-

O caso da televisión de Ponteareas é paradigmático. A canle, de ca- ·
rácter municipal, está controlada
polo PP e moi eventualmente oferece notícias referidas á oposición.
O .alcalde Xosé Castro~ através do
seu xenro -director da televisión- controla a emisora, e cando
esta estación ten que emitir información sobre as actividades da
oposición , faino de xeito tendencioso. A televisión de Ponteareas, unhas das pioneiras na Galiza, é a
canle que arrastra máis polémica.
Algo semellante a Po"nteareas· sÜ-· .. A produci·ó ~ próp~ia é de -baixa calldade..

pida por mor do afastamento desta forza do poder despois das últimas eleicións municipais. Hoxe a
nova equipa de governo de Nigrán
cuestiona a continuidade do meio.

Henrique Sanfiz enumera algunhas das eivas que limitan a estes
meios de comunicación , pero maA independéncia é maior nalguntiza-, mais como contrapartida a
has das televisións municipais, matéria tratada é algo insólito paen xeral tamén vencelladas ás rára a audiéncia, o feito que sexa indios municipais- caso de Cerceformación locál provoca un éxito
da ou As Pontes, concellos goverimportante entre os espectadores,
nados por forzas políticas distinisa provoca unha
tas, pero que son
explotación publi máis respeituosos
citária que é moi
con multipartidisrendíbel , algo que
mo, xa que a deOltas
en si está ben".
mocrácia é máis
das emisoras
dinámica ·nestas
vilas que en localipoderian rematar Á espera
dades como Ponda legalización
teareas, onde Xonas mans das
Con program asé Castro manda
a .lume 'e ferro.
grandes cadea_s, cións en xeral sen
ambición', algu ns
dos proprietários
o contraponto es- como sucedeu
das televisións lotá na Televisión do
coas rádios ·
cai s das cidade s
Ferrol que, en ·
galegas teñen a
mans privadas tivo
pretensión, unh a
. que aceitar pactos
vez legalizadas ,
con partidos polítide vender a licéncos como a forza
cia a cadeas estade . Xan Fernántai s ou buscan unha asociación
dez, e durante a campaña eleitoral
nunha canle estatal que subminisdas pasadas municipais caracteri.,
tre horas de programación. Ainda
zouse por un partidismo denunciaque non to<;fos os casos son
do palas outras forzas polítícas.
iguais. "En princípio -explica Jorge Aritmendi, secretário do ColéA proximidade da aprobación dunxio de Enxeñeiros de Telecomuniha lexislación que regulamente a
cacións do Estado-, parece léxiemisión das televisións locais está
a significar a instalación de distin- . co que se produza a mesma concentración que no caso das rádios
tas emisoras nas cidades galegas
para aproveitar a situación no, privadas, que naceron nas cidades pero que sufreron un proceso
mercado e acadar unha licéncia.
de agrupación , de xeito _que hoxe
están englobadas en grandes ca"Caréncia de medios, programad~as _~9\ata,_is " .
.,
ción de calidade reducida .e ser:i
(Cont inua na páxina seguinte)
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A fórmula xa foi ensaiada con anterioridade. As licéncias de emisión
radiofónica concedidas pola Xunta
estaban condicionadas por unha
cláusula que impedia a emisión en
cadea. Hoxe non queda unha rádio
que sexa independente. Moitas da
emisoras violaron esta condición
tan pronto comezou a emisión.
Distintas pretensións

ao Opus Dei e a Celulosas de
Pontevedra. A emisión, caótica e
de baixa calidade, está integrada
por programas infantiles, informativos, espazos deportivos e programas relixiosos, estes últimos
servidos directamente polo Opus,
e nos que ·interveñen catedráticos
da Universidade de Navarra. Utiliza o castellano en exclusiva e ultimamente a inclusión dunha licenciada en filoloxia na redación
dos · informativos está a mellorar
sensibelmente o produto final dos
mesmos.

r-----------------------~--------~---~-----------------------------------------;

Ante a falta de regulación,·
o Supremo ampara o .direito á información

A falta de médios -xa q·ue a capitalización é baixa para reducir aos
riscos ao mínimo, caso de non acadar licéncia, e porque en xeral deUnha monstra da baixa estruturatrás non hai grupos financeiramen- . ción da televisión de Pontevedra
te solventes- fai que a calidade da
constitíuea a falta de rigor na esprogramación estexa por baixo das
colla da programación, ás veces
emi~óras privadas de ámbito estaen contra da liña editorial da mestal: As veces, como nas televisións
ma. Dous casos: recentemente
de Lugo e Pontevedra e nunha das
foi emitido un vídeo propagandíscanles de Ferro!, recórrese á conetico distribuido pala embaixada
xión con canles
dé Irán, que
i nte rnacionai s r-----------------------, abordaba
·a
como Galavisión
guerra entre
-que non perseese país e o
g u e a reprodu1 raq nos anos .
ción do seu sioitenta e que
1
nal-; outras, coera un exemplo
1
1
Aparentemente a presenza as
mo en Vigo , a
do que non é a
1
canles por satélite e por cabo,
1
programación
independéncia
1
a televisión á carta, os espacomplétase coa
informativa. Por
1
1
zos especializados de carácter 1 outra banda, taemisión de víde1
1
estatal ou internacional, terian . : mén recenteos musicais, pro1
que ser unha competéncia de- 1• mente foi emiticedentes do funmasiado agresiva para a tele- . do un vídeo prodo viodeográfico
visión local, pero non é asi. No
da empresa propagandístico de
berce da televisión, nos Estaprietária da estaGreenpeace
dos Unidos, hai experiéncias
ción: o Festival
que incluía tres
locais que están a funcionar
Internacional de
accións contra a
cun grande éxito,· é o caso da
Vídeo Cidade de
Celulosa
de
Orange County News, unha
Vigo. Nalguns
Pontevedra, unestación limitada ao concello
ha empresa con
casos mércanse
de Orange, ao Surleste de Los
programas atraintereses na
Angeles, que difunde durante
vés dunha rede
emisora.
En
24 horas ao dia información
estatal de televinengun dous
sobre a actualidade local e
sións locais.
casos relatados
que está integrada por un pehoubo unha deq1;,1eno grupo de xornalistas.
Un dos ·casos
cisión meditada
máis exemplade permitir a
res de estación
A OCN, fundada en Setembro
pluralidade incon interese de
de 1990, "é unha canle de informativa, o cácontinuidade é o
formación hiperlocal", dicia reos encarregoude Compostela.
centemente a revista Maniere
se de facilitar
Esta canle está
de Voir, unha publicación que
que se colaran
vencellada ao
trimestralmente acompaña ao
estas duas fitas
periódico El CoLe Monde Diplomatique. +
de vídeo.
rreo Gallego e á L----------------------empresa Galá.
As experiéncias
de televisión local na Galiza non
xia Comunicación, a produtora de
sempre son ailladas. As duas
vídeo máis importante da Galiza
emisoras do Ferro! teñen unha
e principal subministradora de
programas da Televisión da Galixénese comun, por canto os
seus promotores compartiron
za. Cunha empresa capitalizada
proxecto até o enfrentamento endetrás, con medios técnicos sufitrambos. Na Coruña a emisora
cientes, cunha programación
privada nasceu tamén como remáis ambiciosa que o resto, a tesultado do estarzo de várias perlevisión de Compostela apresénsoas relacionadas coa televisión
tase como estación con intención
ferrolá. Na Coruña o modelo telede facerse cunha licéncia de emivisivo aproxímase máis a Pontesión e continuar explotando a
vedra que a Compostela. As teremisora e aproveitando o mercado publicitário.
túlias televisivas coruñesas están·
integradas por persoaxes que en _
tempos tiveron releváncia social
"En Compostela ternos unha orografía moi particular --di Lídia Mose que a miudo abordan cuestións
quera, directora da Televisión de
relacionadas co coruñesismo e
despreciativas co galega.
Compostela-, coa poténcia que
ternos e cun só emisor, só podeUso do galego
mos chegar ao 40% da povoación,
pero en Outubro confío que chegaremos á totalidade da audiéncia".
O. uso do galega varia dunhas
emisoras a outras, pero son as
Esta canle, que investiu 20 millóns
en equipas e canta con 18 traballa- - das cidades costeiras as que menos sensibilidade monstran para
dores, pretende emitir seis horas
co idioma. Tanto en Lugo, Ourendiárias, das que duas e meia serian
se como en Compostela os espade prodl,lción própria. "A nosa prozos informativos son abordados
dución é toda en galega, agás un
con frecuéncia en galega. Os do-·
programa de música -explica u~
cumentais ou os deportes tamén
dia Mosquera-, o cinema alugámerecen o uso do galega. En Vimolo á empresa española Telego, a televisión local tiña intengrup, porque non hal nengunha disción de facer uso do idioma, de aí
tribuidora galega que ofereza pelío seu nome: Telecidade, pero toculas en galega, .como sucede en
do quedou en nada.
Catalunya ou no País Basca".

O futuro é
da tv local

"O primeiro problmá-ca que se
atopa a televisión local é que hai
unha situación de nebulosa en
canto á legalidade", explica o enxeñeiro de telecomunicacións
Xavier Alcalá. A reda.cción dun
borrador sobre televisión local,
elaborado polo Consello Asesor
de Telecomunicacións, de carácter estatal, non foi adiante e o
proxecto resultou paralisado por
mor do atranco que sofreu a Lei
de Terevisión por Cabo, tanto pala dificuldades lexislativas do ·Governo como pelas diferéncias de
critério entre o Estado e algunhas comunidades autónomas.
Despois do Governo tratar de
pechar algunha emisora de televisión local, o Tribunal Supremo
emitiu unha senténcia amparando a estes meios en base a que
a liberdade de información debe
prevalecer ante a alegalidade na:
que se atopan. Daquela, as televisións locais poden emitir até
que non haxa unha normativa

legal que as regulamente. Esta
situación foi a
que precipitou a
criazón de moitas
emisoras.

O cableado
poderia che-g ar
ás cidades
antes .que ·
a legalización
das·televisións
por ondas
d.e rádio

"Logo hai pro- .
postas absurdas
dentro do borrador -explica Xavier Alcalá-, co_mo que o centro
emisor estexa situado no centro
urbano, cando é
· necesário que
estexa en liña co que xa exista,
porque, en caso contrário, se
hai máis de tres graos de diferéncia, non se recibe o sinal e
se precisa outra nova antena".
"A saida á situación de compás
de espera depende das vindeiras eleicións xerais e do i~pulso
que lle queira dar o governo que
saia eleito", do Jorge Aritmendi,

s.ecretário do Coléxio Profisional
de Enxeñeiros de
Telecomunicacións do Estado .

Aritmendi ere que
a falta de normativa legal impede
a extensión deste
modelo de 'televi. sión. "Falamos de
televisión local
por ondas de rádio --di Aritmendi-, e o que po.
-de pasar é que
se perda a oportunidade de que
haxa este tipo de meio. Nestes
momentos está a producirse un
fenómeno de aposta polo.cableado das cidades. Os concel~os
poñen fibra óptica e através dela
é posíbel transmitir televisión,
pero tamén voz e dados. A ten~
déncia irá por aí, áinda que a televisión por rádio é unha opción
razonábel".+
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O caso de Pontevedra é especial,
a televis.ión local agrupa a un
·conxunto de empresários capitaneados por Manuel. Casal -un
militar na reserva- e vencellados

As televisión municipais son, por
norma xeral, máis. respeituosas
co idioma, pero hai casos como
o de Ponteareas, onde non ten
presen,za.+
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DIAS
GONZALO
li Come:z:ou a !vista

oral contra o
alcalde de Baralla
r>yr. falsedade e
.~\lversación
Com~zou a vista oral contra
o alcalde popular de Barafla,
Manuel González Capón, n
Audiénc~a Provincial de
Lugo. 01 feitos dos que se
lle acusa1refírense ao seu
primeiro 1f1andato , que
comezou len 1.987 e
refírense a falsedade de
documento público e
malversación de fundos.
Gon?alez Capón era o
director dunha sucursal do
Banco de Crédito e
lnversións (hoxe xa é Banco
· Galego) mentres ocypaba o
cargo de alcalde. Mália
anular as contas que oconceflo tiña na sucursal ,
coa sua chegada á alcaldia,
estas contas seguiron a
r.existrar movementos,
quedando, en várias
ocasións, ao descuberto. A
acusación particular,
representando aos voceiros
do PSOE e de Coalición
Progresista Galega, lembra
que González Capón xa.non
está ao cargo da sucursal e
que, entre os anos nos que
se encadran os supostos
delitos, o BCI botou en falla
sesenta millóns de pesetas.
Por outra parte, o alcalde de
Barafla, xunto con máis de
cen persoas, están
implicados na concesión
ilegal de pensións na
província de Lugo. A
Audiéncia Provincial ainda
investiga pero González
Capón é sospeitoso de
emitir informes para que
determinados particulares
recibiran as pensións ainda
sen reunir os requisitos
legais. O fraude chegara a
cen milfóns de pesetas.•

• Recollida de
sinaturas contra
a empacadora
de Ponteved·r a

Comezou unha recollida de
sinaturas en protesta pala
intención de Sogama de iristalar
unha empacadora en Pontevedra.
Os viciños do Val dorio Alva,
onde están os terreas para a
empacadora, lembran o dano
ecolóxico que sofre toda a cidade
e, particularmente, o val. Nestes
terreas estivera instalada perante ·
moltos anos a fábrica Cross, que
tora desmantelada nos anos da
ditadura pelas protestas viciñais a
raii da ilegalidade e
·
contaminación da fábrica. Os
viciños asinantes, uns
cincocentos, .din que o rio Alva xa
non pode aturar máis
contaminación xa que recebe .
verquidos de.várias empresas,
que comezaron coa Avícola de ·
Galiza e agora continuan co
Matadoiro Municipal
institucionaliza máis de mil pastos · ·otero, "as duas forzas están de
Mancomuna!. Se a isto se lle
de libre designación e derrocha
acordo en facer un governo de
engaden as emisións gaseosas
centos de millóns en asesores e
progreso co fin de impedir que a
de Ence, haberia que falar dun
pastos políticos", afirman dende a
direita chegue ao poder, para o
grave perxuizo para a saude,
BNG a fórmula á que se chegue
CIG.+
segundo os viciños. "Non irnos
non é o primordial senón
consentir un·atentado máis contra
conseguir que se cumplan os
as nasas vidas co transporte e
principais pontos do noso
remexer do lixo de toda a
programa que significan
província, que nos afogue eón
beneficios para os cidadáns de
•
#
•
ratas e infeccións, que defeque
Compostela".+
nas Gándaras, que nos tiren o
•
• #
sano coa maquinária nocturna, co
transporte nocturno de centos de
camións cheirentos, e que nos ·
levanten ás seis da mañá para
despedir o tren que parte da exfactoria cargado con paquetes de
O consello comarcal do BNG e a
detritos", afirman os viciños, que
executiva do PSOE decidiron
denúncian o segredo .co que se
retomar as conversas co fin de
están a levar os planos da obra
lograr .un governo de coalición
na Xunta. Asímesmo, critican que
estábel para Moaña. Despois de
Rente, que suprime trens de .
· que socialistas e nacionalistas
viaxeiros, e Fenosa, que intervén
votaran conxuntamente a
na queima de lixo en Cerceda,
investidura como alc.alde de
sexan as beneficiadas por unha
Xavier Abato, do BNG, o grupo
nova empacadora de Sogama. +
municipal socialista rexeitara
cogovernar xunto cos
nacionalistas neste concello do
Morrazo barallándose mesmo a
posibilidade de apresentar unha
moción de censura co PP. Agora,
as duas forzas políticas 'inícian de
novo as negociacións para
chegar a cogovernar o município
pactando o programa, os critérios
políticos de actuación e o reparto
equitativo das áreas de governo.
Ante o comezo das reunións
Tanto o consello do BNG como a
entre a conselléria de Presidéncia
executiva do PSOE defenderon a
e os sindicatos para negociar a
necesidade de chegar a un
Relación de Postas de Traballo
acorde para lográr un governo de
da Xunta de Galiza, a CIG ven de
progreso en Moaña. O _
alcalde. ·
denunciar o aumento, un ano
Xavier Abalo sinalou que "vai ser
máis, dos postas de libre
un governo ao cincuenta por
designación. Despois de que o
cento cunhas conversas que se
executivo entregara as listas, a
van levar como se foran de novo,
central nacionalista denúncia a
esquecendo os enfrontamentos
redución de funcionários e
que houbo até agora". Tamén en
laborais fixos, co que se facilitan
Compostela se retomaron as
A. IGLESIAS
estes setvizos a empresas
negociacións entre o BNG e .
privadas e asisténcias técnicas, e
PSOE para acadar un governo
cífraa en 648 postas menos. Por
estábel durante toda a lexislatura.
outra parte, as prazas de libre ·
Tres concelleiros do PSOE e os
designación pasarían de 865, o
Os estaleiros galegas secundan a folga-xeral convocada para o
dous do BNG máis o responsábel
pasado ano, a 950 neste.
Xoves 7 de Setembro en todo o estado en protesta polo
local comezaron o calendário de .
"Resulta paradóxico que o líder
chamado · Plan Estratéxico .de Competitividade. Os
conversas que ten como
do PP, Aznar, felicite ao
traballadores de Barreras, en Vigo, e os de Astano, no Ferrol
obxectivo principal chegar a
Presidente da Comunidade de
queren manter toda a actividade que están a levar a cabo, sen
acordos programáticos para os
Madrid, pola redución de altos
reducións de emprego. O Plan prevé, só en Barreras, unha
catro próximos anos. Para a
cargos, mentras en Galiza, a
redución · de 124 postas de traballo sobre un cadro de persoal
nacionalista, Encarna
adfT!inistracip.n de. Fra_g_~ . ·,, _;, " :. · : : ·. .voceira
, .,, ._ -~
. - •' ... de 450, o quP. suporia máis da cua~a pp.rte dos .tr~ballad_ore&¡.•
'J r /t 1 ~
r
J

•BNG e PSOE

re1n1c1an
as negoc1ac1ons
en Moaña e
Compostela

.•Case mil postos
de libre
designación
na Xunta

• Folga xeral no secfor naval
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• Roma~e de cm:entes
en Aguiño
Como xa é habitual, ano tras ano , o Sa-·
bado 9 de Setembro, celebrarase a romaxe de crentes galegas que, nesta ocasión
se celebrará en Aguiño, perta de Santa
Uxia de Ribeira. Esta reunión, que chega
á decimooctava edición, congrega a cantos de crentes que, ademáis de celebrar
unha misa, organizan outras actividades
próprias da romaxe. A reunión de Aguiño
servirá para reivindicar unha lgrexa do
país e o galega como o seu idioma.•

·• Xwentudes
Socialistas tamén
queren bispos
galegos
Mentres catro bispos cataláns veñen
de redactar un escrito no que reivindican a necesidade de prelados do país
para unha lgrexa ligada ao pavo , na
Galiza tamén se suceden as reaccións
despois de qué o PNV pedira un bispo
basca para Bilbao. Xuventudes Socialistas tamén defenden a necesidade de
bisbos galegas e eren na conveniéncia
de que o próximo arzobispo de Santiago
o sexa. Asimesmo, criticaron ao bispo
de Mondoñedo-F.errol , Gea Escolano ,
por posicionarse en contra da solicitude
dos nacionalistas bascas e ped iron a
sua retirada do bispado por considerar
vergonzoso que nos anos que leva na
Galiza ainda non se esforzara en aprender galega e, moito menos, utilízalo. •

• Franza seguirá
adiante coas probas.
nucleares
Despois de ter feíto a primeira proba nuclear en Mururoa o día 5 de Setembro e a
pesares da condea dos principais mandatários mundiais -a excepción do chanceler alemán Helmut Kohl- o governo francés anunciou que seguirá adiante cos ensaios co fin de mellorar o seu armamento
nuclear. O governo de Chirac fai fronte
así ás grandes protestas que se desenvolveron tanto antes de comezar as probas como ese mesmo día cando en distintos pontos do mundo grupos de ecoloxistas fixeron mobilizacións contra a execución do ensaio. En Viena un numeroso
grupo de persoas encadeáronse na em baixada francesa e na Polinésia e Xapón
as protestas foron acaladas con grandes
represións policiais que se saldaron con
moitos ecoloxistas feridos e detidos. •

•A UE recua na sua
condea a Mar~os,
país que considera
•
amigo
A Comisión de Pesca da Unión Europea non condeará a posición de Marrocos na negociación, antes ben rexeita calquer hostilidade contra o país
africano a quen considera amigo na
espera de comezar de novo as negociacións, mentras se opón a calquer
medida de boicot aos productos marroquinas . Na altura os pescadores ainda
non recberon as axudas prometidas
pala UE polo amarre da flota, feíto
que, segur:ido sinalou o ministro Atienza ·
se debe á lentitude da administración
comunitária a tempo que anunciou a
posibilidade de que o governo español
adiante .dos seus presupostos os cartas
f:JUe teñen que cobrar os mariñeiros . +
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O Ducado só é unha distinción de honra
que lle fai o Rei por- ter realizado un casa~ento desigual

Apresentan á . Infanta Elena
como motor do desenvolvimento lugués
•A. EIRÉ .

explica que
"non se trata
dun título de
soberania,
que.. son privativos do rei de
España , nen
tampouco dos
que lle son
próprios do
herdeiro, tales
como o principado de Astúfi as e Ciana,
os ducados de
Girona
e
Mpomblamc e
o señorío de
Balaguer. É
simplesmente
un título máis
dos que , con
carácter vitalíc i o, fan uso
del, nalguns
momentos
membros da
família real".

Desde o concello lugués e
desde a Xunta pretenden
usar aos Duques de Lugo
como motores do
desenvolvimento,
centrando este no
turismo. Esta foi a
mensaxe que se lle
trasmitiu á cidadania na
primeira visita a Infanta
Elena e o seu consorte
Jaime de Marichalar á
Cidade amurada. Os
outros ducados existentes
non fan cavilar nada
semellante xa que
unicamente son un título
de honra e distinción sen
nengun compromiso co
solar que lle dá nome.
O alcalde de Lugo, Xaquín Garcia Díez, mostrábase "emocionado e entusiarnado" ante a vis ita de menos de catro horas
que realizaron os Duques de
Lugo á cidade . Era a primeira
vez que ambos pisaban o solar
que lles dá norne ao seu título e
o alcalde non tiña reparo en afirmar no seu discurso que "hoxe
comeza unha nova fase na história de Lugo". Segundo o rexidor, os primeiros froitos tanxíbeis para a cidade que vai dar a
vinculación coa Corca xa están
á vista: "non vai faltar diñeiro de
distintos entes para a Fundación Duques de Lugd'.
Fraga lribarne anunciara que a
Casa Real contempla "con moi
bos ollas que a fundación se
constitua". E máis, o alcalde até
adiantou os campos de actuación desta futura fundación, estampados xa nun anteproxeto
redactado: "potenciar a investigación universitária, a defensa
do património histórico e artístico, o desenvolvimento do meio
rural, colaborar na integración
social da muller-e loitar contra a
marxinación e drogadición". De
tan amplos e loábeis cometidos
a oposición non tiña constáncia,

nen tampouco de tal fundación,
da que tiña talado o anterior rexedor Notário Vacas, pero só
para preservar a muralla.
Expertos consultados afirman
que a infanta estaría moi leda
de presidir a fundación pero que
o diñeiro teria que procuralo o
concello e a Xunta pois nen a
situación dos Duques de Lugo
nen da Casa Real permiten polo
momento manter outra causa
que non fose unha furidación de
tipo nominal. Ainda asi, un portavoz da Casa Real asegurou
que "os duques están interesad os en manter un contacto,
máis alá do anecdótico, coa realidade social de Lugo". Pero esa
realidade que o alcalde anunciara que lle mostraría quedou para
outra ocasión. Segundo o BNG,
único grupo municipal que, sen
ser belixerante non participou
na recepción, "o grande problema é que hoxe Lugo non sirva
para ver. Na muralla andaron
polos únicos 20 metros que non
están escacharrados, a Praza
do- Campo, lugar emblemático,
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está caendo, os arredores do
museu estercados de lixo ... "
Pero a idea de que o ducado vai
traer "progreso económico para
Lugo" non se cifra na fundación,
senón que, desde fontes próximas á alcaldía, considérase que
as visitas dos duques serán a
grande promoción turística da cidade. Resaltábase ·os dias antes·
á visita os máis de 170 xornalistas que cubrirían o evento. Aquel
mesmo dia resaltábase que estaban enviados especiais de todas
as revistas rosa. O certo é que a
maioria dos enviados especiais
eran galegas, e tres cuartos dos
acreditados eran técnicos. O
Mércores a cobertura dada polos
meios estatais fixo máis efecto
que a chúvia que caeu todo o
Martes que fixo que o helicóptero
da princesa se retrasase hora e
meia. Ainda así, desde a alcaldía
seguiase a agardar palas revistas
do Corazón:

A vinculación á cidade
A Infanta Elena afirmou que sen-

tia o título de Duquesa de Lugo
como unha vinculación á cidade,
pero dos outros ducados existentes, concedidos pola grácia real
ou de Franco, nengun ten vinculación ca solar do seu título, agás,
en parte os Duques de Sória, título concedido á Infanta Margarita,
irmá do rei. Os Duques de Sória,
que escolleron ese título por ter
un accidente automovilístico nesta província e tratalos ben, teñen
unha fundación do mesmo nome
e visitan a cidade "polo menos
tres veces cada ano: están presentes nos cursos da sua fundación e acuden aos Otoños Musicais", segundo Miguél Moreno,
cronista oficial da cidade.
Pero, por exemplo, a vinculación da Duquesa de Cádiz, título
concedido por Franco á sua neta- Carmen Martinez Bordiu cando casou con Alfonso de Barbón, é inexistente. "Seria un
tanto ridículo pensar que existe
unha relación entre o título e a
cidade", afirma. Eduardo Pardo
de Guevara, Dir~ctor do Instituto
Padre Sarmiento. O historiadór
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Non viñeron despois do casório,
nunca. antes estiveran, chegaron con hora e meia de retraso,
pero chegar chegaron. O povo
de Lugo responde pésie a chuvia, porque, como decia un paisano, ''ve~o porque veñen máis
e pQr non perguntar o que pasa". O dia foi de meia festa. Non
se sabe ainda canto custou a visita, o que si parece é que o orzamento vai sair da Festa de
Corpus e, se non chega, da de
San Froilán. •
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Porque se lle
concedeu esta
título á Infanta
Elena? Desde
x. MARRA o século XIX
os reis concedíanlle un título ducal aos consortes que casaban entre desiguais, quer dic$r, que maridaban
con outro que non fose príncipe
para poder.chamalos en igualdade. Porque Lugo? Afírmase que
só foi unicamente por cuestión
xeográfica.· O Reino de Galiza
era o únicq que non contaba cun
ducado, polo que decidiron seguir completando a xeografia
con títulos nobiliários. Cádiz, Sevilla, Badajoz, Sória, Hernáni,
Astúrias, Viana, Girona ... Lugo.
Afirmase que seica escolleron a
cidade máis _antígua de Gal iza.
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V.IAS DE COMUNICACIÓN

O dia 17 haberá
outra manifestación
.
~

Castro dá as costas á petición.de enlaces coa autoVia
para facer de Ponteareas #unha grande cidade"
Nos corenta quilómetros que
separan Ponteareas da Cañiza
o MOPTMA só ten previsto facer dous enlaces coa autovia,
proporción insuficiente para as
necesidades da comarca e mínima se se compara co tramo
Tui-Porriño con 7 entradas en
12 quilómetros.

•C.V.

Pepe Castro,

O alcalde de Ponteareas
rexeitou unha moción do
BNG -nun pleno celebrado
sen preséncia da oposición
e a porta pechada- que
pedia o apoio do concello
á solicitude de novas
enclaces coa autovia. A
·-intención do alcalde do PP
é defender unha preposta
de criación de ''vias
paralelas" para lograr unha
nova circum.~alación na sua
.teima de facer de
Ponteareas "unha grande
cidade".

A intención de Xosé Castro ao
rexeitar a moción do BNG é,
segundo o portavoz nacionalista Roberto· Mera "o seu interese en que todos o·s coches que
queiran coller a autovia teñan
que pasar polo casco urbano,
por unha circunvalación que é
xa unha rua e forzar asi ao Ministério a que faga unha circunvalación nova" .
Castro dá asi ás costas ás
demándas da comarca apre-

corporación de novas enlaces
sentadas pola Plataforma
criada para facer o seguinunhas reivindicacións que se
viran corroboradas a finais de
mento da Autovia no CondaXuño nunha manifestación á
do e que agrupa a máis de
corenta colectivos e ás orga- . que asistiron unhas 2.500 persoas, Xosé Castro segue ·a denizacións políticas BNG, · EU,
fender unha política de "vias
CNG, PSOE das Neves e
paralelas" que segundo os viSalvaterra e lndependentes
ciños non solucionará o prodo Baixo Miño e Arbo. O
blema de aceso á autovia .
.apoio institucional sumouse
tamén ás reivindicacións da
As mobilizacións comezaron a
Plataforma ao se aprobaren
raiz da iniciativa da Asociación
mocións en Mondariz e As
de Viciños de Xinzo que pediNeves e entrar a formar parte
ron nun primeiro momento o
dela o alcalde de Salvaterra
enlace do Confurco entre a Nmentras xa anunciaron a sua
120 e a autovia que beneficiaincorporación o de Covelo e
ria aos habitantes de Mondariz
· As Neves.
e Ponteareas . A raiz disto o
BNG solicitou dous enlaces
Por uvias paralelas"
máís, un na parróquia de Liza,
no cruce coa estrada PonteareMentres no Condado se está a
facer unanime a ·necesidade
as-As Neves e outro na de
Ponteareas a Salceda onde os
de negociar co MOPTMA a inviciños xa fixeran alegacións
ao plano previsto.
A criación da Plataforma uniu
ás demandas dos enlaces de
Confurco, Guláns e Lira a
conversión do desvio de Fon tef ria -onde estava previsto
construir un tunel- un novo
enlace que permitiria o acceso na Cañiza.

TEATRO ROSALÍA

DE

CASTRO - A CORUÑA

15 DE SETEMBRO DE 1995

Ás 18 h.

Ás 19,30 h.

Recital Poético

Recital Musical

$'osé M Álvarez Cáccamo
~ario Xohán Cabana
.~arica _C ampo
25 oís Diéguez
A iguel A. Fernán Vello
~ amiro Fonte
..!7J ernardino Graña
.~ argarita Ledo
.A iguel Mato
..A éndez Ferrín
P6 xío N ovoneira
. 9Har Pallarés

2?uz Pozo

Yltso Ba,amonde
.A arfa Manuela
~rupo A Quenlla
ENTRADA LIBRE

Ás 21 h •

Cea Homenaxe

.9B estaurame Os Porches
.A Mariña, 5

A

Coruña

..%'avier Rodríguez Baixeras
We;áreo Sánchez Iglesias
.%'avier Seoane ·
$ ul.io Valcarce
9 ura Vázquez
.23uisa Villalta
ENTRADA UBRE

Telf. e Fax (981) 27-82 59

PARA FACER A RESERVA DA CEA:
Ingresar 2.9QO ptas. no

N~

de conta 304 0209 12188 da Caixa Galicia antes das 14 horas do dia 12 de Setembro.

