O .·a 2%· dos·galegos entre 16 e 25
anos que reco~ec:e~ a influéncia ·da escola
consideran..que esta é castelanizadora
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Cada comarca un país:
Os ·uruguaios

(Páx. 14)

(Páx. 16 e 17)

. Homenaxe aos último
fusilados do franquismo

A Xunta cria auténticos

· "profisionais" de congresos

(Páx. 15)

(Páx. 21)

Un empresário portugués
aspira á compra da carroceira Unicar

Unha praga de Gonipterus
pocleria rematar cos
. eucaliptos

(Páx. 10)

-(Páx. 10)

Premio Matín Codax
de Poesía 1995
- Xesús Franco
AVÓS
esquecidos
baixo as augas
sen máis recordos
ca un adeus,
unha coroa de flores
e unha misa polo Carme

ga

1a

· Rural
de Lugo

Só castelán ou máis castelán

As contradicións futbolísticas
dalguns nacionalistas

CONTRA MAR

Vilas
pequeñas
de Ourense

-OTribunal Superior
investiga cio
vicepresidente do
parlamento por delito
eleitoral

O galego segue a transmitirse na
maioria dos· casos através da família.
A escala non está a influir apenas na
recuperación da galega que cada vez
ten menos talantes, sobre todo xóvenes. Son algunhas das conclusións
do estudo sobre Usos Lingüísticos
que esta semana deu a coñecer a
Real Académia Galega e que conta
co patrocínio da Xunta de Galiza. Este traballo constitue o segundo volume editado do Mapa Sociolingüístico.

Histórica homenaxe na Coruña
ao poeta Manuel Maria
(Páx. 25, 26 e 27)

O Tribunal Superior de Xustiza
está a estudar a actuación de
García Leira, Vicepresidente do
Parlamento Galega, por un presunto delito · eleitoral perpetrado
nos últimos comícios. O xulgado
de Vilalba remitiulle as delixéncias ao alto tribunal por ser o
implicado ,afora.
(Páx. 9)

Dario Villanueva:
'O orzamento da
universidade galega édos
máis baixos de Europa'
· Curi presuposto de 2100 millóns
de pesetas e a colaboración
dunhas corenta entidades públicas e privadas, a Universidade
de Santiago comeza esta semana a comemoración do Quinto
Centenário da sua fundación. A
equipa de governo de Daría Villan u eva coida que é un _bon
momento para reflexionar sobre
o deseño dunha Universidade
. que segundo o reitor "é competitiva en termos relativos pero
non absolutos porque os recursos non son dabondo".
(Páx. 13)
.

.

Manuel Maria recebe a felicitación de Neira Vilas.
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O bilingüismo nunca é definitivo. No contexto galego actua como etapa amortiguada antes da implantación do castelán.

MANUEL SENDÓN

· O 45°/o dos mozos·entre 1.6 e 25 anos das cidades usa en exclusiva o castelán,
indícase no segundo volume do estudo que edita a Real Académia

O Mapa Sociolingüístico confirma o papel
do bilingüismo"
como estación
..
intermédia no .paso ao castelán
11

CARME VIDAL·ARANTXA ESTEVEZ

O segundo volume do Mapa Socíolinguístico de Galiza, adicado aos usos linguísti~os confirma os dados alarmantes
avan?ados no primeiro estudo. Es~e pormenorizado traballo, avalado pola Real .Académia Galega e a Xunta de Galiza,
sinala que o uso do galego como língua ún_ica decaeu un 70,Bo/o en menos dun século.
·

'As

senón nun aumento do emprego
responsabel o
Se en 1877 o
Seminário de Sohabitual das dúas línguas" que
88,5% da povoatendéncias
ción galega tiña o
ciolingu ística da
seria, segundo os autores, "o proevolutivas
galego como línReal Académia . ceso que segue habitualmente o
gua de uso excluque dirixe
abandono dunha língua". Esta tecaracterízanse . Galega
sivo, en 1974 esa
Guillerme Roxo
se ven avalada pola maioria dos
porcentaxe era só
sirialan que ·as
sociolingüistas. Tanto Calvet co"polo
abandono
do 17, 7%. Es.t a
tendéncias evolumo Ninyoles, teñen demostrado,
evolución, só no
tivas do uso de
através dos seus traballos cientído galega e.a
· periodo
1924ambas línguas
ficos, realizados para diferentes
incorporación do caracrerízan.se idiomas, que o chamado "bilin:1947, signado poia sublevación mi"polo abandono
guismo" é unha estación intermécastelán nas
litar, tivo un carácdo galega e a india cara o predomínio final do
ter radical, entencorpo,ra
ci
ón
do
idioma en ventaxa.
xeneracións
d end o por tal o
castelán. nas xepaso do uso único
neracións máis
A fase do castelán
máis novas"
do galego ao emnovas através do
como única língua
p reg o exclusivo
bilingüismo". Neudo castelán. Nos
tro momento do
Esta situación é xa visibel en Galidemais casos a
referido traballo
za. Asi este segundo volume do
castelanización mostra sempre
apontase que "a importante permapa resalta, por unha parte o
como rasgo intermédio unha fase
de do monolinguismo .en galego
crecemento da povoación bilingüe
de "bilingüismo".
existente entre os maiores de 65
ao longo deste século, en sustituanos e os de 16 a 25 non derivou
ción da monolíngüe en galega.
Os autores.. do ~ estudo do que é · nunha castelanización comp~et~, -;:.; ,--,' . , -. (~,<>~tin~a "ª: ~á~ina ~gu_inte)
'
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Hal menos dun século, Galiza era praticamente monolfngOe en galego. Na fotografia, Moraime
RAMÓN CAAMAÑO
parróqia de Muxla en 1927.
(Ven da páxina anterior)

De feito, se en 1877 o número de
cidadáns que empregaban os
dous idiomas era do 8 17%, en
1974 esta cantidade elevárase
até o 61 ,8%. A etapa final estase
a facer patente nos últimos anos,
destacando o "incremento considerabe I do monolíngüismo en
castelán, en relación coa xeneración máis vella, en todos os sectores", ainda que esta dinámica
vese acentuada, sen dúbida en
todas as grandes cidades. Asi por
exemplo, e sempre segundo o
Mapa, na Coruña e Pontevedra
as porcentaxes de persoas entre
os 16 e 25 anos que talan exclusivamente o castelán é xa do
44,3% e do 45% res~itivamente.
A detallada análise q.ue aqui se
reseña permite inferir os usos
lingüíl?ticos nun periodo de tempo bastante longo, tendo en

conta qt_te se entrevista a persoas de todas as idades, moitas
das cales é probabel que non
modificasen os seus lingüísticos
ao longo da sua vida, sobre todo as maiores de 65 anos.
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& Só galego ou máis galego

mentou nun 35% e o de talantes
xe aos profisionais liberais) adoiexclusivos de castelán nun 3,3%.
tan ser as que presentan un meEstes dados poderian ser postas
nor uso do galega, mentres que
A progresiva e agentuada redu- _ en relación con outros que apare- · nas relacións cos compañeiros e
cos empregados esta língua vece.n no estudo e que se corresción do uso do galega débese,
ponden coa notabel fidelidade ao
se máis favorecida". O uso do
segundo· os autores, tanto ao regalego que os cidadáns mantegalega descende tamén cando a
torno de emigrantes de paises
ñen cando se trata de relacionarrelación é "co médico, sobre todo
hispanoamericanos, establecidos
se con familiares, coñecidos ou
co especialista". Outro tanto sesobre todo na costa, como á "esveciños e a clara tendéncia a exg.ue a suceder na escota, na cal
colarización obrigatória en castepresarse en castelán cando o reo uso do galega aumenta "canto
lán" e "a presión exercida sobre
ceptor é un descoñecido ou un
máis informal é a situación coas línguas minorizadas durante o
superior na escala laboral.
municativa" (recreo, relación cos
franquismo". A caída do número
compañeiros, .etc.)
de monolíngües en galega nun
Esta situación non é exclusiva de
39,2% entre 1924 e 1947, perioanos pasados, ·como demostra o
Saber e non falar
do que inclue a posguerra, mosestudo. Así, indícase no mesmo,.
tra a gravidade e características
"as interacións cos superiores e. Out.ros dados, presentes no Mado fenómeno. Para os mesmos
pa, -non son menos ilustrativos.
cos clientes (esta última só atinanos, o número de "bilíngües" au-

A caida da posguerra

Asi "un 41,8% de indivíduos que
afirman poder falar o galega ben
ou moi ben non o talan nunca
ou case nunca".
Nas relacións personais de parella, adoitan a ser os homes os
que máis influen sobre as mulleres. Pois do 7,6% que se viu influenciado polo outro membro
da parella, un 57,8% son mulleres e un 42,2% homes. Sen embargo, as mulleres deciden o
cámbio a pral do galega no 56%_
dos casos e no 39% a favor do
castelán, mentres que os homes
inftuen na sua parella a favor do
galega só no 44% dos casos e a
pral do castelán no 61 %. +

Un informe que deberia ler o Conselleiro de Educación"Os ámbitos de adquisición que máis favorecen o uso
habitual do galego seguen a ser os menos formais
(família, amigos, veciños ... ) e un ámbito de difusión
organizada cqmo é a escala contribue escasamente
ao seu uso". E unha afirmación literal recollida do
segundo volume do Mapa Sociolingüístico, dedicado
aos usos da língua, realizado pola Real Académia
Galega e pagado con for:idos da Xunta de Galiza.
O pormenorizado estudo é abando clarificador no que
respeita ao papel da escolanos últimos quince anos,
mália por tanto a vixéncia dunha lei de normalización
do galega e á existéncia dunha normativa escolar
supostamente galeguizadora. "Os usos no ámbito
escolar difiren de xeito importante -dise no apartado
de conclusións do informe- dos que corr!3sponden á
língua habitual maioritária na Galiza, posto~ que neste
ámbito á.s condutas caracterízanse por unha
considerabel castelanización: os monolíngües
habituais en galega tenden ao bilingüismo cando se
encentran no ámbito escolar, mentres que os bilingües
utilizan menos o galega do que o fan habitualmente".
Pero é dentro do próprio ámbito escolar onde se
reproducen os hábitos desiguais para o galega. "Cantó
máis informal é a situación comunicativa na escala ·
máis se utiliza o galego. O nivel de emprego desta
língua cos compañeiros é moi semellante, ainda que
algo inferior, aoque atopamos como língua habitual.
Cando o talante interactúa con estes -mesmos
interlocutores na clase, o uso do castelán é algo
maior, mentres que o nivel de uso cos _profesores
caracterízase por unha importante preséncia do
castelán, só superado polo da língua escrita".
Se a escola segue a ser un ámbito de castelanización,
tamén é perta que capacita máis que antes para ler en
galego. E notabel o feito de que senda a provínGia de
Ourense aquela onde máis galega se fala,- sexa tamén
·
o território "onde se acadan as porcentaxes máis
elevadas de leitura·en castelán", consecuéncia
inequívoca dunha secular alfabetizacion ·imposta: riesfa

última língua. Pero, non deixa de ser ilustrativo o dado
de que '.'os máis novas son os que teñen unha
·porcentaxe máis baixa de leitura exclusiva en castelán",
feíto que, indica o estudo, "poderia estar relacionado
coa recente incorporación do galega na escala". _
Parece, con todo, unha nota-positiva, ainda que
apenas cor.rectora, dentro dunha corrente
descendente no uso do galega. Asi, ao pasar a
analisar a língua habitual de escritura, afirmase que
"as cidades de Vigo, Pon.tevedra, Ferrol e A Cpruña
son as que cantan cun maior índice de escritura en
exclusiva en castelán: 8 de cada 10 entrevistados que
saben escrebir afirman facelo sempre nesa língua".
A incompeténcia da escala actual para rectificar a
marxinación histórica do galega neste ámbito ·é ainda
. máis patente neutro tipo de dados. Analisando a
língua de escritura das persoas que falan só o galega,
descúbrese que mesmo entre a idade de máis recente
escolarización (entre 16 e 25 anos no estudo, é dicer
os claramente afectados xa polos decretos de
normalización do ensino) máis do 23% escreben en
castelán. E, insistimos,. tomando só a parte que se .
expresa habitualmente en galega.
O mencionado informe, tocante aos usos lingüísticos,
compraba ainda a conciéncia que existe entre os
cidadáns a respeito da influéncia que tivo a escala
sobre o idioma que habitualmente,utiliza. Como é de
constatación empírica, a escota non sempre modifica
os usos a nível familiar, ainda que os condiciona
noutros campos, sobre todo os denominados de
prestíxio. Quérese dicer: móitos daqueles que
recebiron 'a escala en castelán, probabelmente
conservaron a língua galega cos seus país e amigos,
pero voltáronse castelán-falantes para expresarse con
descoñecidos, autoridades, xefes ~ tamén para
escreber e educar aos seus tillos. E dicer que a
escala, pode non modificar totalmente e de golpe o •
hábito de usar a língua dun país, pero si induce ao se4
replegue, introdúcea nunha condición de língua· B e