Fronte a estas demandas o
alcalde de Ponteareas ve suficiente os previstos na parróquia de Moreira e o de Batalláns que non solucionará o
problema dos que desde As
Neves queiran ir a Vigo xa
que terán que retroceder vários quilómetros até entrar na
autovia pala sua dirección . Os
intereses do alcalde de Pontea re as chocan asi coas de mandas da comarca e neste
sentido Castro viuse na abriga
de promocionar a sua petición
de vias paralelas ante a cris pación dos vicíños, nomeadamente os da parróquia de Gu láns .
O portavoz nacionalista no
concello, Roberto Mera ,sinala
que os intereses defendidos
pola plataforma non son "dar
entradas a zonas determinadas
senón unir estradas e autovias
co conseguinte beneffcio pára
~da a comarca, Castro estase
a quedar só e non dá nen pode
dar nengun tipo de razón para
que non se fagan enlaces paralelos".
O alcalde de Ponteareas defendeu a sua posición nun pleno que celebrou o luns na alcaldia a porta pechada e sen a
participación da oposición formada por concelleiros do
PSOE, BNG e CNG que decidiron celebrar un pleno paralelo no salón de sesións do concello. A razón que produciu o
enfrontamento foi a negativa
de Xosé Castro a habilitar un
sítio "digno" para que a oposi. ción poidese desenvolver o
seu labor. ·
O próximo dia 17 está prevista
· unha manifestación para solicitar as demandas de acceso á
autovia promovida pola Plataforma, máis reforzada palas novas
incorporacións. •

ACRISE DA PESCA
-

A Conferéncia de N~va lorque permite inspeccións arbitrárias nos, pesqueiros

A ONU ·senta as bases
da intromisión na soberania nacional en alta mar
• SEVERINO XESTOSO

Do 24 de Xullo ao 4 de
Agosto celebrouse en Nova
lorque a VI Conf~réncia da
ONU sobre Povoacións de
Peixes Transzonais e
Povoacións de Peixes
Altamente Migratórios. Esta
xuntanza pasou
desapercebida a pesar da
grande importáncia que as
suas resolucións terán para
o futuro das frotas de
grande altura do naso país.
Un exemplo é a autoridade
que concede aos
inspectores doutros
estados para intervir nos
pesqueiros nas augas
adxacentes aos seus
caladoiros.
Estas reunións son consecuéncia
das resolucións da Conferéncia
da Nacións Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento que
se celebrou en Rio, en Xaneiro
de 1992. O texto da resolución di
que "os estados acometerán accións efectivas, incluindo a cooperación bilateral e multilateral,
segundo proceda, aos níveis subrexional, rexional ou global, co fin
de asegurar que as pesqueirias
en alta mar [augas internacionais]
xestionaranse de conformidade
coas disposicións da Convención
das Nacións Unidas sobre ·do Direito da Mar''.
A Conferéncia teria como misión
identificar e valorar os problemas existentes relativos á conservación e xestión das devand itas povoacións de peixes,

supón.unha aventaxe, ainda que
non sempre ten que ser favorá- .
bel aos intereses das frotas galegas. En calquer caso, nestes intres os armadores non consideran polémiqo este ponto.

considerar os meios para mellorar a cooperación nas pesqueirias entre os Estados e formular
as recomendacións oportunas.
Máis de cento trinta países estiveron presentes nas sesións; houbo.:-un grande número de observadores das organizacións interguvernamentais (nunha lista que comeza co Comité Consultivo Legal
Asiático-Africano e que remata ·
coa Axéncia do Fórum de Pesqueirias do Pacífico Sul), de organizació.ns non guvernamentais
(nunha nómina encabezada polo
Consello de Conservación Mariña
de Alaska e concluida polo Fundo
Mundial $uízo) e de organizacións supra-estatais como a FAO,
a UNEsco e o Banco Mundial.
O dia catro do pasado n:ies de .
Agosto a Conferéncia adoptou o
Acorde para a Aplicación das Disposicións da Convención das Nacións Unidas sobre o Direito da · Inspectores de países ribeireños de caladoiros adxacentes ás suas augas terán
A. IGLESIAS
grande autoridade para controlar pesqueiros dout~os .países.
Mar de dez de Decembro de
1982, en relación a duas resoluque respeita a povacións de peiNAFO , marca unhas liñas do que
cións relativas á conservación e
xes transzonais, o estado ou espoderia pasar no caso das pesxestión das povoacións de peixes
tados ribeireños cqrr:espondenqu ei rias arxentinas ou neutras
que orixinaban as devanditas reutes e os estados que pesquen
partes do mundo.
nións. Na primeira destas resoluesas povoacións na área de alta
cións, que leva por título "Aplicamar adxacente procurarán, direcAlguns dos artigas son un insción antecipada e efectiva do
tamente ou por conduto dos metrumento útil para Nralisar a acacordo ", ínstase ao Secretário
canismos de cooperación aprotividade pesqueira e demorar
Xeral das Nacións Unidas a que o
priados, ácordar as medidas neunha decisión, mentres as frotas
acorde se asine en Nova lorque o
cesárias para a conservación depermanencen amarradas . Asi ;
catro de Decembro deste ano, asi
sas povoacións na área adxano artigo 6.2 da Proposta do
como urxe a· todos os estados a
cente"; o mesmo dise cando se
Presidente estabelécese que
que se sumen e, noentanto, apli-:
abordan as espécies altamente
quen o acordo ·de xeito provisório. · "os estados deberán ser espemigratórias, e mesmo estabelécialmente prudentes, carido a
A segunda destaS' resolucións fai
cese que "os estados ribeireños
unha série de recomendacións e · información sexa incerta, pouco
teñen a abriga de cooperar para
fiábe ou inadecuada. A falta de
r~ueirmenos concretos.
acadar medidas compatíbeis con
infor.mación científica axeitada
respeito ás devanditas povoanon se aducirá como razón para
lmportáncia
cións".
Este artigo era un dos
aplazar
a
adopción
de
medidas
para a nosa frota
máis temidos e ainda hoxe pode
de ·conservación e ordenación
estar suxeito a controvérsias. Por
ou para non adoptalas".
Os acordes da Conferéncia son
outra banda, as regulacións teimportantes para a nosa frota
rán que facerse entre todos os
O primeiro ponto do artigo 7 abriporque, tendo en canta o que
interesados na área, algo que
ga á rn;>0peración de todos: "no
suceden nos cafadoiros da

O que si pode dar lugar a enfrentamento, habida canta a sua
confusa redacción , é a Parte v1
do acorde que, baixo o epígrafe ·
de "Cumprimento e execución",
retalle artigos como o 21 , onde
se recoñece ·que insp~ctores aebidamente autorizados dun Estado que sexa membro da organización corresponden.e poderá
subir a bordo e inspeccionar os
buques pesqueiros doutro estado. Nese epígrafe cítanse medidas entre as que destacan as do
ponto 8, onde se di que "cando
despois de subif a bordo e realizar a inspección existan motivos
evidentes para crer que o buque
cometeu unha infracción grave e
o estado da bandelra do barco
non enviou resposta nen adoptou medidas, os .inspectores pode rán permanecer a bordo e
reunir probas, e poderán exixir
ao Capitán que axude a proseguir a investigación, mesmo ,
cando proceda, que dirixa o buque sen demora ao porto máis
próximo que corresponda ... "
Outros artigas menos polémicos,
como o 25, van na liña de apoiar
a explotación das pesqueirias
nacionais palas frot~s do estados
nas que estexan localizadas.
Ainda que o articulado continua,
cómpre sinalar o artigo 27, que di
que "os estados teñen a abriga de
solucionar as suas controvérsias ·
meiante a negociación, a investigación, a mediación, a conciliación, a arbitraxe, o arranxo xudicial, o recurso a organismos ou
acordos rexionais ou outros
meios pacíficos da sua eleición". •

ENERXIA EDESENVOLVIMENTO

Fenosa rexeita unha tarifa máis barata para compensar o custe social da produción

Galiza exporta
un 30% da enerxi~ que produce, segundo dados ~o IDEGA
•C.V• .

O ·subdirector de Unión Fenosa,
Carlos Torrado Vázquez botoü
man dos dados de produción da
empresa para rebatir a proposta
de que Galiza se tiña que bene-.
ficiar economicamente polos
perxuizos causados debido á
explotación eléctrica. Segundo
sinalou Torrado Vázquez na sua
comparecéncia o dia 4 de Se-.
tembro no Parlamento, da enerxia que distribue na Galiza
Unión-Fenosa só o 60% se xeraria aqui. No entanto, os dados
de produción recollidos~no último
informe sobre a economía galega de Caixa-Galicia, elaborado
polo Instituto para o Desenvolvemento de Galiza (IDEGA), din
que se está a exportar un 30%
da enerxia que se produce.
O saldo enerxético galega se-

gue senda positivo á exportación sen que por iso Galiza se
teña beneficiado cun tecido productivo ou industrial forte nen siquer con tarifas reducidas. As
dem~ndas do portavoz nacionalista Xosé Manuel Beiras, despois da comparecéncia do subdirector de Unión-Fenosa, encamiñáronse a reflexar a realidade económica galega e a
constatar o proceso hist-Orico
dos últimos cincuenta anos, nos
que se explotaron os recursos
enerxéticos galegas sen que se
producirse unha vantaxe comparativa que paliase os perxuizo·s que padece1:1.
Torrado Vázquez aludiu á exixéncia de cumprir curihas tarifas unificadas·e autorizadas para rexeitar a posibilidade defendida por nacionalistas e socialistas de que en Galiza se im-

puxesen unhas tarifas específicas no custo da enerxia. Pechouse asi a calquer posibilidade de compensación para os
galegas pola desfeita ecolqxica
producida a raiz da instalación
das centrais eléctricas e, nomead amente, á xa repetida demanda de rebaixar as tarifas
galegas con respecto ás mantidas no Estaqo Español.
Xosé Manuel Beiras reprochoulle ao suli>director de Unión Fenosa que nen siquer se prestase a entablar un diálogo sobre a
situación, ao non asumir como
válidos os presupostos apresen-.
tados sobre o. balance negativo
que para .Galiza supuxo a explotación enerxética. Pola sua banda, Terrado -que comparecia na
comisión de reindustrialización
nunha tanda de r·epresentantes
das principais empresas instala:..

das en Galiza-,· intentou defender os seus argumentos aludindo a que a sua empresa distribue na actualidade ·en Galiza _
máis enerxia da que produce
sen facer referéncia aos dados
de exportación.

Faltan os beneficios

oferta enerxética en torno a un
27% en canto á produción hidroeléctrica fa un 17% no tocante á
termoeléctrica.
O informe desvela tanién que ao
tempo que se reduciu a produción xerada en centrais termoeléctricas incrementouse a produción con oixe hidroeléctrica.

A produción de Unión Fenosa
No estudo de Caixa-Galiza, corepresenta un 43.48% da enerrresponde nte ao balance do .
xia hidroeléctrica total xerada na
1993-94, constátase que a peGaliza mentras que a de Endesa supón un 3,77% e a de lber- · sares de que un 30% da enerxia
drola un 35.33%. En canto á . eléctrica xerada no país é consumida fóra, "esta favorábel siprodución termoeléctrica a Entuación desde o ponto de vista
desa correspóndelle un 70, 13%
enerxéticb con grandes posibilida produción sendo o 25,97%
dades mesmo de verse increde Unión Fenosa. O IDEGA rementada nun próximo futuro,
coñec~ no seu informe anual
non foi ainda comenentemente
que no ano 1993 se incremenaproveitada, e non leva consigo
tou a exportación de enerxia de
nengun benefício claro para a
orixe hidroeléctica ao Estado
estrutura económica galega". •
Español cunha contribución á

NORMALIZACIÓN LINGÜ1STICA

A anterior regu~ación incumpriuse g·ravemente

O novo decreto para o galego no ensi·n o
non contempla un uso do 50% do idioma próprio
O presidente da Mesa, Xosé
Manuel Sarille, constata que as
mátertas a enstnar en- g-aleg-oson as que máis peso teñen no
currículo. Neste aspecto o decreto satisface as peticións da
Plataforma do.. Ens.i no, que o
ven pedindo dende hai anos.
Pero non abonda, di Sarille,
porque non se impartirá en galega un mínimo da mrtade das
asignaturas existentes.

• LUPEGóMEZ

A Dirección de PoHttca
Lingüistica quer aprobar en
Setembro un novo decreto
para a normalización
lingüistica no ensino non
universitário. A éXperié~cia
do anterior decreto,
gravemente incumprido no
ensino médio, xera
escepticismo, ainda que os
organismos normalizadores
prefieren non facer
pronunciamentos prévios. ·
A.I.

O novo decreto ten que pasar
por tres fases antes de ser publicado no DOGA. No mes de Xullo
someteuse á análise do Consello
Escolar no que participan ossindicatos integrados na Plataforma.
do Ensino (a Asociación SócioPedagóxica Galega, a CIG e CCCO). Ainda que houbo diferéncia
de opinións sobre os contidos do
plan e a CIG votou na sua contrao proxecto saiu adiante O
Consello Esqolar ainda que pode
aportar críticas e presentar enmendas ten ~nha función meramente consultiva. Agora depende do Consello da Xunta a aprobación da nova normativa.

O proxeéto de decreto mantén co-,
mo obxetivo o ''bilingüismo equilibrado" no ensino non universitário. O proxecto da Xunta sen embargo non. cumpre o obxetivo dun
50% de matérias en galega. No
sel,J articulado regula que en Epucación Infantil e Primeiro Ciclo da
Educación Primária "os mestres e
mestras usarán na clase a lingua
materna predominante entre alunnos e alunnas". Este princípio tamén estaba presente no anterior
decreto -de 1988- pero foi sistemáticamente incumprido. A Mesa
pala Normalización Lingüística,
que prefire reservar a sua opinión
até a promulgáción do decreto,

defende que en áreas de galegofalantes se impartan todas as clases en galega e en áreas de cas~
telán-falantes se introduza progresiva, pero decididamente o ensino
en galego.
·
Segundo o novo decreto no segundo e terceiro ciclos de educación primária impartiranse en
galega duas áreas de coñecemento. Na Educación Secundária "impartiranse en galega a
área de Ciéncias Sociais e
Ciencias da Natureza. No novo
Bacharelato impartirase en galega Filosofía e várias matérias
específic¡:is e optativas."

No caso da regulación da Formación Profesional o proxecto
non aporta nada. novo. Di que
"o alumnado receberá ensino
en gafego nas áreas de coñecemento teórico-prático que faciliten a sua integración sociolaboral".
Un decreto sen coerción

A Mesa concorda en que é necesario actualmente un novo
decreto. A vella arde, de 1988,
é ineficaz hoxe e a implantación
da LOXSE fai necesária unha
nova regulamentación. A arde
de 1988 foi cumprida só relativamente, e a Xunta nunca oferec'eu unha avaliación pública
da sua implantación, e segundo
fontes da inspección procurábase non facer conf ltos só capa
de evitar unha má. publicidade.
Na EXB cumpriuse maiormente
grácias á disposición galeguiza-

dora de alguns ensinantes. No
Ensino Médio incúmpreuse gravemente sen que houbese nen~
gunha resposta por parte da
Administración.
A raiz do problema é que se
·considera na práctica que uns
decretos son máis forzados no
seu .seguimento que outros. Se
se chega a aprobar "o que a
sociedade tén que eaixir é que
este decreto teña tanta validez
· coma calquer outro e que a
Xunta adopte unha postura clara e firme neste senso". Ademais a Mesa opina que é imprescindíbel adoptar medidas
complementárias ao decreto.
Retírese a unha ·incentivación
galeguizadora das actitudes
pedagóxicas dos ensinantes e
dos a1u ·n os · e alunas. Este
"campo (galeguización do ensino] non é considerado, o cal fai
que as medidas caiah no vacío. Que haxa maior número
de asignaturas impartidas en
galega é positivo, pero se os
mestres non están concienciados positivamente cara o ·gal ego nada cambiará o rumo do
en sino neste país".
Pola sua banda a Comisión de
Língua do Consello da Cultura,
anúncia para os próximos días
unha reunión monográfica para
valorar o decreto.•

MOCIDADE EINSTITUCIÓNS

POLA REFUNDACION DO CONSE-LLO DA XUVENTUDE
XANBUGALLO
mas ao CXG). Non se deben confundir as
onde o sectarismo e a ambición son moeO CXG xa está perta da década de
funcións do Consello' coas da Administrada comun (lembremos senón as numeroexistencia e cómpre un balanza crítico
ción, non é o seu obxectivo básico impartir
sas asociacións pantasmais que infectan
da súa andaina. O CXG debe conectar
ao CXG, as históricas faltas de quorum·ou . servícios á mocidade, senón ser interlocuci.mha sociedade xuvenrl moito máis ditor entrambas, ser crítico, e dar servizos
as dmculdades para consensuar as sucenámica e plural que el mesmo. Entre as
sabor de todo ás próprias {3.Sociacións (non
sivas presidéncias). Finalmente se á apaEn princípio parece positiva a existéncia
causas que impiden os· seus obxectivos
tanto aos indivíduos) para o seu melfor
tía de alguns e as maatopamos factores
dunha entidade que agrupe as asodacións
funcionamento. Pedir xa unha dirección
xuvenís co obxetivo de espallar o asociacioesóxenos e máis en- - - - - - - - - - - - - - nobras de outros sucolexiada, a ambíción pala presidéncia (o
mámoslle o desnorte
nismo entre a mocidade, ser interlocutor
dóxenos; d~sde fóra
poder!) entorpece o traballo. Facerse carna actuación do Codesta ante as administracións e expresar as
o organismo que de-;
go do Rexistro de Asociacións Xuvenís de
mité Permanente e o
opinións críticas da mesma nos temas que
bera telo apoiado, a
Galiza como corresponde por lei (isto imdeséoñecemento da
lle afecten, pero na práctica isto non ten funXunta, converteuse
plicaría a consulta ao CXG antes das subcionado e as causas parecen diversas.
sociedade galega do
no seu meirande obssenso deste organis- • vencións ás asociacións). Cambiar o quotáculo conxel ando e
rum da asemblea. Darlle máis peso ·ao
mo, ternos o cadro reDesde a sua aparición en 1987 o CXG
reducíndolle o orzaConsello de Responsábeis de Asociaten pasado por diversas fases: a etapa
matado.
mento desde princícións. Facer convénios coas diversas enti"estelar" de l. Nieto destapou a caixa dos
pios da década, lidades que estudan a mocidade galega co
E todo isto , a quén
tronos e o Consello xa non se se recupebrando os cartas ao
beneficia?, á mocida-. fin de realizar os informes sobar da xuvenrou se é que antes algunhas xornadas,
remate do verán, evitude que cor.responden ao Consello. Conde galega?, non; ás
outras campañas e moita propaganda e
tando a colaboración
vocar a Comisión lnterdepartamental da
asociacións xuvenís?
liberados déranlle credibilidade. A "lousa
co mesmo e manténMocidade da Xunta. Facer unha campaña
non; ao nacionalisdoo na vergoñenta e
herdada" con que se atopou o Comité
consensuada e exaustiva do asociacionismo? non; ás forzas
Permanente (C.P.) de Xan Bugallo fixo
exclusiva situación de
mo e facer finalmente un Plan de traballo
progresistas deste
que a sua xestión quedase hipotecada
ter que mendigar un
planificado, realista e plural para un CXG
polo saneamento do Consello. Posteriorpaís? tampouco; ao
local cando a Conserefundado.
goberno da de re ita?,
11 aria posue a Casa
mente á CP de Emilio González Avión coprobabelmente, pois
rrespondialle a, reactivación do CXG pero , da Xuventude de
Todas estas reflexións que suxerimos paCompostela e négase
o acos.o da Xunta, as intrigas dun coñecicun CXG mortecino
ra a refundacjón do CXG poden ser disa cederlla ao CXG definitivamente.
evítanse as críticas á sua· política.
do se.c tor da asemblea e a apatía da
cutíbeis, moitas implican cámbios na leí e
maioria afogaran este intento. Finalmente
no regulamento do Consello, pero o que
a CP de X. Pose apenas nacia cando o
Por outra banda a febleza do asociacio~
Cómpre a refundación do CXG, cómpre
que todas as asociacións xuvenis de Gali- · xa non é discutíbel é a necesidél_de uraccidente do seu presidente, e logo, para
nismo xuvenil (só o 5°/o da mocidade esxente de facer do CXG outra causa.•
rematar, a ambición de poder e o escán- _ tá asociada) fai máis dificultosa a labouza fagan o esforzo de cuestionarse o sentidalo ainda recente desbarataban por enéra do C.X.G. Seria oportuna agora a . . do do CXG e isto debe ser impulsado posima vez as posibilidades dun CXG que
convocatória do 11 Congreso Galega da
las asociacións íntegras ainda que queden
XAN BuGALLo foi presidente do cxG 0991hoxe parecen xustificarse coa distribución
Xuventude a fin de analisar a actual sina asemblea do Consello. O CXG non de1993). Tamén asinan este escrito, EMmo
de algunha campaña de antirracismo ou
tuación da mocidade e do asociacionisbe ser un "parlamentiño" de intrigas sectáGoNZALEz AvioN (ex-presidente 1993-94); xosÉ
saúde importadas do CJE, as consultas
mo xuvenil ·coas suas necesidades e porias senón un fú(O~ que se abra ás asocia· RAMoN BLANco (ex vicepresidente 1993-94);
de obxección e pub.licitadas entrevistas
sibil'idades de acción.
cións do país e sabor de todo ás asociaFRANasco MANruQUE (ex-vicepresidente 1994);
cións locais, deportivas e alternativas que
FRANc1sco x. LoRENzo PENEIA (ex-vocal 1991con autoridades. Urxe a explicación en
son as máis vivas, deberán ter presencia '
93); lsABEL GoNZALEz AvioN (ex-vocal 1991-93);
Pero estas causas non deben obviar as
asemblea dos últimos C.P. con gran peso
os partidos pero noh os seus satélites (hai
· RUBÉN RIVAS VmAL (ex-vocal 1994) e SusANA
do partido no poder galega., pero sempre
intrigas polo poder que xorden no próprio
se
faga
nunha
liña
de
refuñdación.
·
·
Coñselló,
·convertíri~oo nun "parlamentiño"
que
g~~ _comp_ro!11eterse a "limpar" de panta~- ... ~ .. _ ~ .
MALLO REooNDo (ex-vocal 1994).
.
-- - -----· --7•---- • . • . • .
O Consello da Xuventude de Galicia
(CXG) debera ser un instrumento útil para a mocidade galega pero arrastra problemas desde sempre.

'O CXG debe ser

uri foro que se abra
ás asociacións do país
e sobor de todo
ás asociacións locais·,
deportivas e
alternativas
que. son as máis
vivas"
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P.RIVILÉXIOS NAS INSTITUCIÓNS

Segu,ndo CCOO máis de cen

e~fermos· toron

operados no

sanatór~o

Domínguez

O Hospital de Pont~vedra desvia pacientes
ao sanatório do vicepresidente da Deputación
dóns pero segundo Pedrosa,
"cos historiais dos enfermos xa
chega porque ali se compraba
debidamente o desvío; el alega
que son necesárias as facturas
cando non se pode aceder a
elas porque quen paga é o
SERGAS e non o Hospital".

• CARME VIDAL

O Sanatório Domínguez,
propriedade do actual
vicepresidente da
Deputación de
Ponteveora, está a ser o
beneficiário principal da
xestión do Hospital
Provincial de Pontevedra
no desvio de pacientes
cara á sanidade privada.

Segundo o delegado de .Comisións, este sistema de remisión
de enfermos incrementouse
desde que chegou ao cargo o
xerente do Hospital, Xoán Xosé
Fernández Ramos quen levou
unha política de pechar progresivamente camas de ciruxia
mermando desta maneira o citado servizo. Á connivéncia entre os· centros engádeselle o
feito de que son alguns dos
médicos do Hospital os que están a facer as operacións no
sanatório Domínguez.

O delegado de CCOO na Deputación , Xosé Luis Garcia Pedrosa, denunciou que teñen
probas de que máis de cen pacientes foron admitidos no último ano no sanatório Domínguez da cidade de Pontevedra
unha vez foron convencidos de
que no Hospital Provincial ferian que estar nunha longa lista
de espera para ser atendidos.
Segundo Pedrosa o procedemento comeza cunha chamada
desde o servizo de admisión
do- Hospital pola que se informa aos enfermos pendentes
de intervención cirúrxica do
tempo que terán que esperar
até que se atenda o seu caso.
Despois advírteselle de que se
queren ser intervidos de xeito
máis rápido e sen ter que sofrir
os grandes retrasos poden facelo no sanatório Domínguez ,
para o que se lles propón un
prazo de unha semana.
O comité de empresa do Sanatório tivo coñecemento de que
isto estaba a pasar de forma
continuada precisamente polo
número de pacientes que denegaron a proposición habida
canta da inferior dotación de
médios da sanidade privada
onde non poderian optar ás
mesmas condicións que na pública. Ademais en máis de cen
casos se comprobou P?1as his-

O problema increméntase na
época de verán e asi, no pasado mes de Agosto 52 camas de
ciruxia permanecian sen servizo coa xustificación do xerente
de que era necesári.o para acometer traballos de restauración
da sala. Para Pedro·sa "resulta
curioso que sexan precisamente esas prazas das que se benef ícia Domínguez as que se
cerren pasando . asi ao sanatóri o privado casos que terian
que ser é;itendidos pola sanidade pública, seg.undo ese argu. mento tamén terian que pechar
outras salas e non se fai".

Os paciente& do Hospital Provincial son convencidos para que se operen no Sanatório Domínguez.
A. IGLESIAS.

tórias el ínicas dos enfermos
que foron intervidos no sanatório do vicepresidente da deputac i ó n. Se a cifra de operacións realizadas no Domínguez
se lle engaden as negativas a

aceitar a proposta o cómputo
total de intentos de desvios aumenta de xeito considerábel. O
xerente demandou dos sindicalistas as facturas correspondentes para probar as acusa-

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

·Garcia Pedrosa
'A família do alcalde sabe beneficiars_
e da Deputación'
Na denúncia feíta por CCOO
sobre as irregularidades da
Deputación de Pontevedra
destacan as acusacións sobre
o trato de favor recibido por
vários familiares do alcalde de
Pontevedra Xosé Luis Pedrosa. Segundo o sindicalista
Garcia Pedrosa os achegados
ao actual alcalde pontevedrés
son un "clan político" dentro do
organismo provincial. O pai,
Fernando Pedrosa Roldán, xu~
bilado hai catro anos, dirixe o
CPAM -centro asesor de concellos- polo que cobra un salário de oito millóns de pesetas.
O. pai do alcalde entrara como
laboral, de interventor na Deputación en tempos de Guiña.

comp·lemento de produtividade
de 600.000 pesetas. A sua
muller recibe polo seu pasto
de administrativa máis de tres
millóns de pes·etas. García Pe- _
drosa sinala que a irmá do alcalde entra tamén en ilegalidades ao estar cobrando unhas
980.000 pesetas en horas extraordinárias fixas das que unha boa parte corresponden ao
tempo de vacacións , o que a
lei non permite.

ra e logo decidiron facer o parche na Deputación". Tanto ela
como a irmá do alcalde ocupan xefaturas de negociado,
"con salários superiores a médicos adxuntos do Hospital
nuns postas que debian estar
ocupados por persoas do grupo A e non por auxiliares ·ad· ··
ministrativas".

Tamén o secretário do CPAM
está no ponto de miras dos
sindicalistas xa que ademáis
Dentro do "clan Pedrosa" situa · de cobrar polo seu traballo na
o delegado de CCOO tamén á
Deputación para asesorar aos
concelleira Blanca Rodríguez -· concellos ''está a recebar carpromovida .á política por Petos directamente de certos mudrosa Roldán- quen,- ademais
ni'cípios por asesoramento indas ·horas extras, vai cobrar
formático e só en Marzo ca. neste ano 1.036.000 pesetas
brou 1.200.000 pesetas por_un
Tamén o cuñado do alcalde
por dedicación plena cando "o
traballo que desenvolve de
ten un posta de priviléxio en
60% do tempo os adica ao traxeito particular cando o teria
Pontevedra ocupando o cargo
ballo no concello onde mesmo
que facer como traballador do
de xefe de proceso de dados
se barallou que tivera dedicaorganismo provincial" segundo
cun soldo de seis millóns e un
ción exclusiva como concelleisinala Garcia Pedrosa. •
.
. L--- ~ -'__ _: _ _:~_: _ _:_.:_ __________________ ;_~------------~--- .:.~~:....!.~ -'--·,_·;.· ___ .::~~ ~~~~~~~~ J~i

A resposta do xerente ás acu sacións verquidas por CCOO
referiuse a que todos as remisións de pacientes ao sanatório privado facianse para cobrir servizos para os que o
Hospital non dispé>n de médios
próprios adecuados e nunca
para desenvolver aqueles que
si se poden cobrir no servizo
público. Amparándose niso
ameazou con denunQiar aos
sindicalistas que o acusaran
se unha investigación so.bre o
tema non aportaba dados inculpatórios.
O ·vicepresidente da -Oeputación Miguel Domínguez Vaz
pala sua banda adiantara que
se previa para este ano un dé-

ficit do Hospital de 1000 millóns de ·pesetas. Os sindicalistas pediron que se abrise unha
investigación para aclarar a situación pala que está a pasar o
. Hospital e, nomeadamente, o
desvio de enfermos a clínicas
particulares.

Contrato privilexiado
A política desenvolvida polo
xerente do Hospital de Ponteved r a ven amparada nunha
posición privilexiada cun contrato equiparábel ao dos máis
altos cargos da Administración
e mesmo- ao do presidente da
Xunta en canto ao importe do
salário. Comisións Obreiras
ten denunciado en sucesivas
ocasións o desmesurado do
salário de Xoan Xosé Fernández que o ~no pasado chegou
a cobrar entre 14 e 15 millóns
de pesetas.
No pasado ano o salário base
do xerente do Ho~pital foi de
9.600.000, cifra que se viu· incrementada considerábelmente
polo cobro dun complemento de
produtividade de dous millóns
de pesetas anuais que se facia
efectivo de xeito trimestral ademai s dos ingresos correspondentes a dietas e participación
en congresos, tribunais ...
Despois das denúncias sindicais, alén de producirse un novo
incremento do salário -no primeiro trimestre deste ano xa cobrou
un millón de pesetas en conceito
de produtividade- os delegados
sindicais comprobaron como .tamén se aumentou o escurantismo sobre os cobros recibidos
por Fernández. Por unha resolución do ~nterior presidente da
Deputación de Pontevedra, César Mera, facultouse ao xerente
do Hospital para recibir o importe dos seus gastos dun fondo de caixa fixa ao que os sindicatos
non teñen acceso directo. Xoan
Xosé Fernández recebe os car.tos directamente dese fondo e
só con posterioridade pode chegar a mandar unh-a xustificación
ao servizo de intervención co
que se dificulta e mesmo impede
o aceso á información dos delegados ·sindicais. •
·
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

UNHA ALTERNATIVA PARA O LIXO
NOS PEQUEN.O S CONCELLOS
.
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MANuEL SOTO CASTIÑEIRA
Argumenta-se que os problernas son muí acuciantes en alguns dos grandes concellos, ó que leva á
necesidade imediata dunha solución, e que pala
magnitude desta, só se pode afrontar coa colaboración da Xunta. Pero xa vimos como calquera
dos grandes concellos poderia, se quixer, condi- .
·
cionar o Plano da Xunta.

p.lanta industrial comeza a ser rentábel cando trata
o lixo dunha povoación próxima aos 50.000 habitantes, e ten xs uns custos de inversión que deberían ser financiados pala -Xunta. Porén, pode-se
afrontar a ~ompostaxe da fracción orgánica de pequenos concellos con técnicas alternativas, para
as que apenas se require un ha.esplanada e un ha
pá volteadora, elementos dos que soen d,ipoñer os
concellos. Por outro lado, non seria.necesário vender o compost, senón que as pequenas cantida.
, des obtidas terian boa uti-

E os concellos medianos ou máis pequenos? Para
estes dixen que poden escapar ao plan da Xunta
sen costes inasumíbeis.
Supoñamos un concello - - - - - - - - 1!11111 - - - ·• - lidade na mellara de terreas públicos, plantaGións
galego típico, formado por .
florestais, recuperación de
untra pequena vila (por
exemplo de 2.000 a 10.000
canteiras, etc.
habitantes) e por outros
núdeos de povoación infeO enfoque mancomundariores, de tipo rural, que
do da xestión do lixo eco~ntégral
sumen outra tanta povoanomizaría os distintos tración . Actualmente, a maiotamentos, e. posibilitaría a
separación en planta e
ria dos concellos con estas
características teñen un
posterior comercialización
servi:io de recollida de lixo ·
das traccións reciclábeis
e ün vertedoirq municipal
non separadas polo cidadán'2J. Porén, mentres a simáis ou menos saturado.
Alguns , bastantes, teñen
tuación política non favodado mesmo o paso irresrece o bon funcioAamento
ponsábel, só calificábel de
das mancomunidades, e
atentado á saúde pública,
os mercados para recicláde inducir o. fogo nos verte.
beis son ·ainda escasos ,
esas fraccións poden continuar a verter-se contro-deiros para acrescentar a sua capacidade. Uns
poucos promocionan a recollida selectiva de vidro
ladamente como inertes.
e de p'apel, presionado"s polo grupo ecoloxista local, por iniciativas doutros grupos de cidadáns , pro- . Dira-se que con isto non se eliminarían os ve_rtedeifesores, etc, ou, mais escasamente, pola ideia de
ros . Claro que non, pero -non existe nengunha alternativa posibel que hoxe os poda eliminar.
dar-lle á sua xestión un carácter progresista ou verde. Pero creo non errar se afirmo que nengun conDebe-se ter en canta que o _lixo é SÓ un ha pequena
cello galega foi un pouco máis alá, para intentar,
fracción dos resíduos urbanos e industriais, polo
cando menos plantear, unha solución ecolóxica inque os vertedeiros locais de escombros, resíduos
tegral ao problema do lixo.
animais, móbeis, etc deb~rán seguir existindo ainda co plan da Xunta en marcha. Por outro lado, a
E cal é tal solución? Ternos xá citado as 3R e a
incineración deixará máis dun 30% do lixo orixinal
recolllida selectiya en orixen, pero non cabe dúbina forma de escombros; escórias e cinzas, mesda que existen mui variadas· formas de encarar o . mamente tóxicas, que requerirán tamén de verteproblema do lixo desde unha perspectiva ecolóxideiros. Sen embargo, a fracción que fica do lixo urca. Porén, aventuramo-nos a comentar unha, que
bano depois do tratamento aquí proposto apresenindo mais alá da recollida voluntarista en determitaria caracterfsticas de inertes, podendo acondicionados ámbitos, resulta relativamente sinxela de
nar-se adecuadamente nun ·vertedeiro de inertes.
afrontar. · Partamos de que a implantación de tal
estratéxia é ·un proceso gradual, baseado na conPero si se conseguirian vários pasos adiante. 1.-,
cienciación para a redución do lixo, na promoción
abrir o camiño cara o tratamento racional dos resida separación selectiva en orixen (ámbitos de parduos. 2.-, aproveitar unha fracción importante dos
ticipación do cidadán); na .comercialización de cerresiduos reciclábeis, que se iria incrementando
tas fraccións para a sua reciclaxe, no tratamento ' progresivamente. 3.-, elaborar compost, un produto
ecolóxico (compostaxe), e no vertido controlado
'importante para a rexeneración da fertilidade dos
das fraccións non reciclábeis.
solos (a compostaxe da fracción orgánica do lixo
posibilitaría ademais unha solución adecuada ao
Trata-se. de instalar nas ruas. e lugares máis idóneproblema dos residuos florestais, derivados da limos contenedores para a recollida selectiva das fracpeza dos montes). 4.-, reducir até máis dun 50% a
cións reciclábeis (vidro, papel, plásticos, metais) e
capacidade necesária dos vertedeiros finais. 5.-,
dos componentes tóxicos (pilas, baterías ... ). Des-- substituir os vertedeiros actuais por outros que deites últimos si debe facer-se cargo a Xunta, menxan de ser foco de infección, maus olores, .e fonte
tres que os primeiros deberán ser comercializados,
de lixiviados, por canto non se verteria neles matépodendo~se armacenar até o momento oportuno,
ria orgánica senón residuos inertes.
ou até xuntar a cantidade aconsellada. Necesita-se
para isa unha nave armacén. lsto permitiría reducir
O custe adicional da estratéxia aqui proposta estao lixo producido nunha fracción entre o 20 e o
ría lonxe das 3.500 ptas./tn que semundo SOGA30%. Esta porcentaxe incrrementaria-se palas meMA costará verter nas empacadoras ou estacións
didas tendentes á redución e reutilización<1l, conse- · de transferéncia, e máis ainda das 5000 ptas/tn
cuéncia maiormente de procesos informativos: utilique outras estimacións mais real'istas prevén para
zación de envases retornábeis, redución do consua incineracién. Pero ademáis, ese volume de nemo de bolsas de plástico e outros embalaxes, etc.
gócio ficaria no ámbito local, en lugar de ir a parar
Tamén a recuperación de móbeis, electrodoméstiás multinacionais, e os cidadáns deixarian de precos, etc, reducirían a cantidade de -lixo.
ocupar-se pOr se o seu lixo contribue á formación
de dioxinas e a intoxicación química do ar, das au- ·
Fica ainda unha grande fracción, quizá un 70 ou
gas e d_os alimentos.•
80%. Unha das alternativas mais simples 'é proce·fogar de duas fracder á separación selectiva
MAKCEL SOTO CASTJ J\EIRA, profesor de Enx~ñeria Química
cións. Utilizaría-se unha bolsa de cor verde para
na Unive~sidade da Co ruña, é secret.á rio xeral de ADEOA
rnatéria orgánica, restos de papeis manchados, de
comidas, etc, que se depositaria nun contenedor
(1) Coa Lei do envase alemá, a cidade de ' Nuremberg acadou en
1994 un ha redución na xeneración do lixo cifrada nun 35% ( War·
de cor verde situado na rua. Todo o que resta semer Bulletin. Nº 45.-Dáxina 19).
guiría o mesmo camiño actual: conxuntamente ao
contenedor do lixo. Conseguiria-se desta forma· al~2) Na Mancomunidade de Montejurra (Estella, Navarra) ten-se
go mui importante: a separación en orixen de duas
unha experiencia de 3 anos na implantacióh duí! proceso de trafraccións : por un lado a matéria orgánica, que se
tamento do lixo similar ao aqui descrito, ainda que máis avanzado . A redclaxe e reutilización , entre recollida selectiva e compos:
destinaría á elaboración de compost, e por outro
taxe, acada o 60% dos res íduos iniciais , prevendo-se mesmo
lado unha fracción inerte. .

'Nengun concello galego
tentou unha solución .
ao
ecolóxica
problemá do lixo"

no

~
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que no futuro supere o 70%, ao tempo que os refugallos depositados no vertedeiro están totalmente inertizados (ver o artigo de
Luis Mª Rodríguez Elia sobre a Recollida selectivae a experiénincreme~tados en relac10~ aos ,actua1s P.e,ro .s.er 1a, , , qia da .Manq;imunidade de Montejurra no número 15 de Cerna
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)~mpanadas
MANuELCAo

Días atrás faciamos referéncia ao desprezo absurdo que a elite
política e conómica que nos governa mantiña respeito das nosas festas e vai o dia 2 de Setembro de 1995 que aparece en La
Voz de Galicia unha nova que retire que dous enxeñeiros bolivianos, Roger e Erick Quinte o seu curmán Carlos Daza acaban
de conseguir a categoría de produto industrial para a empanada,
autorizando o Departamento de Agricultura e a Oficina de Medicinas e Alimentos a sua produción e comercialización a grande
escala.a partires dunha fábrica instalada en Richmond (Virgínia) .
Cunha claridade que só os cegos sen posíbel operación poden
deixar de ver aparecer, ~nha vez máis, flagrante , a incompeténcia,
nulidade, torpeza e todos os calificativos piores do dicionário dos
que nos dominan para rentabilizar, sequer mínimamente; algo tan
simple como a empanada que, non hai moito, era confeccionada
sen dificuldade en calquer casa galega. En lugar de lanzar diatribas contra dos paisanos que celebran unha festa nunha lameira
con empanada e bon viño deberían demostrar a sua eficácia como
dirixentes pois para eso se lles paga, e moi ben por certo .

---------------· 'Son moitos os produtos da nasa
terra que poderian ser rentabilizados
se as capacidades reais foran
utilizadas en maior medida"

Pois non fai falta tan grande tecnoloxia, nen grandes sapiéncias,
nen investimentos en l+D, nen parques tecnolóxicos, nen viaxes a
Latinoamérica, nen talar portugués, español ou inglés para decatarse de que a empanada é un produto que se poderia producir a
grande escala para o que hai que o deseñar, rexistar, fabricar e
vender sendo fonte de riqueza e pastos de traballo para o país.
Son moitos os produtbs da nosa terra que poderian ser rentabilizados se as capacidades reais foran utilizadas en maior medida.
Mais, para eso debería cambiarse o ponto de mira: así, en lugar
de fuxir do país real haberia que mergullarse nel recollendo as
iniciativas positivas e reorientando as desenfocadas; tamén , en
vez de recear do exterior haberia que adoptar e adaptarse a un
enfoque de economía mundo pensando nas oportunidades que
se nos abren; tamén, por certo, Cé;lda un debería asumir as suas
. responsabilidades, tanto de governo como de oposición. Asi corresponde ao governo canalizar e/ou xenerar dinámicas económic;as positivas da sociedade civil que ha de ser criativa e xenerosa no estarzo.
Non.é óoado explicar como un país tan rico en recursos naturais e
financeiros segue a perder posicións desde o ponto de vista económico e sobre totjo demográfico de xeito que Galiza ten menos
povoación que a Area Metropolitana de Barcelona. A hipótese
máis razoábel ten que atinxir ao comportamento da elite dirixente
se ben é certo que a febleza desta non permite entender o fei~o de
que non aparezan outras alternativas progresivas. A incapacidade
do país devén, aparentemente, un feito estrutural unha espécie de
circo vicioso do que seria difícil saír. Quizais o que ocorre é que '
boa parte da elite política da Galiza aparece com9 allea e regresiva e asi frente ao fraguismo, o· espertento vazquista e· a febleza
dun nacionalismo tributário de modelos caducos e sen senso converte á maioria da clase política nun conxunto de empanadas relativamente baratas en términos absolutos pero G.aJ(sj111a9 .en. térmi- nos relativos· e dei 1:1turo colectivo para ó_noSó povo.'+. ' · · · ' ' ·
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T.RATAMENTO DE RESÍDUOS

En Cat~lunya recollen e reciclan 300 millóns de pilas cada ano_

A recollida selectiva en Galiza apenas cobre
un mínimo porcentaxe dos residuos
A

• ROSA M 2 FOLGAR

recollida
seles:tiva.
do lixo ·
é ben .
acollida
nas
grandes

Ai nda en discusión quen
vai financiar o Plan de
Resíduos Sólidos, pasto
en cuestión desde todas
as frentes ecoloxistas, a
reciclaxe, lago do fracaso
inducido da planta de
Ferrol que agora se
intenta recuperar, segue a
ser a alternativa de moitos
produtos a pequena
escala. Sen embargo os
contedores nas cidades
seguen a ser máis
simbólicos que efectivos.
A competéncia sobre resíduos
non é exclusiva da COTOP e así
a Consellería de Industria encárgase da recollida e reciclaxe de
resíduos industriais e· outros como as pilas. As pequenas baterías e o aceite usado dos automóbiles son resíduos catalogados
como moi perigosas se non se
recollen adecuadamente e que
se poden reciclar controladamente . No mesmo caso están
outra serie de produtos como os
cartuchos usados de tóner das
fotocopiadores e impresoras (tinta en pó composta por resinas e
carbón) , as latas de aluminio ou
os envases de tetra brik.
A Confederación de Cooperativas
de Consum idores e Usuarios
(Hispacoop) recibiu sesenta millóns de pesetas para levar a cabo unha campaña en favor da recollida das pilas usadas en máis
de oitocentos pontos de venta
asociados. Para a recollida dos
cartuchos usados de tóner puxo
unha campaña en marcha a compañía Canon-España. Todas as
fi liais da multinacional recólleno,
pero as distribuidoras non están
abrigadas a realizar ese servicio.
Os cartuchos mándanse a Holanda e dealí a Dailán (China), onde
a empresa ten unha planta na
que se funde o plástico, sepáran~e os metais e quéimase ~ tóner.
Abrese asi unha nova polémica
en relación á exportación dos resíduos a áreas subdesenvolvidas.
No que atinxe ás latas de refrescos e similares, a Asociación Metalgráfica Española, en combinación con Altos Fornos de Bizkaia
e unha empresa británica, pretenden construir unha planta que separe a tapa de aluminio do resto
do corpo de folladelata, pero esixe un investimento moi elevado.
Actualmente recóllese o 10% da
. produción total de latas mediante
un sistema de electroimáns. As
latas de bebida non serven· para
os altos tornos sen a separación
do aluminio. A reciclaxe dsste
metal é a máis costosa de todas.
Cabe destacar que por cada tonelada de aluminio reciclado xérase média de escorias que irán
parar a un vertedoiro.
O tetra brik é outro elemento perigoso, pois é un sistema de consumo que xenera moitos residuos. O envase está formado por
un cartón combin~d? con _Plást~co

cidade~.

CJ)

<(

(j)
LU

_J

Q.
e(

éxito da recollida selectiva do lie a miúdo tamén con aluminio.
Ainda non existen sistemas de · xo colapsa a capacidade de rerecollida selectiva que aseguren
ciclado dos mesmos desde xa
fai tempo, en comunidades en
o retorno dos envases ás plantas
Galiza, ou en comunidades corecicladoras. A maioría convértemo Catalunya ou Euskadi, igual
se nun residuo que vai parar aos
vertedoiros ou ás incineradoras,
que, non se dá normalizado. En
producindo fumes tóxicos.
Euskadi, segundo a Sociedade
Pública de Xestión Ambiental do
A situación
Góverno basco, só un tercio das
300.000 toneladas de resíduos
doutras comunidades
tóxicos que se producen na Comunidade Autónoma son xestioMentras que neutros países o

nadas adecuadamente. Por outra banda, a crise do sector dos
. aceiros especiais (ACENOR) en
Euskadi dou paso a proxectos
oficiais que apontan ·cara á criación da chamada "miniaceiria".
A Generalitat de Catalunya aprobou o 30 de Xuño pasado a nova Leí sobre residuos, que é un
compendio equilibrádo de grandes declaracións, disposicións
que reforzan o poder da Ge'ñera-

litat e unha vaguedade absoluta
sobre os obxectivos concretos
para a redución e a prevención
dos residuos perigosos. As aportacións máis relevantes quedan
minimizadas polo lonxano horizonte da sua aplicación (ata
1999 para a recollida selectiva) e
a falta de obxectiyos determinados sobre a recuperación e reciclado dos recollidos. Oeste xeito,
a Lei obriga aos concellos a implantar a recollida selectiva de lixo orgánico pero deixa á vontade municipal a recollida de vidro,
pap~I, plásticos ...
Polo demais Catálunya é a comunidade pioneira no reciclado
de pilas. Desde 1991, concellos ,
Cruz Vermella, tendas e grupos
ecoloxistas fan chegar ao Departament de Medi Ambient da
Generalitat todo tipo de pilas
usadas. A cifra alcanza 300 millóns de unidades anuais. Unha
empresa de Sant Adriá del Besós recupera os metais das pilas botón, que poden ter até un
30% de mercúrio. Tamén desde
Xaneiro funciona en Cambrils e
Viladecaballs düas instalacións
de recuperación e reciclaxe de
bidóns. Xunto con outras instalacións previstas sumarán unha
capacidade de recollida de
1.310.000 bidóns metálicos e
300.000 plásticos.+

r------------------------------------------------,
A ~unta aposta
pola incineración ainda que
anúncia prantas de reciclaxe
Para esta lexislatura a Xunta
ten prevista a construcción e
posta en marcha do conxunto
de prantas para a recuperación dos resíduos sólidos urbanos de Galiza, mediante
prantas ·de transferencia,
prantas de tratamento, reciclado e elaboración de combustíbel derivado e resíduos,
e prantas termoeléC:tricas.
A acumulación de lixo e de resíduos tanto sólidos urbanos
como industr'iais , moitas veces de xeito incontrolado, é
froito dun sistema de ·produción e uns sistemas de consumo irracionais. Coñécese que
o 75% do lixo doméstico é reciclable e que só se recicla o
15%, segundo dados do Ministério de Obras Públicas :
Actualmente en Galiza a cuarta parte dos resíduos .sólidos
urbanos xerados non son recollidos. A isto úneselle unha
deficiente cobertura do servicio de recollida · na maioria
dos municipios rurais.

duos clínicos e hospitalários e
outros, non adoitan ·Ser recollidos de xeito organizado. Outro
feíto que axuda a esta acumulación do lixo é a proliferación
.dos vertedoiros ilegais no lugar máis imprevisíbel.
Os principais obxectivos do
Proxecto da Xunta son ''evitar a
degradación do medio físico e
o impacto ambiental producidos
polos resíduos, eliminar de xeito seguro os resíduos sólidos
urbános procurando a recuperación de enerxia e matérias
primas [incineración] e recuperar os espácios degradados por ·
estes residuos", entre outros.

Neste proxecto de xestión
plantéxase a construción de
centros de tratamento e tamén se considera que os residuos sólidos urbanos poden
ser aproveitados parcialmente
mediante a xeración de ener. xia eléctrica, o que se consigue cunha preparación mecánica que faga a separación,
clasificación e .recuperación
de productos como os metais
Segundo a Conselleria de Poférricos, os metais non férriiítica Territorial as ordenanzas
cos, o vidro: Despois somémunicipais sobre a recollida e
tanse o resto dos productos a
eliminación dos resíduos sólidos urbanos quedan reducidas · un proceso termo-químico
que leve á obtención dun prona práctica totalidade dos ca. sos a ordenanzas fiscais, con · ducto combustible e facilmente almacenábel que pode sertaxas baixas que nalguns cavir para as caldeiras de prosos gravan fortemente ás fadueción de vapor que xeneran
cendas locais. No ·que ·se retire
enerxía eléctrica ou na indusaes resíduos especiais, como
tria cementeira.+
despoxos de matadoiros, resí-
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ENCRUCILLADAS NA CHINA

O PEQUENO_MANDARIN
DENG-XIAOPING, .NA HORA DO BALANCE FJNAL
XAVIER QUEIPó
E moi cedo para valorar se foi un trunfo
ou non"), as cousas irían moi rápidas e
moi sen control de aceptarse os presupostos dos estudantes revoltados. Coa
vitolq_ de medir de Occidente (sempre exclusiva, sempre rexeitando outras culturas.e outros modos, sempre prexuizo cartesián, xeometría euclidiana e verdade
universal) é difícil de evaluar a postura de
Deng, que mantendo a firmeza de acción
evitou unha desintegración social como a
acontecida na Unión Sovi~tica.

Se hai unha figura na República Popular
de. China que teña ocasionado tantas fo- .
bias e tantas filias (máis fo,bias se cadra
razoando en termos accidentáis e mediáticos de inmediatismo e falla de proxec"ción histórica, máis filias ·se pensamos
nas súas continuas caídas en desgracia
e posteriores rehabilitacións) .esta é, sen
dúbida, a ·do incombustible Deng Xiao:
. ping (Teng Hsiao-P'ing).
Deng, nacido en Agosto ·de 1904 na próvincia china de Szechwan, que estudiara
en Francia (1921-24) e na Unión Soviética (1925-26), que participara na "Longa
Marcha" (1934-35), que logo da toma do
poder eri 1952 tora nomeado Secretario
Xeral do Partido (1954), Membro do Politburo (1955) e número cinco na xerarquía
do Partido en 1965, que sufrira as purgas
da Revolución Cultural (1965-69), o rexurdir baixo a éxida de Zhou Enlai, a recaída cando o período da Banda dos Catro logo da marte de Mao en 1976 e a
posterior ascensión ao poder en estreita
loita co herdeiro de Mao -Hua Guofeng-,
no 1981, non deixou nunha de ser o líder · ·
omnipresente da China. Por iso, cando
se vaia Deng, algo vai mudar na China
(probablemente o voo dunha bolboreta,
pausada noutrora no seu naris, fará mudar o Mundo).
Hoxe, intubado nos seus esfínterés máis
íntimos, aspirado secuencial e automaticamente, conectado e fundido a enxenios eléctricos e mecánicos, que miden
pulsos e cadeencias, ritmos circadianos
e ataques de torpor, o pequeno Deng,
comunista menguante e mandarín emerxente, libra a sua liorta derradeira. Encamado, semella xa que de por vida, na
Beijing das suas glorias e traxedias, e
sabendo como sabe que non se vai reencarnar en serpe ou en. dragón, aficela
as súas forzas de reserva, e dun arquivo
da memoria xorde o espanto lúcido que
precede ao tránsito final, a s'entencia para el favorita das ensinanzas do LaoTze: ·"Governar o Estado é como fritir un
peixe pequerio".

~

cedentes na historia mundial, e o pouco
foi acusado, :XL1nto con Li_u-Shao-Chi, de
que subsistía logo de se instaurar novatentar o enfriamento da Revolución Cultumente o omnipresente Deng no cumlo
ral, cando no verán de 1966 Mao estivo
50 días fóra de Beijing. ·Deng, un consudo poder chinés, foi brutalemnte abolido
mado especialista da camuflaxe, de suno tráxico episodio (break-point, punto
de non-retorno, paramarse ás consignas
de Mao para modificar - - - - - - - - - - - - digma de desequilios obxectivos e desbrio, pavor chinés en
naturalizar o contido
xeral, e de Deng en
(opoñerse á bandeira
particular logo dos
vermella axitando a
amargos incidentes
v~i
bahdeira vermella) foi
de 1966 ó desequiliacusado de coliderar
brio e a pretendida
as tendencias conseranarquía) perpetrado
vadoras que estimulapolos tanques naquel
ban os privilexios dos
mes de xuño na
Aló no ano 1965, can o o Gran Timonel
cadros do Partido e
Quintana de Tianancomezou a Revolución Cultural, estaba
das élites tecnocrátimen (T'ien-an-men).
na súa mente, segundo refrexan os seus
cas en detrimento do
escritos e os estudos dos cronistas, a
común da poboación.
A participación de
loita contra as tradicions individualistas
Como puido facer esDeng -por omisión ou
enraizadas facía milleiros de anos nos
te combate dende o
pertenza ao Olimpo
hábitos e costumes dos homes e que 1nterior do aparato e apoiando publicados instigadores iñocentes- nos acontelles levan a entender a felicidade en termente as· ideas de Mao, enlazase coas
cementos de Tiananmen, a pesares das
mos de satisfaéción individual e non co- · tradicións chinesas pola dialéctica, onde
súas résponsabilidades políticas de prilectiva. O obxectivo era a criación dun _ as causas teñen sempre o seu contrario
meiro orde, estaba moi na súa liña de
home novo, moral e físicamente apto e
(Yin/Yang), facendo posible unha oposideixar actuar aos demáis para que se
que fose, ao mesmo tempo, un traballación que só semella absurda aos espíri- · deixen levar e acceder así ao combate
dor e un intelectual).
·
frontal coas forzas intelectuais da opositus limitados pola tóxica formal.
ción pero agachando, xa logo; a man que
Daquela, logo dalguns silenzos e dun
dirixe a represión. Para Deng ("O actual
No ano 1989 pouco quedaba, se ·algo,
descenso na xerarquía de poder, Deng
daquela mobilización colectiva sen presistema chinés aínda non ten un século.

'A Nova revolución

semella que
persistir á inminente
desaparición do
pequeno mandarín"

Non sei se a Revolución Cultural foi un
trunfo ou unha desfeita (hai ópticas e
po~icións confrontads e eu non dispoño
felizmente de vara de medir) , pero o que
non dá pé a dúbida algunha é que foi
unha desorde (a entropía necesaria que
precede a un cambio de estado) que
mudou homes e costumes , modos e ten dencias e que fixo posible co desenvolvemento das contradiccións antagónicas
da rentrée de Deng e a súa posición
aperturista en materia económica (teremos que deixar que a metade dos chi neses se faga rica antes da outra metade). A nova revolución (a das areas de
desenvolvemento económico de economía mixta, a da entrada nas noarmas
comerciais do GATT, a da renovación
parcial dos conceptos de propiedade
dos medios de producción) semella que
vai persistir á inminente desaparición do
pequeno mandarín. O tempo , que todo o
enmarca na súa cuarta dimensión , daranos información puntual da evolución
dos acontecmenetos.
. Algúns dirán que o peixe está fritido de
máis por un costado (a represión da diferencia, a falla de libertades cívicas) , outros dirán que se salvo u a metade (crecemento económico, areas de desenvolvemento avanzado). Xa saben , ninguén se
pon de acordo no intre de fritir o peixe .
Algúns elevarán rogativas no seu nome
( The one who feels sorrow will triumph) ,
outros romperán nas aceiras pequenas
botellas de vidro(*), negándolle a posesión dos tres tesouros (compaixón , moderación e coraxe de non ser o primeiro) .
Mentres, no que semella a épica da perpetuación do poder, un home xace cal
monicreque inerme na frialdade do leito
aséptico, arfando nos seus instantes derradeiros á espera da beatificación ou da
condea. Podemos condenalo de moitas e
moi variadas maneiras, pero ninguén poderá evitar talar del cando se faga revista
dos que fixeron a historia política deste
século XX.+
(*) Símbolo popular do rexeitamento á figura de
Deng, lago dos acontecimentos da Quintana de Tiananmen .

XAv1rn Q cEJPO é escrito r

CONFERENCIA INTERNACIONAL DA MULLER .

O PACTO SOCIAL DOS SEXOS
ENCARNA ÜTERO

Non son bons tempos para os homes e
mulleres que co.idan e pratican que viver
é máis que un direito, é o deber de non
claudicar e praticando a utopía ou arriscando a sia existéncia ainda apostan pota xustiza e· a igualdade, pola liberdade
de povos e persoas cando a vaga maioritária. con bombas en Saraxevo, con coitelo en Arxélia, coa fame en Etiopia ou
Zimbawe.
Máis non se pode facer outro camiño ainda que este sexa estreito e tortuoso- cando a organización da sociedade civil, como mo~ ben . indicaba Grams-

ci é o único que permite ·praticar a democrácia individual e colectiva na exist é n c i a cotiá. N este
·

se poderá falar d9. democrácia se tamén os direitos das mulleres e os deberes dos homes (que
traballo andan mi- - - - - - - - - - - - - - tamén . son país e
llóns de mulleres que
precisan de limpeza
reinvindican .e loitan
e xantar) se contemporque a sua vida seplan nas leis e se
x a a de persoas liexecutan na prática.
bres, dignas, autosuNesta andaina non
ficientes en carpo e
caben claudicacións ,
mente, desde a dicada camiño que se
versidade de cultudeixa inza de silvas e
ras, civilizacións e
toxos. Non chegan as
pavos ·d emostrando
cuotas nen as por.: asi na· pr-ática que só
"' ... _ •.. r, f.,.
centa~~·s, nen as riiu- ,

'Non c;hegan
as cuotas
nen as porcentaxes,
nen ,as mulleres
exemplares"
t-'\

lleres exemplares~ Sementes a plena integración do colectivo femenino en todo ·
ó mundo, como suxeito de pleno direib
permitirá mudar a humanidade e pasaren da barbárie á democrácia real.
Ogallá que as mulleres reunidas na China, r;ia comisión oficiál e nas ONGs conqu iran engadir á Declaración Universal
dos Diréitos Humanos a tinta necesária,
que tantas veces mollou a pluma no sangue de milleiros de rnulleres que escreba
no contido o que o título representa: os
direitos humanos só serán se defendeQ e
acplle1;1 á esp$Gie _no $~U _cor~ur:ito. • , .. ,
/
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CRlSE NOS BALCÁNS

Macedónia é o caso principal desque declarou a sua soberanía

Grécia mantén conflitos abertos cos estados viciños .
por ·mor das sUas minoria~ étnicas e nacionais
•MIGUEL R. CARNOTA

O conflito bélico na antiga
lugoslávia escurece outros
conflitos latentes na zona,
como é o caso das
minorías baixo sobernaia
g rega, que provocan
conflitos con estados
fronteirizos, moitos deles
secuela do esfarelamento
do império otomano.
Miguel R. Camota visitou
recentemente a zona
nunha viaxe organizada
pala Oficina Europea para
as Linguas menos
Extendidas.
A parte de provocar cruentos enfrontamentos armados, as crises
que sacuden os paises balcánicos veñen agravar outro tipo de
opresións, máis xordas e solapadas . Nun momento de cámbios fronteirizos e inseguridade
xeralizada na zona, o poder dos
estados nacionais; e nomeadamente do estado grego, basease
con renovada forza na potenciación aunha determinada étnia,
económica 1 cultural e linguística
dominante, en prexuício das diferentes minorias nacionais coexistentes dentro dos estados ,
que frecuentemer:ite quedan colocadas ante a disxuntiva dunha
integración uniformizadora ou
dunha resisténcia marxinal.
Desde a sua independéncia no
ano 1830, o estado grego ven
estando submetido a continuas
disputas cos seus viciños . A
mestura étnica e relixiosa que se
dá en cada rexión dos Balcáns,
favorecida polos séculos de domínio otomano, é un dos principais factores que obran en favor
desta inestabilidade. Ao tradicional e coñecido contencioso greco-turco súmanse periodicamente brotes do utras crises que, in-.
comprensibelmente, tañen pouco ou nengun eco nesta parte de
Occioente que habitamos.
Unha tensísima situación <':le crise
entre Grécia e Albánia veu desembocar hai agora un ano nun
enfrontamento entre os dous governos, no que non faltou crispación a nível de ministros de defensa. Precisamente o problema
das minorías nacionais é o detonante desta crise: cinco dirixentes da comunidade étnica grega
en território albanés foron acusados de espionaxe a favor de Atenas, enqarcerados, xulgados e
condenados a penas de vários
anos de prisión, ante a indignación da opinión pública helena. O decantamento do governo turco cara o lado albanés ven reavivar a máis importante das históricas crises que vive Grécia. A
soberanía sobre certas illas do
Exeo, o posicionamento encontrado a respeito dos conflitos
balcánicos, a cuestión chipriota
e, por suposto, as sucesivas vagas de migracions forzosas das
respeitivas minorias nacionais
cara un e outro lado .da fronteira

A independéncia da Macedónia ex-iugoslava exacerbou as tensións con Grécia.

son problemas sen resolver que
enfrentan aos dous estados.
Outro grave conflito que ven espertar ainda máis un forte sentimento helenista é o relacionado
co problema de Macedónia. A
denominación escollida polo estado independente do norte -República de Macedónia- é interpretada polo governo grego como
unha "usurpación de símbolos"
que pode dar lugar a reinvindicacións territoriais sobre a vjciña e
homónima rexión grega de Macedónia. As manifestacións reinvindicativas do helenismo macedónico son palpábeis por todo o país. As figuras de Filipo de Macedónia e de Alexandre Magno so"n
revalorizadas e, a nível de rua,

un visitante despistado corre sério perigo de receber olladas de
reprobación se chama polo nome
de Macedónia ao estado viciño,
que recebe en Grécia a denomi. nación de Republica de Skopje.