asenta un estádio intermédio de bilingüismo desigual,
prévio a süa defunción en todos os terreas. Calquer
leitor ten probabelmente escoitado algunha vez, a un
pai ou a unha nai galego-falantes, exclamacións
dirixidas a un fillo do tipo: "Non quera ouvirte falar
galega ou senón para que gastamos os cartos en
mandarte a estudar?". O ensino, poderiase dicer, non
abriga, pero sinala o lugar onde se encentra o
progreso.
Este contexto sociolingüístico non adoita, con todo, a
facerse explícito en boca dos próprios cidadáns que
soen dar como "situacións de feito" circunstáncias
claramente arbitrárias, condicionadas polo poder
político e que, en todo caso, poideron terse producido
de outra maneira. Interesa, neste sentido, destacar un
dato. Dos entrevistados entre 16 e 25 anos, o 20,2%
recoñece que a língua académica influiu ·na s_
ua e
destes o 82% considera que '.'tal influéncia favoreceu.
que usase máis castelán". E só "un-18% ere que o
levou a utilizar máis galega". Entre os informantes de
máis de 25 anos "a conciéncia de que a escala foi un
elemento castelanizador está sensibelmente máis
extendida, acadando o 94, 1% de persoas". Note o
leitor que ainda que se produce unha mellara sensibel,
deducibel da introdución do galega no ensino nos
últimos quince anos, esta é tan reducida que se pode
afirmar, a teor destes dados, e con escaso marxe de
dúbida, que a escala, tal e como está, segue a ser un
factor de castelanización.
E, sen embargo, como institución pública e
organizada, debería comprometerse na realización
dunha tarefa ben distinta. Se un instrumento coma
este, ao servício da autonomía, segue a xogar o papel
que aquí se descreb'e, isto significa, en termos
prácticos, que os decretos até agora aprobados polo
governo galega, asi como a vontade política da própria
Xunta son operantes, pero nun sentido moi diferente
ao que din facelo. +
,".
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novo decreto do
g·alego no ensino, que
tantas reaccións
suscita nos sectores
máis inmobilistas da
sociedade galega e
española, non marca
diferéncias reseñábeis
co anterior. Concreta
alg uns aspe~tos
indefinidos, que se
resumen en marcar
cales son as
asignaturas que hai
que impartir en língua
galega. As
porcentaxes de
galega obrigatório
quedan como estaban
e, segundo os estuos.
sobre a implantación
da língua nas aulas co
anterior decreto, nen
sequer garante que os
mínimos se cumpran.
No Ensino Meio os mínimos no uso do galego deixan moito que desexar e algunhas estimacións falan dun 70% de incamprimento.

O novo decreto da Xunta fai ouvidos xordos. ao estancamento da língua desde hai anos
.

Galego_no ensino:
nen aumenta, nen descende, nen se cumpre
l •

Alguns meios de comunicación
tentaron confundir á opinión pública talando dun aumento de
duas a tres matérias en galego.
O decreto non varia a cantidade; seguirán sendo dUé!S asignaturas máis a de galega. A
Educación Infantil e o primeiro ·
ciclo de Primária quedan sen
regular dende o momento en
que- se invita ao mestre a usar a
"língua materna" da maioria do
alumnado. No segundo e terceiro ciclo de Educación Primária,
deben impartirse duas áreas de
coñeceménto, unha delas, Médio Natural, Social e Cultural.
Na Educación Secundárla obrigatória, o decreto abriga a dar
en galega a área de Ciéncias Sociais e a de CiénCias de Natu reza. Tamén se estabelece
que, dentro das matérias optativas; se imparta én galego -as
Ciéncjas Medioambientais. No
Bacharelato, segue estabelecida a cantidade de duas matérias obrigatórias; unha, Filosofia e, a outra, ur:iha das específicas de cada especialidade. No
segundo curso, outro tanto, ainda que se cámbia a troncal de
Filosofía por História. En Formación Profesional, ·dfse que "o
alumnado recibirá ensino en
galego nas áreas de coñecemento teórico-práctico que faciliten a sua iñtegración laboral".

realizar programas que pouco · pa de normalización cun nível
tiñan que ver coa normalización • significativo de actividades".
foron as características xerais
Indo máis alá, o mesmo estudestes cinco anos de funci·onaCon tal panorama, non se endo, do ano 1994, amasaba a
mento. Os resultados, poi , hon
tende como se destacan con tal
implantación do galega nas auforon efectivos no ensino e foénfase e adverténcia de perigoron contados os centros nos
las de EXB e Preescolar. Nun
sidade os cámbio's que introdu64% dos grupos de titularidade
ce o decreto, chegando a afirque as equipas conseguiron
pública, impartiase en galego
mar que ....se arrincona o castetan sequerafacer cumprir o
menos da metade da xornada
llano nas aulas" (ABC. 15 de
marco legal de galeguización.
. escolar, nun 22%, a metade ou .
Setembro). A verdade é ben
distinta, como amasan as cifras
O último Informe sobre a situaa maior parte da xornada e un
14% estaba incluido no que se
de implantación do galego nas
ción e estado do sistema eduau las. O médio
cati.vo·do Consedenominaban "Cero horas de
llo Escolar de
galego':. No rural, había un 9%
establecido pola
Conselléria de
Galiza .. precisa a no que non se incluía absolutaEducación para
ras Cinco anos, alta porcentaxe mente nada de galega nas aulas, no médio urbano medraba
tacer cumpri·r o
as
Equi·pas-·d:e
de centros con
até o 29%. Tamén o rural era o
decreto e a orde
equipas formaque ·tiña maior cantidade de
que estabelecian
Normalización
das, ademais da
diferéncia· de imo marco legal
centros que impartían máis da
metade da xornada escolar en
para o uso do
non resültaron
plantación nos
galego no ensino
centros. de titulagalego, un ,40% fronte ao 3% ,
for á criaGi.ón no
efectivas"
riedade pública
deritro do médío urbano.
ano 1990 das
,•
e privada -en
Equipas de- NorLugo,.. un 89%
No caso dos centros privados,· malizacíón Lindos públicos e
uso do galego vai decrecendo. -só un 3% .dos de titularidaun 11% dos prigüística nos centros, que tiñan ..
vados; en Oud e privada impartía máis da
como función ·
rense, un 85%
metade da xornada escolar en
principal o dese-fronte a un 15%;
galega e, en troques, medraba
ño de planos de norm~lización
en Pontevedra, un 75 7% e un
até o 33%, a cantidade de cene, segundo a orde da cr.iación
24'3%, e na Coruña, un 79' 4%
tros que non tiña preséncia do
ian contar coa .supervisión da
fronte a un 20'5%- pero tamén
galego nas aulas. Cal era o reInspección de Educación. A pe- . fai ver o espellismo dos númesultado global do estudio do
sares de que foi maioritária a
ros ao constatar que "unha esConsello Escolar? Só un 20%
constitución das equipas nos
timación realista situaria na
do alumnado de EXB .e Preescentros, a sua escasa aétividametade dos constituidos a procolar recebe máis da metade
de -e- mesmo· o ~se 9-Plicaren en · · ~ pór'ci'óñ dos cen1ros coh équYleda ·xol'nada ·e scolar ·én· ga_

1992-199.S, este1ncamentodo galego nas aulas
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go, un 62% menos e un 18%,
nada.
No Ensino Médio xa non hai
quen meta mán porque os própios inspectores recoñecen que
cada centro e cada profesor fai
o que mellar lle parece en canto o uso do galega. O citado
estudo, de 1994, reseñaba que
só un 9'5% dos alumnos de
BUP, COU e FP recibían a matéria principal en galego con·
textos en galego fronte a un
63%, que a recebian en castellano. Un 11 % recibían a clase
en galego pero sen nengun tipo
de texto e un 9'5%, co texto en
castellano.

Vixéncia das estatísticas
Quizáis o máis aclarador para
entender o ·estancamento do
uso. do galego nas aulas é
comparar este estudo con outro
elaborado dous anos antes. A .
División de Estudos sobre o Bilingúismo do ICE desenvolveu
sete ' anos despois da Lei de
Normalización Lingüística, en
1992, unha investigación sobre
o número de horas en galego
que se impartian nos centros.
O ·estudo, que abranguia. Preescol~.r e Primeiro Ciclo, foi moi
pouco alentador respeito ao
grao de cumprimento da nor.,

.

(C;,ntinua -n~ pÓxina segui~te)

r1

(Ven da páxina antérior)

mativa vixente e destacaba que
o 61 % dos escolares estaban a
receber menos de catre horas
de clase en galega á semana.
Un ponto menos que o resultado do estudo do Consello Escolar, dous anos máis tarde.
O estudo sinalaba que en nengun caso se chega "á situació_n
esperábel de posta en práctica
do modelo ideal ou estándar legal proposto dende a Administración autonómica no ano 83",
ademáis de destacar que en
nengun ciclo · do ensino a práctica escolar "poida ser calificada de normalizadora".

aos seus direitos individuais _ cando o próprio Governo di
do mesmo xeito que non podeque só é unha tendéncia. As
rian chegar tarde ao centro de
propostas que nós apresentaensino. Cómpre unha atitude .mos no Parlamento de cara á
d~ responsabilidade para res-·
normalización lingüística como
petar os direitos
a reciclaxe dos
. dos alumnos de
ensinantes, non
só no coñece· receber clases
. en galega". A
Mesa
mento da língua
Mesa quere fa- senón tamén na
cer un seguicomprométese a p'reparación pamento do cumra dar as suas
d ar d at os d o
disciplinas en
primento do no. vo d.ecreto e se
galega, foron
cumprimento
á
vai comprometer
rexeitadas pora dar datos á
que non hai
inspección"
inspecci~n.
compromiso real en matéria de
Tamén o depu. normalización".
Asimesmo, sitado do BNG e.
lingüista, Frnnna.la que dende
as carreiras unicisco Rodríguez,
versitárias e as
sinala que non
.
próprias oposicións do profehai interese no cumprimento
sorado , non se prepara ao doda normativa. "O novo decreto
cente pars o proceso de noré cativo e pacato, non está
disposto para ser cumprido
malizaci.ón lingüística.•

gua veicular de ensino, e insta
á Conselléria de Educación a
que se faga un renovado esfor- ~
za por conseguir no ensino un
uso plenamente normalizado
do galega".

'A

Énfase ·na aplicación
A falla de datos sobre a situación dase, a pesares do ampfo
organigrama desel')volvido pola
Administración ao servizo da
Dirección Xeral dé Política Lingüística no ensino, que inclue,
entre outras figuras, inspectores de Língua Galega, asesores técnicb-pedagóxicos e coordinadores docentes de galega . Neste sentido , Xosé Manuel Sarille, da Mesa pala Normalización Lingüística, entende
que a falta de cumprimento da
anterior orde veu provocada
por unha deixadez administrativa xa que "do mesmo xeito que
un mestre ten un horário que
debe cumprir, tamén se ten
que entender a abriga de dar
clases en galega, se está regulado nese sentido. Non se dese n vo lveu no eilsino o labor
que lle correspondía aos inspectores e a posta en práctica
do decreto foi nula, nomeadamente no ensino secundário.
Fai falla unha maior decisión
ao respeito e a incentivación e
desenvolvemento da orde dentro dun plano de normalización".

Retomando á tarefa das equipas normalizadoras, o Informe
sobre a situación e estado do
sistema educativo sinala que o
seu car ácter normalizador é
"máis ben marxinal e distante
das funcións que se deducen
das claves que dá o próprio ordenamento normativo". Os mecan ismos ideados para a normalización do centro non deron
así resultados nen á hora de facer cumprir a orde anterior para
o galega no ensino nin á hora
de promover unha efectiva normalización dos centros , unha
vez que entre o listado das
suas actividades destacaron a
organización de festas tradicionais , elaboración de vídeos, representacións teatrai s , prensa e
rádio , escolares ,
exposición s .. . e
63o/o
todo un senfin de
dos alumnos
actos de dinamización do ensino
de Ensino Médio
que non foron os
indicados para
receben a
acadar o fin para
o que foran creamatéria principal
das as equ ipas.

A educación infantil non ten regulamentación de nengun tipo para o uso do galego.

Sobre o estado
dos centros, Sartlte tamenta que
unha boa parte
dos orzamentos
de normalización.
lingüística da
Conselléria de
Educación fosen
parar a outros
en castelán"
apartados que
. nada tiñan que
Fa Ita de dados
ver con este labor -recorda así
Sobre o anter ior
a forte partida
decreto, a Adm ipresupostá r ia •
nistración galega
destinada
ao
non ofereceu daCentro Ramón
to s do grao d e
Piñeiro- e ,tacumprimento nos
mén , que · as
centros. No inforequ ipas de normalización se
me corr espond ente ao cu rso
centrasen en "actividades cultuacad é mico 9 2- 93, elabor ado
rais e non no desenvolvemento
por un amplo gq..1po de especiadun plano para a normalización
listas no Instituto de Ciéncias
no ensino".
da Educaci ón da Universidade
de Santiago, baixo a dirección
Segundo Sarilla , estamos ante
do profesor Antón Costa , os
a conxunción "dunha dimenautores sinalan que "o Consello
sión privada pero tamén colecEscolar da Galiza lamenta non
tiva que se dá a través de leis,
dispoñer de datos actualizados
decretos e normas . Os ensie plenamente fiábeis da situanantes non se poden acollar
ción real do galega como lín-

'O
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O Consello ·da Cultura considera
)

~insuficiente''

1

o decreto despois de dez-anos de normalización

1

1..