RUSSELl.r"'

. A minoría turca é, sen dúbida, a
máis numerosa e a relativamente
máis afortunada. É a única 1egaJ.mente recoñecida, a causa da sinatura dun tratado entre os governos grego e turco en 1923, que
aseguraba un certo respeito múAs minorías étnicas en Grécia tuo en canto á lingua, cultura e relixión aos membros das duas étEsta compli9ada e tensa situa-". nias en território do outro estado.
ción xeralizada ven afondar
En certas partes de G récia, algunhas de maioria turca na rexión
nas · xa precárias condicións
nas que se desenvolven dentro
oriental de Trácia, existen escalas
de Grécia diversas ·minorias· estatais onde a metade das máterias se ensinan en idioma turco.
nacionais, diante dun poder
Sen embargo, esta situación de
fortemente helenizante. Porrelativa vantaxe está moi lonxe de
que, lonxe de ser un país. cultusatisfacer ao governo grego. No
ral e lingüísticamente uniforme,
própio ministério·de exteriores ex. sobreviven dentro do mesmo,
con maior ou menor fortuna, dipresousenos descontento con esferentes étnias.
ta política, aducindo falta de inte-

gración dos nenas turco-talantes
por escaso coñecimento do idioma oficial. Probabelmente se estexa xogando nestas horas un re-·
corte dos dereitos desta minoría
Non existen en Grécia dados actualizados e fiábeis do número de
falantes das línguas non gregas.
No último censo no que se con. signaban estes dados, datado en
1951, os eslavo-talantes macedónios e pomaccos sumaban várias
decenas de miles de persoas. Os ·
primeiros, ortodoxos, padecen
unha forte situación diglósica. Os
pomacos, talantes dunha língua
emparentada co búlgaro, son de
relixión musulmá e conviven cos
seus correlixionários turcos nas
rexións orientais. •

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

Os arumanos: entre a asimilación e a resisténcia
Foi no estudo directo doutras
cuarenta anos, e a língua arvaduas comunidades, a arvanita
nita non ten reflexo nos meios
e a arumana, onde poidemos de comunicación, nen na vida
tomar a medida da difícil situaoficial, nen na escola. As poución na que se atopan as minocas veces que se escrebe faise
rías lingüísticas nun estado que
através do alfabeto grego, e,
tende inexorabelmente cara a . ao contrário do que sucede cos ·
uniformización cultural. Os arseus irmráns arbresh estabelevanitas falan unha língua -arcidos en ltália desde hai seisberor- fortemente emparentada
centos anos, non posuen lazos
coa oficial albanesa. Trátase
coa cultura albanesa.
de descendentes de albaneses
emigrados cara o sul (rexións
Forzados a unha helenizadón
drástica, un ha· boa parte da
de Atica, Peloponeso, Eubea,
Beócia) principalmente durante
comunidade arvanita semella
o domínio otomano. A pesar de . tratar des·esperadamente de
ceibarse do lastre cultural que
teren loi·tado da man dos gregos contra os dominadores turcomporta a sua orixe étnicolingüística, pouco válida para
cos, aos campesiños arvanitas
o seu inserimento en formas
nunca lles foi valorada nen rede vida modernas. Temerosos
"Coñecida oficialmente a _sua
ademais dé que calquera reipeculiariedade cultural. Polo
vindicación sobre a língua seco.ntrário, os sucesivos goverxa confundida c.unha taita de
nos gregos foron impoñendo
apego ao estado grego -recorimplícita ou explicitamente a
dase a actual crise greco-albasua progresiva helenización.
nesa-, alguns arvanitas no,Este proceso uniformizante sevas manifestaron diante do
mella ter avanzado consideragrupo de estudo un hiperhelebelmente nos últimos tempos,
n is mo certamente descompois non existen na actualidade
pensado.
talantes arvanitas de menos·de

chados nas suas montañas e
Se ben os níveis de uso da línnas vilas ás que emigraron,
gua própria son m~i semellanonde se pode sentir, polo metes entre os arumanos, a atitunos entre os indivíduos máis
de a respeito da dominante cosensibilizados, unha considemun idade grega semella ser
rábel tensión interétnica.
diferente. Este povo de pastores, descendente de habitantes latinizados do sul do DanúAo igual que no caso arvanit~.
a vitalidade amasada pala línbio, foi fuxindo durante á dominación otomana cara a rexións - gua dos arumanos en Grécia
semella situar-se baixo mínimontañosas, onde .tradicionalmos. Non se adoita en arumamente eran maioritários. A
no sobre femas relacionados
d~scomposición do lmpério dico mundo rural, e a diglósia é
vidiu o espazo natural dos arumahos en vários estados; exis- · fortísima. Os arumanos máis
novas lim itanse a entender o
ten comunidades arumanas en
idioma dos seus pais, e existe
Grécia, Albánia, Bulgária e a
o convencimento xeralizado de
ex Xugóslavia. As guerras balcánicas provocaron que, máis . que a língua morrerá no prazo
dunha xeración.
tarde, unha boa parte se estabelecera en Roménia, pois a
Máis a pesar disto poidemos
sua língua é xeralmente consiobservar directamente como
derada un dialecto do idioma
romeno. Vítimas dunha política
núcleos significativos de arumanos se resisten fortemente a esde asentamentos que provota agonia da suá cultura, e orcou que grande parte· dos gregos expulsados de Turquía se
ganízanse en asociacións que
fosen estabelecendo nos seus
pulan pola defensa da língua e
das tradicións arumanas, nu(l
territórios, os despreciados
arumanos de Grécia foron senmédio fortemente hostil cheo de
do prngrnsivamente· arrecunmedos, raiba e vergoña.•
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En Vilar de Santos
nacen pouco~ nenes
pero va~ voltando .
os emigrantes~ Non

hai moitas saidas de
futuro pero a xente
non quer estar
permanentemente
fóra da casa. Un
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o risco sexa gmnde,
pode servir de
p~nto de partida~
Alemaña xa. nón él'
tampouco, o pais
das marabmas e
ninguén qt1er que
seus fmos. queden
lonxe da terraf¡

os
Dolores Taboada tenla integrarse na Galiza tras vinte anos en Düsselclorf.

A. IGLESIAS

A emigraciórl a Alemaña levouse ás mulleres de Vilar de Santos
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• ARANTXA ESTÉVEZ

O Sul de Ourense é unha das zonas da Galiza máis castigadas po: la emigración. Desde Celanova
até á Gudiña e desde Allariz até
Entrimo, aprécianse os ocas deixados polos que marcharon. Non
poucos decidiron voltar e construir
a sua casa na terra materna. Son
os que buscaron o futuro por. Europa · ad i ante nos anos 70, nos
tempos duros do franquismo, cando América xa quedaba moi lonxe.
En Vilar de Santos, que foi notícia
nas pasadas eleicións municipais
porque o BNG acadou os nove
concelleiros en xogo, sen riengun- ·
ha oposición, os emigr~ntes voltan
no verán. Despois da marcha á ·
-América dos máis vellos, Alemaña
foi o destino elexido. O crecemento vexetativo do concello é case
cero e, se nos últimos anos, me;
drou o número de habitantes, dé~
bese volta dos que marcharon.

a

O concello é pequeno; a xente
que quedou adícase, maioritariamente ao agro xa que a activídade industrial da zona é mínima.
Apesar da revitalización das actividades da vila nos últimos anos,
moita xente non pode quedarse
mália que lle gostaria. En troques,
os máis novos prefiren estar na
casa, con· todos os perxuícios que
lle poida traer, que marchar .a Alemaña. Hai a)gun caso no que os
pais están ali e os fillos quedan
na Galiza, con alguns parentes.
Por outra parte, seria inxusto dicer que o amor á terra todo o pode. A boa posición económ.ica

acadada en Alemaña e o descubri mento dunha vida que nada
ten que ver co pequeno concello
ourensán, reteñen á xente en Europa. Sí, Galiza está ben para o
verán. As irmás Dolores e Maria
Luisa Carnero están facendo- as
maletas tras o mes de vacacións.
Teñen unha furgon~ta de matrícula xermana, coa que fan miles
de quilómetros para voltar a Galiza. Unha delas casou cun italiano
e, polo de agora, · non pensan en
voltar definitivamente.

Alemaña non é para sempre
Outros si deron o paso. C~rmen
· da Poza é a dona da panaderia
da vila pero pasou case vinte
anos en Bochum, unha cidade
perta de Dortmund, con mái~ de
trescentos mil habitantes. Ali marchou no ano 1.972 cos seus irmáns, entr~ outras razóns, por-

Tanto Carmen
lores Taboada toi outra delas, con
que o seu pai xa ledous destinos. Primeiro estivo en
coma o seu hovaba emigrado uns 'Os inmigrantes
cantos anos. "Xa
me tiñan un bó · Arxentina e, despois , en Alemaña,
nunca foron
pasto de trabaA sua vida segue a cabalo entre os
marchei de Vilar de
dous continentes porque non rello e non se fi Santos con contrato
ben tratados
xaran unha damata de sentirse integrada na Galie, ao chegar á Aleta para retornar
za e na vida de Vilar de Santos. O
maña, xa tiña trabaAlemaña;
na
á sua terra.
llo na fábrica de coseu acento lembra a educación en
"Xurdiu esa poArxentina e o seu xeito de falar
ches que a Opel ten
o meu caso
s ib i lid ade porresposta á multitude de vivéncias
en Bochum", canta.
unha
en dous continentes distantes.
Esta fábrica tiña oito
que o meu pai
decidiu voltar.
mil traballadores e
excepción."
era unha das pranOs meus irCoches e hoteis
tas automobilísticas
máns e máis eu
(OOLORES TABOADA)
máis pequenas ·do
"Aos cinco anos leváronme para
aproveitamos
Arxentina. Ali crieime e estudei.
país xa que, soapara voltar tamé n. MontaTamén casei cun arxentino. Pero,
mente na factoria de
no año 1.971, tivemos ·que mar. Wolkswagen, na cimos o negócio
char do país por problemas polítidade de Wolfsburg,
da panadéria
cos", canta. Nese ano, ainda perhai máis de trinta mil
porque non hasistía o réxime militar instaurado
traballadores que, nestes dias,
bia outra opción xa que a terra
en 1.966. Tras pasar por Vilar de
están a secundar unha tolga para
nunca a traballáramos", canta.
Santos, partiron rumo a Alemaña
manter o cadro de persoal e evie instaláronse en Düsseldorf. Tivo
tar que o sábado sexa unha xor- · Moitas mulleres protagonizaron a
que deixar atrás a un neno de cinnada laborábel.
emigración en Vilar de Santos. Do-

é
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.Extranxeiros na casa
Carmen e o seu home voltaron
aproveitando o retorno de toda a
familia. Pero, ademais, influiu o
feito de que a filla maior tivese trece anos, idade na que teria que
comezar outra etapa nos estudos.
"Se qu~damos niáis tempo, despois, seria moi difícil arrincar á nena de ali. Pero, ademais da educación alemana, recebeu algo da
e.spañola para poder adaptarse
ao chegar e, agora, que xa é unha móza, di que quer voltar. Non

acaba.de gostarlle isto", comenta.
.A que sofre IT)Oito pola inadaptación é Dolores Taboada. As causas son diversas. Ter o tillo en
Alemaña é a causa principal; el
está a rematar os seus estudos
de mediciña e ten ·que traballar
para pagalos e poder vivir ali. lamén dá clases a nenas con problemas ou inmigrantes. Visita a
sua nai cando pode e ela correspóndelle pasando tempadas en

eles>
aten e
suas :
Alemaña. "As veces, dígolle que
ra esta terra", comenta.
marcho con el e me quedo en .
Alemañq pero el non me deixa. Di
Cando o fillo fai esta afirmación
que aquilo xa non está para min.
refírese ao rexurdimento de deEn canto remate, el voltará e tenterminados · grupos neonazis que
taremos comezar unha vida aqui. . están a imprimir medo entre a poEl non quer prestar a sua intelivoación emigrante. Mália que non
xéncia aos alemanes porque non
chegan moitas novas a Galiza sose atopa moi a gusto ali. Quer
bre estos grup.os, ela afirma que
.traballar aqui e traer as mell9res
se cometen verdadeiras atrocidaideas de Alemaña para aqui. E un
des coa xente non alemana: Até
orgullo ouvilo talar galega e ver
hai pouco, existia certa connivénas ilusións e os plans que ten pacia por parte das autoridades con

Outra
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co anos coa sua avoa na vila. "Era
moi pequeno e nós ainda non sabiamos se atopariamos 1raballo ou
o que seria de nós", di Dolores.

merca nada", conta Dolores.

Para os inmigrantes, sempre se
reservan os traballos piores, seDura disciplina na sociedaf;le
gundó a opinión de Dolores. E,
dentro do imenso colectivo que
As fábricas· de automóbiles son o
supoñen en Alemaña, os turcos
A vida desta muller en Alemaña
destino de miles de inmigrantes en
son os pior tratados. ''Tiven moita
non foi fácil porque logo quedou
Alemaña. Dolores,
relación con moao igual que Carsoa co seu neno que, desp.ois
zas de diferentes .
dun ano, puido levar con ela. Pemen, traballou nunpai~es, que viñan
ro perdeu ao home. Tras amañar
ha delas despois
boa posiciqn
traballar á fábrica;
uns papeis, puido retornar a Ardo seu paso polo
polacas, ítalianas,
.económica ·
hotel. ·A fortuna
xentina pero xa non voltou. "Maturcas. Sempre
tárono", di ela, que prefire non taacompañouna gráme levei ben con
acadada
lar d.un tema que a anche de dor.
cias aos seus coelas; case mellar
Soa co seu fillo, recoñece que os
ñecementos e paque coas alemana Alemaña e
alemáns portáronse moi ben con
sou ás oficinas.
nas, quizáis poro descubrimento que as vin sofrir
ela e a trataron con agarimo.
"Portáronse moi
moito. Moitas veben conmigo . Hai
dunha vida que
Dolores tiña estudos universitáriós
ces ·non lles daba
algo que os alee dous anos de mediciña, resultado
máns aprecian no
a rematar
nada ten que ver tempo
da sua vida na Arxentina. "O . pior
trabalto e é non coo traballo e ia a
foi que en Alemaña· non me serville r baixas. A min · coa do _
axudalas e, oupequeno
ron de nada porque non coñecia o
apreciábanme portras veces , pasaconcello
idioma. Unha muller deume clases . que o meu libro de
ban fame porque
de alemán durante un tempo. Era
faltas estivo en
non dispuñan de
ourensán,
moi boa e tiña moita paciéncia'',
cartos para merbranco perante os
lembra. O seu primeiro traballo foi
vinte anos", conta.
car comida. Moireteñen á xente
de camareira nun hotel , onde pertas rapazas que
maneceu dous anos. "O meu xefe
"Os inmigrantes
chegaban ao país
en Europa.
portouse moi ben conmigo. Mesmo
nunca foron ben
caian enfermas
me escolleu a min ·entre todas as
ou en graves detratados en Alematraballadoras para facer un curso
ña; o meu caso é
presións", canta.
nun grande hotel de Suiza. Pero tiunha excepción.
ven que deixar o traballo cando se
A dona da panaPero tamén é verderia, Carmen da
me esixiu que traballara Sábado e
dade que moitos
Domingo. Eran os dias que tiña paPoza prefire o
collian baixas por.
ra coidar ao tillo", di.
que non lles chegaba o salário e,
ambiente da sua terra ao da Alem añ a. "Os dous sítios teñen .
sen estar enfermos , traballaban
Tanto Carmen coma Dolores. afirde xeito clandestino para outras
causas positivas e negativas. A
vida" en Bochum é moi solitária;
empresas. Eu coñecin a unha esman que os salários eran moito
máis altos en Alemaña que no
pañola que estivo nesa situación
a xente vai traballar e volta á casa, ·di bós días e boas noites e
Estado español. "Pero, ao cámfraudulenta vários anos porque,
máis nada. Non é como aqui,
bio. Porque ali todo é moitísimo
pagándolle ao médico, declaraba
estar enferma. Cando se lle desque paras a larear cuns e con
máis caro", di Carmen. A primeira
paga de Dolores foi de 800 maroutros. O ruido é un cámbio. En
cubriu o engano, as autoridades
Alemaña, colócaste á cola na
obrigárona a devolver os cartas
cos, unha cantidade respetábel
tenda e a xenta tala baixiño, non
para o ano 1 ..971. "As cousas
que cobraba ao estar de baixa e
camb iaron moito ; antes , cuns
se escoita nada. Ao princípio de
arruináronna. Sentín moita mágoa
voltar a Galiza, o barullo xa me
pero ese aspecto, en Alemaña, é
poucos pfennings (comparábeis
era extraño, non o aturaba, Agoaos céntimos) ainda se podia ir
inquebrantábel. O fraude ou o enmercar algo de comer . Agora,
gano non se perdoa e págase cara xa me adaptei a todo ,de novo
ro", lembra.
con menos dun marco, xa non se
e costariame voltar", di.•

A
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Despois da emigración, montar un negócio foi a saída para a familia de Carme da Poza.

A. IGLESIAS

As disfuncións do estado de direito
"O estado de direito non existiu nunca", di Antton Morcillo, coordenador
de HB en Araba, qué foi entrevistado recentemente no diário basco
EGIN. Unha cousa é a fomiulación teórica, recollida na Constitución
española, e outra que se cumpra. De que s~rve .dicer que o domicí!io é
inviolábel ou que calquer persoa pode transitar hbrement0\,Cando
calquer número da Guarda Civil, por ter unhá arma na m~ . poda
entrar na cociña ou impeder que os cárregos eleitos podan achegarse
a Apodaka [localidade cercada para tratar de localizar ao c~~ando
que atentou contra o cuartel d~ _Rioxa]. Se calquer guarda c1v1I "'.~da
· máis que un representante pollt1co, sen que haxa unha declarac1on
formal de estado de excepción ou de sítio, significa que non están
vixentes os direitos fundamentais da persoa". •

Greenpeace e
"As televisión foron ao_rego de Greenpeace, o grupo de presión
meio ambiental con cobertura favorábel na sua campaña contra o
afundiniento da.' plataforma petrolífera Brent Spar, recoñeceron os
directivos da televisión", informaba o pasado 3 de Setembro o
xornal británico THE GuARDIAN_

, con
o en
laña,
re os
1 reGali-

"A ofensiva mediática de Greenpeace -coa inclusión da provisión
de material filmado da sua oeupación da plataforma- resultou ser
de cobertura unidireccional por parte da BBC e ITN [duas canles de
televisión británicas]( ... ) «Nunca houbo distancia dabondo entre
eles e nós», dixo Richard Sambrook, directivo de informativos da
BBC". As televisións británicas eren agora que Greenpeace
emprega un .fenomenal aparato propagandísti~o p~r,a impedir, .
outros pontos de vista e que aprove1ta a sua s1tuac1on de dominio
para usar aos meios de comunicación para promocion.arse cc;>mo
unha organización que vai máis alá da defe.nsa do mero ambiente.
A información coincide cunha carta do presidente de greenpeace
en Inglaterra.que recoñece erres na valoración dos contidos de .
petróleo da plataforma.•
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eles xa que non se lles prestaba
atenéión e non se evitaban as
suas selvaxes actuacións.
.ción
deque
1 ponon
:i. soque
::idaAté
véncon

"Faise crer á boa xente que é imposíbel d_eter a fogueira balcánica
mentres que foi o mesmo ocidente quen a.Zu~o~ o lume pren~endo
a guerra en Pale, Belgrado e Zagr~b ( ... )O cm1~mo tornou, a~nda
n:iáis explícito ao día seguinte da v1torro~a ?fens1va de Cr?ac1a sobre
a Craxina sérbia: tanto Moscova (pro-serbia) como Washington (procroata) estimaron que as condicións para negociar exixian r:nanter ,
reunións de agora en diante entre Zagreb e Belgrado; Sara1evo esta
fora de xogo e a depuración étnica é "'.á se a fan, os s~rbio? e
lexítima no caso dos croatas", quen asr escrebe e Daniel D1nd, que
·asina un artigo de opinión pulicado en Srr-INFo, o boletín informativo
do Sindicato -lnterprofisional de Traballadores e Traballadoras de
Xenebra. O artigo de Dind, máis aló das consideracións en torno
aos intereses económicos que xogán na guerra, aborda a dobre
moral e o desprezo ocidental polos intereses das povoa~ións das
zonas en conflito. "A Suíza quer acoller aos novas refux1ados da exlugoslávia -engade Daniel Dind-, mais a co~dición de, que o resto
dos países europeus fagan o mesmo; as autoridades ~u1zas
propuxeron unha conferéncia internacional para organizar o reparto
dos refuxiádos, reducindo aos mesmos a meros obxectos de
· mercadeo e negociación."•
·

·o s meios de comunicación

HAUT18TA

)S.

Bósnia: entre ·
o cinismo e a rnercaderia

Outra das causas que entristece
o retorno. a Galiza de Dolores é o
sentimento .de -extranxeira que
ten na sua terra. A xente pártase
ben con ela pero ·distáncian as
diferéncias entré a sua vida,
chea de experiéncias, e a vida
dos paisanos de Vil ar de Santos.
"Cando eu cheguei de Arxentina,
antes de partir para Alemaña, a
xente de aqui diciame que viña
dun país subdesenvolvido. Mália

xentina. Son galega e, mália ter
o mal momento político que atrapasaporte español; xa unha vez
vesaba, Arxentina dáballe mil
voltas ao Estado español en cpnme quixeron cobrar billete de turista a avances. Aqui só habia mi- · ta en Madrid , facén9ome pagar
séria. Lemb"ro ir de viaxe polo
máis diñeiro e, noutra ocasión, ti'Norte, cara ao País Basca, nun
ven que interrumpir as miñas vatren de carbón, no que non habia
cacións en Vilar de Santos porque
luz e que tardaba séculas en fa7 o médico de Ourense negouse a
cer uns quilómetros. E a .xente
atenderme alegando que tiña que
me dicia que eu viña dun país
irá consulta a Alemaña. Tiven mesubdesenvolvido!", comenta.
do de que fose grave e marchei
para Dü~sel~orf , onde a médica
O acento arxentino de Dolores audíxome que non era nada que non
menta asensación de extranxeira
se solucionara cunhas pastillas . .1
que os demáis teñen dela. "Qué
Sempre estou tentando amosar 1
culpa teño eu s~ me criei na Arque non son extranx_~ira", di. •
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Gaitas
de aqui e acolá

Vivimos no mellar
· dos mundos posíbeis
. (Felipe González)

As sempiternas
páxinas do ABC

CUCURBITÁCEAS·

Por fin decídome a escreber"esNANINA SANTOS
ta modesta carta lago de muito
tempo barallando-o facer. En
prime1ro lugar gostaria presenTiven un ·1ixeiro problema epidérmico após a pela dun número
tarme. Chamo:.me Angus, e son
importante de calabacins polo que decidin interesarme polas proun escocés que xa leva dous . priedades .<leste froito e os seus parentes, _así que recorrin a un
anos vivindo na fermosa terra
dos Diosc6rides onde puden aprender algunhas cousas de interes:
da Galiza, felizmente casado
cunha autóctona desta monstro·Primeiro, que a cabaceira veu de América após a conquista do
sa metrópole chamada Vigo.

Que España debe. ser para os
españois é un argumento incomprensíbel, cando ás veces aqui a
producen no leitor que
terra non é para quen ·a traballa.
A economia deste país é de
está nas suas antípodas
quen a ten nas suas mans e en
ideolóxicas unha
Novo Mundo. Segundamente, e isto interesoume moito, que "As ocasións dos mesmos que exinquietante familiaridade. Como convencido nacionalista catro sementes frias das vellas farmacopeas hispanas compúñan- plotaban Marrocos antes do ano
escocés son un entusiasta sese de pepita de Cabaceira, Cohombrillo, Melón e Sandia (todas 1956, ou dos que abrigan ao terComa cando a mamá
guidor do proceso de liberación
elas cucurbitáceas). Estimábase que tiñan faculdade de enfriar o ceiro mundo a unha débeda e>,<decia que viña o home
nacional dos galegas/as e, adeexcesivo ardor do sexo e de minguar a produción do semen. A terna de 1 ,5 billóns de dolares,
mais, un namorado desa música
do saco, coma cando
ou o que é o mesmo, que cada
virtude antihelmíntica foi descoberta serodiamente por Mongeny, 24· horas marran 45.000 nenos
popular que tanto aproxima ás
pola rua pasaba o..
médico cubano, no ano 1820, segundo afirma o Dr. Leclerc. As de fame e enfermidades. Ainda
nosas culturas, como países
alcalde con aquel
celtas que somos. ·
·
cabazas coñecidas en Europa en tempos antigos pertencen a ou- asi moitos de
nós non que_tras espécies e a outtos x~neros desta mesma família".
bigodiño que levaban
E a consecuéncia dist9 escrebo
remos a pantodos os fachas, ainda .
esta carta. Desde hai tempo" vetasma
da imi- Debemos
Quedei sen enterarme daquelo que procuraba, porén pagou a
ño observando unha aceda pogración (e os
. qúe non se lle chamase
pena
a
pescuda
e
trasmítoa
por
se
alguen
decide
que
lle
pode
lémica verbo das gaitas que aos
galegas ·sabe- lembrar
:. fachas daquelas.
vir ben a receita. • ,
poucos vai gastando páxinas
mos moito de- quealguns
Produce ademais a
nos xornais galegas. O Sr. Mén.so) e evitámodez Ferrín (do que son un gran- ·
sensación de que, como
1o
criando vivemosben
de .admirador e sega semanalfronteiras, que grácias aque
o periódico de Ansón,
mesa as verdadeiras razóns da
coido que se deven manter difemente no Faro de Vigo) é un
non deberían
pensan todos os demais, dos que máis se teñen pronun- renciadas para sumarse na rique- polémica. Pregaria non compro- existir se al- eles o pasan mal
meterá cultura escocesa novociado sobre o tema; cuxo último · za cuitural do mundo celta.
gun día acapero non o din por unha
so problema, que sementes é
capítulo remato de l,er no nº688
damos o soño
rázón de estilo
É por iso que, saiba eu, non vaso, e perante o cal nós, obvia- da fraternidade A Nosa Terra. E un asunto
mente, non queremos ver-nos
(constitucional), coma
existen bandas de gaitas na Ga·que me entristece pois é agora
de internacional, nun planeta
implicados. Por favor, deixade a
liza que utilicen a gaita escocesa
cando na cultura (como na políque tolere a convivéncia e intercando todos estaban a
gaita escocesa na sua terra e
na sua formación. E isto mália o
tica) os galegas e galegas decámbio de culturas. A história da
favor do GAL pero
non tratedes de vender como
que . alguns
ben estar máis unidos frente ás
humanidade deixounos un imescocés o que non o é, porque
condeaban en público os agresións do Estado español e queiran dicer.
portante reto de comprensión,
nós estamos mui orgullosos da
As gaitas da ·
desa barbárie do occidente que
quizais de madurez ... Eu como
asesinatos.
nosq cultura e non pretendemos
se deu en chamar aldea global.
famosa Real · Deixad
ita
xove quera asumilo. Luther King:
Banda de Gaieaga
colonizar a ninguén, mália ao
"Albergo o soño de que un dia
tas da Depu- escocesa na sua
que os ingleses ao longo da hisPor cuestións familiares son un
nenos e nenas pretos poidan
tória quixeran facer ver.
tación de Oudecente coñecedor da música
unir as suas mans con nenos e
terrae non
. Na. Arxentina
dos
.
rense están
popular escocesa (o meu irmán,
nenas brancas coma irmáns. Tedesaparecidos podíanse
ben afastadas tratedesde
aló, é un bon gaiteiro), e, precisaSomentes me queda dicer gra,ciño a esperanza de transformar' a
mente por isa, interesou-me de
ñas por ter-me deixado este esdiscórdia nunha sinfonía de irdo que son as vender como
organizar ac.tos de
gaitas escocesempre a música galega, espepácio no voso xornal, xornal
mandade. Con esta fe ser capalembranza da república
s as. Ter os · escocésoque
cialmente a de gaita. Sen tratar
dunha terra que de seguro con- . ces de traballar xuntos, de ir ao
española, con· preséncia
de valorar músicas ou gaitas metinuarei amando durante toda a
cárcere xuntos, de defender
roncóns en non 0 é
posición vertillares ou peores (algo aoque me
miña vida.•
. xuntos a liberdade, sabendo que
de artistas rojos ·
cal non é unopoño), observo que o grao de
.ANGus WnsoN
un día seremos libres".•
exiliados, con cert8:
ha caracterísdesenvolvimento industrial que
tica específica da gaita escocesepara as nasas nacións afecta
permisividade ..A que
XosÉ LoRENzo PuJME
sa, nen un piviléxio dela. Eu
tamén
ao
mundo
da
gaita:
sistenon habia para publicar
(VIGO
mesmo teño visto no país da
mas de produción, inves.tigación
unha notiña de pé de
Mariña algun gaiteiro éos rone mellara do instrumento que ·redunda nun progreso na música e . cóns cara arriba, que certamenpáxina nun xornal para
te non é o estándar aqui. O dos
esixe níveis altos de execución. E
Un dia tlveron que deixar a terra
informar do que estaba a nisto coido que os escoceses, roncóns para arriba non é máis . onde
compartiron unha língua,
ocurrir no país. Sempre
que unha variante tipolóxica que
sen maldade, levamos unha clara
medraron nunha cultura e estase lle pode acorrer a calquer.
avantaxe aos galegas. Eiva que
Com esta carta queremos dar
beleceron unha família. Non
foi asi. Un pode loitár·
um toque de aten<;om a todas
estou .seguro que superaredes
emigraron por amor á arte, a.incontra a contaminación
No resto: no xeito de tocar, .poténas mulheres, organisadas ou
cando as institucións, e mesmo· a
da que o mundo occidental' os
Cia do son, abertura da palleta, ornom, e demais pessoas e coleciniciativa privada, que manexan
. dun rio, en canto non
sinale hipocritamente con inxusnamentación
...
as
gaitas
da
.Real
tivos,
da
cultura,
deixen
de
sobre os Heredeiros da
os
cartos
tas
estatísticas
e
referéncias
de
seña o rio que pasa pola
[Janda de Gaitas da Deputación
Crus. Este grupo de "jrunje jalleestar en mans alleas.
prensa. Científicamente son sesua·aldea. Un pode loitar ·
de Ourense e-a gaita escocesa
jo" comectou tentando cantar em
res humanos.
Mais quera pór un pouco as cou-. son realidades muí diferentes.
castelhano, mas alguém decidiu .
por Mururoa, pero non
que era melhor vende-lo como
sas no seu sítio. A música e gaita
O
racismo
que·
máis
doe,
se
non
polos mariñeiros do
Polo tanto, hai que deixar claros
produto do país, com denomigalega e escocesa, pese a posuir
fisicamente, interiormente, é o
Morrazo.
os equívocos e poñer enriba da ·encubertamente manifesto, do
nagom de origem, polo qual
evidentes características comuns,
agora cantam no idioma oficial
rexeitamento, a indiferéncia, o
de "Jallolandia", o kastrapo.
facer de determinadas étnias o
motivo de problemas coma a delincuéncia e a drog~. o desprezo .Evidentemente, a temática que
acompanha tam ilustre língua
ás su as culturas e formas ...
nom. podía ser outra que os carros de vacas, a puta da cabra, e
Eles embarcáronse nunha patetudo o relacionado · com o apaira de má marte, sen garantías
xoi:iante mundo das cortes (nom
de nada, para que a lexislación
Radio Pene
Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
as de Madrid, senom as de besespañola os considere diferentas). Mas como o mais importantes. Os marroquinas por exemCasa do Concello
34 24 11 - 34 30 56
te
nesta vida é josar, nom podía
plo,
veñen
dun
país
onde
existe
15500 Fene (A €aruña)
Telefax (981) 34 27 51
faltar o utensílio que asegura a
un 40% de paro e non son resfelicidade da pitrina: a boneca inponsábeis desfa situaciór.i, nen
chável. Com a diferenc;a de que
da crise internacional. Debemos
este significante equivale aoque
lembrar que alguns vivemos ben
as demais pessoas soemos degrácias a que eles o pasan mal.
nominar mu/her, e a galega por
. Uraducción directa e' inveroa e
mais senhas.
A xornada laboral dun vendedor
ambulante extranxeiro, é de 7
interpretación: galega, inglés,
Ante isto, qué pensamos as alu- .
da mañá a 1O da noite, pagando
,
f r a n e é s , a 1e m á n , i t a 1i.a n o ,
didas mulheres galegas? Em reaas sUas cotizacións á Seguridalidad e umha carta nom seria
de Social e ·os seus impostas.
portugués, ruso, español, etc.
avondo para o explicar. O que
RUA DA PEREGRINA 29
sim se pode explicar é que este.
España ten moitos máis emigran-lJr ad u e e i ó ns té en i e-a·s -·e ,-x o r a·da s ..'
36001 PONTEVEDRA
tes que ímigrantes e ainda asi pó- · gri.Jpú$culo se comunica _com :o
TELF : (986) 86 04 71
Baixo 36202 Vigo. Teléfo.no e Fax: (986) 43 52 59
seu público em termos de juevos,
ñemos o "pero" irracional de que

_

Non emigran
por amór á arte

GUA ·TRADUCCIÓNS S.L.