)

\

)

)

.

bia esperar un novo impulso".
O Consello da Cultura calificou
o novo decreto como "insuficiente", dentro do papel do enO papel do profesorado. no desino na recuperación da líhsenvolvemento do .proce·so de
gua. "A doce anos da promulnormalización lingüística tamén
gación da Lei· de Normalizaé analizado polo Consello. "Cación Lingüística,- a outros tanbia esperar [un maior impulso],
porque a· peculiaridad e.do caso
tos de preséncia ofiCial do galego no ensin·o, a dez anos da
galega (tan distinto do basca e
existéncia dunha Radio e Telecatalán) permíte11os contar cun
visión pública en galega, esta
profesorado maioritariamente
Ponéncia entande que a socie- · nativo e, en calquer caso, recidade galega · xa . non ve a línclado en cursos de formación
gua cos mesmos olios con que . para ·ensinar en galega. Entre
a via hai doce anos. Xa non
os profesores ncrn -hai quen
existen os mesmos prexuizos,
non tivese ocasión de facer
ainda que .non cambiasen plecursos de galega a moi pouca
namente os vellos hábitos. Cadistáncia do seu domicílio e, de

marcha novas activfdades que
transformen a inércia en actividade, a indiferéncia en entusiasmo, a fria competéncia en caluroO Consello da 'Ninguén ,
so
estímulo" ..
Cultura avisa das
se cuestiona as.
Ademais de reeivas que no.n se 1
1
señar que o galedeberían dar de
ga non aumenta
aqui en diante 1 . clases de inglés
na escala co nocomo a falta de
na .garderia"
vo decreto, o
.asesoramento
Consello lembra
nos cursos ao
que este só en¡::rofesorado, que
trará en vigor nos
se reducen ao
centros educatiestud9 da gravos incorporados
mátiCa. "Cómpre .
á LOXSE, 11 O de 380. +
buscar noves médios, poñer en
feito, case todos os profesores
acreditan o nível de aperfeizoamento en g_ple·
.
go".

!
!
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DIAS
• A esquerda do non
á Unión Europa
gaña en Suécia
Os Verdes e·o Partido da
Esquerda, formación
herdeira do Partido
· Comunista, conqueriron o
33% dos votos nas
eleicións nacionais ao
Parlamento europeu, q~e
se celebraron o Domingo ·
17. Estas formacións
opóñense á participación de
Suécia na Unión Europea.
Os socialdemócratas
. levaron un revés, co 28%
dos votos e baixando de
once a sete eurodeputados.
Os conservadores só
acadaron cinco.•

• Suculentos
salá.rio.s
aos eclis de Lalin
O alcalde tje Lalin, o popular
Xosé Crespo, non atende aos ·
requerimentos do seu partido de
irnpor unha política de restricción
nos salários dos concelleiros, el
mesmo recibirá catorce pagas
anuais de 425.237 pesetas. O
tenente de alcalde e ci:mcelleiro
de urbanismo, obras e servizos,
Camilo González Bodaño,
cobrará catorce pagas de
234. 792 pesetas. Para o
delegado de rural, António
Rodríguez Rodríguez, hai un
salário de 186.000 pesetas, con
catorce pagas. A mesma
cantidade será para Uxio
Enríquez Batán, delegado de
deportes, ex xogador do Teucc.o e
fichado pola equipa local de
balohrnán por 200.000 pesetas.
Neste caso o concelleiro pode
compatibilizar a dedicación
exclusiva porque a sua ficha
deportiva é en conceito de
afeizoado. As delegadas de
servizos sociais e rneio ambiente
e sanidade, Luz Villar e Luz
Prieto respeitivarnente, recibirán
catorce asisténcias rnensuais de
6.000 pesetas, o que fai un total ·
de 84.000 pesetas. As
indernizacións por asisténcia
sérvenlle aos concelleiros do PP
en Lalin para completar un soldo
sen ter dedicación exclusiva.
Tarnén hai outras rernuneracións:
todos os concelleiros cobrarán
duas asisténcias rnensuais de
6.000 pesetas, máis outras 6.000
pesetas por cada comisión
informativa. As comisións de
goveno sernanais pagaranse con
7.000 pesetas.•

• Gonz:ález: reitera
que as eleicións
serán Marzo

presidente do Frente Amplo do
Uruguai; unha forza que está a
pasar momentos de dificuldades
internas por mor de diferéncias
programáticas. Dase a
circunstáncia de que o Frente
Amplo ven de obfer un grande
apoio eleitoral nunhas eleicións
nacionais ás que concorreu aliado
con Encuentro Progresista.•

11 En Gondomar,
todos contra a
autoestrada
PP, PSOE, BNG e os
independentes, grupos con
representación no concello de
Gondoniar, puxéronse de acorde

para aprobar unha moción en
contra do proxecto da autoestrada Puxeiros-Val Miñor. A
pinga que rebordou o vaso foi a
decisión da Consellaria-de
Política Territorial de comezar a
enviar as notificacións de
expropiacións no mes de Agosto,
aproveitando o parón estival das
institucións. A moción sinala que
se apoiarán as mobilizacións de
protesta por considerar que o
trazado vai en prexuizo da
comarca e instan aos restantes
concellos do Miñor a secundar a
iniciativa. Porén, os grupos da
oposición lembraron ao alcalde, o
popular Ramón Sestelo, a
influéncia que pode ter dentro das
decisión da CPTOPV e que debe
ser el a persoa encargada de
negociar coa mesma.•

O presi<;iente do G9verno
español anunciou o
Mércores 20 diante do
Congreso dos Deputados
"que non hai razón para
adiantar as eleicións a
antes do mes de Marzo".
González tildou de
caprichosas as pretensións
da oposición para adiantar
os comícios e asegurou
que o PP está "detrás das
escuras manobras para
desestabilizar".•
~

• A oposición gaña
as municipais
en Guiné, pero
teme o fraude
A oposición ao réxime de
T eodoro Obiang na Guiné,
organizada arredor do
Partido do Progreso de
Severo Moto, e que se
apresentou coma Plataforma
de Oposición Conxunta,
autoproclamouse vencedora
nos comícios municipais do
Domingo 17, ainda que teme
que o Govemo bote man do
fraude para dar a volta aos
resultados, por esta razón.a
POC anunciou que
· presentará recurso.•

•Fracaso
na política
de austeridade
na Xunta
A reforma da_Adrninistración
galega con anúnCios de
austeridade e redución de altos
cargos resultou un fracaso,
segundo denunciou a CIG. A
central asegura que a Xunta ten
un lista de Relacións de Postas
de Traballo que quer impar e
que trai consigo o aumento nos
postos de libre designación, a
redución de pastos de
funcionários e laborais, en
benefício das empresas
privadas e asisténcias técnicas
e a redución do persoal laboral
nos servizos sociais como as
residéncias da terceira idade ou
as garderias. •

• Tensións
no Frente Amplio
do Uruguai
"Así non podernos seguir,
recuarnos na iniciativa e
chegarnos tarde ás décisións,
votamos divididos, perdemos
presenza e contundéncia", son
· pql~Qrf:s .,qg~~\·~ereg,r;ii . ·:~:;.:' ....

• O alcalde de Carballo
·.secuestra o Plano de
Ordenación Urbana
O alcalde de Carballo, o popular Manuel
Varela, ocultou á oposición e ao público
que tiña ·d a sua man a redación provisória
do Plano Xeral de Ordenación Urbana da
vila. A intervención dun concelleiro do
BNG, que alertou sobre a posíbel presenza do PXOU nunha dependéncia do concello pechada baixo chave, procovou que
o alcalde tivese que revelar a existéncia
do Plano, cuxa posesión negara previamente. O temor da opo~ición municipal é
que se aproveite a información privilexiada para facer movimentos especulativos con terreos afectados polo Plano.•

• Reo por agredir
a un policia sai
cos ollos morados
da comisaria
Segundo a versión policial, Roberto Queipo Fernández, o 19 de Decembro de 1991
personouse na Comisaria de Policia de
Compostela para denunciar a substración
dunha cazadora, pero en lugar de facer
iso, agredeu a un policía. Queipo saiu da
Comisaria cos olios amoratados, sempre
segundo a versión policial, porque "na cela
deuse cabezazos contra das paredes". A
versión do encausado é ben distinta, e sinala que os policías tirarono ao chan e
un deles deulle vários golpes na tace.•

.• Oposición á fábrica
de explosivos
en Toques
A emisión dun informe favorábel á instalación dunha fábrica de explosivos por
parte do grupo de governo no município
de Toques puxo aos viciños en pé nesta
semana. O informe foi aprobado cos votos do Partido Popular, á cabeza do que
está o alcalde Xesus Ares. A oposición,
que pertence ao PSOE , apoia aos viciños que consideran que a fábrica conleva máis prexuízos que benefícios. Unión
Española de Explosivos é a empresa que
ten interese en instalar a fábrica de nagolita, un explosivo con detonador, que se
convertiria na única das suas características na Galiza. A decisión está agora na
comisión provincial de Meio Ambiente e
Património pero os viciños afirman que o
alcalde ñon pode eximitse das suas responsabilidades ao ter enviado o informe
favorábel. O Martes 19, máis de cen persoas reuní ron se frente ao concello como
medida de protesta e comezaron unha
recollida de sinaturas para evitar que a
fábrica chegue a ubicarse en Parad~la. •

• Todo son trabas
para as axudas ·da
UE aos mariñeiros
A. IGLESIAS

• Rei~ran a implicación ·
de Vazquez no aparcadoiro de Mato Grande
O BNG da Coruña considera ·que, mália o traslado das investigacións sobre a construción ilegal
dun aparcadoiro no Polígono de Mato Grande do Tribunal Supremo ao Xulgado da Coruña, a instrucción continua. O grupo nacionalista denunciou a construcción ilegal da obra, na que poderian
estar implicadas o alcalde da Coruña e algun familiar, ao pertencer $empresa adxudicatária da
mesma. A pesares de. que o auto do Supremo sinala que non hai indícios dunha actuación coñecida por Francisco Vazquez, o Bloque lembra que ao longo do proceso que terá que levar a cabo
o Xulgado da Coruña, pódense derivar responsabilidades cara ao alcalde e considera que "o Governo municipal ·debe esclarecer urxentemente as responsabilidades dun feito tan grave. De non
.facelo asi, está manifestando unha neglixéncia que deixa á cidadania coruñesa na máis absoluta
perplexidade e propícia a máis feroz pilleria urbanística, da que únicamente sairia beneficiada unha empresa que documentalmente, está probado, tiña relación ca entorno do alcalde no momento
da denuncia". Asímesmo, o grupo municipal do BNG lembra que todo o Paseo das Pontes foi ur. . banJ~ado irregularmente. p~ro .:·9.,~1~~19~ . E},,0 governo .m.u.nicipal sin:ipl~?~,en~~· ~on o., ~~~ia~·; ..~

A Comisión Europea di que non s9be como vai dar as axudas económicas aos
pescadores parados polo fracaso das negociaci óns con Marrocos. A comisión
que se encarga de avaliar as perdas e.
prexuízos dos traballadores alega várias
causas para o retraso do que Enma Bon i no consideraba inminente. Afirmase
que antes da reunión, a finais de Oµtubro, do Consello de Ministros de Pesca,
non se podarán aprobar as axudas; alégase que existen trabas legais para que cada
mariñeiro perciba a axuda e, por último, fálase dun gtóbal de 5.600 millóns de pesetas, que poderian reducirse de asinarse o
acorde entre Marrocos e a UE. As. axudas terian que abranguer o periodo que
vai entre Maio, cando comezou o amarre
forzoso, .e. Decer:nlor.o .,do presente ano.•
1
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ALlZA ·.E M NDO
MOBIUZACIÓNS LABORAIS

O plano d.a Administración impede aos estaleiros competir

O antigo INI quer despedir
a 1. 100 traballadores·en Astano e Barreras
•H.V.

Os sindicatos non están
dispostos a permitir que o
antigo INI elimine 950
postas de traballo en
Astano, reducindo á metade
o seu cadro de persoal, e
outros 180 en Barreras.
Con esta rebaixa, os
estaleiros galegas perderían
toda a capacidade de
traballo. No estado, a rotura
das negociacións fixo que o
Governo retome o plano de
despedir a 5.200
traballadores do naval. A
alternativa sindical na
Galiza pasa palas
prexubilacións voluntárias
majs a renovación dos
planteis.
Os sindicatos tampouco queren 9
peche do estaleiro de Sevilla nen
unha redución dos cadros de persoal que non vaia parella cun
anovamento dos planteis . A

A rotura tamén significou a apresentación, por parte da Admnistración, dos 5.200 expedientes
de regulación de emprego do
Plano inicialmente previsto.
Nos últimos días as conversas
entre a Administración e os sindicatos ccoo, UGT, CIG, ELA e CAT
(Colectivo Autónomo de Traballadores) sufriran unha paralisación
e as posturas diverxentes non se
aproximaron en absoluto. As mobilizacións forzaron unha reunión
para o Mércores 20, na que sindicatos e AIE tratan de elaborar un
calendário de negociacións.