Libros de texto
Material escola ·r

e

r,

"primeiro os españois". A imaxe
- de que todos os españois somos
simpáticos e humanos, · non a
creo e prefiro estudar cun compañeiro "preto e sólidário" que con
un español impresentábel. A natureza humana é primordial e·non
está determinada a razas.
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ciando os lugares a visitar polos
turistas ou grandes e costosas
casas· de cultura que lago endex ama is se empregarán, pero
que dan substanciais votos aos
alcaldes que os mandaron construir; pero tamén é moi fácil ver
antigas casas consistoriais se-·
miderruidas, pazos completa:
mente abandonados e cubertos
de edra, petroglifos onde
a chúvia está
borrando os Creo que o
deseños que
médio rural está
posuia.

' ·· .

Todo~

:

os meios de
comunicación puxéronse
de sáia por un dia e
comezaron a increpar
aos dirixentes chinos
pola situación que vive a
muller no seu país. Nen
un pelo de noticieiro
dedican ·ao drama das
mulleres do Leste, as
maiores víctimas du
tránsito ao capitalismo,
porque, ademais de
obreiras, son nais e
exposas e iso no mundo
libre ten un sobreprezo.
As mulleres de Berlín
Leste reclaman o horário
de garderias que tiñan
na antíga RDA, porque
era compatíbel co seu
horário laboral.
lmpúxose a norma da
Alemaña Ocidental e
agora as garderias
cerran ás seis da tarde e
as mulleres xa non
poder ir traballar porque
non lles daria tempo a
recoller aos filies. As
mulleres polacas
reclaman o dereito ao
aborto e áo. uso de
anticonceptivos que
tiñan no socialismo, pero
agora o Papa integdsta
manda nas prazas e nas
alcobas. Cando en
Ocidente pechan as
fábricas, as mu lle res son
as p'rimeiras en quedar
sen traballo e volven ás ·
labores do fogar para as
que non hai contrato,
nen sequera contratobasura.

1
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sendo tratado

fémias, machotes e todo um vocabulário (bastante reduzido por
certo) que gira ao redor dos mais
elementares e simples esquemas
sexistas, os quais empregam
também em manifestac;ons nom
verbais cada vez mais subidas de
tom -e cada vez com menos
grac;a-. Esta terminologia recolhe
os valores machistas na sua vertente máis primitiva (pero qué ja/los som), e os espaJha por aí entre as moc;as e moc;os que esperam escuitar um pouco de música
galega e se atopam com isto.

E perguntamo-nos: qué é o que
fijo a mocidade galega para merecer grupos como este? Pensamos que merecemos algo melhor, grupos mínimamente comprometidos com a sua realidade,
que falem de causas com as que
nos podamos identificar, reais,
em vez de palhac;os que pregonam o autodesprec;o, reflectindo
i¿mha imagem de bestas e palet~s ao estilo dos piares chistes de
"gallegos". Grupos dignos, que
nom medrem a costa de repetir
os piares valores do sexismo e o
colonialismo , agarrando-se ao
chiste fácil e a
tentaría permanente.

Merecemos

--

O rock bravú,
ao amparo do grupos dignos,
que nascerom quenom
grupos musicomo medrem acosta
cais
Skornabois, de repetir os
Os Diplomáticos, etc. deve- piores valores
ria ter cuidado
a hora de fazer do sexismo eo
causa comum colonialismo
com gentes
que escenificam valores
do mais reaccionário e desfasado,
ao modo Heredeiros, Rastreros,
etc. Olho! Com que seja galega
nom avonda, nem em galega -"jallejo"- de qualquer modo, se serve
para burlar-se e fomentar umha
imagem indigna do nosso país.

.

Por tudo isto queremos unir a
todas as pessoas e colectivos
interessados da Galiza para or. ganizar o tema e tomar as medidas que se considerem oportunas. Para contactar com nós esc reved e ao apartado 481,
32080, -ele Ourense~ +
MEIGAS. MULHERES EM LUITA
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Turismo e
património rural
Cando se tala nun xornal ou revista de ámbito estatal sobre o
turismo rural, ponse coma
exemplo a política levada a cabo pola Xunta de Galiza, comparándoa coas medidas que se
tomaron neutros países europeus (Escandinávia, Holanda,
Gran Bretaña) para revitalizar o
médio rural, pero cun respeito á
ecoloxia e á cultura tradicional
bastante maior que aquí.
Gostariame talar disto porque
creo que as directrices que sigue a Xunta non son as -desexábeis. A Xunta pensa que co turismo rural vanse solucionar os
problemas que ven arrastrado
desde hai bastante tempo o
agro galega (emigración masiva
cara as cidades , desaparición

da cultura e formas de vida tradicionais). Creo que o médio rural está senda tratado coma un
lugar de segunda orde, cun desprécio próprio dun governo que·
non ten sensibilidade cara a nasa cultura.
O turismo rural está destinado a
unha clase social cun alto poder
adquisitivo: moitas casas rurais
están senda aclimatadas con
piscinas, asfáltanse corredoiras
ou camiños residuais para maior
comodidade dos turistas. Pero
en cámbio, o património non está senda coidado para a sua futura conservación.
lsto contrasta co aspecto externo do Centro da Arte Contemporánea de Santiago O!J a recente
creada Domus da Coruña, que
dan unha imaxe de cidades inte. resadas pala cultura. É fácil ver
grandes carteis da Xunta anun-

ANESTÉSICOS
XAN X.

PIÑEIRO

É tan terríbel, tan avesio de agoiros este Setembro, que re-'

ulta doadamente explicábel ·que o poder encha a sua negrura de ane té icos.
Se ben se mira, o ano mesmo non consiste máis que nunha série de resortes espallados para facerlle esquecer á xente a cotiá .
barbarie que nos amola. Esa e non outra é a función anestésica
do Nadal, o Antroido, a Liga, o Mundial, o Tour e toda a ringleira de narcóticos capaces de sofronizar colectivos enteiros,
sospeitosos de pw~ocar potenciais conflitos.
Desde Nerón a esta parte, hai un princípio analxésico que estabelece que, no binómio pan e espectáculos, cando mirra o primeiro debe medrar o segundo. Se se fürnn, observarán que o poder non deixa de aplicar este princípio con mormona te_imosia.
De persistir na observación, caerán na conta de que unha Liga
de Fútbol con partidos no meio de todas as semanas, unha
Volta a España ao tempo da volta ao cole e outros achádegos
desta ludocrácia vixiada, non son máis que pingas no vaso
dunha cruzada neurotrófica, antiespasmódica e ansiolítica que
pretende facernos esquecer toda dor.
·
,.
A~abo

de investir cen pesos nunha quiniela cunha chea de variantes. Foi coma se acabase cun mono de tres meses. Ben sei
que non deixa de ser coma un a dose de droga branda. Pero
sempre será mellor que ter que pasar polo ambulatórib. Ou pola
farmácia _a ver que raio de parancetamol se leva nesta tempada. +

O turismo rural non ten .coma un lugar
que beneficiar
de segunda orde
semente aos
turistas, senón tamén
aos habitantes do agro. A agricultura non é semente unha forma de gañarse a vida, é unha
forma de vida e -unha cu1tura
que está desaparecendo a pasos acelerados debido á influéncia da televisión (que impón a
rorma de vivir e de pensar da ci-.
dade e subvalora a vida no
agro) e o desinterese dos nasos
governantes. A recuperación do
agro pasa por mellorar a situación dos campesiños e a dos
gandeiros e un mellar tratamento para o noso património; sen
isto perderemos parte da nasa
identidade e seguiremos adoptando patróns económicos e sociais alleos a nós. +
MART~ M.

,

COMBAN

(A CORUÑA)

Os verdadeiros
skins
Nos últimos días moito se está a
talar do movimento skinhead e,
sempre't relacionándoo, coa _extrema aireita. Para comezar,
irnos explicar as orixes deste
movimento. Os skins xurden a
finais dos _anós 60 en Inglaterra
como produto da fusión da cul-'
tura dos xoves ingleses coa cultüra dos imigrantes xamaicanos
("rude boys"), que vivían nos
bairros marxinais ingleses. Xuntos, bailaban ska, soul, reggae
(toda esta música é de orixe negra). Oeste xeito, queda clara a
orixe multirracial ·e multicultural
do ·verdadeiro movimerito skin.
Tras uns anos de decadéncia a
finais dos _70, chegaria a segunda · onda skin. Pero é a comezos
dos· anos 80 cando a Fronte Nacional inglesa empezou a manipular e a introducir a _imaxe skinhead entre os seus seguidores.
Desde entón, esta idea é a que
fomenta a prensa sensacionalista, relacionando a todos os
skins co feixismo.
Entón, para Para loitar
loitar contra
estos falsos contra OS falSQS
skins, xurde a skins, xurde a
finais dos 80, e
a nível mun- finais dos 80,
dial, a SHARP ea nivel
(Skinheads
Against Racial mundial,
Prejudice, ou
SHARP
sexa, Skinheads contra os
Prexuízos Raciais). Hai colectivos StiARP en
moitas cidades: Vigo, Silbo,. Qonosti, Barna, Lleida, Burgos, Valladolid, Madrid, Cadiz, Sevilla, Xixón
etc' e, tamén, na Coruña. Con isto
queremos explicar que os skins
. que hai na Coruña non son feixistas nen racistas,e·te.n.tarnos·nm.a- , · •
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Por que a policia e os
seus portavoces, como
ese tal Justo que ,
escrebe no Faro, se
empeñan en buscar
extremistas violentos en
Galiza, unha terra na
que por serte non existe
terrorismo de nengun
tipo? Pois porque non
habendo terroristas eles
·terian que dedicarse a
investigar aos ladróns de
luva branca -e iso non
interesa- ou quedarse
no paro.

Chirac ·realiza as
probas nucleares en
Mururoa. Antes da
independéncia eran en
Alxéria. Os Estados
Unidos facíanas no
deserto de Nevada e a
radioactividade afectou a

rnáis de quJn~e. rnii
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GLOBAL
persoas, pero a notícia
foi top-secret durante
máis de vinte arios.
Agora as fábricas de
armas alemanas proban
o seu armamento lixeiro
-e non tan lixeiro- en
Bósnia e os méios dé
comunicación calan.

Nelson Mandela
sumarase axiña á
comunidade galega- ·
fafante do mundo. Está
ennoivado con Grac;a
Machel, unha
· mozambicana que
tomou o apelido de
Samora-Machel, o
recordado lider morto
nun extraño acidente
aéreo. Con. Grac;a
aprenderá a dicer berce,
leme e aloumiño . .O
galega gaña un falante,
para compensar o que
pérdeu cando Francisco
Vázquez optou por
empregar o castrapo.•

_,

•••••••••••••••

e alienadas, dos políticos cógos a transformación, ou é produto da miña imaxinación que a - rrompidos, ou a avarícia dos que
o queren todo a cámbio de naevolución do meio ambiente é
da. Como podedes aturar o lixo
unha causa de destrución? . Percibéchedes o ruído ensordece- - esparcito por todas partes; a faldor dos tubos de escape, as mota de responsabilidade dos serTamén queremos desligarnos
vizos públicos, a queima insenda agresión sofrida por dous citos desenfrenadas, o exceso de
sata dos montes, a polución dos
dadáns venezolanos o pasado
velocidade até altas horas da
ríos e rías, a falta de visión e
Xoves, 17 de Agosto, no Paseo . madrugada polo meio da cidade
participación no desenvolvimenMarítimo coruñés e denunciar
e do campo con desprezo total
to urbano? Tomade decisións,
que na nosa cidade existe a
polas horas de descanso?
exercitade a v,osa capacidade de
Sección Coruña de Ultrasur
acción. Quen volo impede? _Vos ,
que, sea ser moitos, son de claA situación é tan ab~urdg que
ro carácter neonazi.
que tanto falades dos vosos tihai que velo para creelo. E que
llos , que os vestides tan ben,
todo o mundo, apesar das temque os mimades e consentides,
Para rematar, queremos que toperaturas, durme coas fiestras
aceitaredes deixarlles como herpechadas·, ou é que o ruído xa
da a xente, deixando as suas
ideas políticas a un lado, se una
non se nota? Hai alguén que . danza unha Galiza desvastada
polo uso e abuso irracional?+
para loitar contra a xenofóbia, o
non se expliracismo e o feixismo xa que
que porque os
TAREIXA LoPEZ
agora somos nós os que recibigalegos viven
mos ameazas por ser antirracisen constante Équetodoo
MENLO P ARK (CALIFORNIA)
tas ou rojos ou libertários. Pefrenesi. Notáro, mañán pode ser vostede por
c h ed es que mundo,
se calvo ou vostede por ser gorse di con con- apesardas
da, ou algun dos seus tillos por
vicción que a
Escríbolle esta carta para feliciser deficiente mental etc. Por
polución non temperaturas,
talo pola marabillosa actuación
iso, nós berramos: ¡Nen racisé outra cousa
durmecoas
mo, nen feixismo! •
lingüística en La Cueruña de El
que a bruma
Caudillo. Sei que vostede (Caude Agosto?, fiestras
SHARP
dillo de La Cueruña por la gracia
que a enaxepechadas,
ou
é
de Dios) é o máximo responsánación a cau(APDO 1148- A CORUÑA)
o·ruído xa
bel desta honrnsa actuación
sa da superprópria de Franco; que é un bon
povoación é
ídolo polo que tomar éxemplo,
divertida e non se nota?
xa que no antigo réxime non se
mesmo deseEste ano, como outros tantos
podia talar nen escreber en gaxada? O conanos pasados, ·volvin á Galiza.
vencionalismo ~
lega ... pero claro, eran outros
Nesta ocasión fíxeno no verán,
tempos e agora co estado de dico que vive o galego deixame
re ito xa non pode realizar os
en lugar do inverno ou na primaabraiada. A intimidada non exisseus honestos propósitos resvera; como habitualmente tiña
te, o pensamento independente
por costume. Pensei que ia popecto ao topónimo da cidade.
é unha noción remota e antisoder disfroitar dunhas plácidas vacial. A prática dos princípios decacións, visitar á miña família, ir
mocráticos non acada o coefi- - Eu para darlle o meu apoio esá praia, acampar, pasear p_olas
críbolle esta carta (en gal ego,
ciente meio do persoal.
ruas, percorrer a costa ou a luxuporque coma son do monte ...
riosa campiña galega, deleitánpois xa sabe vostede, que non
Non vos enteirachedes que sodome cos seus aromas, as suas
sei a sua língua; a de El Caudides homes e mulleres libres?
vistas e o seu albariño. Que
llo) e aproveito para darlle a idea
Que xa _
non tedes que tolerar a
chasco levei ! Not_ác~edes gal ede castellanizar alnda máis o noditadura das masas indiferentes
tar coa onda de terror que hai en
contra nosa e que fai que vaiamos
pola rua e a xente nos mire mal,
pensando que somos racistas.

A Paco Vázquez

que

Galos ou galegas?
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·me 'da -acaudillada cidade: poñer
La Cueruña por La Coruña; e asi
mándará a todos eses "rojos" á
merda coas suas leis e decretos
que a vostede, el Caudillo de La
Cueruña, non lle apetece facer
xa que inpediria levar a cabo o
seu proxecto lingüístico na sua
cidade-estado: exterminar o
montuno e vergoñento galega
da sua marabillosa pátria,
La Cueruña.
Por sorte ten Sei que vostede
o apoio dos é o máximo
fascistas do résponsábel
partido da Fa1a ng e Espa- desta honrosa
ñola, e máis actuación
da agrupación
Ruiz Mateos, propria
e tamén dos de Franco
neo-fachas do
PP, e un interminábel nome
de agrupacións con marcada
política fascista, caciquista, e racista (os neo-nazis tamén).
Con todo isto vostede, el Caudillo de La Cueruña, fará desta cidade a "reserva espiritual de occidente"; e o dia que termine a
Guerra Civil-lingüística de La
Cueruña, eu achegareime ao
seu refuxio, e coa bandeira da
Falange nunha man e a de La
Cueruña de El Caudillo noutra,
asentareime ali e cantarei o
"Cara el sol" xunto a vostede.
Esperando que todo lle sexa favorábel nesa guerra na que vostede se viu metido para salvagardar a unidade da sua patria,
despídome.+
·
RoMAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
(VIGO)
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• exibición para o próximo- ano,
esperando que os participantes
non est.iveran tan ledos.

O marávedi,
unha moeda cotizada
Diante do concello, e despois da
leitura do pregón, procedeuse a
un sorteo de loteria no que as
combinacións eran moi especi-ais. Para rachar coa fama do-s
xudeus avarentos, o primeiro
prémio era de douscentos cincuenta mil maravedís, con dereito a cambialos en pesetas se non
sé daban gastado. O sorteo convencional no que van saindo as
unidades de millar, as centenas,
as decenas e as unid.ades foi
substituido por un máis ac;:orde
cos tempos que corrían. A combinación podía ser cabalo, labrego , arado ou mula, cabaleiro ,
pedra. ·
O banco de maravedís tivo cola
todo o día e_iso que a moeda sofría unha diminución de dez por
cento respeito á peseta. Pero era
necesário o troco de moeda xa
que todás as tendas e postos tiñan colocado o seu cartel de só
aceitamos maravedís. Tortilla,
pementos, zorza ou xamón vendianse en improvisados chiringuitos, montados para a ocasión
polos mozos e -mozas da vila.
Aproveítando a fartura das adegas, había negócio para todos.
"A miña nai non estaba nada
convencida dé _que eu montara
este tenderete pero cando lle diga
cantos maravedís fixen; seguro
que non o ere", comentaba unha
rapaza, mentres servia viño da
casa e regalaba pequenas cuneas
de recordo aos visitantes.
· •

Seis séculas atrás,
en cabalo á discoteca
A Festa da Istória de Ribadávia tivo miles de visitantes
•A. ESTEVEZ

A promoción que o concello de
Ribadávia fai da ua Festa da Istória provoca que, cada ano, o
número de vi itante medre coniderabelmente. O pasado Sábado, 2 de Setembro, a vila encheue de cabaleiro , dama , paxe ,
labrego e u ureiro xudeus saido do éculo XIV, que paseaban
o eu traxe pola rua . ~ada
ca a, unha porta aberta e unha fa-

milia medieval xantando e bebendo ribeiro. O viño non faltou como tampouco faltaron os maravedís: a moeda xa oficial da festa.

disfrazados da casa e, os que
non, tiñan a oportunidade de alugar un traxe na vila. Uns queriat}
ser pobres e outros ricos pero
ninguén do século XX. Había, .
tamén , quen aproveitaba o seu
disfraz de mendicante para pedir
comida e bebida a esgalla. "É
máis fácil ser esmoleiro nesta
época que nos tempos difíciles
de hoxe", comentaban algúns.

Dende a mañán comezaron a
chegar vi itantes. De pois de seis
ano , a xente comprendeu o importan te que é a indumentária
para encaixar na festa porque todo o bairro da xudéria de Ribadávia semella o feudo medieval
dun gran señor. Moitos viñan

Xa dende a rqañán, os cabaleiros

decidiron locir as suas habilidades como xinetes e loitadores. A
competición a cabalo foi unha
das máis grandes atraccións do
día. Brincos e caídas deron un
dobre sentido de espectáculo á
exibición. Xa era perto do mediodía e os c_abaleiros, esquecendo os seus compromrsos, beberan
algo má~s de viño da conta e non
daban controlado- aos animais.
Algun membro da organización
suxeriu mudar o horário desta

A grande cea medieval, restrinxida para cen invitados, foi o· ponto
final da xomada. Despois dun día
de abundáncia, algun se arrepentiu
de tela pagado porque, ademsis, a
solemnidade do castelo, no que se
celebrou o banquete, contrastaba
co barullo nas ruase bares. No de
máis tradición, o Papu·xas, a xente, coas botellas de viño <liante,
recuperaba a tradición oral galega
cantando a berros dende "A Carolina" até "O carro". Coa afonía,
chegou momento de sacar os
corsés e voltar aos vaqueiros. A
música de discote~a require maior
comodidade para con~orsionar o
corpo. Rematou o século XIV e,
através dun soño metade fantástico metade etílico, saltáronse seis
séculos. t

o

Despois d·e nove anos a Mostra de teatro de ·Cee pode desaparecer
• LUPEGÓMEZ

A Mostra de Teatro de Cee <leste
ano pode ser a última. A compañía
"Talía Teatro", organizadora ata
agora da Mostra, móstrase cansa.
Arturo Trillo, membro de Talía, bótalle a culpa ao desinterese institucional. A Consellaria de Cultura négase a subvencionar este evento. O
encontro teatral subsiste.u até agora
grácias á disponibilidade das com. pañías. Moitas veces Talía poñía
cartos do seu peto. "Ou obremos
unha subvención digna da Consellaria de Cultura ou a Mostra desaparece", declara Arturo Trillo. Para financiar a Mostra facíanse intercambios de grupos con outros festivais.
As próprias agrupadóns teatrais facian o posíbel por estar cada ano ef.l
Cee. Este ano a Mostra contou só
cunha peque!1a sub,vención do con-

cello e unha axuda testemuñal por
parte da Deputación da Coruña.
A festa teatral celebrouse en Cee
perante nove anos. Existe un público fixo, unha demanda que pode deixar de ser contestada. "Non
é cuestión de aportar grandes cantidades de diñeiro. Hai que artellar
unha política teatral", explica Cris. tina, da compañía "Factoría". Cristina opina que as consecuéncias da
desaparición da Mostra repercutirán negativamente no teatro galega. Nesta Mostra expoñianse os
traballos do teatro independente.
"As compañías ternos que facer o
noso traballo artístico pero non poden abandonamos asi e obrigamos
a que nós fagamo_s unha política
cultural" opina Cristina. Engade
que "é un problema da Galiza, do
Estado español e de toda Eur'Jpa":
..

i_,.

· En Marzo Arturo Trillo presentou o proxecto á Consellaria de
Cultura. Logo tivo unha entrevista con Homero Pérez, Director Xeral de Cultura. Arturo
Trillo, neste encontro, decatouse do desinterese total da Conselleria. "Por uns detalles deime ·
de conta que non se molestara
nen en ler o noso proxecto", di
· Trillo.
Ainda sen axudas da Xunta este
ano celebrouse. Foron trece dias
de teatro. Todos os participantes
eran de Galiza. A sua riqueza é
que hai representacións de todas _
as tendéncias teatrais. A Mostra
aporta unha panorámica do teatro
galego actual. Para as compañías
era 'u n trinque das suas creacións. e o público animábase a.
,

pa~ticipar.

Vidal Bolaño:

'É unha forma de censura'

deixen de ter un poder absoluto.
As asociacións culturais teñen un. ha maior amplitude de miras" explica Roberto Vidal Bolaño.

RobertoVidal Bolaño, da compaOs organizadores da Mostra de
ñía "Teatro de aqui", participou
Cee síntense discriminados póla
nesta mostra. Opina que "se a
Xunta de Galicia. Din que "se fóMostra de Cee desaparece será un
semos do Partido Popular ou de
síntoma _do proceso de privacións
Lalín ou Vilalba mirariannos con
das escasas liberdades de expreoutros ollos". Din que é un prosión que nos quedaban aos actores
blema de desídia institucional. A
e actrices galegas". Desapareceu o
primeira Mostra foi subvencionaencontro teatral de Cariño. Parece
da con 400.000 pesetas. O resto
que vai desaparecer a cita de Carde encontro non obtivo neilgunha
balliño. Pouco-a pouco, vanse acaaxuda. Os coordenadore~ da Mosbando os eventos teatrais organitra di que non queren convertirse
zados por asociacións culturais inen pedidores de esmola. Se a
dependentes do Poder. As subvenMostra desaparece poden pasar
dóns ao teatro canalízanse através
duas cousas, segundo os organizados concellos, que funcionan como mediadores. "Para que o teatro , dores: "pode acontecer que .a xente se bote as máns á cabeza ou que
galego funcione libremente é fun- ·
o feito pase desaperc:_ibido". t
damental que estes mediadores

22

ANOSA TERRA
Nº 690 -7 DE SETEMBRO DE 1995

DIAS

•A A.C. Alexandre

Bóveda organiza
un safari
fotográfico _ ao
nacemento do
Miño
O colectivo de criación audiovisual
Olio de Vidro da A.C. Alexandre
Bóveda organiza o próximo
domingo 1Ode Setembro unha
viaxe ao nacemento do río Miño
(Fonmiñá, Pedregal de Irimia... ),
incluida dentro do programa de
Safaris Fotográficos. Nesta oca~ión
vai contar coa asisténcia de
monitores de fotografia e natureza
así como documentación relátiva a ·
estas actividades. O obxectivo
desta viaxe é conxugar as
explicacións das técnicas básicas de
biofotografia co coñecemento dos
lugares de interese ecolóxico do
país. O prezo, que inclue viaxe e
monitores, é de 700 pesetas para os
socios da Asociación Alexandre
Bóveda e de l 000 pesetas para os
no socios: As inscripcións faranse
na rua de Emilia Pardo Bazán nº
25, 2º da Coruña, ou no teléfono
(981) 24 43 55.•

1

• O Museo do Pobo
Galega acolle un
programa .de
Educación
Ambiental sobre o
Meio Mariño
O Museo do Pobo Galego,
situado no mosteiro santiagués
de San Domingos de Bonaval,
acolle durante o mes de
Setembro o programa de
Educación Ambiental sobre o

Medio Mariño, -organizado pol.o
departamento de Educación e
Acción Cultural. As actividades
consisten na organización dun
traballo práctico de .
coñeeemento do mundo mariño
enfocado de xeitn preferente á
xente nova. O programa
iniciouse no mes de Xullo e
conta cos recursos da
exposición permanente da Sala
do Mar do museo, várias
unidades e fichas didácticas-e
unha séiie de vídeos sobre a ·.
pesca. As persoas que queiran
participar deben concertar
primeiro a visita no teléfono
(981) 58 36 20.•

•...................................•...•..........................

• Xeira·etiqueta en galega
A tenda Xeira de Arzúa (A Coruña) leva xa unha tempo etiquetando
os produtos que comercializa en língua galega. Entre as diferentes
gamas de produtos que se poden mercar na comarca atópanse
lexívias, lav.avaixelas, panos de papel, luvas, papel hixiénico,
servi11etas, sobres de sticre, etc ... Na comarca arzuana, Xeira está
competindo con marcas que posuen un capital maior e que saen nos
meios de comunicación. Segundo os seus donos compite en calidade .:
e prezo e eren que na Galiza etiquetar en galego dá bons résultados
•
económicos e ten unha grande repercusión cultural.+

....

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

• Unha película
galega no Festival
Internacional de
Portugal
A película galega titulada A lenda
da doncela, dirixida polo vigués

Xan Pinzás, participará na
Festival Internacional de Cine que
se celebra na localidade
portuguesa de Figueira da Foz. A
. película está rodada integramente
en Galiza e foi galardonada co
prémio Colón de Pra_ta no
Festival de Cine Iberoamericano
de Huelva. No filme traballan
entres outros actores Luma
Gómez, Manolo Botana, Miguel
Llanderas, Alexandra Grepi,
Femando Guillén e Anabel
Alonso. O seu director define a
película corno "unha história de
fadas na que hai fantasía, máxia,
amor e aventuras".+

• Unha asociación
xaponesa
prémia á escultora
coruñes4
Xulia Ares
A Asociación Xaponesa de
Artistas do Esmalte premiou no
seu certame plástico organizado
en Xapón a obra da escultora
galega Xulia Ares. A escultura
premiada, titulada Meninas,

consta de duas pezas realizadas en
cobre esmaltado e tratadas a 1.350
graos de temperatura. As técnicas
empregadas pola artista foron as
de protóxidos ~o tradicional
método da grisalla. Con este son
xa tres os premios conseguidos
por Xulia Ar~s en Xapón, onde
acudiu convidada como
representante española, e entre os
que se atopa o Chaiman Award,
que recoñece a sua criatividade
através de sucesivas mostras. A .
exposición das obras participantes
no certame permanecerán en
exposición ata o mes de Outubro
. no Museo Nacional de Uweo de
Tokio.+

• Exposición de
Pura Arca <loada á
UNICEF
Ata o 29 de Setembro vaise
expoñer na Casa de Galiza de
Madrid a obra fotográfica de Pura
Arca titulada Cor Celta, que foi
<loada a UNICEF. O fondo
obtidos polas vendas na
exposición serán destinado pota
súa autora a financiar os
programas de axuda á infancia
que UNICEF desenvolve en máis
de 138 países. Pura Arca,
profesora galega destinada no
Instituto Español de Li boa,
expuxo a súa obra no In tituto
Cervantes de Li boa e na Ca a de
Galiza de Lisboa en 1993. A obra
que ten agora en exposición está
formada por vinte obras.•

Coñecer a natureza desde a experiéncia prática e a tradición
A Aula de Etnografía de Saiáns inaugurouse no mes de Xuño
• ROSA Mg FOLGAR

e profesores coa
natureza, pero
non desde a perspectiva das Ciencias Naturais, según explica Xosé
Valtierra, senón
desde a óptica da
etnografia, da tradición e da mito1o xi a. Quérese
conseguir unha
formación que
non se limite á aula pechada, senón
que se chegue a
unha experiencia
directa, personal e
física e que <leste
xeito se poidan
conseguir comportamentos responsábeis e comprometidos a respeito da natureza
e a conservación
dos seus valores.

Aprender a facer pan
ou saber como
traballaban os
cesteiros, son algunhas
das actividades
previstas na Aula de
Etnografía de Saians.
Cun rádio de actividade
previsto para todos os
coléxios da província
de Pontevedra, a aula
está aberta desde
Setembro ainda que
espera completar as
axudas económicas
prometidas
O pasado mes de Xuñ_o inaugurouse na parróquia de Saiáns, en Vigo, a Aula de Etnografía e Na~re
za, fundada e xestionada pola Asociación Etnográfica A Coruxeira.
A aula está situada nunha casa antigua de propiedade municipal restaurada e conta cunha sala de audiovisuais, duas salas de · exposicións, biblioteca e un obradoiro.
Proxecto pioneiro en toda Galiza,
comezou cunha subvención muniCipal por tres mil1óns de pesetas,
da que faltan dous .tércios por entrygar. Nestes momentos, o responsábel da Aula Etnográfica, Xosé Valtierra, está xestionando con
organismos privados que axuden a
promocionar a iniciativa e xa recebeu algunha resposta afirmativa.

A Aula de Etnografía e Natureza ., mostra o tradicional traballo c;los
segue principalmente .catro Hñas . cesteiro~ e e:icerta unha série de
de traballo. A primeira faise memostras sobre traballos tradiciodiante unidades didácticas, exponais que se distribuirán polo ressicións e obrad9iros. Comezouse
to de Galiza. En terceiro .Jugar
coa cultura do paq (como se fai o
están os cursos e seininários de
pan desde que se seitura o trigo
formación, dedicados tanto a
até que se coce no forno), e a
alumnos como a profesores, e fipróxima. actividade será o ciclo
nalmente as publicacións didáctidos tecidos.
·
cas que poidan servir para todos
os públicos.
•
A segunda liña de traballo bás.ase
na organización de exposiéións.
Na Aula etnográfica preténdese
máis que ·nada conectar a alumnos
A que acolle nestes momentos

A oferta desta Aula é moi ampla e
componsé de exMANUEL SENDÓN posicións, publiéacións, cursos de
formación e divulgación, · unidades
didácticas, investigación ,. asesoría
didáctica a centros educativos e
culturais, etc. A come:ZOs de Setem. bro a Aula comezará a funcionar
coh normalidade e o seu responsabel, Xosé Valtiérra, mantén unhas
perspectivas moi optimistas no ·que
se refj.re a afluéncia de visitas de
coléxios e público en xeral. Ainda.
que a falta principal é de cartas, séguens.e acumulando prox~ctos e
ideas que se esperan realizar nos
próximos meses. A aula tamén está

aberta a proxectos e iniciativas de
persoas ou organismos alleo .

Ma sinalización
Outro problema do que e queixa
Xosé Valtierra é do acce os á zona
de Saiáns onde e ubica a Aula de
Etnografia. Non hai nengunha inalización ainda que xa e tá olicitada
de de hai tempo, 6 hai pequeno
carteis que forman parte de di tintas rotas de sendeiri mo. Tarnpouco
·se lle fixo publicidade dabondo nC?S
meios de comunicación.
Neste mes están a mandar unha circular aos distintos colexio e a ociación culturais da provfncia de
Ponteved.ra para dar e a coñecer· e
explicar as suas actividade . Tamén
se proporá unha inicürtiva para realizar intercámbio con rapace doutras comunidades autónoma que
tamén dispoñan dunha aula etnográfica das mesmas características.
Máis adiante a información distribuirase para o resto de Galiza.
A Aula de Etnografia e Natureza
permanecé aberta todos os luns,
mércores e venres en horário de
mañán e tarde, e os sábados en
horário de mañán. Os coléxios ou
asociacións que desexen visitar a
aula deberán chamar para confirmar día e hora. Antes de que se
realice a visi.ta os encargados da
aula falarán cos mestres ou monitores para darlles material e información. Os grupos serán de vintecinco persoas. Cando remate a visita pediráselle a dous profesores
ou monitores que firmen nunha
espécie de libro de rexisto e que
deixen por escrito a sua opinión
sobre o que viron . +
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canta de libros

A viraxe

de Martínez
Oca
Náufragos
en terra

\

A un ·ano do Diario de Inverno
(Bahía, 1994), Xosé Manuel Martínez Oca dá ao prelo un novo libro
narrativo, de relatos:. Náufragos en
'terra.1>, cuxo subtítulo indica o nexo que existe entre os diferentes relatos (seis) que compoñen o volume: Os amores imposibles, subtítulo aoque, quizá, He sobre o artigo.
·Aparte des te subtítulo, máis ou
menos argumental, quer dicer, os
relatos tratan de amores que non
callan por unha ou outra razón, teñen outros vínculos. Vínculos de
dous tipos. Un sempre presente na
e crita do noso autor: o estilo, a
linguaxe. Martínez Oca usa unha
língua que se caracteriza pota sua
simplicidade, a sua transparéncia, a
sua nitidez, a sua precisión e un
_a mplo rexisto léxico, adaptando
sempre a lingua ás necesidades expresivas dos seus personaxes. O
outro refírese ao mundo en que se
moven estes e as suas cualidades.
Un mundo no que entre simplemente porque é verdade da man
duns seres, duns personaxes, que
non teñen un destino particularmente excepcional, pero entrando
suavemente nel, revelando ao paso
e a significación dun momento, f ai
dun unjverso menor, que ten todo
para pasar desapyrcibido, algo
irremprazábel. Estes vínculos, que
xa aparecían na sua última novela,
son profundizados polo autor, asi
como outros elementos que aparecían noutas suas obras: a oralidade
por exemplo. Ou unha certa malig- .
nidade que consiste en subliñar o
que de cómico hai en situacións

tos, o protagonissa que tamén acontece coa persoata diríxese a outra
nax e central de "Fin de semapersoa, no prina"- pero non suxiren a existén. cia de desequilíbrios síquicos pro- .·
meiro ao narrador, quen resume
fundos (en "Fin de semana" ese
ás veces a histódesequiHbrio.é amosado· por Marria; no último, é o
tínez Oca a meio da linguaxe), xa
monólogo, <liante
que dese xeito o autor expresaría a
dunha prostituta;
realidade dun muRdo de persoanadun home vello
xes neuróticos, e o que intenta é
que se laia pola
expresar a irrealidade dunhas
morte da muller
existéncias.
·amada, pero a reQueda o relato "Antes do naufraceptora da históxio", no que Martínez Oca toma
ria descobre o seu
personaxes e situacións da novela
segredo. "A prede Xosé Femández Ferreiro A cisencia", onde as
Talasa Ediciones publica un ensaio
da.de das chuvias (Xerais, 1994). O
partes orais son o
sabor dos procesos de consumo.
personaxe principal da narración é
mellor da nartaPlantexa os interrogantes "por qué nos
Roxelio, o pai do protagonista da
ción, relata ·a hisdebe interesar o estudo do consumo?"
novela de Femández Ferreiro. Cutóriá que un vello
e "qué efectos sociais, psicolóxicos e ·
culturais tén o consumo de masas?" . .
riosamente, o úncio persoanxe da
lle vai contando
Este libro, titulado El consumo,
ao narrador, a · novela que muda ao longo ~ obra,
analisa as características fundamentais
o único personaxe que na novela
historia do seu
non ten palabr~. Martínez Oca da- • do consumo de posguerra. Trata o seu
amor, desde nedesenrolo históric e as principais
lle voz, apreséntao ao leitqr, deixa
no, pola mull~r
coñtribucións dos sociólogos que se
velo como un personaxe vivo, rico,
do dono do pazo
interesaron PQlo tema. E autor deste
contraditório, real. A · novela dun
en que se achan
traballo o.sociólogo Robert Bocock,
autor produciu o relato de outro.
os dous. Un amor
catedrático de Socioloxía. •
X.M. Martfnez Oca.
Non é un relato á contra, senón unpuro, que non
tende á posesión
ha leitura crítica da novela de Fercarnal, senón á presenza, de aí o tínández Ferreiro. Unha leitura que,
dramáticas. E a incomunicación
á sua maneira, enriquece a novela
tulo. Un belo relato no que o autor
dos protagonistas destes relatos,
dosifica os materiais: a oralidade,
da que procede o relato. Roxélio,
que en Martínez Oca apreséntase
que na novela orixinaJ é apresentaa intervención do narador e os diámenos como
do coma un ser mesquiño e, quilogos, que adoitan ser rápidos e
un elemento
zais, incapaz de amar, é visto desde
breves e cuxa función é a de commetafísico,
outra óptica e se ben resulta ser
plementar o argumento.
ineluctábel, fa- Náufragos
mesquiño, tamén é un ser que pode
tal, que como
en terra
amar, que,. nun momento dado, al-,
"Cari" e "Os cumios da serra" esunha má disbiscou o amor...
tán protagonizados por seres esposición das significa a
qu izoides. Neles, ainda que difeleis humanas confirmación
rentes entre si, os personaxes cenNáufragos en terra significa a cone, mesmo, das
firmacion dunha viraxe na narratitrais parten da alienación e estabeleis sociais, dunha
va de Martínez Oca Viraxe que a
lecen o seu vínculo co mundo e a
pero sobretodo viraxe
anterior entrega deixaba ver e que
meio do amor, que os fai vulnerádas primeiras. na narrativa
beis. Cando ese vínculo se .rompe,
o presente v.olme confirma. Unha
por causas "exteriores'', o protaviraxe na que o-elemento fantástico
A oralidade, de Martínez
desaparece e penetra a oralidade, a
gonista convértese en asesino
que o autor le- Oca
malignidade e outros elementos
("Can").'Cando é el quen o rompe
va até as últiaté o de agora só tenuemente apa--dase conta da sua vulnerabilidamas conseA editorial Laiovento publica un
recían na sua narrativa.+
de-, retoma á sua soidade neurócuéncias, está
libro con cinco relatos. Pretende
tica individual. Os protagonistas
presente en diversos relatos, pero
divulgar as obras premiadas no
XGG
destes relatos amosan síntomas
salienta no primeiro, "A presencertame Manuel Murguía nos anos
patolóxicos demostrativos de percia", e no último, "Saudade con
1992, 1993 e 1994. Os autores son
(1) Edicións Xerais. Vigo, 1995. 150 páxinas.
soalidades desequilibradas --couXavier Alcalá, Xesús Manuel
botellas e velador". No-s dous relaMarcos, Joel Gómez e José Antonio
Lozano. Dito certame, segundo
Laiovento, "constitue unha
fenomenal desculpa ·para unir-nos
ao redor do lume cálido e sincero da
NARRATIVA
cultura". Organiza este premio o
concello de Arteixo. •

O consumo,
a análise

Relatos
do Manuel Murguía

Nova edición de
Cantares Gallegos

Seis relatos de-amores imposibles
Náufragos en ferro está constituído por seis relatos que son outras tantas historias de amores

imposibles, de encontros fortuítos, de almas xémeas en camiños que nunca.se chegan
a encontrar. Martínez Oca demostra a súa habelencia narrativa e o seu dominio dos diferentes
rexistros léxicos que nestes "amores imposibles" acodan cotas de auténtica mestría.

NA MESMA COLECCIÓN

Galaxiá, na súa colección de poesía
Dombate, publica unha nova edición
de "Cantares Gallegos". Di no lirniar
desta obra que "o conxunto da obra da
poetisa encádrase nos movementos
europeus de .recuperación das literaturas
populares e de tradición oral
auspiciados polos. nacionalismos de
xinea romántica". María Xesús Lama,
responsábel desta edición, explica na
lntroducció11 as circunstancias políticas,
culturais e literárias que rodearon o
ñacemento do libro e estuda as suas
- principais características lingüísticas-e
literárias. +

Investigacióri
do exilio galega
NÁUFRAGOS EN TERRA

XERAIS
Xosé Manuel Martínez Oca

~. ,,

~~

ELIPSIS
E OUTRAS SOMBRAS

MATAR O TEMPO

Xosé L Méndez Ferrín

Xesús Valcárcel

Angel Botello-en la historia del
exilio gallego é a última obra de
Matilde Albert Robatto, publicada por
Ediciós do Castro. É un traballo sabor
do pintor Anxo Botella, nado en
Cangas en 1913 e exiliado e morto én
Porto Rico en 1986. A autora, que é
galega, é doctorada pola Universidade
de Porto Rico. Foi unha das
organizadoras do congreso "Cincuenta
anos do exili.o español en Porto Rico e
no Caribe".•

•
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Crónica
do.mar
Os pescadores)
de Raul Brandao
..,,

·

Na ribeira do mar dos Artabros lemos (por xentileza do amigo Amaral) unha edición actual de "Os pes-:
cadores'', obra do portugués Raul
Brandao (Foz do Douro, 1867-Lisboa, 1930), escritor moi influenciado polos novelistas rusos decimonónicos .. Un home que recorreu a
costa portuguesa de ponta-a ponta,
veraneando en humildes chozas,
que xulgaba despropósito erguer
palácios frente ao mar: "<liante do
. mar só urna construcc;ao transitória,
urna barraca, que fica bem ".

e

Este con'X.unto de textos que o autor
foi escribindo ao longo de vários
anos, toda a vida case, e que viu a
·1uz en 1923 é un ·retrato fidel e verídico da vida dos homes e mulleres
do mar, vida dura e ás veces miserá vel, entre o tráxico e o heroico.
Brandao repasa toda a orla marítima portuguesa, de norte a sul, de
Caminha a Vila Real, as suas
praias, os traballos e os días das
suas xentes, a sua fauna mariña
mesmo, nunha prosa poética por
veces, na que se mestura o lirismo e·
a epopeia dos traballadores do mar.
Neste tempo de crise de caladeiros
e recomposición de intereses pesq ueiros nos mares do· mundo, no
que os. galegos tanto nos xogamos, non está d.emais lembrar esta
páxina denunciadora da destrucción dos recursos marinos (neste
caso a sardiña), o único sistema
ben organizado -a destrucción-,
segundo Brandao:

"O que se arranca ao mar só em
sardinha é prodigioso. Todas as
manhás os vapores correm
as armac;oes
valencianas e Brand.a.o
trazem os barcos carregados repasa
para a fábrica. toda a prla
Todas as noi- marítima
tes infatigavel- .
mente o cerco portuguesa,
a m e r i c a n o de norte
apanha sardin- a sul,
ha; todo o día
infatigavel- de Caminha
mente a arte a Vila Real
da xávega no
Algarve, as
netas e · outros
aparelhos por essa costa fara, puxam a rede para ·a terra. Pescam
nas nossas águas os galeoes espanhóis, os navíos ingleses e franceses; e as criminosas traineiras, despois de exterminarem o peixe na
costa da Galiza e na "f?aía de Vigo,
onde ele entrava en "inesgotáveis
cardumes, espalhando-se pelos
brac;os da ria, matam-no a dinamite
e a carboneto , de Peniche até
Leixoes e mais para o norte ainda.
De dia, de noite, rapam-na os pes,..
cadores do fundo do mar.
Juntam-se os po~e~os, os matosin-

heiros, os cagatéus, os do Norte e
os do Sur, os algarvios, os dos
grandes aparelhos aperfeic;oados e
os dos aparelhos primitivos, e to- .
dos o_s días alastram os areais de
peixe vivo; que se vende fresco,
salgado, em latas e barricas, que se
consome no Paí~ ou se exporta para o estrangeiro. Em alguns pontos,
como en Olhao, por exemplo, a
sardinha é un jogo apaixonado. Enriquece e amiína, compra-se a prazo e vende-se ás vezes rnais barato
do que ~usta, quando o fabricante
. se ve abrigado a lanc;á~la ao mercado. Nenhum peixe dá mais dinheiro e poucos tem mais préstimo:
Ocupa o terceiro lugar na escala da
alimentac;ao e está muitos furos
acima do bacalhau, o fiel amigo."
·Resulta curioso q·ue no noso país,
con tanta costa e tanta xente a vivfr dó mar, non tivesemos ainda
unha obra semellante sobi:e a paisaxe e a xente marineira. +
X.T.R.

· selección de · seis autores sobradamente coñecidos, e de sempre gratificante lectura -Xavier Rodríguez
Baixeras, Xosé Maria Álvarez Cáccamo, Xulio L. Valcárcel, Pilar Pallarés, Ramifo Fonte e Miguel Anxo Femán-Vello. Despois da experiencia auroral e lúcida de Desde a
palabra, doce voces 12i -primeira
compilación rigorosa da poesía dos
oitenta- ofértanos agora o antólogo
a posibilidade de coñecer a criba
efectuada polo tempo neses doce
poetas, qué voces enmudeceron e
cales foron quen de robustecerse e
madurar ata ser, xa, referentes inev_itables ó falar desta época.

Varias son as aportacións valiosas
·que atopamos .na antoloxia. Unha
delas é o breve, pero rico, prólogo
que acompaña ós textos. Ten este a
virtude de romper, acertadamente,
con varios falsos tópic<Js creados
>tpola crítica durante os últimos anos
e sitúa no seu xusto termo a importancia de certas influencias mantidas ata agora como totémicas.

"creo que lo que má ha influido
es la actitud del profe or oren ano:
podemos hacer otro tipo de poe ia
y él así lo demostraba. Creo que el
de Méndez Ferrín es un magisterio
formativo moral, ético y estético
más que poético estrictamente."

Retorno
ás rutas.
do -v erso
Antoloxia
de Lutiano
Rodríguez
Luciano Rodriguez volve, con Los
caminos de la vot 1i, a unha vella
«teima»: a de antologar a poesía
galega dos oitenta. Da man dunha
edición bilíngue galega/española,
editada pola Depuración Provincial
de Granada, ofrécenos o critico a

Asi, 1976 deixa. de ser o anp da
grande ruptura co social-realismo,
por publicarse entón dúas obras
clave -a ferriniana Con pólvora e
magnolias e Mesteres de Arcadio
López-Casanova- e consolidase a
nomenclatura de "Poesía dos oitenta" para designar a esta época pois
é, a partir de 1979, cando os autores comezan a publicar masivamente as súas obras. Establecidos
os límites temporais en que dis_!::orre o movemento, e desbotada
convenientemente a e~axerada teoria que falou dun "Século de Ouro"
p~a a poesía galega, céntrase Lu- ..
ciano Rodriguez en deslindar, entre
o marasmo de influencias, ós autores verdadeiramente determinantes
para o cambio de rumbo poético.
Ferrín e López-Casanova tiveron a
súa importancia: escasa foi a pegada que deixou Mesteres e grande,
no caso de Ferrin, a influencia da
súa actitude vital sobre os novos
autore que o imitan e seguen en
todos os terreos menos no poético,
como explica o antólogo:

Miguel Anxo Fernan-Vello.

E unha nova parella vén ampliar a
· nómina de autore relevantes: Álvaro Cunqueiro -cun maxi terio admitido pola meirande parte dos poetas
actuais- e Aquilino Iglesia Alvariño,
pero sen ser exclusiva deles a responsabilidade da creación desa atmósfera poética diferente, xa que os
novos autores len e reivindican a
múltiples poetas relegados ·ó esquecemento por diversas razóns. Os influxos son, pois, heteroxéneos e variados. Os grupos poéticos -Rompente, Cravo Fondo e Alén- son os
primeiros indicios de cambio na poesia galega e abren o camiño para o
resto das voces. Vaise entón configurando un ambiente propicio para
o xermolar de poéticas e autores variopintos, atmósfera favorecida pola
grande variedade de dinamizadores
culturais: revistas literarias,
premios poéticos, auxe dos O prólogo.
reci tais, etc.

ten a virtude

Presencia dun de romper
forte cultura- con varios
lismo e intertex tu al idade falsos
-non só litera- tópico
ria senón pic- creados pola
tórica, filosófica," etc.- nos crítica
textos; preo- durante os
cupación poúltimos anos
los aspectos
formais con
metros, ritmos, artificios innovadores; creación dunha lingua poética propia e
depurada; e conxunción de tradición e modemidade son as características principais que Luciano Rodriguez sinala a respecto da poesía
dos oitenta. Rasgos que se manifestan en poemas que abranguen
temáticas diversas: o amor e a sensualidade, a preocupación existencial polo paso do tempo, a morte, a
vivencia interior e fonda da natureza, a denuncia ética '-ligada á mellor poesía social- dos males que _
afectan á terra e á. patria e unha
~erta reflexión metapoética. ·

o' rema:te do prólogo vén reafirmar
unha . idea xa explícita no comezo
do mesrrio: os poetas non están en- .
mudecendo, a súa voz madura e lé-
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Leituras
1
1
ganos cada vez mellares poemas:
"Creo que puedo decir que nos
encontramos en el momento más
interesante [da poesia galega dos
oitenta]: la entrega de sus mejores frutos empieza a hacer su aparición y para comprobarlo remito a
los textos de los últimos libros publicados por estos autores"

Xavier Rodríguez Baixeras.

Nunca resulta baldío percorrer os
camiños da voz, pois, ainda que
volvamos sobre as nosas pegadas,
sempre atoparemos rutas inéditas.
A respecto dos textos escolle o antólogo poemas de· todos os libros
dos autores, o que nos permite establecer a evolución interior sofrida
polo poeta desde as súas obras primoxénitas ata os últimos versos,
publicados, xeralmente en
1994-1995. No caso particular de
Pilar Pallarés ternos que agradecerlle a Luciano Rodríguez, ademais
do reencontro cos seus versos, a
aportación de catro textos inéditos
pertencentes ó que será o seu próximo poemario: Livro das devora• cións. No seu caso, e no dos outros
cinco autores antologados, a recompilación é dobremente necesaria toda vez que as primeiras obras
de todos eles están esgotadas desde
hai anos e é difícil atopalas na meirande parte das bibliotecas· e porque nunca estará de máis revisar
versos de tal altura poética, retomar
a esas rutas da voz onde algún dia
loitamos co deserto tomamo un
tren a ningures, disfrutamos unha
hora redonda, ofremos a derrota
das derrotas, pronunciamos os nome do regreso ou ficamo ferido
polo gume da tarde de agosto.•
TERESA SEARA

,,,,

(1) Diputación Provincial de Granada, Colección Maillot Amarillo, 1995
(2) Sotelo Blanco. Barcelona, 1986.

Es pello

logo, no futuro ou en sucesivas
exposicións, se a imaxinación
volta a falar, taméQ se poderia facer unha mostra sobre os ártistas
nados en Viveiro, Betanzos ou en
Pontevedra.

borroso
Escolma
de artistas
ourensáns

Recurrindo os tópicos
Ten máis que nada un carácter
histórico, di vid indo aos artistas
cronolóxicamento en tres grandes grupos, sendo unha opción
moi discutida e superada no eido
da arte . c.o ntemporánea. Hai
obras de indubidábel calidade,dende o
acadecimismo dun Prego, ás cores Meter no
que se funden nunha só fu.rdel a un
imaxe de feixe de
Huete ata artistas coa
históricos
como Parada única
• Justel ou condición
Fernández
Mazas.. No . de .estar
tocante á es- ven cellados
cultura per- á Au.ria·é
córrese o camiño que vai algo
dende o tra- dabondo
d i c i o n a 1 tópico
Failde ata
esa nova fornada de escultores reflexivos e sempre sorprendentes como poden ser un Oro Claro ou un
Básallo quen nesta ocasión pres(;fn. ta unha obra pouco afortunada. _

Ante a mostra que leva por titulo
Espello do interior, que se puido
ver én Compostela e que a partires do dia 1 trasladase ao Centro
CuLtural Caixavigo, un pensa
que vai contemplar a expresión
dun grupo de artistas, 29 en total,
pero a primeira impresión é tan
só a dun espellismo. Porque ao
redor dela fallan as ideas, ou
máis esactamente son inexistentes. O espectador fica desorientado e a auséncia de plantexamentos provoca unha fria indiferéncia. Porque trátase dunha proposta do máis infantil e~ar te
de sentido. Xa que o feíto d realizar a escolma de case un a trintena de artistas re]acion!tlos con
Ourense é do máis regresivo.
Din os responsábeis da mesma
que pretenden fuxir de sabores
enxebres ou localistas.O que dende logo non se pon de manifesto
en "Espello do interior" porque
meter nun mesmo fardel a un feixe de artistas coa única condición
de estar vencellados á vella Auria
é algo dabondo tópico. Xa que

Albaneleria fina, de Ánxel Huete.

Polo tanto, nos dous terreos, escultura. e pintura, vemos que se
ahonda no xa pasado iermo da
fusión entre tradición e modernidade. É dicir, non arriscar.se dando a coñecer novos artistas do
país,o que debe ser unha obriga.
dos organismos públicos. Ademais o feito de reunir a tantos
artistas impide ter unha visión
en conxunto, e moitísimo menos
a nível individual, porque tan só
se p~esenta unha ou duas obras
de cada un dos criadores e nalguns casos dem·asiado vistas en
diferentes exposicións: Semella
que o obxectivo de reunir a tantos creadores foi o de non molestar a ninguén e contentar a caseque todos.
Se a todo 'isto engadimos que
várias das obras presentes na
mostra non reunen un mínimo
de calidade, pois o engano resulta maior.
Esa novela impagábel de Garcia
Márquez,. dabondo coñecida
"Cien años de soledad" remata
dicindo: "Estaba prevido que a
cidade dos espellos( ou dos espellismos -sen dúbida a dest.a exposición- )será arrasada polo
vento e desterrada da memoria
dos homes"). Pois iso, ista mostra non quedará no recordo como
unha mimimamente. interesante
visión do quefacer plástico e terá
o esquecemento como único destino.+ ·
PEDRO RIELO LAMELA

~~--~111~Mú~sica~111~~~Pillos dos 70
Nautilus
de Kozmic Muffin
Ainda que polo seu nome e cantar
en inglés podan semellar un grupo .
estranxeiro, os Kozmic Muffin están radicados na Coruña. O seu facer é debedor do rock dos anos
70, cun evidente toque cara ao
psicodélico. Temas, normalmente,
longos e ancorados nunhas bases
que teñen como referéncia a década dos 70 é os excelentes sons que
desde ela nos deixaron unha chea
de marabillosas bandas que soergueron o rock a uns níveis de calidade artística que sempre perdurarán. No eido da música a sua pre-

Bateria contundente, guitarras con
forza, teclados que crian ambientes
sonoros recoñecíbeis e unha voz, a
de Pedro Graque
n ell,
cumpre con
dignidade. ·

senza fixo maior de idade ao rock,
outorgándolle unha primacia social verbo doutros estilos musicais
que ainda hoxe persiste.
A formación herculina é filia des a década e neles podes atopar
esos ritmos xa perdidos da memória e recuperados, en certos
casos, para mai6r glória das contas bancárias dalguns. Outros
.mantéñense no cume da glória e
os Komic Muffin pretenden coller
o facho e, na metade dos 90, retrotraerse a vinte anos atrás. Os
siareiros musicais desa época
agradeceranllo, posto que, practicamente, xa non existen conxuntos que sigan eses vieiros abertos
no seu dia. Agora o rock fica un
tanto estandarizad.o e con menos
iiwentiva que noutrora.

Deben ter
coidado
cos temas
longos
nos que,
ás veces,
perden unha
miga de forza

Nunha · das
mellores pezas do disco
("Bedlam ") o
cantante é
Xúlio González que, tras
da gravación
<leste álbume,
substitu'iu ao
anteriormente
citado, sendo
agora a voz cantante da banda,
que saiu gañando no troco.

Escoitando aos coruñeses, amoreanse na lembranza un fato de
conxuntos dos 70. As suas influéncias son grandes e unha lista poderia facerse demasiado
extensa. Estamos <liante duri disco interesante dunha formación
que devén en orixinal ªº termos
esquecido na actualidade a ínoitos dos· grupos que fixeron evoluir o rock.
Terán que poli"r alguns aspectos
para o futuro e ter coi<;lado coa sua
proposta arriscada de temas longos nos que, ás veces, perden unha miga de foúa. Soan bastante
ben e semella que teñen claro a
quen se queren dirixir e o que pretenden facer, o cal non é pouco.
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O dia 15 será homenaxeado na Coruña

Manuel
'Se a Xunta fai algo pola cultura galega
é por taparlle a boca ao nacionalismo, pero nOn o sinten'
•MANUEL VEIGA

"

Hai coarenta ·e cinc.o anos que publicou o seu primeiro
libro dé versos que foi de paso a primeira obra en galego
realizada na posguerra por un autor novo. Ven de
xubilarse da sua profesión de procurador dos tribunais e
goza da tranquilidade que dá ter feito sempre "o que crin
que debia facer"' nesta era que -como tantas- fai votar
aos mortos e claudicar aos soñadores. As xa bastantes
Na introdución que Manuel Maria
escrebiu para a edición bilíngue
de Catorce oracións (Espiral
Maior), obra dun dos seus poetas
predilectos, Francis Jammes,
aponta o seguinte: "Cando surxiu
á vida líterária en Fráncia estaba
vixente o Simbolismo, o Parnasianismo, o Decadentismo( ... ) Francis Jammes reaccionou contra toda esta poesia, criando unha obra
caracterizada pola sua orixinali<lade, a sua sinxeleza transparente,
polo seu franciscanismo; polo
amor á natureza, por un telurismo
panteista, pola aceitación do coti-

páxinas que ten escrito posuen en comun unha
autenticidade, sen argúcias. O próximo Venres, dia 15
recibirá, no !eatro Rosalia de Castro da Coruña, unha
homenaxe por iniciativa da Asociación Socio-Pedagóxica
Galega. O acto consistirá nunha cea e nun recifal poético
e ·musical no que está previsto participen moitos dos máis
·nomeados criadores de toda Galiza.

diano e pola expresión dos senti- ' ñas afinadades con el comezan pomentas dun xeito auténtico, direcla infáncia nunha pequena vila, ento e claro (... )". Tamén fala da sua
tre rural e urbaria, cun grande conironia, do seu sensualisqio e dun
tacto coa natureza desde .rapaces.
estilo "aparentemente descuidado,
El viviu sempre lonxe de París que
mesmo balb'uciente como cando
era onde se fabricaban as modas.
falamos embargados por grandes
Eu, en certo sentido, tamén vivin
e irreprimíbeis emocións".
lonxe dos lugares que en Galiza
foron marcando as pautas da recuAo escreber sobre Jammes estaperación da nosa literatura, fosen ·
ba tamén a definirse, cando meVigo, Santiago ou calquer outra
nos en parte, a si mesmo?
das cidades ás que chegaban antes
as novidades e nas que, máis ou
A paixón por Jammes é moi ve11a
menos; habia un <litado da moda.
en min. Descubríumo Pimentel
cando tiña dazanove anos. As miEn Jammes, como en moitos dos

seus poemas, percíbese un sentido de trascendéncia.
A miña escrita naceu por un afán
de comunicación. No fondo o que
hai é unha loita contra a morte.
Calquer ser humano .que se pon
<liante dun papel , ainda que non
pense publicar nada; está loita9do
contra a morte. Unha palabra dicela e nun momento vaise. Cando
a escrebes estaslle a dar máis vida,
rescátaslle un espácio da morte
que ten a palabra falada. Por iso
toda .obra que deixa o ser humano,
ainda que non plantee racional-

o

mente cun sentido de permanéncia, é unha loita inconsc'ente contra a morte. Eu creo que son tamén bastante franciscano e entendo que a natureza yode ser un receptor adecuado. E o sentirse metido no mundo que te circunda.
Cando escoito o mannúrio do regato do Cepelo sempre penso que
me quere dicer algo.
Os labregos tamén sinten esa
identificación coa natureza.
Si. Eu 1embro, sendo un rapaciño,
(Pasa á paxina seguinte)

GuieirQ
CULTUR.Ai.

(Ven da

.-

pax~na

anterior) .

a sensación, q_ue logo atopei nun
poema de Miguel Hemández, que
me produciu o ver unha árbore na
Praza de Santo Domingo rodeada
cuns ferros en círculo, coma se esti vese prisioneira.

Sobre ese fondo constante, vostede iniciouse nun existencialismo
persoal, introdudu logo na literatur.a galega a linguaxe administrativa, tivo unha etapa que se
poderia denominar de intérvención e nos últimos tempos volveuse cara á nostálxia. Que representan esas distintas épocas?
Poderia comparar a miña obra cun
rio. O caudal é o mesmo, pero as
augas son distintas. Prncurei andar
os camiños que a vida puxo diante
de min, coas limitacións que a miña profesión e o meu acerto me
impuxeron. Hai xente que se especializa, pode haber poetas exclusi.vamente do amor ou do metafísico. O meu temperamento e a iniña
curiosidade son máis abertos. Kip ling andou todos os mares do
mundo e Kant non saiu endexamais de Konisberg.

Hai certo paralelismo entre as
suas últimas obras e as dos primeiros tempos.
A miña traxectória seméllase á
dun foguete, cunha ascensión movida pola inquietude e o deslumbramento ante o que pode deparar
o mundo, própria dos primeiros
anos, perceptibel en Muiñeiro de
Brétemas, Morrendo a cada intre
ou Advento, e unha baixada, cando ese interés permanece, pero xa
e tás no camiño de volta.

O dia 15 recebirá unba homenaxe de moitas e variadas persoas
deste país. Quizá ese consenso
ao redor seu teña que ver co feíto de que vostede foi considerado sempre un poeta da Terra,
no sentido que lle deu Otero, e
do poYo, en virtude da sua sensibilidade para coa colectividade
á que pertence. Esas características foron esquecidas polos escritores máis novos?
Teriano que conte tar eles. Pola
miña parte, podo dicer que sentin
desde rapaciño a conciéncia de
pertencer a unha comunidade e,
por outra banda, dinme conta de
que e a comunidade non e taba
normalizada. Pareceume o máis
natural denunciar e ta ituación
precária e dicerlle á xente que no
xogamo me mo a no a obrevivéncia. Dentro de a loita que falabamo ante contra a morte, o indi v íduo tamén se salvan non só
individualmente, senón tamén colectivamente. Se o teu povo é algo
na história érelo ti tamén. Ora, estar de parte dos que padecen a história sempre trae un conflito e estar do lado dos que a fan pode traer prebendas. Hoxe o escreber en
galego pode dar diñeiro en canto
os teus libros vaian ao ensino, iso
pode criar uns intereses e a decisión de non tocar nada que moleste o máis mínimo a un poder que,
en definitiva, é alleo a nós.