Traballadores de Barreras cortan o tránsito_nunha rua de Vigo o pasado dia 19.

cuestión é non perder capacidade produtiva no conxunto do Estado nun momento de expansión
do mercado mundial de barcos. A
Administración, que rebaixara lenemente as suas pretensións reconversoras -inicialmente incluían tamén o peche de Cádiz-,
non variou a sua postura nas últi-

mas rondas negociadoras ·e provocou a rotura das negociacións.
A rotura da negociación o pqsado
Xoves 14 de Setembro entre a
Axéncia Industrial Estatal (antes
1N1} e os sindicatos representativos
no naval, provocou unha contundente resposta dos traballadores,

A. IGLESIAS

que acordaron realizar paros de
catre horas os Martes e Xoves. A
nova situación trouxo consigo mobilizacións tumultuosas en Andalucia, onde a incidéncia do Plano de
Reconversión significaría o peche
do estaleiro de Sevilla e a conversión de Cádiz nun centro auxiliar
do de Puerto Real.

"En Madrid din -que xa non hai
tempo , pero andaban ca mesmo .canto ao princípio -dicia
un dos representantes da CIG
nas conver~as coa AIE-, aseguran que a fin de ano os planos teñen que estar en Bruxelas porque a UE quer auditar o
plano empresa por empresa.
Ten que buscarse unha solución, porque se van a Bruxelas
con este plano, irnos loitar moi
duramene, estamos a xogarnos
o desmantelamento do sector
no Estado, porque coas pretensióhs da Administración, os estaleiros non poden competir".+

QUE FACIAN EN CADIZ _OS MARIÑEIROS DO MORRAZO?
M.
Alguén recoñeceu a membros da CIG entre os causantes dos incidentes que asolaron Cadiz e Sevilla? Con que hipótese traballa o fiscal xeral andaluz á vista dos trinta e catro incéndios, alguns deles de edifícios, provocados na cidade? Que teñen,
en fin , os traballadores galegas para que
eles, con moito menos motivo, sexan alcumados de terroristas, en canto aos andaluces se lles responde cun desbloqueo das
negociacións entre governo e sindicatos?
Cadiz é a província con máis paro de España. Izquierda Unida, partido que por boca do seu lider ven de chamar á mobilización xeralizada, canta cunha forte implantación er:i Andalucia. Mais non parece que
iso esteña a provocar alarma na clase política. O fiscal non verte sobre os traballadores rocambolescas é}cusacións, o presidente da Junta de Andalucia, non só non
descalifica aos traballadores na prensa,
senón que pide ao governo central que retire o plano de reconversión dos asteleiros,
mália pertencer ao seu mesmo partido.
En Galiza, en cámbio, os .articulistas de
prensa espeéulan con supostas conspiracións violentas. Presidente e Conselleiros
Empresa Xornallstlca Editora: Promoclóns Culturals Galegas S.A.
Consello de Admlnlslraclón.
Presidente: Cesáreo Sánchez l~lesias . Vicepresidente : Xaquin

e~~~~~~~~~~~~~ºc~~~:H6~~:an~~~~r~r~~~~~ ~~Jle8rte Ansede,
Xosé M º Dobarro e Manuel Veiga. Secretárlo: Xan Piñeiro.

VEIGA

acusan a forzas parlamentárias de delitos, en todo caso nímios, coa máis absoluta caréncia de probas. Paradoxicamente, os méios de comunicación que máis
impropérios lanzan
contra os traballado- - - - - - - res son os máis vinculados ao governo autónomo que non ten
responsabilidade directa nas decisións
políticas en cuestión .
E, como guinda, resulta que os que máis
afinan as descalificacións -"batasuneros",
chámanlle aos mariñeiros do Morrazo._
son os sindicatos UGT
·
e CCOO que en Andalucia, Xixón e Sest ao promoven actos
de protesta próprios
da lntifada palestina.

máis vinculado que hoxe aos labores instisectores económicos afectados palas
directivas mal ou nunca negociadas da
tucionais. A CIG, tan acusada desde alguns méios, centra desde hai meses o seu
UE. El mesmo está a ensaiar con éxito,
ainda que non sen limitacións, unha via
traballo nas eleicións sindicais, a maiores
política plural, centrada na defensa do
de que se vexa obrttecido produtivo do país. Certo qu,e os
- - - - - gada a responder aos
seus méios son ainda cativos, pero iso
problemas laborais
..:'1áis urxentes.
· non impediu que obtivese recentemente
dous n·otórios éxitos, fisicamente reflexados na mobilización en defensa da
Os eixos da dinámica
pesca celebrada en Santiago. En prisocial parecen asi opemeiro lugar, conseguiu que Fraga non
rar de distinta maneira
se poidese erixir ante opinión pública
eñ Galiza que en Ancomo apócrifo abandeirado dos interedalucia ou neutros Juses de Galiza. Segundo, é capaz de
gares. Que é o que está a·dar lugar a estas
contaxiar, a pouco que o seu discurso
chegue nítido á povoación, a sectores
radicais diferéncias?
da base do próprio Partido Popular. Dirixentes deste -partido observaron in situ
motivo non parece
- ,,,.
~
ser outro que o do nacomo mariscadoras e amas de casa,
·cionalismo. L:Jn pro-mobilizadas por asociacións afins, penduraban dos seus vestidos pegatinas
a_.~
xecto non aillado, disnacionalistas e asumian sen pestanexar
posto a pactos concreconsignas de igual signo.
tas con outras forzas e
lonxe da situación de
O nacionalismo é unha pantasma que perencapsulamento que
corre .o país. Ou cando menos iso é o -que
vive o denominado abertzalismo basca.
teme Fraga cando toma a decisión de aiAo nacionalismo galega achéganse . llalo con todos os méios ao seu dispar.•

'Os que máis afinan: .
as deséalificacións
contra· os mariñeiros
do Morrazo son UGT
e CCOO que en
Cadiz, Xixón e Sestao,
en cámbio,
o
p rec o n1z an pouc.o
menos que a im1_'f:. d_a _n.

Galiza, mergullada
nunha forte e progresiva crise, non está a
vivir sen embargo nengunha insurreción visíbel. O nacionalismo político nunca estivo
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RECOMPOSICIÓN POLÍTICA

Alineado cos teses renovadoras qentro de IU, defende a desaparición do partido

Guerreiró anúncia 'que non se apresentará
á ·r eeleición·conio secretário Xeral do PCG ·
considera normal entre os milique tampouco se pode considerar
a sua decisión como "un desmartantes non adscritos á corrente
renovadora de IU, as suas palaque do PCE". Sectores do PCG,
Anxo Guerreiro non se
bras de total supeditación do
moi minoritários en EU-EG, consiapresentará á reeleción
PCG a EU, ·causaron de novo
deran que este anúncio forma
como Secretário Xeral do
parte da "campaña de imaxe a
un crecente malestar. Un vena
que nos ten tan afeites Geluco
militante comunista manifestaba
Partido Comun.ista de.
' que "na práctica Guerreiro non é . nos últimos anos e que nunca
Galiza no seu próximo
dan resultado, pois non só se emque xa norr sexa o Secretário
Xeneral do PC na Galiza, senón
peñou en desfacer o partido, secongreso a celebrar o ··
nón que, cada vez ternos, menos
que nen sequer é militante de
próximo 14 de Outubro. A
base. Desde hai tempo teimou
espácio político e as espectativas
decisión foi considerada
en desfacer o partido. Asi o magalegas non se corresponden coas do resto de España. Geluco
nifestou en várias reunións tanto
lóxica por militantes .
non deberia só abandonar o PCE,
dos organismos galegos como
galegas asi como por un
senón tamén o de coordenador
do Comité Central do PCE. Esta
de Esquerda Unida pois estanos
postura de disolución de facto
portavoz do PCE, por
levouno a pedirnos aos militanlevando ao desastre".
considerar que "na prática
tes que non pagásemos as cuoxa estaba fóra do partido".
Segundo estas mesmas fontes ,
tas ao partido, ao que nos negahoxe EU só sobrevive grácias a
mos un grupo de militantes".
Comisións Obreiras, funcionando
O até de agora responsábel do
na práctica como "correa de trasPCG e membro do Comité Cen-. Un voceiro do PCE en Madrid
misión do sindicato. Unha proba
tamén. considerou léxica a decitral do PCE, cárrego· que tamén
é que cando entran os de Esabandonará, considera, despois
sión de Guerreiro pois "desde
querda Galega o primeiro que fan
hai tempo non defende as teses
de ocupar o cárrego desde hai 9
é ocupar cárregos dentro do sindo partido, alineándose claraanos, incompatíbel conducir EUmente con aqueles que, dentro
dicato". Nestes sectores dáse. por
UG e ser secretário xeral do
feíto o aliñamento total das teses
de IU, demandan a sua disoluPCG, pois vai dirixir todos os
de Guerreiro coas de António Guseus esforzos a "reforzar a credición". Perguntado se seguia a
pagar a cuota ou xa estaba datierrez ante o próximo congreso,
bilidade" da formación da que é
tanto a respeito da estratéxia sindo de baixa afirmou que non pocoordenador xeral. Guerreiro afirdia precisar este extremo, pero
dical, como do modelo organizatima que pretende "evitar calquer
vo e sobre os métodos de direcque habia xente dentro da chaimplicación do PCG na realidade
ción . Desde o PCE propugnan
de EU-EG". Guerreiro precisou
mada corrente renovadora que
unha maior democrácia e menos
"son claramente morosos".
que o PCG, no que seguirá coautoritarismo na dirección, asi como militante de base, "non é nen
mo que IU poda desenvolver a
será un grupo ou unha corrente
Percurando
sua política dentro do sindicato.
política organizada dentro de EU,
Agustin Moreno, o candidato do
senón un colectivo oe aportación
unha nova imaxe
PCE disputarslle a Secretaria Xede valores políticos e teóricos,
ral a Gutiérrez, que ten que pedir
dentro das ideas xenerais que lle
Anxo Guerreiro esfórzase en deunha prórroga do mandato para
corresponden a EU-EG", asegumostrar que o PCG non peso espoder resultar reelexido. Desde o
rando que as decisión de EU-EG
pecífico dentro de EU-EG, afirson vinculantes para o Partido
PCE denúnciase que o que se
mando que esta formación non é
pretende desde a actual dirección
Comunista de Galícia.
debedora do PCE, "senón que rede CCOO é limitar a democrácia
presenta a unha base social máis
Se a decisión de Guerreiro se
dos militantes e a pluralidade. +
diversificada", ainda que sinalou
•A.E.
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OEMOCRÁCIA ELIBERDADE

Garcia Leira seria o responsábel
do carrexo de votos na Ter-ra Cha

1

·O Vicepresidente do Parlamento
acusado de delito eleitoral
•B. LAXE

O Tribunal Superior de Xustiza
está a estudar a actuación de
García Leira, Vicepresidente do
Parlamento Galega, por un presunto delito eleitoral perpetrado
nos últimos comícios . O xulgado
de Vilalba remitiulle as delixén cias ao alto tribunal por ser o
implicado afora.
As delixéncias abertas en Vilalba son consecuéncia ·das denúncias apresentadas por interventores do BNG e do PSOE
nos últimos cog¡ícios. Segundo
a denúncia apresentada no seu
dia, o PP alugou autobuses para carrexar na xente , repartindo
papeletas eleitqrais o mesmo
dia dos comícios. Ese mesmo
dia xa actuou a Guardia Civil
quen interrogou a várias persoas. Segundo pudo saber A Nosa Terra , un dos conductores
dos autobuses declararía que o
responsabel da contratación seria o deputado García Leira. Estas denúncias irian en relación
ao . acarrexo dos votos tantas
veces denunciados polos nacio-

ABONO ANUAL UNIVERSITARIO
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés
Viaxe de Ida e Voila Semanal
50% de descanto aproximado
Curso Escolar

BONO 10
Só Trens Rexional e Rexional Exprés
1Oviaxes Ida ou Voila
Calquera data
30% descanto aproximado
Validez 3 meses

IDA EVOLTA
Todos--os Trens Rexionais e Rexional Exprés
Válido 15 días naturais
10% de descanto

nalistas, que apresentaron unha
proposición para reformar a lei
eleitoral e impedir que as pap_eletas saian tora do coléxio eleitoral, atopando coa oposición
frontal do PP.
O feíto de que as dilixéncias
chegasen ao TSXG significa

que o xulgado df3 lnstrución atoparia indícios de delito.
No verán xa foi condenada a alcaldesa de_Lourenzá, Fe Rodríguez Rocha, por outro delito eleitoral, ainda que a inabilitación
non lle impide continuar_no seu
posta de rexedora municipal.+

O BNG pretende conectar
cos medianos empresários e .
cos intermediários financeiros
O BNG preparará na sua
próxima Asemblea
Nacional a estratéxia para
ampliar a sua base, tanto
nas próximas eleicións
como nos apoios á própria
frente. O BNG pretende
chega~ "directamente aos
interlocutores sociais,
tanto as suas bases
tradicionais, traballadores
e pequenos empresários,
como á mediana empresa
e aos intermediários
financieiros". Tamén
procurará unha "maior
parcipación política dos
afiliados" ..

1

ABONO MENSAL ESTUDANTE . CARNET XOVE
Trens Rexionais e Rexional Exprés
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés
Todas os días
Viaxes ilimitadas
20%de descanto
Calquera data
65% descanto aproximado

ESTRATÉXIAS POLÍTICAS
Celebrará asamblea en ·oecembro
e anuncia actuacións para ampliar a sua base social

• CARME VIDAL/ COMPOSTELA

VANTAXAS EN TREN ~
¡NON AS PERDAS! ~

do Estado e o recoñecimento do
seu caracter plurinacional ademais de defender as condicións
que permitan aceitar un proxecto
dunha Europa das nacións na
que Galiza cante por si própria.
O BNG apreséntase nesta
asemblea como alternativa de
governo com_o forza que ten
que estar represemada nos órganos estatais para, segundo o
membro do Consello Nacional
Francisco Rodriguez, "defender
o desenvolvimento do naso tecido produtivo e que Galiza deixe
de ser marxinalizada nos grandes temas que lle afectan e que
se están a dirimir na UE e nas
Cortes do Estado". Para o depu- ,
tado nacionalista a presenza
dun grupo parlamentar nacionalista galega en Madrid é fundamental á hora de defender os intereses da nación e asi sinala
temas como o do fletán nos que
a actuación dos deputados por
Gaiiza non tiveron unha actuación decidida á hora de apresentar iniciativas que fixeran
frente ao desmantelamento da
frota galega.
'

e

A Asamblea Nacional do BNG
que se celebrará os dias 16 e 17
de Decembro centrará o debate
político en .perfilar as suas liñas
de actuación de cara a obtenAcadar representación nas
ción de representación nas Cortes do Estado. A organización · Cortes do estado
frentista ten como obxectivo conO BNG ve con urxéncia a neceseguir grupo parlamentar nas
sidade de acadar a representaproximas eleicións xerais e levar
ción nos órganos do Estado esás Cortes o debate sobre o mopañol e neste sentido o deputadelo de financiamento das autodo Francisco- Ro_dríguez consinomias, a reforma das estruturas

dera que "estamos perdendo un
tempo precioso e nesta altura é
gravísimo que o nacionalismo
non estexa presente nas Cortes
Xerais, que se retrasase tanto a
tramitación do recoñecimento
dos nomes de Ourense e A Coruña para as províncias galegas
é sintomático do pquco que contou ate o momento Galiza na
política estatal" . Destaca tamén
o que suporia a presenza nacionalista en Madrid á hora de evitar o ocultamente do que ali
acontece e desenvolver unha
política cunha óptica galega.
En canto á f}Onéncia organizativa
que se levará á Asemblea os nacionalistas afondarán na sua estrutu ra frentista que seguen a
considerar a adecuada e definirán
os mecanismos a para arteljar a
sua política institucional tendo en
canta o forte incremento de cargos públicos acadado nas pasa~
das eleicions municipais. Alén disto, buscarase, en canto á organización, acadar unha maior participación política dos afiliados.
A respeio dun posíbel pacto entre os grupos parlamenares socialista e nacionalista, Rodríguez
sinala -que non hai aínda nada
formalizado pero que o BNG estaria disposto a unha unidade de
acción no traballo da oposición
_sempre que se respeitara a autonomia de cada formación política e o respeto mutuo.+

PREZOS

BONO
10

BONO
MENSAL

BONO
ANUAL

SANTIAGO-VIGO
SANTIAGO-PONTEVEDRA
-SANTIAGO-VILAGARCÍA
SANTIAGO-A CORUÑA
SANTIAGO-OURENSE
SANTIAGO-MONFORTE
SANTIAGO-O CARBALLIÑO
A CORUÑA-SANTIAGO
A CORUÑAVILAGARCÍA
A CORUÑA-PONTEVEDRA
A CORUÑA-VIGO
A CORUÑA-LUGO
A CORUÑA-FERROL
A CORUÑA-MONFORTE

5.050
3.375
2.200
3.375
6.000
8.950
4.625
3.375
5.550
7.150
8.050
5.550
3.375
8.950

14.600
9.400
6.300
9.400
17.200
23.700
13.200
9.400
15.900
19.800
21.400
15.900
. 9 .400
23.700

23.500
15.600
10.400
15.600
27.700
41.700
21.400
15.600
25.700
33 .300
37.500
25.700
15 .600
41.700

. HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA
VIGO
Rexional(lJ
Rexional
Rexional ExQrés(lJ
Rexional Rexional ExQrés
Rexional Exgrés
Rexional{l)
Rexional ExQrés(lJ
Rexional
Rexional ExQrés Rexional
Rexional
Rexional(3)
Rexional ExQrés
Rexional
Rexional

PONTEV.

6 30
7,45
8,25
9,45
11 ,45

7 02
8, 13
8,58
10, 13
12, 13

13,45
14,25
15,45
-. 16,25
17,25
18125
19,45 .
20125
21,35

14, 13
14,57
16, 13
16,59
17,58
l 8¡58
20, 13
20,59
22, 15

SANTIAGO A CORUÑA

6,20
8 31
9,20
10,24
11,20
13,20
14,30
15,20
16,26
17,20 .
18,25
19,20
20, 10
21,20
22,28
23,35

7,45
9 45
10,22
11,28
12,20
14,22
15)9
16,22
17,30
18,22
19,28
20,27
22,28
23,45

HORARIO LIÑA A CORUÑA-SANTIAGO-VIGO
Rexional(lj
Rexional(4J
Rexional ExQrés(l)
Rexional
Rexional ExQrés
Rexional ExQrés
Rexional(2)
Rexional Exgrés(l)
Rexional
Rexional ExQrés
Rexional ·
Rexional
Rexional ExQrés
Rexional
Rexiond

A CORUÑA SANTIAGO

PONTEV.

VIGO

6, 15
7,23 .
8,30
9,45
10,30
12,30
13,25
14,30
15,21 .
16,30
17,21
19,21
20,30
21,20
·23 30

7,25
8,51
9,38
10,51
11,38
13,38
14,35
15,58
16 35
17,38
18,35
20,35
21,38
22,38

8,00
9,39
10,07
11,30
12107
14,07
1511 o
16,07
17 1o
18,05
19, 1o
21, 1o
22,07
23, 12

6,00
7,30
8,30
. 9,30
11130
13130
14,05
15)0
16,05
18,05
19,30
20,05
22 00

( l) Non circula Sábados e Domingos.
(2) Circula os Venr_es durante o Curso Escolar.
(3) Circula os Domingos durante o Curso Escolar.
(4) Entre A Coruña e Santiago non circula Sábados e Domingos.
Cons~ta

en Información paradas intermedias e
circulacións en días festivos.

INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15 02 02

SANTIAGO: (981) 52 02 02
VIGO : (986) 43 11 14
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A Xunta cqñece pero non aplica q remédio

Unha praga de Gonipterus poderia -rematar cos eucaliptos
•H.V.

Oceania, está a atacar gravedos anteriores, de modo que
mente aos eucaliptos. Probabelnunca se interrompe a acción
mente a ~ua implantación na . do parásito nen hai oportunidaO perigo dunha praga dun
de de descanso para as árboGaliza produciuse através das
parásito que afecta ao
instalacións de Celulosas de
res afectadas.
eucalipto non está a ser
Pontevedra, de feito, os primei.ros lugares onde foi localizado, · En todo o país
combatido pela Xunta,
en 1991, están arredor da papecando existe un remedio
leira, nomeadamente no MorraO parásito foi descrito pola Eszo e nos montes de Cotobade.
tación Fitopatolóxica do Areeiro,
coñecido. As plantacións
· Hai un· remédio contra o devanque ten realizado prospecciórfs
de .eucaliptos, que
dito parásito, pero a Xunta non
en toda a Galiz¡:;¡. A estas altumedraron á lus dun Plano
ras o gohipterus está implantase interesa p9la posibilidade ~e
deter o seu avance.
do en amplas superfícies do paForestal que pretende
ís. "Só resta saber se está en
. unha alternativa industrial
O gonipterus implántaes nos
Lugo -explicou o director da
basada na pas~a de papel, piricotos dos ew;;aliptos e o seu Estación, Pedro Másilla-, pero
efeito é devastador. Contodo,
hai -.que supor que tamén esa
poderian estar en grave
son os exemplares de eucalipzona está afectada, xa que o
risco, ante a deixadez da
tos novos quen máis padecen
Ocidente de Astúrias é outra
os seus ataques. Ademais,
das zonas de iricidéncia". Na ria
Administración. ·
despois de actuar nos exemde Návia está enclavada outra
plares adultos, as larvas contipapeleira e a ela tamén está
Un parásito, coñecido co nome
nuan a actividade ·depredadora
asociado o gonipterus.
de Goriipterus e chegado de

En só catro anos, o parásito extendeuse a todo o país e, se- ·
gundo as estimacións da Estación Fitopatolóxica do Areeiro,
en dous ou ·tres anos poderia
chegar a ser unha pr_
a ga que
comprometa gravemente a explotación forestal do eucalipto
na Galiza. Os lumes do último
verán poderiari contribuir á expansión do parásito. Os novos
eucaliptos que van nacer veranse afectados de contado e as
suas defensas son menores.

mos a fabricalo e vendelo, o noso cliente é o Principado de Astúrias. A Xunta, inexplicabelmente non ten interese nengun
polo noso parásito, cando seria
fundamental deter agora a sua
expansión".

O caso do gonipterus é un
exemplo máis da política forestal do PP. A explotación forestal
do monte, consagrada nun Plano Forestal cuxo obxectivo é a
produción de madeira para pasta de papel, carece de ordea"Afortunadamente hai un remémento real. A prevención non
d i o contra o gonipterus, é o · existe e todos. os esforzos van
exemplo que desexaria todo
encamiñados na dirección de ir
minimizando os efeitos da falta
científico, porque se trata doutro
parásito que destrue o goníptede ordeamento. Os lumes son
rus, pero que non ten outros
outra pata desa política desarteefeitos -explica Pedro Mansillada. As partidas orzamentárias
lla, director da estación fitopatovan a labore de extinción e
lóxica do Areeiro-. Nós estanunca a prevención.•

Afectados bosques en Báltar,- na Límia e entre Bandee Entrimo

Várias obras públicas
destruen zonas de .interese ecolóxico en torno ·á Límici
Várias zonas das proximidades
· da Límia están a resultar afectadas por distintas obras públicas
que non tiveron en canta o impacto ecolóxico. En Saltar, as
pistas forestais para a concentración parcelária están a destrozar
bosco autóctono, na mesma límia as árbores do país foron
arrancadas tamén por mor da
concentración, e entre Bandee
Entrimo, unha estrada europea
·partiu pala metade un ha das mellares carballeiras da comarca.

segundo denunciou a asociación
epoloxista O Brote.

-con algunhas das mellares
árbores autóctonas do país-,
desapareceu . por mor do incumprimento da lei de concentración parcelária, x~ que non
se están a pagar as árbores
afectadas, o cal provoca que

Próxima a Saltar, na Límia, as
obras de concentración parcelária encheron de pistas a comarca e a sua riqueza ·forestal

os seus proprietários, antes de
ceder o terreo, corten as árbores nas suas propriedades que
van ser concentradas.

entre Bande e Entrimod está a
provocar un forte impacto. É unha estrada trans-fronteiriza que
pasa por Lobeira.

Tamén nas proximidades da límia, a construción dun novo viaJ

Nese caso, a intervención da
administración- europea, xunto
coa Deputación de Ourense, foi
determinante. Aproximadamente catrocentos millóns de pesetas chegaron procedentes dos
fundos comunitários para a
construción dun vial que non
aporta nada ás necesidades de
comunicación da bisbarra.

A realización de pistas forestais
de grande anchura en BoullosaGomariz, no concello .de Saltar,
está a afectar a zonas arboradas protexidas pola directivas
comunitárias. Os traballos corresponden á concentración parcelária que desenvolve a Xunta.

Pero o principal problema é o
impacto que provoca en zonas
de interese paisaxístico e ecolóxico. Unha carballeira que se
extende entre o lugar de Cadas
e o alto das Motas, é atravesada de ponta a ponta pola nova
estrada, e un rio foi entubado,
en lugar de construir unha ponte
para evitalo. Nengunha destas
duas intervencións serviu para
facer máis uniforme o trazado
da estrada, antes ben, tomar
partido por estas duas solucións
significou un aumento das trihcheiras e, sobretodo, das pendentes e rampas.•

Aesquerda, detalle
dos desmontes para
as pistas da
concentración
parcelária destruindo
zonas protexidas
pola directiva
Habitats. Na foto
pequena, vista
parcial das zonas
boscosas en Baltar

Aproximadamente uns 40 quilómetros de pistas forestais constituen o operativo en torno á concentración parcelária en Saltar. A
anchura dalgun dos tramos chega, contando c6 desmonte, a 40
metros e está a .destruir amplas
zonas que son hábitat natural de
numerosas espécies valiosas,.