Anos de tertúlias e
libr.os de man en man
Vostede, con Muiñeiro de Bréte.mas (1950), deu ao país a primeira obra en galego da posguerra duo autor novo, é dicer, de
alguén que non tivese publicado
. antes do 36. Naqueles anos a limitada vida cultural desenvolviase através das tertúlias.
A tertúlia de café tivo grande importáncia desde o. século XVIII.
No XIX .eran famosas moitas de-

las en toda Europa. En Madrid era
extensamente coñecida a de Granja del Henar, onde ia Valle Inclán, en Bárcelona Els· quatre
gats, na cal tiñan réplica as correntes modernistas importadas de ·
Le chat naire de París. En Portugal era famosa A brasileirá de
Lisboa e, sobre todo, o Majestic
do Porto. Quero dicer asi que este
tipo de relación foi normal até a II
Guerra Mundial. Non se trataba só
de xuntanzas de escritores, senón .
que as había por grémios: de pintores, de médicos, de xentes do
direito, de tou¡eiros, de ensinantes
de universidade. A tertúlia da médiodia continuábase · despoi~ de
cear. Había xente que despois do
xentar ia á unha e pola noite acudia a outra. Netas falábase de todo
e servían tamén de mentideiros
sobre aventuras amorosas ou
acontecementos políticos. Lembro
que en Lugo, no Méndez Núñez,
tiña lugar unha de axedrecistas e
outra de maxistrados. No Español,
de Santiago, frente á tertúlia de
Don Ramón Otero Pedrayo, celebrábase unha de profesores da facultade de dereito. No Avenida tamén se facian, etc. Até que comezou a chegar esta vida moderna
dos automóbeis e dos televisores.

Aquela xente tiña sona de culta
e erudita.
Case todos os escritores galegos ·
anteriores á guerra civil eran universitários e pertencian á burguesia ou á pequena fidalguia, caso
de Otero ou de Cuevillas. Con alg u nha.s excepcións, como por
exemplo Cabanillas. Todos procedían das 1rmandades da Fala ou
do Partido Galeguista. Nas lrmandades tratábanse e colaboraban,
entre si, como irmáns. Na posguerra quedaron estes vínculos herdados da etapa anterior, ao que se
engadiron outros verrcellos como
a marxinación por parte da oficialídade e o comun sentimento antifranquista. Para as novas xeneracións, Novoneira, Cuña, Ferrin,
Garcia Bodaño ou eu mesmo, foron moi abertos, acolledo~es e xenerosos. Efes estaban gozosos de
ver que a sua obra tiña unha continuidade e que había unha xente
nova que podía seguir o labor que
a eles lles tronzaran violentamente. Esta irmandade mantívose desde o 49 até o sesenta e tantos que
veu unha nova xeneración, con~
distintas opcións políticas e aí empezou unha guerra que a min paréceme bastante negativa.

A maiores da censura guvernativa máis expresa, babia naquel
tempo verdadeiras dificultades
de comunicación.
Os libros éhegaban da Arxentina e
de Fráncia. Os de América traíanos os médicos e camareiros dos
barcos que levaban aos emigrantes. Iamonos facendo con eles algun de nós e tamén se vendían en
certas librarias de confianza, como
a que tiña en Vigo Alvarez Blázquez, na Coruña Moret, en Santiago o Eduardo, o xudeo do portal.
A xénte que ia a Fráncia traía ás
novidades e logo ia pasándonolas
a todos. O ano pasado falouse
moito de como chegaban os libros
de Seoane, pero o ·mesmo sucedía
coa Esmorga de Blanco Amor, coa
Gaita a jalar de Rei Romero e, sobre todo, co Sempre en Galiza de
Castel~o. Os primeiros libros de
Sartre que lembro eran obras de te-.
atro, kputa respetuosa, O demo e
o bon Deus. Iso tróuxoo un catedrático de francés, Xúlio Lago, á
tertúlia do Méndez N¡j.ñez. Tamén
liamos a Camus. A xeneración anterior, Celestino Femández de la
Vega, Luis Pimentel, Anxel Xoan: .. lia ben o francés. Intércam-

~Coas tertúlias
:.acabaron
~ . os automóbeis
e os televisores"

'Os autores
casteláns
desprecian
ás demais
culturas
da península"

'·N urica pensei
ser un escritor
profisional,
pero si sempre
en ser up
escritor ·
en galega"

biábanse libros entre tertúlias. Por
exemplo, viña Marino Dónega ·a
Lugo ou ia alguén á Coruña e levaba as novidades.

Cada libro era un tesouro.
Home claro. E forrábanse con outras tapas para disimular. Poñíaslle . as dun libro de cociña, por
exemplo, e podialo estar lendo
nun bar. Recordo que en Vigo,
González Alegre fixera e editara
unha tradución de Sartre e puñéraselle o pé de imprenta de Montevideo. Igual que lle pasou ao Voz
e voto de Celso Emílio Ferreiro.

Entre as persoas que admira da
época, quizá destaquen Maside
e Otero.
Maside foi quen máis influiu en
min como persoa. Era sério e tímido. Tiña duas eivas: unha tuberculose e unha diabete, polo que facia
unha vida moi ordenada, ainda que
era un grande fumador. Cando
chegamos a Santiago,. Novoneira e
máis eu comezamos a falar con el .
e a intimar. Prestounos moitos libros galegos da sua biblioteca, case todos os que publicara Nós. Tiña unha sólida formación intelectual e moitos contactos, por exemplo co PC. Foi o que me explicou
o que era o marxismo. Porque nós
tiñamos un trato grande con Piñeiro e el decíanos que o marxismo,
en canto que se definia como universalist~, non casaba co nacionalismo. Tamén nós deu notícia de
xente que estaba en Améri~a, como Seoane, Dieste ou Lorenzo
V arela que eran os que no:µ adoitaban a citar os do grupo Galáxia.

Otero tamén tiña as suas prevencións a respeito desta xente. A
convivéncia con Otero resultaba
moi grata. Pésie aos seus longos
monólogos era rrioi observador,
non se lle escapaba nada e tamén
escoitaba, ainda que non sei como, ·
nen cando. Era moi xeneroso e
non falaba mal de ninguén. Se alguén lle fixera dano decia que á
· xente habia que comprendela que
debía un poñerse no seu lugar, que
ás veces á necesidade... Un dia en
casa de García Sabell, despois de .
xantar, e de tomar uns grolos de
augardente de herbas, fitou para a
copa de cristal tallado e botou un
discurso moi frorido sobre as eséncias do outono que alí se reflexab.an etc. Rematou decindo que el
estaba ali, porque era un vello que
ainda decoraba únha mesa. Ou seña que éta moi conscente de todo.
Maside, xunto con Colmeiro, Seoarie e alguns máis, foi o grande renovador da arte galega, asimilando as vangardas que se dan en Europa, cun sentido moderno, reaccionando contra o cos.t umismo e
proporcionándolle unha perspectiva totalmente galega. A respeito
de Otero, coido que ademais dos
seus ensaios .e da sua obra 1iterária, entre a que se atopan alguns
contos que non desmerecen ao carón dos grandes mestres da literatura universaf, pois escrebeu un libriño que é o Ensaio histórico sobre a cultura galega que nos forneceú un xeito novo de ver o noso
país. Galiza antes del era unha
cousa dividida en catro províncias .
moi desartellada. Por primeira vez
dase unha interpretación unitária,
coerente, poética e, ao tempo, históricamente rigurosa.

A Frente Cultural
En paralelo á morte de Franco,
hai agora 20 anos, criase a AN 7
PG. Desde .a sua Fr-ente Cultural, na que vostede tiña un papel
sobranceiro, lanzáronse directrices sobre a recuperación cultural, vixentes ainda· hoxe. En
que consistían?
·
Daquelas había unha chea de asociacións culturais por todo o país
que cumpriron un papel moi importante. Todas elas estaban coordinadas ou, cando menos, contaban
con militántes da AN-PG e mesmo
da UPO. Fixéronse publicacións,
números conmemorativos do Día
das Letras. Un dos ·eixos eran as
campañas pola normalización do
idioma Interesábanos, sobre todo,
criar unhas bases para o futuro. O
fundamental era reivindicar a cultura própria, a base de coñecimento
da nosa literatura e do noso pasado. Había tamén que desenvolver
unha liña cultural cun ponto de vista nacionalista e coa maior dignidade formal posíbel. Alguns daqueles anos a Real Académia con:..
sagrou o 17 de Maio a figuras pouco relevantes e nós demos como
alternativa.outras persoas como foi
o caso de Cabanillas.

Se ternos en conta que da·q uela
os libros de texto só traian unhas liñas en letra miuda dedicadas a Rosalia como toda referéncia á cultura galega, que
Castelao non se mencionaba e
que o antroido estivera proibido
durante ·o franquismo, esa lapor · ·
foi como unha campaña de alfabetización a pequena escala.
Si, en certo sentido. Intentabamos
que se galeguizase a música das
festa_s, que se recuperasen as tradicións dos xogos .populares, do Antro ido, dos Maios, da noite de San
Xoán. Todo isto tiña ademais unha proxeción nos cursiños que facia a Asociación. Sócio-Pedagóxi-

ca Galega. Tamén se fixeron campañas de recuperación dos nomes
tradicionais das ruas, como foi o
caso de· Ourense,. o que deu lugar
a várias detencións. Houbo moitas
mocións nos concellos, nos que
había preséncia nacionalista, para'.
que se recuperase a· top.onímia e
para que se fixese un inventário
da riqueza monumental e artística
'do muniéípio. Intentouse recuperar a artesanía popular, maionnente a alfarería, para o que esta~a
mos en contacto cos alfareiros de
Niñodáguia, Buño, Bonxe, Tameiga ... A própria militáncia ·da
ANPG e os membros das asociacións culturais poñian de cote postos de venda de cerámica e artesanía popular, así como de libros.
Era rara a romería na que non
houbese un posto <lestes. Lembro
que na Festa do Pulpo do Carba- ·
Hiño vendiase unha cantidade astronómica de libros. Tamén se
promocionaban os cantantes, o cine galego que tiria un resurxir, facianse recitais poéticos, cursos de
. história de Galiza e moreas de
conferéncias.

O establecemento da autonomía
·puxo fin a este papel cultural?
Todo o que foi a Frente Cultural
foi asumido pola Conselleria de
Cultura e despois polas concellerias de cultura dos municípios. O
que pasa é que tanto a Conselleria,
como a maioria das concellerias,
fixérono dunha forma máis inconsecuente, descafeinada. Ao primeiro, pois si, ainda tinguian de galeguismo o que facian, pero logo coparon todas as actividades que antes levaban a cabo as asociacións
· culturais desgaleguizándo.as.

O corte xeneracional do 36 fixo
que Galiza sen fronteiras practicábeis, a diferéncia de Cataluña
ou do País Basco, ficase con
poucas persoas capaces de reconstruir· o .discurso nacionalis, ta. Cal era a ida de da xente que
participaba oeste labor do que
está a falar?
·
A maioria eran rapaces. A xente
maior que había basculou cara
Galáxia que facia un culturalisrno
. pouco combativo, con rnoito meá censura e normalmente non
participaban. A xente nova ademais radicalizouse moito. Con que
· se conectou foi con Celso EmHio
- e mesmo con Blanco Amor, despois de vir do exilio. Outra xente,
como Ferro Couselo, deu conferéncias, así como Francisco Carballo ou eu mesmo.

'ªº

As culturas -peninsulares
Vostede sempre estivo en contacto coa·cultura catalana, coñe- .
ceu a Espriu, coa basca, atraves
de Aresti e coa portuguesa por
médio de Saram.ago e doutra
moita xente. Ese coñecemento
entre as culturas ·peninsulares,
non castellanas, tivo ó seu auxe
nos anos da transición, pero como e~tá hoxe?
Hai unha relación através dos encontros Galeuska. Cando menos
os escritores coñécense e trátanse.
Hai tamén algunhas traducións-,
ainda que non as necesárias:Eu tiven a sorte de que galegos emigrados me levaron moitas veces a·
dar conferéncias tanto a Cataluña
como ao País Basco e así entramos en contacto.

Ten afirmado que os escritores·
de línguas periféricas en Madrid non se len nen traducidos.
Si, creo que é asi. Pásalle mesmo
aos portugueses. Vennos ·como
(Pasa á paxina seguinte)
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teiro. O do Cribeiro que era mudo e nen sequera decia nai; só
sabia dicer ma. O tolo de Palmeiro que noii falaba con ninguén. O
Atanásio que andaba cheo de
medallas e decia que era comandante xeneral de sebes e ·camiños, de prados e corredoiras. O
Gabriel do Castro que ademais
era esmolante. En Lugo tamén
había unha coleción tremenda.
Pero·non é só que eu teña curio:sidade polos tolos, é que eles conectan conmigo,_veñen falarme
espontaneamente. lso tenme pasado fora de Galiza. Achéganseme e eu o único que fago é, non
quizá atendelos o que merecen,
senón simplesmente ser receptivo e estar á. recíproca. Aqui en
Monforte, case todos os tolos
maiores son amigos meus. Véñenme saudar cando se van e asi.
Vostede, mália ser un poeta
chairego, desde 1958 reside en
Monforte. Chama a atención
que seña un lugar que mencione
tan pouco, mesmo ~a sua obra.

1~

Quizá sexa moi rilkiano, naquelo
de que a pátria é a infáncia e pe soano no de que a pátria é a língua. En Monforte estou adaptado,
pero pésie a todo son chairego. O
meu sentimento, a miña fala, os
meus movernentos lentos son
chairegos. Eu boto moito de menos a paisaxe da ~rerra Cha.
JOHN VAN SCHILT

(Ven da paxina anterior)

uns tipos r~ros que están metidos
nun cortello e escreben nun· dialecto vernáculo. A proba son as
escasas traducións de calquera
destas línguas ao español. Teño
estado en bastantes congresos en
Portugal e os poetas de língua
castelá sempre me deron a impresión de que se comportaban coma
se estivesen nun país conqúistado,
sen participar nas discusións, tomando a broma a cultura portuguesa e mesmo con actitudes descorteses, en xeral. .Hai anos, nun
destes encontros, e con preséncia
de poetas de toda Europa, cantou
para nós o Fado Universitário de
Coimbra, que só actua en ocasións moi excepcionais. Deuse a
casualidade de que. de cinco escritores casteláns, alguns de renome,
nengun asistiu. Algo que os amolaba moito nos congresos é que,
cando interviñan eles, 9s portugueses non poñian os auriculares
de· tradución simultánea e, cando
faJ.aban os portugueses, eles tiñan
que poñelos porque non entendían nada.
·

Conto, teatro e canción
Mália a sua obra narrativa -catro libros de contos, a série Andando a Terra ... - non escrebeu
nengunha novela.
A novela, en xeral, ten moita palabra morra, moitas páxinas enchidas por encher. Ainda que hai novelas excepcionais, prefiro o relato curto. Tampouco me propuxen
nunca ser un escritor profisional.
Penso que .un debe ter o seu xeito
de gañar a vida e logo escrebir se
ten esa necesi.dade. É o modo de
conservar a independéncia. O que
si me planteei s·empre foi ser un
escritor en galego.
Tamén gosta do teatro.

'·

Sempre me chamou a atención,
desde rapaz. Ainda que o vivir en
Monforte quitoume oportunidades
de presenciar moitas representacións. Se tivese oportunidade de
ver máis teatro e traba11ar cun grupo de .actores houbese escrito
máis. O que me gosta do teatro e
ver a representación e escrebilo,

ainda que o que non me tira é a labor de direción. Teño escrito
moitos textos por encargo.
Xa que fala de encargos, alguns
músicos quéixanse de que faltan letras para canfar. A vostede téñenlle musica.d o poemas
vários grupos, ahonda con lembrar o do Aradiño de pau que
cantaba Fuxan.
Letras sobran. A poesía galega,
' desde a popular á culta, é riquísima. Eu teño arranxado e completado poemas, letras populares e cantares de cego para· moitos grupos.
Que sinte cando chega a unha
escota e encontra a cen nenos
recitando os seos poemas?
É moi bonito. Eu andei por case
- todas as escolas de Galiza e re~
sulta, como se di agora, moi gratificante. Teño experiéncias moi
boas de diálogos moi agudos,
máis incluso que con universitários. Ainda que hai erros, como
ese de que se programen todos os
actos xuntos no mes de Maio, atiborrando aos rapaces con catro
conferéncias sobre un autor que
ademais lle coinciden cos exames, e que non se fagan ao longo
de todo o ano. O pior é tamén
cando che meten os máis pequeniños cos de octavo e logo uns
cansan antes ca os outros. Polo
demais, ben. Téñome atopado
con traballos impresionantes, como nun coléxio de Zas ou noutro
xa na fronteira que ·me quixeron
poñer unha coroa de loureiro na
cabeza, o que é .excesivo, porque ·
asi corcaban aos emperadores romanos e ademais o loure1ro é un
ár~ore sagrado.

A nova literatura, a pátria
chairega e os toliños
A literatura galega de hoxe abala entre a poesia hermética e a
novela de supermercado. Vostede que coñeceu épocas moi diferentes, a que pensa que se debe?

Á poesía fóron11e sacando 'mercado. Deixouse de promocionar e
de ler nos centros de ensino. ü
libro que se ve!J.de, non só o ga-

lego senón tamén o de castelán, é
o que vai aos centro de ensino. A
xente escrebe novelas para gañar
un prémio que agora empezan a
estar ben dotados, mália que Paco Vázquez fixera o que fixo, ou
para mételos nos coléxios. Paréceme tamén unha mentalidade ·
trabucada esa de facer as cousas
simples para que as entendan os
rapaces. Simplificar non é sempre clarificar, senón empobrecer.
Sobre a poesía, coido que hai un
afán de orixinalidade e tamén
moitos poetas que son profesores
e caen un pouco no exercício literário. Na miña opinión, hai alguns novelistas moi bos e alguns
poetas que me gastan moito que
teñen un verso moi claro, honrado e cun grande domíni<J da
composición. Estou a pensar en
Fiz Vergara Vilariño, en Dario
Xoan Cabana, en António Tovar
que ten i.m libro asombroso: A
nada destemida, ou mesmo en
Rodríguez Baixeras que é un bon
sonetista. E xa apontan alguns
novos conio un dos irmáns Vi- ·
llar. Claro que despois da xeneración ·espléndida que houbo na
posguerra, con Cuña, Novoneira,
Ferrin, Bernardino Graña, Garcia
Bodaño, Celso Emílio Ferreiro
ou Diaz Castro que foron grandes poetas, pois o de agora pódese considerar un bache que se superará.

..-

Do franquismo
á autonomía

sacándolle
mercado.
Deixouse
de promocionar
e de ler
nos centros
de ensino"

Que opinión ten do actual governo galego?

'A poesia fo ron

'Os escritores
.
de agora
falan menos
de literatura
e máis
de movidas,
de cine,
de rapaces"

. Antes afirmaba que a xeneración de preguerra era moi aberta aos novos. Manteñen vostedes
agora esa ~ctitude?
O vivir en Monforte, suponme o
non ter un grÜpo detrás de min.
Eu cos novos enténdome ben. Teño boas relacións con eles e pe~so
que eles conmigo tamén. Trátarim~ con moito agarimo. Nos congresos vexo que me tran viño e
me compran tabaco. Ora, o que
noto é que falan menos de literatura que as xeneracións anteriores.
Con Aquilino, Otero ou Celse
Emílio era impos.íbel non falar de
literatura. Agora coincides con
poetas novos e falan de movidas,
de cine, de rapaces e moi pouco
de literatura.
De onde. lle ven esa afeizón a co-

lecionar·obras e anécdotas de autores excéntricos ou toliños, caso
de Juan cie la Cova, por exemp_lo.
Debido ao chocant_e que resultan,
a maior parte deles teñen unha
grande orixinalidade. No fondo
posuen moita grácia. Eu sint0
ademais polos toliños unha tenrura especial, polo desyálidos
que me parecen. Ese mundo atráeme e .inquiétame. Lembro moitos to1iños que andaban por Ou-

Coido que asumiron formalmente a língua e a cultura galega, co. mo obriga que non lles é moi
grata. Non bai xente realmente
interesada a fondo en normalizar
a cultura e a líng'ua e se fan algunha concesión e sempre valeira de contido. Se cubren algun
terreo é para taparlle a boca ao
nacionalismo. Porque aquí hai un
nacionalismo , ainda que non o
numeroso que faria falta para ter
o poder que seria un primeiro paso ideal. O nacionáli mo teria
que ser máis belixerante e mái
efectivo. A lei de nomtalización
linguística non se cumple a
asignaturas que hai que dar en
galego no en ino non e dan, a
maior parte do estamento e
funcionariado da Xunta non falan galega. Se houbese unha
vontade política de normalizar
teriase feito.
Como lle afectaron as ~istintas
situacións que viviu como escritor: a censura franquista, as
multas na transición e a etapa
actual?
·
No franqúismo tiñas medo e unha
grande inseguridade. Estabas a
temer sempre que che aparecese
a policía pola casa, que che levasen. os libros, que te levasen a ti
e, sobre todo, cando a miña sobrev ivéncia depend~a da_miña
profisión. Despois, cando caeu o
réxime, non participei en grandes
capelas, estiven aquí en Monforte, indo a congresos ou conferéncias cando me chamaban e publicando a .miña obra, · sen demasiados problemas.
As novas fostitucións autonómicas recoñeceron, dalgun modo,
a sua labor de tantos anos a prol
. do galego e da cultura?
Eu nada lles pedin e elas nada me
deron. Mesmo cando fun concelleiro en Monforte non me encargaron d~ cultura, senón de lixo e
incéndios.+
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Do 8 ao 13 celébrase
a Mostra·de Teatro Cómico n6 Barco de Valdeorras
• LUPE GÓMEZ

Empeza o Venres · 8 e non remata
até o Mércores 13. O día é para o
descanso e as noites son para asistir
aos espectáculos de teatro, para botar garga11adas, para rir chorando.
Porque a Mostra de Teatro Cómico
de Valdeorras vén moi ben para
acabar o verán. Serve de ponte entre as vacacións -de quén as tivesee o outono. E o escaparate do noso
teatro, o teatro qµe fixemos entre
todos os galegos. As compañías poñen o seu esforzo e ilusión. Nós, o
resto, poñemos a nosa curiosidade.
Todas as actuacións son da Galiza.
Non fai falta sair do país para rematar unhas boas vacacións.
O programa desta Mostra oferece
ópera, comédias, actuacións de rua,
animación de cativo . Dentro do
teatro, un pouco de todo, para que
cadaquén escolla o que prefire. O
Venres a compañía "Chévere" interpreta "Annus Horribilis". É un
show musical en clave cómica, no
que cinco actores e un pianista, sen

máis compañia; asumen o risco de
cantar unha ópera. Entenden por
"ópera" un poema dramático musicado. O xénero ·dentro das artes escénicas no que música e texto interaccionan de princípio a fin.
Chévere di que houbo un tempo
no que a ópera era un xénero popular. "Mesmo na Galiza, ·a princípios <leste século, existiron· en
vilas e cidades os chamados Tea. tros da Ópera". Chévere pretendeu con esta montaxe baixar a
ópera do olimpo de grandiosidade
e divinismo que o xénerq disfruta
hoxendia, e, voltar a ubicala nun
entorno popular.' "Annus Horribilis" céntrase na interacción entre
música e voz. Cunha posta en cea
espida, sen escenografías nen
grandes vestiários. Co simples
acompañamento musical dun piano. Podemos afirmar que "estamos <liante da primeira ópera bufa
escrita e~ galego".
O Sábado, a compañía "Sirabela
Teatro" interpreta "Cama (Dous

por dous para dous)". Desta obra
tén falado moi ben a crítica. É unha comédia que observa o cotián, .
que extrapola, deforma, satiriza e
ironiza ·o comportamento da xente.
Ademais dunha comédia é tamén
'un xogo. Un ·xogo grácias ao cal
deducimos que .os diálogos teñen
determinado sentido dentro do seu
contexto. As conversas poden tornarse inquedantes, suxerentes, ambígüas ou premonitórias cando son
amasadas fragmentariamente. Se
cadra é unha eomédia algo triste.
O seu autor é Sergi Bedel.
O .cómico Farruco protagonizará o
espectáculo "Sete por un". Unha
obra na que un só actor, Xosé
Lois Bernal "Farruco", ao longo
de case duas horas, cenififica sete
personaxes que, en clave irónica,
narran situaci'óns cheas de picardía, retranca e ironía. As partes
.que conformarr esta peza de humor están animadas por sete personaxes que polos seus oficios
forman parte da cultura popular: o
cego da feira, o afiador, o fotógra-

fo da minuta, o cabo mosteiro, o

pai "conservando", o alcalde "memócratico" e o vello "farruco".

Nenos na precura
dun tesouro
A compañía "Cachirulo Teatro"
representa "A IIla do tes<;> uro". O
espectáculo desenrólase ao longo
de todo o dia. Divídese en tres
partes. Primeiro, fanse obradoiros
de caracterización, ~trezzo, instrumentos, obxetos e decorados· -para
rapaces e rapazas da vila. Despois
faise unha viaxe na precura do tesauro con pasaruas e accións para
atopar o tesouro dos piratas. Terceiro, represéntase a obra "A illa
do tesouro" con marionetas, segundo a novela.de R.L.Stevenson.
Da mán de "Creacións do Noroeste" chega a obra "Historias peregrinas" da que é autor Miguel
Anxo Murado. É unha comédia
na que unha galería de personaxes
pasan polo escenário para falar da

vida, da apariéncia. e da razón de
ser do teatro. O .último día, o
Mércores, a compañia "Os Quinquilláp.s" interpreta "As viaxes
fantástic.as". Son as viaxes de
duas personaxes que saen dun libro convencendo aos nenos e nenas de que interveñan no conto
para logo introducirse no Libro
das Aventuras. O espectáculo
conta con tres apartados. A narración do conto coa participación
do público. Hai xogos participativos. En terceiro lugar, ceníficanse
as distintas paradas ou ceas . do
conto coa apáricións dos distintos
personaxes. A parte musical cubrirase con música gravada no carromato do viaxeiro e tamén en
directo polo próprio músico.
Unha fin de semana e o ·comezo
da seguinte nas que o convidado
ao Barco de Valdeorras é o teatro
cómico. Un pretexto para ache- .
gatse a esta recanto de Galiza e
participar do festexo. No mes de
Setembro tamén se pode escapar
da monotonía.+

En Carral empanada, en Poio ameixa
Remata o verán pero ainda quedan
festas gastronómicas. En Carral
-A Coruña- celébrase a Festa da
Empanada, cadrand9 coas festas
patronais do Socorro. Haberá un
concurso de empanadas no que
poida participar quen q~eira. For·marán parte do xurado Farruco, o
xornalista Pa·blo Portabales e o
cantante Xurxo Souto. Ás oito da
tarde actúa "A Quenlla". Carral é
moi coñecido pola calidade do seu

pan e a festa pretende exaltar ain.da
máis esta riqueza.
O día 17 de Setembr.o en Poio
-Pontevedra- faíse a Fe.sta da
Ameixa. Organiza este encontro o
próprio concello. O mesmo día lév ase a cabo, por primeira vez,
unha xuntanza de embarcacións
tradicionais. Bncontraranse ali
dornas, gamelas, lanchas e outras.
O dia anterior botarase ao mar a

doma chamada "A Lercha~', que
foi construida pola asociación de
veciños "Boureante". Ademais todo o mes unha exposición viaxará
pólos establecementos da vila na
que se poderá ollar m,aquetas de
embarcacións, artes de pesca ,
imáxenes e outros obxetos relacionados coa vida mariñeira. Encárgase de montar esta exposición
a "Federación galega .pola Cultura
Marítima".+

J

Festa dos bébedos-e noite de queimada en Melide
Comer,beber, escoitar música e ir
a romerías relixiosas ... son algunhas ofertas do noso país para nori
aborrirse no tempo de lecer. En
Melide -Coruña- hai un santo ao
que queren moito os borrachos. É
de broma e é en sério. Chámanlle
o "San Caralámpio" e é patrón dos
bébedos. A vila celebra esta festa
o día 10 -Domingo-. Hai cincuenta
anos que se fai. Fanse peñas de
xente -sobor de todo mozos e mozas- e cada unha vai facer unl}as
cousas. Hai un concurso de debuxo para os máis novos. Ao medio-

día repártense pementos, cachelos
e pan. Pola noite hai romaria e os
organizadores desta festa din que
"ollo á traca" porque -no momento
máis inesperado unha traca vai soar e encher de lucerio todo. A esta
festa vaise a beber. Ás veces acábase tirando viño uns a outros·. Upha taberneira de Melide di que "é a
nosa festa, do povo e da x~nte.
Aq ui cada un atende ao seu. E com o unha antroidada pero a ninguén lle parece mal nada".
A noite do Sábado 9 está adicaqa

á queimada na vila ourensá de
Castrelo de Cima. O pote co "bebedizo" percorre a vila ata chegar
a unha ·eira á que os veciños chaman "O Cabo". Todos os festeiros van disfarzados. Cada ano os
disfraces son diferentes. O ano
pasado ian todos de meigas. Non
falta o esconxuro ao que nesta
zona chaman "desconxuro". Non
faltan tampouco gaiteiros galegas. Esta vila tén moita fachenda
desta festa. Di que "non hai outra
asi no contorno e iso que aquí somos pouca xente". +
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O trinque.

Convocatórias
Xornadas Pedagóxicas
de Ourense
O Instituto Galego de Sócio-Pedagoxia artella a décima edición das Xornadas Pedagóxicas Galegas, do 11
ao 16 de Setembro na Escola de Maxisrério de Ourense~ O programa oferece unha série de obradoiros (repuxado de estaño, técnicas de estampación, técni~as e materiais de expresión plástica), amais dun seminário
de Língua galega: "A literatura galega nos libros de texto" por Santiago
Esteban Radio, e outro sobre bioloxia
e ecoloxia impartido por Pablo Rodríguez Oitabén. Outra grande parte das
xomadas ven ocupada polo cuarto Ciclo de História de Galicia no que
participarán antón Castro, Pilar Allegue Aguete, Xusto G. Bt;ramendi,
Xosé Manuel Núñez, Francisco Car. bailo e Ramón Villares. A matrícula
vai a 5.000 pta. para profesores en
xeral, e a 2.500 pta. ·para parados.
Maior información no Instituto Galego de Sócio-Pedagoxia: Xoán ·xxm,
21-5º Esq. 32003 Ourense. Teléfono
(988) 21 60 28.

versos e un mínimo de trinta. Ou a
conxuntos de poemas de temática comun, sempre que non pasen dos cen
versos en total. O poema ha chegar en
sobre sen remite e sen indicación algunha da identidade do autor ao enderezo da asociación: Rua Federico
Soler, 71. Noutro sobre pecho co primeiro verso do poema por fóra, virán
noine, teléfono, DNI, enderezo e teléfono do autor. Collen para concurso
os remesados antes do 30 de Setembro de 1995. Hai tres prémios: 1º de
100.000 pta., 2º de 50.000 pta., e 3Q
de 35.000 pta. Atenden dúbidas no
(93) 375 11 03 e 375 10 54.

Roteiro polos Aneares
Se~á

os dias 15, 16 e 17 de Setembro
organizado pola Cooperativa de ·
Educación Ambiental (CEM). A excursión que vai di.rixida a maiores de
18 anos, aloxarase en albergues e visitará Návia de Suarna, Piornedo e
. Tres Bispos, sempre con ampla información ambiental da man. A inscrición fica aberta até o 12 de Se.tembro no CEM: Laracha, 10 soto. A
Coruña. (981) 26" 56 40.

Divulgación feminista
A Asociación de Estudos Históricos
sobre a Muller da Universidade de
Málaga convoca o Premio Carmen
Burgos de divulgación no campo da
temática feminista. Poden concorrer
ao premio os artículos publicados durante o ano 1995 cunha extensión
non superior: ás 5.000 palabras. O
trab3:1lo debe remitirse por quintuplicado antes do 31 de Xaneiro e en sobre pechado dirixido a "Premio Carmen Burgos" Asociación de Estudios
Históricos sobre a Muller, Faculdade
de Filosofía e Letras, Campus de Te- .
atinos. 29071 Málaga, incluindo dados persoais e currículum. O premio
é de 300.000 pesetas.