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

9

empresário portugués Salvador Caetano
·quer facerse co control da Unicar
O empresário portugués Salvador Gaetano, que xa conta
cunha pequena participación
accionarial, na empresa Unicar
con sede en Vilagacia, está a
negociar aumentar esa sua
preséncia, baixo determinadas
condicións. O principal obstáculo constitueo o elevado pasivo da emp·resa, ainda que os
accionistas maioritários estarían dispostos a transacionar
por un prezo simbólico a sua
posición . se lles permiten o
control da UNVJ- .(Unión Carroceira de Veículos lndustriais),
empre?ª criada a partir da antiga .f abrica ' de Oure.nse ; :que
-
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coristitue o principal activo de
. Unicar.
Na negociación intervén tamén
Sodiga que xunto coa sociedade
portuguesa Norpedip, tenta
constituir sociedades de capitalrisco luso-galegas, para apoiar
proxectos en ambas e duas beiras do Miño.

As empresas eje Salvador CaA empresa principal de Salvaetano facturan da orden de
dor Gaetano en Portugal é a
74.000 millóns, en xeral ligafábrica de carrozarías para audos todos á indústria automotobus situada en Vila Nova de
triz, e entre .eles figura a imGaja, e un dos seus modelos, . portación e distribución dos
o Optimo, ten sido distinguido
fabricados automobilísticos
.ria:.lngtaterra como .autobus .do\ ,'. Toy.ota. ~
•.

'

1

ano. Ainda que baixaron as
suas exportacións á Alemaña
e ao Estado Español, novas
mercados en Israel, Honk
Kong e Irlanda permítenlle
manter unha produción de 300
unidades anuais. A entrada en
Unicar poderia permitirlle consolidar o mercado español.
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Conflito entre o governo e a oposición sobre a aprobación no Conseilo de. Administración

A progroínGción da TV e a Rádio galegas
pode acabar nos tribunais
• H.V.

A auséncia do membro do
Consello de Administración
da Compañia de Rádio e
Televisión da Galiza,
Alfredo Conde, nunha
reunión para aprobar a
programación provocou un
conflito entre a oposición e
o Governo sobre se esta
tora aceitada e trouxo
consigo a denúncia de
falta de pluralidade na
Rádio Galega. O PP non
asistiu a unha nova
reunión para aclarar a
situación, pendente dunha
convocatória o 21 de
Setembro. Os conselleiros
do PSOE e BNG estudan
presentar un recurso
contencioso.
O motivo polo que os representantes da oposición parlamentar
votaran en contra ·da aprobación
da programación da Rádio Galega é que "nas tertúlias radiofónicas da mañá sempre están os
mesmos xornalistas e non hai
pluralidade". Ao ser aprobada a
programación da pasada tempada, o director da Rádio, Xosé
Luis Blanco Campaña prometera
unha renovación total dos tertu1ianos e auténtica pluraíldade,
pero na nova programación o
que fixo foi conservar a dous deles e meter un terceiro rotatório.
Trece meses despois do relevo
na dirección da compañia -Fran-

cisco Campos · substituiu a
Francisco Rodil Lombardia-,
a programación tanto da rádio
como da televisión é esencialmente a mesma. Esta tamén é
unha queixa da oposición, que
agardaba que a chegada da
nova dirección supuxese unha .
renovación no meio e unha
verdadeira pluralidade.

tración. lravedra mesmo ref&riuse a Tareixa Navaza nestes
termos: "non está de presidenta nen pola sua estatura
nen por feminista".

catória para o Xoves día 21.

"lsto produciuse porque son moi
prepotentes", asegurou Tareixa
Navaza, referíndose a9 modo
co que a dirección deu por aproVotación
bada a programación. Na reunión do dia 13 faltaban duas
O conflito surxiu cando a votapersoas: un representante do
ción para aprobar a programaPP que aban.doou o Consello
. ción. Na primeira consulta, o
para asumir outro cargo público
último Martes de Xullo, a proe non foi substituido de momenCensura
to e Alfredo Conde, tamén do
posta da dirección non acadaPP, que duas horas antes da
A pretensión dos conselleiros
ra os votos dos dous tércios
designados polo PSOE e o
votación collia o avión para Ausdo Consello~ requeridos pota
trália, onde ia _promocionar un liBNG de incluir a outros xornaLeí de Criazón da Compañia.
1istas nas tertúlias foi califica,.
bro seu. De ter estado Alfredo
O 13 de Seternbro celebrouse
da de "tentativa de censura"
Conde·, a maioria cualificada esa segunda volta, para a qúe
por parte dun conselleiro do
taría garantida. "Ben podian terera precisa a maioria absoluPP, Xosé Luis lravedra Lestal.
ta. O resultado foi de seis vo- . me pedido que adiantara a data . .
"O que faltaba por ouvir -ditos a favor e cinco en contra,
de cefebración da reunión ou faainda que-o Consello ten trece
cer que Alfredo Conde retrasase
xo indignada a presidenta do
membros natos, doce desigConsello nestes momentos, e
un dia a sua marcha, pero non
nados potas forzas políticas
conselleira eleita polo Bloque,
quixeron e actuaron con prepoparlamentárias e máis o direcTareixa Navaza-, eles, que
téncia", engade Tereixa Navaza.
fan listas negras, que-despretor xeral. Neste ponto referido
á maioria que é precisa para
zan aos xornalistas do meio,
Tan pronto como. o secretário do
Consello certificou a validez do ·
contratando outros de fora,
aprobar a programación é oneles din que nós queremos
de reside a polémica. Segunácordo, a dirección puña en
A.1 . do Tareixa Navaza, que neste
marcha a programación de ,Oucensurar Nós non excluimos a M! Tareixa Navaza, presidenta do Consello.
ninguén, só queremos que haperiodo ocupa a dirección · tono-Inverno. Francisco Camxa outras posturas represende carácter rotatório-, "neste
pos non agardaba á resolución
tadas, queremos que se cumpra
caso requírese a maioria absoludo conflito para dar este paso,
lamentar interesándose pala pomália que o BNG e o PSOE pea leí de criazón da Compañia, sota dos membros do Consello, non
lémica e interrogando ao Goverdos presentes. Moitos dos con- · · diron un informe aos servizos ·
mos quen defendemos o respeito
no sobre estas cuestións: "como
s·elleiros ocuparon cargos de respota legalidade vixente". Precisaxurídicos do Parlamento e estué posíbel que a Rádio Galega e
ponsabilidade na administración
dan a apresentación dun recurmente esta lei exixe que a rádio e
a TVG fixesen publicidade e pue coñecen este aspecto da lei". A
xesen en marcha a nova prograa televisión públicas da Galiza
so contencioso administrativo
para ·acadar a suspensión caudirección fai reteréncia a unha
garantan a pluralidade. Para a, mación sen a debida aprobación
certifjcación do Secretário do
telar da acta, "ainda que sospeido Consello de Administración?"
oposición, cando eles--pedian da
Consello, Luis Guerra, validando
dirección medidas para garantir a
to que esta acta .non a van apreA maiores das posturas enfrentapluralidade, a posición da direco acorde en base á maioria absosentar", matiza Tareixa Navaza.
luta dos presentes. Contado,
ción tiña que ser aceitar unha nedas que hai, Tareixa Navaza e o
ademais dunha nota de prensa
Con respeito á atitude do secregociación, deste xeito nos meios
BNG estudan recorrer á vía xudici al contra o conselleiro ' Xosé · dunhas poucas liñas, a directário da Compañia, validando a
públicos estarían presentes abapostura do PP, Tareixa Navaza
Luis lravedra. Este último, adeción da Compañia non quixo fanos da sociedade que non reprecer máis maniféstacións públidixo que "non mantén a indemais de afirmar que a pretensión
senta o PP.
pendéncia que debera porque
cas. O pleno convocado para o
da oposición era a de censurar,
toma partido polo PP, e, ao temmartes 19, foi boicoteado polos
O próprio BNG, através da dechegou a acusar a Tareixa Navaza de manipular unha riota de ,concelleios do PP que no acudipo, é secretário e asesor xurídiputada Mª Pilar García Negro,
co·da compañia".•
prensa do Consello de Adminisron, realizándose outra convoapresentou unha pergunta par-

CRENZAS EREPRODUCIÓN

POR QUE AS IGREXAS NON QUEREN ANTICONCEPTIVOS?
TERESA BARRO

so). E reviraríanse contra os que os
Admitir que son os pais e non os deuses
toritario patriarcal, a de que os deuses
mandan a martes tamén fermosísimas .
premian aos "bons" enviándolles tillos. lsto
quen fan os filias, e dar a oportunidade
Se todos (os tillos nas familias, e os cia todo home ou muller para que escolla
vira aos pais, e sobre todo ás nais, san\os
dadans nos paises), comezaran a perse quer moitos ou poucos ou nengún,
indiscutibeis fagan o que fagan, porque a
guntar por qué os trouxeron a un mundo
traería a longo andar
santidade gáñase entan desaxeitado e a unha vida tan inxus· x en d ran do, cantos - - - - - - - - - - - - - un sentimento de
responsabilidade non . ta, e non se lles puidera botar a culpa
máis mellar. Os pais
só polos tillos pró- · aos deuses, daquela algo máis habian
neste sistema non son
de traballar os país por facer unha soprios serión pala soos verdadeir6s autores
dedade máis axeitada e que funcionara
ciedad e na que tedos tillos; son ferramellar, en lugar de adicar os esforzos
ñen que viver; e iso
mentas dos deuses
todos a encaixar aos tillos pola forza
mudaría o mundo de
p~ra impar a vontade
nun sistema que os esgana, os falsea, e ·
cima para baixo. Os
deles. Este seu papel
de cando en vez os mata. E as Nais-pahabitantes do planede intermediarios dos
trias tamén terian máis medo de que os
ta comezarian a exideuses dalles poder-de
tillos lles botaran en cara a desatención
x ir un mundo onde
vida e marte sobre dos
e o tratamento inxusto e desapegado
houbese un mínimo
tillos sen nengunha
que normalmente receben delas.
de condicións para
responsabilidade cara
desenvolvérense coa eles; a única responmo tiña que ser, e
Esa é a canta e razón de que as igrexas
sabilidade que se- lles
pedirían oportunidade todo o mundo e ·de todas as épocas
pide é a de que entre_apenas hai excepcións- inculcaran o
des e tratamento
Para chegar ao fondo do asunto compre
guen eses tillos ás audeber de producir tillos a eito e. afincaran
axeitado, en lugar de
indagar, como nas novelas de detectives,
toridades divinas. E
teren que estar agra- . a idea de que atallar a reprodución desquén tira beneficio. Qué quererá defender
esta pauta de pasividadecidísimos aos deugovernada era desobedecer a vontade
de verdade a igrexa católica -e outras moide repítase lago calcases que os enviaron
divina. Outra cóusa esfondaria o sistema
tas, que non é a única- cando se encabediña na sociedade in.
e aos país que se saautoritario qúe rexe o mundo seguindq o
zurra en proibir calquer método anticonteira, porque a familia
modelo da familia patriarcal.+
crificaron e os recolleron e depositaron
ceptivo menos o máis descarreirado de toautoritaria está encarregada de inculcar as
dos? E o que defende por riba de todo ·é.. ·. ·estruturas despóticas .que forman o tecido . nesta vrda.tan. termosisir.na (neste sJsteT ERESA B ARRO é escritora.
ma a vida é ~sempre un regalo maravil,lounha das pezas esenciais do sistema au- · social e político ~o que estamos afeitas.

Non é doada de entender a postura da
igrexa católico-romana respeito ao uso
dos anticonceptivos. Por medo a que produzan desmando sexual non pode ser a
proibición, pois que non haberá moita
xente a quen lle resulten afrodisiacos. O
de que son artificiais non convence, pois
daquéla teriamos que nos deixar morrer
cando a natureza mandara, en lugar de
atallar a doenza e a marte o máis quepodemos. E aquilo que o Yavé do Antigo
Testamento dixo de "medrade e sede frutíferos" tampouco dá apoio racional para
-a postura eclesiástica, o primeiro porque
,os mitos non poden ser máis que indicios
poéticos para a vida humana e seria unha
absurdidade tirar deles normas práticas, e
logo porque o que nunca dixo Yavé, segundo a Biblia, foi que os humanos tiveran que reproducirse sen siso nen tino.