Concurso de pÓesia
A Asociación cultural Rosalia de
Castro de Cornella (Barcelona),
convoca a novena edición do seu concurso de poesía en língua galega,
aberto a traballos dun máximo de cen

As asociacións ou-colexios que queiran achegarse á aula etnográfica de
Saians. (Vigo) poden chamar ao (986)
46 08 12. Para chegar a Saiáns hai
que collera estrada que vai de Vigo a
Baiona. Saindo da Praza de América
séguese pota A venida da Florida e a
uns dez quilómetros aproximadamente hai un desvío á dereita que baixa á
praia de Saiáns. Collendo este desvío .
xa se ve a casa restaurada na que se
atopa a Aula de Etnografía.

Prémio Álvaro
Cunquefro
de narrativa
Os concellos de Vigo e Mondoñedo
com:ocan o. terceiro prémio de narrati. va Alvaro Cunqueiro, dotado con
2.000.000 pta. Cada autor pode remesar tantas novelas ou relatos curtos,
como lle praza, sempre que sexan inéditas e orixinais. Para concorrer hai
que apresentar sete cópias (mecanografadas a dobre espazo e por unha
.soa cara), baixo lema ou seudónimo, .
antes do 16 de Outubro de 1995, na
Concelleria de Cultura de Mondoñedo: General Franco, 31. 27740 Mondoñedo. O autor premiado conservará
a propriedade do libro, aoque os dereitos referidos·á primeira edición van incluídos no importe do prémio. Maior
información no Concello de Mondoñedo: (982) 52 11 02.

Concurso de fedacción
para escolares
A Asociación Máximo Gorki convoca
mi concurso de redacción sobre a Cooperación e solidariedade entre os
povos, aberto a estudantes de coléxios
públicos e concertados de Vigo e bisbarra. Para maior información chamar
ao (986) 22 44 57, de 5 a 9 da tarde,
ou pasar pola Asociación: Marqués de
· Valadares, 14-1 º, oficina 5. Vigo.

Visitas
a unha
aula etnográfica

Prémio literário
Ánxel Fole

Galicia en focO

A Fundación Caixa Galicia e o xomal
El Progreso convocan a décima edición do certame Anxel Fole (prémio
único de 1-.000.ÓOO pta), desta volta
adicado a figura e obra de Aureliano
José Pereira da Riva. Os traballos han
de ser inéditos cunha extensión máxima de 100 fólios m'ecanografados a
dpbre espazo por só unha cara. A entrega ten que ser por cuadriplicadÓ e .
baixo plica antes do 31 de Marzo de
1996 en calquer departamento de
Obra social da Caixa Galicia. O teléfono de Obra social de Caixa Galicia
en Lugo é: (982) 22 40 12.

·o

Clube de Prensa de Ferro! convoca.o ~exto certame de fotografía Galicia enfoco, aberto a fotoxomalistas
que residan ou traballen habtualmen- ·
te na Galiza. Cada participante pode
enviar un máximo de tres fotos
(branco e negro ou cor) en formato
13x18 ou diapositiva, feítas entre o 1
de Xullo de 1994 e o 30 de Xuño de
1995. As obras han de chegar ao antes do 15 de Setembro ao Clube de
Prensa de Ferro! (Apartado de Correos 283). Maior información na
Concellalia de Cultura de Ferro!:
(98 i) 33 67 OO.+ ·
.

Cinema
.Cineclube Lumiere
Tras o descanso do vran o cine clube
Lumiere volta proxectar como adoitaba facer, os Mércores ás 8,30 do serán
no auditório do Concello de Vigo. Para
o mes de Setembro teñen progamados
catro títulos. Vanya na rua 42 ·cusA
1994) de Louis Malle abriu a oferta do
cine clube o pasado Mércores 6, logo
lle segue A través das oliveiras '(Irán
1994) de Abbas Kiarostami (dia 13),
un filme de escasa producción pero de
· grande éxito no Festival de Cine de
Valladolid. A fita de Kiarostami fai
unha crítica moderada nun cadro costumista ás actitudes tradicionais nas relacións amorosas en Irán. Os outros
dous filmes do mes: O porque das
cousas ~stado español 1994) de Ven-

tura Pons (dia 20); e Monsier Verdoux (USA 1946) de Charles Chaplin
para rematar o mes (o día 27).

Cinema de estrea en Vigo
O Centro cultural Caixavigo enceta o ·
Luns 11 o ciclo Cinema ae estrea en
versión orixinal subtitulada en castellano, con dous pases diários (20,30 e
23,00 h) até o Xoves 28. Os filmes escollidos: Caro Diario de Nanni Moretti (Luns 11), Lamerica de Gianni
Amelio (Martes 12), Clerks de Kevin
Simth (Luns 18), Exotica de Atom
Egoyan (Martes 19), Somebody to
ve d.e Alexandre Rockwell (Luns 25),
Despues de tantos años de Ricardo
Franco (Martes 26), e Before de rain
de Milcho Manchevski (o xoves 28). •

!o-

O economista Ramón López
Suevos recolle no seu último
libro Á sede da Terra.
Economia da água, unha

análise sobre as políticas
hidrolóxicas en contraste co
p~6blerna planetário dunha
economía sustentábel que .
non poña en risco o .
equilibrio ecolóxico.•

A.núncios de balde
• Radio Kalimero, radio libre en
Compostela, oferece a colectivos sociais e persoas a nível individual, a posibilidade de facer un programa de
radio. Mandade un guión do programa
(temática, distribución do tempo, etc),
co voso nome e xeito de contactar, ao
. apartado 968. 15700 Compostela.
•Vendo piso (180 m úteis) en Mario. Vistas ao mar, comedor, 3 cuartos,
cociña aJJlOblada, calefacción individual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas
de garaxe opcionais. (986) 89 1O 12.
2

,.

• Regalo cadelinhos recem na.d os a
finais de Julho. Interesados chamar ás
10-12 a.m. ao 56 17 58 de Compostela. Perguntade por Inma ou Belem.
• Véndese Seat 131 con pouco uso
(máis extras, con ITV) e prezo a convir. (986) 23 20 46, Miguel.

(986) 27 13 96.
• 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.
• 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!.
• Queremo contactar con home e
mulleres interesados na música
tradicional e popular étnica para formar un grupo músico vocal. (981) 66
1011,de 19a24h .
•Véndese caravana seminova de 27
m2 • (986) 48 75 78.
• Véndese solar en Sampaio (Vigo).
1000 m 2 • (986) 48 75 78.

• Of écese servicio de remodelación de vivendas e locais (pintura, deseño de interiores, decoración carpintería, etc). Chamar por Williams e Jorge, no (986) 41 82_94.

• Coido nenos, persoas maiores e enfermos polas mañás. Teléfono (986)
29 52 79. Preguntar por Begoña Vigo.

• Busco persoa que entenda de
Relatividade Xeral, ou no seu defecto
ún traballo sobre o tema. Perguntade
por Tónio no (986) 25 36 18.

• Gralha Nº 7: boletim cultural. Aumenta o número de páxinas. Noticias.
Negu Corriak. Selei9om Galega. Timor Leste. Lexicografando. Janela da
lfngua ... Envio gratuíto. Apartado 678
32080 Ouren e.

• Agasallo michiños, ainda moi novos, espilidos, limpísimos. Machos ou
fémias. Perguntar por Daniel no (986)
36 33 75 :
• Vendo terreo de 600 m 2 a rente da
estrada ~n Reboreda (Redondela).
Chamar ao teléfono (986) 26 22 71.
• Vendo Peugeot 205 direitamente,
160.000 ptas. Teléfono (986) 46 06
12. Aténdese de 4 a 5 da tarde.
• Per levar a Galiza en liberdade ao
ensino fui privado dos direitos fundamentais e expulso do trabalho. Lutando pela readmissíio estou em processo
judiciário desde Novembro de 1994.
Nao recebi calquer ordenado ou subsfdio
de desemprego. Necessito com urgéncia
da tua solidariedade. Jesus Peres Bieites.
Fundo de Solidariedade nas contas: 2091
0500 16 30000 81644 da Caixa Galiza, e
834 023957200 da Caixa Geral de Depósitos de Valen9a do Minho.
• Impártense clases de percusión
afro-cubuna e batería. Profesor nativo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93
42, de l O a 13 h.
• Dou aulas particulares de portugues em Vigo. Perguntar por Suso no

• Están tolos estes espanhois ! ! ! , di
Obelix, namentras os manda devolta,
· arrodeado das bandeiras dos países
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 estanteria artesana dé
210x240 cm., con seis andeis inclinados e un liso. Ideal para expor cómic
ou revistas en calquer quiosque ou libraría ampla. Prezo a negociar. Chamar
en horas de oficina ao (986) 22 69 76.

• A Levada, casa de labranza na beira do Miño, a 10 km . de Portugal.
45.000 m2 de cultivo biolóxico e bosque me to. Dua piscinas, cabalo e un
amplo programa de actividade (corredoirismo, pe ca etc). Reserva e información no (986) 66 64 13 ou 66 63 33.
• Oferécese pintor para pisos, portais, reixas, etc.Tamén limpo finca .
Chamar ao 47 17 03.
• Administrativo (Técnico E pecia,
lisb en Xestión Informática de Empresa). Busco· traballo na provincia de
Pontevedra. Teléfonos 55 45 70 e 55
13 63, perguntar por Xoán Cario . t

Relacións
{[) escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insignia.

~olicit.a a cantidade .
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo. '
-Envia o importe total e~ sefos de correos

• Chamome Mayra Maydell Bourricandy e gostaria de intercambiar
correspondéncia para facer amigos e
·a migas. Apartado 3057. Habana 3.
10300 Cuba.
• Gostaria manter amizade por carta.
Son Yanasa Pinillo, teño 15 anos e moro
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Flores
(Lerro). Ciudad de Habana. CulYa.
• Desexo intercabiar correspondéncia.
Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams.
Mariano Barberán 53. E/ 3ª e 4ª. Rpto.
José Martí. Camagüey 12. 7·1200 Cuba.
• Teño 30 anos, e gostariame coñecer xente nova para compartir vivéncia&-. Non soporto os convenciot1.alismos, a hipocresía nen os misticismbs,.
Desexo aprender cousas novas. (981)
22 78 84. A Coruña.

P.V. P. 200 PTA UNIDADE
• Gostaria ter correspondéncia con
mulleres de 18 anos en diante, para estabele<:er relacións de amizade. Teño

27 anos e son preso polo caos social e a
miña xustificada insurrección ante un
sistema social e carcerário inxusto e
cruel. J:>rometo contestarvos. Saudos libertários e revolucionários . Escreber a
Enrique del Valle González. Ctra. de
Madrid, km. 8, C.P. Jaén II. Jaén.
• Óscar Garda Lago, preso no cárcel de Puerto 1, desexa manter correspondéncia con mulleres maiores..
de 18 anos para aliviar o seu encerro e
estabelecer auténticas relacións de
amizade. C.P. Puerto de Santa Maria.
Puerto I. Apartado 555 de Cádiz.
• Chámome Janetsy Herrero Lago,
· teño 11 anos e gosto da música e o baile,
estudo para ver se chego a ser unha boa
bailarina, tamén gosto da praia e o cinema, colecciono revistas e postais:Gostariame receber rrÍoitas cartas, contestarei a
todas. Unha aperta. O meu enderezo é:
Vega #213 bajas, entre Tamarindo y Vía
Blanca. Cerro. Zona Postal 20. 12000
Ciudad Habana. Cuba.•

....
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Exposicións
Contemporánea xuntou na mostra Espello do interior,' obra de tres xeneracións
de pintores escultores vencellados a
Ourense. O percorrido comeza polas
primeiras vangardas do século representadas por catro escultores Parada Justel, Fernández Mazas, Luis Trábazo e
Prego de Oliver, arnais do escultor Antonio Failde, todos xa finados. Nun segundo grupo agrupan cadros recentes de
Conde Corbal, Virxilio, Antonio Quesada, Enrique Ortiz (gravados), Xosé
Luís de Dios, Anxel Huete, Vidal Souto, ·e as esculturas de Arturo Ballar,
Buciños e Xosé Cid. Unha terceira série comprende os máis novas: os pintores Xesús Vázquez, Alexandro, Baldomero Moreiras, Miguel Mosquera,
Figueiras, Ana Lorenzo, Xesus Carballido, González Villar (adicado ao
_gravado), e os escultores Borrajo, Cochorro, Ramón Coqde, Basallo, Oro
Claro e Bouzas. Horário: de Luns a
Venres de 18,30 a 21,30 h., Sábados
abre á mañá de 12 a 14 h. A partir do 15
de Setembro Domingos e festivos terán
o mesmo horário .que os Sábados.

e

Releve, de Arturo Saltar. En Espello do Interior.

Signos e m1lagres
Até o 20 de Outubro no Centro Galego
de Arte Contemporánea (CGAC. Santiago). Signos e milagres é unha coprodución do CGAC e a Kunsthaus de
Zurich, para confrontar as tendéncias
máis actuais en instalacións e vídeocriacións coa obra de Niko Pirosmani,
artista do XIX. A homenaxe a Pirosmani recolle espectaculares montaxes
de 23 artistas internacionais e nacionais. Abre de Martes a Sábado de 11
da mañá a 8 da serán, Domingos e festivos pecha ás 2 da tarde.

Galiza nas orixes
dullha cultura

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

un retrato do novo realismo galego.

Humor
_
e terceiro mundo
A Casa da Xuventude de Chantada
amosa unha escolma de viñetas sobre
o terceiro mundo.

Es pello
do interior en Vigo
Até o 24 de Setembro no Centro cultural Caixavigo. O Centro Galega de Arte

A Casa Reitoral de Camporredondo
(Ribadávia) expón achádegos castrexos.

Rafael Dieste ou a
palabra como promesa
Na sala de mostras temporais do Museu Carlos Maside (Sacia). Exposición
de material gráfico, bibliográfico e documental realizada polo Grupo de Traballo do LB. Rafael Dieste, coa partí-:
cipación de Uxío Bobillo, Matilde de
Cal, María Victoria Encinar, Rosário
Martínez e Francisco Mato.

ObScura oferenda de Xosé Luís de Dios en Espello do interior.

Ángeles Jorreto

Do
tardo gótico

ªº

Pinturas na Sala de Arte Caixavigo.
Até o 18 de Setembro de Luns a Sábado de 18,30 a 21 ,30 h., Domingos e
festivos de 12 a 14 h.

manierismo
A berta até o l O
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. ·

Xavier Cabo
Pinturas de corte cubista da man de
Xavier Cabo (Prémio de pintura no I
Certame Díaz Pardo da Deputación da
Coruña), na Nueva Sala de Exposición
Caixavigo. Até o 18 de Setembro, de
1830 a 21,30 h., pecha festivos.

Redondela en postal

Robert
Dóisneau

A Casa da cultura de redondela acolle
até o 15 de Setembro unha mostra de
postais e fotografías da vila

Fotografias, até o
13 de Setembro na
Kiosko Alfonso
da Coruña.

48 horas en Monforte
Imaxes recollidas o mes de Maio nun
maratón fotográfico pola vila de Monforte. Até o 15 de Setembro na Casa
da cultura de Sárria.

Laura
' Lombardi

Imaxes da imaxe

Pinturas sobre
madeira, na Agrupación Cultural
Auriense (Praza
do Correxidor.
Ourense).+

Unha fotógrafa, Rosa Velo o, e cinco
pintore Xurxo Martiño, Quintana Martelo, Je ú Otero- Y gle ias, Guerreiro e
Roberto González, ne ta mostra da Caa da Parra (Santiago) que pretende ser

Teatro
Mostra internacional
de Cangas
O Centro Recreativo Cultural Xiria
abriu a X// Mostra Internacional de
Teatro Cómico e Festivo de Cangas, o
pasado dia 2 de Setembro. Ainda quedan várias oportunidades para visitalo
até o 1O de Setembro. No Cine Galáxias ás 10,30 da noite: o X oves 7..os in-·
gleses Rhythm Doctors apresentan o
seu espectáculo de humor e música
Crazy happening si:enes by appointment; a compañia arxentina de Ana
Acosta interpreta o Venres 8, Com.0 se
rellena un bikini salvaje de Miguel Falabella; e o Sábado 9 o grupo andaluz
Teatro Arena oferece El color del
agua de Maxi Rodríguez. Amais a
Mostra conta con Teatro do Noroeste
e o Centro Dramático de Viana (Portugal) para duas actuacións: Auto das

cortes da morte un espectáculo de rua
e pirotécnia o Sábado 9 ás 12,30 da
noite. no Paseo Marítimo; e a obra de ·
García Lorca Amor de Perlimplín con
Be/isa no seu xardin, o Domingo 10 ás
10,30 da noite no cine Galáxias. O programa ven completado polo espectáculo para cativos Canta connosco de
Migallas e cirigaitas (o V enres 8 ás 8
do serán no Eirado do Costal), e unha
sesión de café-teatro da man da compañia portuguesa Art'lmagem que
apresenta O Canário morreu o Venres
8 ás 12,30 da noite no pub Komplot.

· tro con Cama dous por dous para d.ous
(Sábado 9 ás 11 da noite na C.C), Xosé
Lois Bernal Farruco pon en cena sete
personaxes en Sete por un (Domingo lO
ás 11 na C.C), Cachirulo Teatro interpreta A illa do tesouro (Luns 11 ás 12
do meiodia no Malecón), Produccións
do Noroeste coa comédia éle 'Miguel
Anxo Murado Histórias peregrnas
(Martes 12 ás 11 da noite na C.C), e Os
Quinquilláns co seu espectáculo de rua
As viaxes fantásticas (Mércores 13 ás
19 h no Malecón).

VIII Mostra de Teatro
Cómico do Barco

Arnais da sua actuación na mostra do
Barco o Mércores 13, representan As
viaxes fantásticas en Ponteareas Sábado 9, no Barqueiro Domingo 10 e en
Porto do Son Luns 11. O dia 12 en
· Rianxo poñen en cena Tacatá, e o Mér_cores 16 en Muxia Feira de lixos. •

Do 8 ao 13 de Setembro con actuacións
na Casa da cultura (C.C.) e no Malecón.
Actuan: Chévere con Annus horribilis
(Venres 8 ás 11 na C.C), Sarabela Te~-

Os Quinquilláns

Música
~

Coolbone ·Brass Band

na Club de Vigo.

A banda de jazz actua o· Xoves 21 de
Setembro ás 9 da noite, no Centro cultural Caixavigo.

Festival Rock no Barco

Heredeiros da Grus
O Venres 15 ás 12 da noite no Igua-

Os dias 13 e 14 de Setembro celebran o
primeiro Festival Rock do Barco en
Viloira, cun impresionante programa.
O Mércores 13 actuan Siniestro Total,

Def Con Dos, Australian Blonde e
Rebelde Rojito, Para o Xoves 14 cantan con Sex Museum, Los Enemigos,
Os Planetas e Los Deltonos. Os concertos comezan ás 9 da noite e a e·ntrada vai a ·1.500 pta. Hai un bono para os
dous días de 2.500 pta.+

Milagre, madeira policromada de Marino Marini no Museu do Chiado.

Quinzena cultural
cubana no Porto e
Lisboa
Do 9 ao 24 de Setembro no Centro
Cultu,ral Belém (CCB) de Lisboa (07351-1-301 96 06), e no Coliseu do
Porto (07-35i-2-31 91 36). As actuacións máis importantes: De Santiago a
La Habana, co Duo Confluencia e
Manolito Ramonet, o dia 9 no CCB e
o dia 11 no Coliseu do Porto. Noche
azul (o .día 12 no CCB, odia 15 no
C.P.) dez grupos e cantaOtes interpretan pezas do compositor Ernesto Le·" cuan¡¡_ a primeira parte da noite, que
Jogo completan cunha escolma dos boleros máis populares. Grupo Síntesis e Grupo Ache de Merceditas Valdés,
etno-rock e música tradicional, o dia
_13 no CCB, os días 16 22 no C.P.,
pero só co Grupo Síntesis. La noche
de los orishas, (o dia 14 no CCB, e o
21 no C.P.). adicada ás raíces negras
da cultura cubana. De Manoüto Simonet a Mario Romeu (odia 16 no CCB ·
e o 14 no C.P~), duas das orquestras
salseiras máís famosas de Cuba. Duo
confluencia e D(lnzas del Caribe (o
19 en Lisboa, o 12 só Danzas del Caribe no Coiseu), o duo de guitarras de
Eduardo Martín e Walfrido Domínguez, actua xunto a compañia do coreógrafo Eduardo Rivera. Grandes boleros de oro, o dia 20 no Centro Belém e
o dia 18 no C.P. Calor cubano, festa
salseira no estilo Ha vana (o 21 en
CCB, e o 19 no C.P). Del son a la
Salsa, (o 22 en Lisboa) dez fórmacións orquestraís e vocais, amais dos
bailarin_s xuntanse para apresentar unha escolma dos ritmos cubanos máís
nomeados. Fksta Habanera (os días
23 e 24 en Lisboa, e. o 26 no c.:e..). a .
festa de peche da Quinzena, conta
nunha primeira parte coa presenza de
todos os intérpretes individuais das actuacións anteriores, a segunda parte
ven animada por Manolito Ramonet.
A Quinzena cultural Cubana tamén
oferece unha série de mostras no
Grande auditório do Centro Belem:
Últimas tendéncias das Artes Plásticas em Cuba. Novíssimas tendencias
fotográficas e unba expo-venda de artesanat-0 local. A organización artella
amais un programa de Ac~oes pedflgógicas dirixidas a todos os níveis de ensino, pódese peder a inscrición no (07351-1) 3019606, extensión 31 05.

e

Ex osicións
EN LISBOA:

Mariano Marini, esculturas no museu do Chiado até o 30 de Setembro.
Arte da Argentina 1920-1994, até o
17 de Setembro no Centro Cultural
Belém (07-351-1-301 96 06). Amos- ·

EB

tra 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 información 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 m·oitos casos. Comprende pinturas de Xul Solar (18871963) inventor de palabras, seres e letras novas. Kandinsky e Klee están
presentes no seu traballo. António
Berni (1905-1981 ), pintor surrealist¡_¡
<;le grande influéncia na Arxentina
deste século~ Raquel Soler ( l 9021988), que participa con pinturas .dunha série contra a Gerra civil española,
entre outros moitos. Salvando as tendéncias dos anos· 40, trátase de traballos t.e stemuñais da real~dade social .
Arte apaixoada con implicación política. Antero de Quental, vida e obra,
unha iniciativa da Cámara Municipal
de Lisboa en homenaxe ao poeta e militante socialista co gallo do primeiro
centenário da sua morte. A mostra está á disposicion das escotas do ensino básico e secundário. As entidades
que desexen solicitar a exposición deben chamar a Divisao de Património
Cultural: Palácio dos Coruchéus. Rua ·
Alberto de Oliveira. 1700 Lisboa. Teléfono (07-351-1-793 64 59). Rafael
Canogar, pintura e obra gráfica, até o
20 de Setembro na sala Afinsa (07351-1-888 17 50). Luis Barragán ..:xposición .antolóxica ce·ntrada ao redor
de 18 proxectos do arquitecto mexicano. Conta con orixinais e obxectos
persoais relacionados co seu traballo.
Aberta até o 30 de Setembro no Centro Cultural Belém (07-351-1-301 96
06). Artes revisitée par la photografie, 50 fotografías das coleccións do
Musée Réattu en Arles. Até o 15 de
Setembro no Instituto Franco·Portugués (07-351-1-311 14 21). A idade
do bronze em Portugal, até Decembro no Museu Nacional de Arqueología (07-351-1-362 00 00).

Teatro

·¡

.

EN LISBOA:

Coelho, coelho de Coline Serreau, encenificación de José Carretas. Polo
Novo Grupo no Teatro Aberto (07351-1-797 09 69). A Prisáo de Edward Bond, encenificación de Edward
Bond polo Teatro da Cornucópia, no
Teatro do Bairro Alto (07-351-1-396
15 15). De Afonso Henriques a Mário Soares, de Filipe La Féria e Carlos
Paulo, con Rita Ribeiro, Carlos Paulo,
Carlos Quintas e José Manuel Rosado
entre outros. No Teatro Politeama
807-351-1-343 12 00).•
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Morte
• XOSÉ ANTONIO GACIÑO

O

pr~xecto de instalar un tanatório na vila cordobesa de
Lucena (34.262 habitantes)
tropeza coa firme oposición dos viciños da rua na que estaba previsto
abrir semellante establecemento
(que en boa parte de Andalucía
constitue ainda unha novidade , fóra
do ámbito dos hospitais). Nos comentários dos viciños afectados, sucédense os argumentos do tipo da
_mala imaxe que vai coller a rúa ou
da impresión dos nenas que van ver
pasar todo o día ataúdes, corcas funerárias, -cortexos fúnebres ...

JEFFREY AARONSON / NEWSWEEK

Dous ecoloxistas pleitean
durante un ·ano contra a empresa das hamburguesas

O paiaso da

.T

• CARME VIDAL

odas·as estratéxias .de promoción e
publicidade non foron quen de $alvar a McDonald's dunha campaña
de desprestíxio producida por un simple
panfleto. Un pequeno grupo ecoloxista
inglés, o London Greenpeace decidiu nos
anos oitenta distribuir un folleto que. titulou "Calé o problema con McDonald's?"
no que se daba conta de todas as irregulariedades acometidas pola grande multinacional: explotación dos empregados,
política antisindical, explotación de · economías en vías de·desenvolvemento, productos de dubidosa salubridade, conservantes e colorantes proibidos, produción
incontida de verquidos, manipulación publicitária ... todo un acervo de bondades
que os McDonald's se esforzaban en dar
a volta facendo gala- de grandes coñecementos nas técnicas de marketing.
Goliat xogaba con outras armas. Cando
as críticas dos ecoloxistas acadaron maior
difusión dq. esperada e ameazaba con ·botar abaixo as grandes campañas de famílias sorrintes di'ante das hamburguesas,
das mellares compoñentes nutricionais
nos productos e da colaboración da empresa na defensa do meio ambiente, Me-·
Donald's adiantou. un ultimato que sen esperalo ia pola ho brete de sentar diante do
banquiño: ou os ecoloxistas declaraban
que·o contido do folleto era falso ou a empresa os denunciaría por difamación.
Dous da London Greenpeace aceitaron o
reto. Helen Steel e Dave Morris plantáronlre cara á multinacional e xa levan
máis dun ano envoltos nun xuizo por difamación que se pode converter no máis
longo da história de Gran Bretaña. Desde
o 28 de Xuño de 1994 no High Court, tri. bunal supremo inglés, os dous ecoloxistas están sumindo á grande empresa far-

McDonald~ s xa

necedora de comida lixo nun grande pesadelo que aturan con máis pena que
glória. -~º camiño quedan as grandes sumas coas que os executivos da McDonald, s tiveron que calar aos meios de comunicación ingleses para que o xuizo
non trascendese. Apenas o The lndependent e o The ·Guardian der:on canta da
causa das hamburguesas sobre a que
caiu. un pesado siléncio de dólares. Os.
argumentos e as probas apresentadas ·
poderian contribuir a dar "mala prensa" á
empresa en troques de servir para limpar
a imaxe emborronada polo folleto.

non ·,¡

tinacional. Pero se pala contra o tribunal dá
a razón aos ecoloxistas McDonald's terá
que invertir todas as suas forzas para que
non trascenda o recoñecemento da perversión das hamburguesas. Serán entón
outros meios os que se terán que empregar para facer pública a senténcia. O reparto dol? panfletos, a ponta de lanza do
.enfrontamento, talvez sexa un deles.

O grande império americano que deseñou como símbolo as portas dos seus estabelecementos douradas con forma de
eme para que 0$ cidadáns de todo o
mundo entraran no paraíso da comida ráAo estudo minucioso até o aborrimento
pida adobada con mil e unha sorpresa's
de todo canto tiv~se relación co éxito puestá a ter medo de que descobran o seu
blicitário e económico da empresa escasegredo. Os especialistas en darlle forma
pouselle a forza que pode ter un panfleto
e complicar a simpl'e combinación históriben utilizado. Os grandes executivos,
ca -orixinária de Rúsia por moito que lles
que controlaron con precisión as horas
pese, o coñecido filete ruso- da carne pide entrada e saida dos traballadores pa- . cada entre pan redondo levan máis· dun
ra impedir calquer tipo de organización -ano ·sudando para desfacerse dun folleto.
sindical, non saben como atallar a ousadia dos dous ecoloxistas.
Este ano foi para os reís das hamburguesas unha longa repetición de 16 de OutuSegredo ao descuberto
bro, o dia anual de acción contra McDonald' s decretado pala London GreenpeaTanto Helen como Dave están decididos
ce quen lam.enta que a forza da empresa
a continuar até o final na sua loita contra
faga que rion se poda celebrar "co recoMcDonáld's. Convencimento necesitan
ñece mento institucional e as repercuabando para salvar todos os atrancos
sións que o día merecería".
que- se viran ben claros na mesma constitución do xuizo ·ao ser denegada a preO pasado mes de Xuño os ecoloxistas
senza do xurado por -argumentar a emlograron meterse na filmación dun- anúnpresa que o caso era demasiado complecio da empresa e desplegar unha granxo para ser entendido por persoas non
de pancarta onde se reiteran as acusa- ·
iniciadas no tema. Non hai testemuñas
cións que orixina·ron o pleito. A foto de
como nin siquér hai xuizo. A empresa deportada do xornal The lndependent reseñou unha estratéxia ·específica pa·ra
colle as duas caras da história. Os ecoque nada saise á luz.
loxistas xunto ao paiaso Ronald McDonald, o encargado de ser a imaxe corpoSe a senténcia sae a favor de Me Donald's
rativa da marca. O curioso da foto é que
talvez entón se faga público o xuizo, até
o paiaso segue, inamovíbel, sorrindo .
. agora inexistente para os meros, e serva . . Quen ri . non é Ronald senón o traballapara afortalar unha nova campaña da muldor que leva dentro.•

Esta anecdótica nova refrexa a extensión inesperada dese fenómeno que vai medrando nos últimos tempos- de rexeitamento de determinados equipamentos sociais como cárceres , centros de tratamento de drogadictos ou bloques de vivendas sociais para xitanos, por poñer algun
dos exemplos conflitivos máis frecuentes.
Neste caso, non é xa a típica obsesión_ pala seguridade cidadá aparentemente posta en perigo por ese
abandono de marxinais carcerários,
colgados , étn ices ... ), senón algo
máis profundo ou máis frívolo, segundo se mire: o desexo de ocultar,
ou polo menos de alonxala o máis
posíbel, a constáncia da marte implácabel, ese remate definitivo que, coa
mesma e inxusta indiferéncia, tanto
apaga o sopro dun vello carpo castigado polo traballo como destroza dolorosamente a beleza dunha esperanza vital a meio camiño.
(Malditos os que adican os recursos
a perfeccionar instrumentos de tortura e de marte, en vez de irwestigar
a maneira de prolongar a vida. Mellar farian estes viciños de Lucana
en dirixir as suas protestas contra os
que matan ou se 'preparan para matar -probas atómicas incluidas- e
deixaran en paz aos que se encar- ·
gan do triste traballo de enterrar aos
nasos í!lortos). •

VoLvER Ao REGO

O

fin das guerras · deixa moitos
parados. En San Diego (Califórnia) non saben a qt..ien venderlle os misis Patriot. En Irlanda do
Norte quéixanse de que policías, fun. cionários e avogados, sobre todo,
quedarán seri choio. No País Vasco
xa se ve o rentabel que lle sae a alguns a loita anti-terrorista.
· Pero hai unha guerra desesperada
que medra .¡pda día: a dos pobres
contra os ricos. O alcalde de Vigo xa
recomendou a comerciantes e cidadáns que contratasen a xóvenes vixiantes armados para defender as
suas propriedades, Quere poñerlle
remé.dio ao paro facendo que os parados se máten os uns aos outros. •