'Se todos Eomezaran
a perguntar por qué
os trouxeron a unha
vida tan inxusta, algo
máis.habian de
traballar os pais por
facer unha sociedade
máis axeitada"

NEGOCIACIÓNS PESQUEIRAS

En Outubro ábrense
as negociacións con S_
uláfrica e Namíbia

A reuniOn
da NAFO
rematou sen
que aumentasen .as cuotas do fletán

Fraga vai ir ao Xapón

• SEVERINO XESTOSO

MA.Null

Como era de esperar o
duo Ur:lión
Europea-Canadá fixo valer
plenamente o seu acordo.
bilateral e a xuntanza da
NAFO rematou sen
nengun tipo de sorpresas.
Nen se plantexou o posíbel
aumento do TAC, e non se
pode talar -no caso do
fletán- de consecuéncias
negativas pois xa resultara
un desastre para os
conxeladores galegas o
acordo con que .no seu dia
rematou o conflito dps
fl.etaneiros.
A reunión da NAFO tratou de non
abrir hostilidades nen posíbeis feridas, e asi foi pasando sen ten. sions a reunión. lsto non quer dicer que non surxiran problemas,
xa que por exemplo, Rúsia e Xapón trataron de modificar a sua
cuota, pois as novas indicacións
facianlles perder unhas 500 toneladas respeito ao último e discutido reparto, pero á postre todo se
acordou entre os xefes de delegación e os plenos quedaron para certificar ditas resultados sen
nengun tipo de debate.
A esperanza dos armadores galegos de que se puidese aumentar o total de capturas á vista do
informe científico,foi escoitada
pola delegación oficial española
que prometeu facer o posíbel
dentro das reunións de coordenación, pero máis tarde informou
que iso era imposíbel, xa que a
proposta non tiña o respaldo dos
demais paises comunitários.
Tamen coidaban que algunhas
partes contratantes poderian facer unha fronte comun nas matérias de medidas. de control,
pero tampouco neste tema se
evidenciou a confrontación que
podia esperarse de X_apón, Rúsia e mesmo de .Korea.
Aceitadas estas medidas e o xa
previsto 55,35% do TAC aos armadores non lles queda máis
que lembrar que esa cifra sae
das capturas totais da zona sur,
pero que en realidade corresponde só o 41 % do total.

A pl'°'~ificación -futurqi
A situación para o futuro non é
fácil e dependerá en princípio do
próprio sector e-despois da Administración para proxectar a actividade destes barcos. O que
está claro que os cupos de capturas non van dar para todos, e
que ten que optarse pala preséncia de máis barcos pero menos
tempo no caladoiro ou menos
barcos pero máis tempo. Falar
de .mais reestruturación párece
xa bastante complicado,ainda
que tres barcos' máis desta frota
poderian ir o desguace e algun
outro ás_sqcied.~d.e~ . mixtas ou
asdciacions temporais,co que ao

CAO FERNANDEZ

Ainda con evidente retraso o actual Presidente da Xunta empeza a detectar que, se se queren acadar investimentos estranxeiros que poidan dinamizar e_dar algo de enerxia ao naso tecido
productivo non hai máis remédio que dirixirse a aqueles que dispoñen de recursos financeiros, tecnolóxicos, organizativos e comerciais suficientes para actuar. Anos e anos despois de facer
enormes dispéndios en "misións comerciais" a Latinoamérica agora sabemos que só lle iba preparando o camiño a J. Mª Aznar- caeu na conta de q1.,1e Xapón é un dos países líderes do
mundo de hoxe.
Reflexionando sobre as visitas dos governantes españois vemos que a pouco de reinstaurar.se a Generalitat, Jordi Pujol emprende no ano 1981 unha viaxe a Xapón con obxecto de captar
investimentos. Por aquelas datas, o noso actual Presidente da
Xunta lideraba un partido (Alianza Popular) que consideraba
que Pujol estaba indo demasiado lonxe e poñia en perigo a unidade de España ao violar o pacto constitucional invadindo competéncias (relacións internacionais) exclusivas do Estado (art.
149.3). Ou sexa mentres Fraga loitaba pala "maioria natural" e a
suprasión do Titulo VIII da Constitución , Pujol dirixiase cara o
Extremo Oriente na busca de investimentos para o seu pavo. Un
pensaba na política miope e mesetária, o outro nos cámbios na
economía internacional.
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Pescadores galegos manifestándondose diante da embaixada canadiana en Madrid.

O PSOE, anovelado nas inércias imperiais da diplomácia hispana utilizaba as Embaixadas para boicotear as iniciativas catalanas. Máis adiante, en. 1985 e 1991, Felipe González realiza visitas a Xapón con obxectivos ben distintos: o primeiro buscaba investimentos que consolidaran a internacionalización da economía española e o segundo,. en plena eufória económica prévia
ao glorioso 92, quedouse nunha operación de imaxe. Hai que
esperar a Xaneiro de 1996 para o Presidente da Xunta se decate de que pode ir a Xapón sen que perige a
unidade de España.
Aos xaponeses esto
non lles preocupa e escamados da sua experiéncia na Suzuki-Santana de Linares distinguen entre rexións e así
concentran os investimentos productivos en
Cataluña mentras os de
distribución radícanos
en Madrid para aproveitar a rede viária radial
herdada do centralismo.
Por Galiza nen se aproximan pese a que o granito rosa Porriño brila ·
no Consistorio de Tokio,
Adolfo Domínguez vende moda e existen certos · contactos de galegas no Xapón.

fagan importante esta alternativa
final poderia talarse dunha frota
para unha parte da frota NAFO.
duns 28 barcos. Estes barcos faenarían uns catro meses, pois
Ainda queda dentro desta óptica
nas novas circunstáncias tamen
o Mar de Barents e _a sua probleos pescadores deberán seleccionar o fletán máis interesante comática. Os conxeladores pensan
mercialmente, e ademais terian . q~e puidera ser que despois do
que complementar i;i marea en
desastre de NAFO xogaran moi
. NAFO a' traves de espécies que
forte para obter seis permisos,
neste momento non están regupero ao mellor dous barcos si
ladas ou empezan a estalo como
que serian ac~itado~ pala U.E. e
a Comisión. E necesário saber
poderian ser a raía, camarón,
que pasa coa platuxa nos meses
etc ... A outra marea anual teria
que facerse tendo en canta a reonde non se estivo ali. E isto tal
consideración das alternativas
como pensan os conxeladores
que no seu día se fixeron chegar
"non perxudica a ninguén xa que
á Administración, e para este fin
outros nqri a pescan". Outras zoo martes 19 solicitábáse dende - nas de Africa -segundo elesVigo primeira entrsviste . .
non son interesantes por moito
que se diga para a frota de NAEsta reconsideración pasa, seFO ,e talar de Arxentina seria sobredimensionar o caladoiro e
gundo o Xerente da Cooperativa
de Vigo, Xosé Ramón Fuertes,
tampoúco poderia talarse de alCando Pujo! foi de viaxe
ternativa válida.
por dous pontos fundamentais; o
primeiro é o de tratar de urxir é
acadou como froifo para - - - - - - - - - Cataluña o 70% dos inUnión Europea nas negociacións
Pola sua banda Miguel lriondo
vestimentos xaponenes
pesqueiras que se anúncian cade ARBAC, recalca que "a
en España. Era o moda. pouco, sobre todo as que se
maior parte da flota bacalladeira
relacionan con Namíbia e Suláfrimento da reconversión
é galega'', para a continuación
industrial abrigada pala
ca,e que agora parece que serán
engadir. que a eles interesanJle
internacionalización da
tamén ·as decisións da NAFO
en Outubro, e que o empresariaeconomía española e do
do considera do máximo interese
sobre o fletán,xa que "nós pesproteccionismo europeu
ainda que ben o TAC non sexa
camos fletan como poidan pescar os con xeladores!'.
·
que abrigaba aos nipóns
moi grande ou que se tale de
acordes de segunda xeración e
a investir en Europa para
entrar nos seus mercaque levaría consigo as asociacioEn opinion do representante de
nes temporais.
dos. As viaxes de GonARBAC, hai tres, catre ou cinco
zález xa tiveron menos
anos nestas augas, pescaba a .
efectos económicos. Os
O outro punto tala das espécies
frota denomin.ada conxeladora
profundas do Atlántico que non
(para eles a frota expulsada ou / froitos que acade Fraga
están reguladas e que parece inque viña de-Namibia) e a bacallanon serán grandes polo
teresante facerse cunha estabilideira. Nesa época faenabase tomal momento que atradade relativa que chegaria medo o ano e era unha frota bastanvesa a economía xapodiante unha preséncia e capturas
te numerosa, (50 conxe~adores e
n esa: estancamento,
e que teria no seu ponto de mira máis de vinte parellas de bacaacumulación de inventários, ien sobrevalorado,
granci.deiro, a castañetataberllau), pero na actualidade e para o
crise financeira, oportunimella, a gata, etc... Por outro la96 as expectativas de pesca son
dades de investimento
do tamén haberia que replanteson escasas: 11.000 toneladas de
neutras zonas do mundo, etc, e polo escaso dinamismo e vigor da
xarse o tema da Cabra Oceánica
fletán para España e Portugal e
nasa economía. Seria bon aumentar o turismo nipón e iso pode
xa que ainda que os tres barcos
só 1.500 ton.eladas para a frota
acadarse. Aínda por ver os froitos da viaxe consideramos positivos
~hegaron ao caladoiro con retrade bacallau. para a ARBAC este
SO, espé-~ase ·q·u·e· ÓS resuftadós - . "repáftó rrión 'chegá. "para· ñác'.lá.'t
· o afdrtalamenta das relacións económrcas ·con Asia·0rientat. •
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'Pujol vai no 1981
ao Xapón a captar
investimentos. Hai
que esperar a 1996
para que o
Presidente da
Xunta se decate de
que pode ir aló
sen que perige a
unidade de
España"

UNIVE~SIDADE
persoal polo que queda unha
marxe moi pequena e ademais finánciase en máis dun 95% con
recursos públicos que veñen da
subvención da Xunta aprobada
polo parlamento e tamén do coste
das matrículas.
·

un presuposto de 2t00
millóns de pesetas e a
colaboración dunhas
corenta entidades públicas
e privadas-, a Universidade
de Santiago comeza esta
semana a comemoración
do Quinto Centenário da
sua fundacion. A equipa de
governo de Dario
Villanueva coida que é un
bo momento para
reflexionar sobre o deseño
dunha Univ~rsidade que
segundo o reitor "é
competitiva en termos
relativos pero nen
absolutos porque os
recursos non son
dabondo".

Que este ano concretamente
experimentaron unha importante suba que está a provocar
o descontento dos estudantes.
O coste d~s matrículas non o
decide a Universidade senón
que é o Estado que estabelece
as bandas que logo cadacomunidade concre_
ta. Galiza está na
banda da suba máis baixa das
comunidades autonómicas dentro da marxe que se estabeleceu a n'ivel estatal.
Cal é a sua situación a respeito doutras universidades europeas?

ANDRÉS PANARO

Dario Villanueva
'A Unesco recoñece que o financiamento público á U_niversidade
vai ter que incrementarse co aporte de entidades privadas'

Somos os promotores do grupo
Qompostela de Universidades
do que forman parte 17 paises e
o feíto de que se aderiran todas
esas universídades evidéncia
que ternos garantia de solvéncia. Estamos en condicións de
afrontar o reto de medirnos con
eles. Agora ben , se queremos
ser competitivos tamén o ternos
que ser en recursos. Falaria entón dunha competitividade relativa, pero en termos absolutos teriamos qué ter cando menos o
1,5% do PIB do que antes talaba. En certos critérios como é a
captación de recursos alleos para investigación si que estamos
nun lugar pnteiro xa que no ano
1994 obtivemos nese apartado
1500 millóns. Nunha universidade tan ampla con 65 departamentos, 26 centros e 50 titulacións hai necesáriamente níveis
desiguais de funcionamento

do sistema universitáirio galega
non se viran dimipero a min interécon tres universidades cada -unnuidos os -nasos 'Hai unha
same antes que
. Que significación ten nestes
ha ca seu perfil, a sua personal!presupostos. Agora
iso que en Galiza
momentos en Galiza a come- · dade e a sua fasquia científica,
ben, sobre a aporcontinuidade
e en xeral no Esmoración do Quinto Centenário
tecnolóxica. Santiago ten unha
tación privada un
tado se iguale a
da Universidade de Santiago?
estrutura bastante completa con
estudo moi recente : total do
aportación do
preséncia das cinco · grandes . da Unesco sobre a
PIS ao financiaprograma
que
Non se pode entender a história
áreas. Tamén é certo que a sua
universidade públimento universitáEn que se diferéncia o prograde Galiza sen a preséncia da insfunción social mudou co tempo.
ca suxire clarario ao que é a
estamos
ma
de actuacións do seu gotitución universitaria que comeCo rexime de Estado posterior á
mente que nos vinmédia dos paises
verno co que presentara o anzou en 1495 cun espíritu novo
presentando ·
deiros anos o fimarte de Franco e coa consecuda OCDE que
terior rector Ramón Villares?
marcado polo Humanismo e o
ción do Estatuto de Autonomía e
nanciamento públiestá no 1,5%, por
co que quedou
Renacemento e que lago se cono proxecto da Unión Europea os
co vaise ter que innon talar de paiHai unha continuidade total por
solidou tendo unha história ininteparámetrós políticos son distincrementar con re-ses como Canaesbozado polo
rrumpida. A Universidade foi a lotos e non é igual o seu cometido
cursos procedenda cun 2,6% ou . un feito que quera ademais destacar. A Xunta de Governo da
comotora do rexurdimento cultuque o que poderia desempeñar
tes de fontes privaEstados Unidos
anterior reitor
Universidade de Santiago tomou
ral galego, proporcionou cadros
das e mesmo chena época da República ou no
cun 2,4%. Galiza
Ramón Villares''. está neste mo- o acorde de organizar o Quinto
tanto culturais como políticos e
século XIX coa importante rega a estabelecer
Centenario en Decembro do
xa a partires dos anos sesenta
percusión en feitos históricos
unha porcentaxe
mento no 1% e
1992 sendo r~tor Ramón Villares
espallou campus por todo o terricomo o Banquete de Conxo.
de 80% de cartos
· un obxectivo ure
aprobou tamén crear unha cotório galega criando as bases do
públicos para 20% de privados.
xente é elevar a p·orcentaxe nese
misión organizadora e outra ·exesistema universitário actual que
A co.laboracion de entidades
cincuenta por cento máis para pocutiva que era a encarregada de
deu lugar ás tres universidades.
privadas no programa do- Neste momento para o seu
der facer moitas causas que nesfacer o traballo concreto. Eu tiven
Quinto Centenário está a marfuncionamento normal necesite momento é imposíbel realizar.
a honra de ser nomeado membro
Ten clara a Universidade de
car o que pode ser o futuro do
ta xa esa aportación privada?
O presupósto das universidades
desa comisión exécutiva polo que
Santiago a sua vocación de
financiameno universitário?
públicas está en certo modo cauxa antes de ser reitor estiven traUniversidade galega?
Non cabe dúbida de que recorrer
tivo por duas razóns, a máis imballando, aportando ideas e faRecorrimos a entidades privadas
ás empresas presentáridolles proportante é que máis dun 80% escendo xestións polo que lago o
Nestes momentos hai que falar
parq que através do patrocínio
xectos convincentes é unha porta
tá xa comprometido en gastos de
que se fixo foi continuar algo no
que xa estiven desde o princípio.
r-------------------~--------------------------------------------------------------------~------------,
O importante son os proxectos,
non as pérsoas, polo que o pro1
grama que estamos· apresentando é o que quedou esbozado por
aquela executiva
·
• CARME VIDAL

!

'

A Universidade

n~n ten como _
función .principa_I dar . e.m pregos'

Antes un título universitário
. era garantía para un posto
de traballo, como se enfronta
a Universidade ao difícil futuro laboral dos seus titulados
unha vez ademais que proliferan os masters de empresas privadas?
Ese auxe dase neutros ámbitos, nós ternos cursos de mestrado feitos por nós e non por
empresas privadas. A Universidade ten a función de formas desde o ponto de vista intelectual, científico e tamén
profisional pero non ten como
función dar emprego que lle

corresponde aos empregadores do sector público e privado. mesmo asi doenos despedir ás promocións desentendéndonos da sua loita para
conseguir emprego e por isa
queremos poñer da nasa man
todo o que r;>oidamos para que
esta situacion se palie. En pri- _
meiro lugar estamos reformar.ido o plano de estudos para
que teña unha compoñente
.prácti<;:a, estamos asinando
unha marea de convénios con
empresas para que os estudantes poidan facer prácticas
netas e teñan contacto co
mundo do traballo antes xa de

se licenciar e neste ano o
Cons~llo Social puhlicou por .
primeira vez un libro coa currícula dos licenciados que se
está a ·repartir en todas as empresas : O que non cabe dúbida é que estamos nunha sociedade competitiva ~ é vital
que as persoas se esforcen
moito nesta cuestión, que poñan toda a carne no asador.
As carreiras de Humanidades· seguen a quedar á marxe do mercado laboral, como
se poden dinamizar?
Compre facer un cámbio· de

mentalidade social. Arites as
Universidades estaban pensadas p~ra producir funcionários
e había únha certa consonáncia entre o número de matriculados e os postas de traballo.
En Alemánia hai xente de formación humanística que está
dando un resultado extraordinário no mundo da empresa,
en ámbitos como a direción de
persoal, relacións públicas: Teñen unha boa facilidade de expresión e comunicación e saben utilizar a retórica, convencer... e todo isto ten unha función impo"rtaritísima na sociedade actual. •

Sobre a sua xestión ouvíronse críticas de que estaba a
coutar a participación da oposicion, nomeadamente co peche de Mancomún.
El:I promovo a participación e. a
proba está en que este proxecto
non se poderia ter levado adiante se non participase moita xente. Concretamente promovin un
voluntariado estudiantil ao que
foron convocadas todas as asociacions e que tivo unha resposta extraordinária con máis de
600 persoas apontadas. Xunto a
isa está participando en toda a
orgp.niza~ion o profesorado e
moi activamente o persoal de
administracion e servizos.•

ESPECTÁCULO DEPORTIVO ESOCIEDADE

Constantino
o inventor e Cela o censor
"Escrebin unha noveliña en galega, que se publicou en 1925, e
Rafael Dieste dixo «por fin un novelista galega». Daquela, claro,
escrebíase, e eu tamén, en galego, o que se talaba, non ese
que agora inventaron, que é unha língua de filólogo (e
inventouna un.asturiano, Constantino García!); se non escrebes
coas suas leis e normas, estás excluído". Quen asi se expresa é
un xotnalista galega: Augusto Assia, un dos periodistas do
réxime franquista que mesmo se sinte afogado polo control
lingüístico que exerce o señor do Centro Ramón Piñeiro.
Augusto Assia foi entrevistado polo diário EL PAis o pasado
Domingo 17 de Setembro.

A. IGLESIAS

AS CONTRADICIÓNS FUTBOLÍSTICAS
DALGUNS NACIONALISTAS

Augusto Assia, hoxe retirado en Xanceda, escrebeu ao amparo
de Franco, pero o seu vencellamento co fascismo non sempre
serviu para libralo das suas gadoupas, unha das cales chámase
Camilo José Cela. Assia, como Fraga, dise fascinado pola
democrácia británica, ainda que despois actue doutro xeito. "Na
Grande Bretaña descobrin a liberdade de expresión, a
toleráncia e un sistema político cheo de tradicións pero eficaz e
dutil, que permite unha proxección na vida moi ~ceitábel, e tan
distinto ás ditaduras que eu coñecia [mesmo fo1 correspondente
no Berlin de Hitler]. Cando en 1943 publiquei Os ingleses na
sua il/a houbo na España de posguerra unha disputa
diplomática, cunha séria protesta dos alemáns. O título ia ser
Esta Inglaterra, tomado do This England de Shakespeare, pero
a censura interveu, Cela desde o seu posto suxeriu outro, e ao
cabo elexin o que leva".•

PuCHEIRO

Fenecida a posmopernidade. de morte marrida por
simples contáxio da crises económica, os.xóvenes
percuraron a presencia social, negada individual. mente, através do grupo, máis ou menos organizado. Os espectáculos de masas arrecuncharon
deste xeito á movida. Foi así como foi aumentando a paixón polo futbol, donde as bancadas e dis:
tintas barras acaparabaA cada vez máis protagonismo, producíndose o feíto salientábel da incorporación da muller e de sectores ideolóxicos antes
belixerantes co espectáculo deportivo. Este movimento de expresión individual/colectiva acadou
características especiais na Galiza ao yiver o fútbol pátrio a sua idade de ouro.

que non recoñecer que es do Madrid, ainda que
sexas de esquerda e nacionalista, porque o toches desde pequeño? Podes entender o papel
que cumpriu este clube de fútbol e tamén o Barcelona (ainda que non é tan lineal como se afirma
comunmente), sen deixar de, no espectáculo,
apostar pola gañáncia daquel que tradicionalmente defendeches ante os teus amigos e coñecidos e
que che permitiuu relacionarte? Total só é un xogo
e nada máis que un xogo !

Non se trata aquí de negar as reaccións/relacións
sociais e políticas da competición futbolísta nas máximas categorias. Agora ben, hai que situalas no·
seu· xusto término e desvinculadas do próprio esO protagonismo soda! dos siareiros, acrescentado
pectáculo deportivo. As victórias e as derrotas crian
por uns meios de comunicación que atopan nel a ·un clima social capaz de xerar correntes de ánimo
positivas ou negativas na povoación. A manipulacuarta parte dos seus ingresos, fixo que sectores
ción que se fai acrescenta esta correlación; por iso
renuentes ao próprio espectáculo e ás suas deridebe ser tida en canta e analisada políticamente.
vacións sociais, se visen arrastrados pela enxurraEstá identificación colectiva co próprio, a autoestida maioritária. Pero a esquerda e, sobretodo, o
ma, a situación do ponto referente na Galiza e non
nacionalismo non estaban preparados ideolóxicatora, son os benefíeios políticos que,conlevan as vicmente para analisar estes feítos e darlles a resposta adecuada no plano programático.
tórias das .equipas galegas. Desde esta prespectiva .
política pode lego un nacionalista est~r en contra do
Celta, Compostela ou Deportivo? Evidentemente
Cando se trata de falar agora do espectáculo deportivo, entrando nas disquisicións, que sempre tique non. Para posicionarse contra unha equipa gaveron un carácter de inter1. lega terá que percurar outros argumentos, pero non
relación, a maioria destas
persoas, antes anlonxadas
- - - - - - - - - - - - - - - esquecer na análises os
· destas trivialidades, adoiantes descritos.
tan o papel de siareiros,
Outro dos erras é sobrepero confundindo e mestupatrióti~os
valorar a reséncia de
rando os aspectos purasímbolos patrióticos nos
mente futbolísticos cos soestádios de fútbol. Esta
ciais e políticos.
parafernália ten moi pouco que ver coa verdadeira
Nesta confusión/mestura
co'nciéncia política de
son capaces de mostrarse
inimigos irreconciliábeis do
moitos dos seus portadores e mesmo dos grupos
Deportivo aducindo que
organizados (Celtarras,
''todos os seus afeizoados
eran antes do Madrid e
Riazor Blues, Compos-Tolos ... ), a teimosia cos.
agora pasáronse ao Coruña". Estas persoas, nacioseus rivais galegas é a
nalistas, descalifican ao ·
palpexábel falta de ideoloMadrid apoiando ao Barcelona, pois os brancos
xia. Evidentemente que a conciéncia nacionalista
serian a equipa do "Rexime", mentras os blaugra- . ne~sita pasos e tamén símbolos que, na maioria
. nas loitarian contra do centralismo. Situan .asi a · das veces, crian como primeiro paso unha vinculacontradición principal fóra de Galiza, en Madrid ou
ción unicamenté afectiva. A importáncia da asunBarcelona,. algo contrário á própria eséncia do nación destes símbolos radica en que serviu para
alonxar dos grupos galegas aos grupos paramilitacionalismo. Madrid e Baréelona dictan deste xeito
as posturas na Galiza.
res-fascistas, que se enquistaron nas maioria das .
barr?-S das equipas españolas, apoiados palas
Outra das eivas analíticas é a de conferirlle aos
suas próprias dJrectivas. A expulsión destes grupos antigalegos tivo que facerse moitas veces poclubes de fútbol ou aos espectáculos deportivos a
la forza.
capacidade de representación dun povo ou dunha
\
vila. Esquecen, deste xeito, cunha postura reacTodo este. aspecto positivo non pode levar a un ha
cionária, que se tráta só dun espectaculo deportivo e que a equipa só se representa a si me~ma,
compracéncia coas atitudes violentas que ~stán a
sen máis ·trascendéncia que a própria competimanter frecuentemente certas barras, nen a disción. Tentar ventilar as fustracións sociais ou ·as
culpar moitos dos seus berros e cánticos; por moiarelas colectivas através do espectáculo deportito que perdesen nas bancadas o seu valor primivo, non é máis que a manipulación que sempre re~
xénio. Os efectos positivos da asunción do nacioalizou a dereita. Ao fútbol compre darlle a sua vernalismo como decoración, non chegan para tapar
d.~deira dimensión.
·o localismo crescente que sobrancea o seu verda- ·
deiro posicionamento. Localismo que está alentaEn moitas destas persoas o que manda é o corado por intereses antigalegos ~os post-modernps
zón (q ue non. atende a razóns) ou a tradici~n .. ~C?r.. . ~~cicl?-~s>? .C.º~'? máximos divulgador~s. •
... ~·
i
.. ·:· ~j¿·-,,,~~.J;;,; . ~ _ ~,~- .:t....2'#',.,,i,',, ~'~' 1
•
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O ·referendo no Québec
"Aceita vostede que o Québec se volva soberano despois de ter
oferecido formalmente ao Canadá unha nova asociación
económica e política no marco do proxecto dé lei sobre o futuro
do Québec ·e do acordo asinado o' 12 de Xuño de 1995'', esta é
a pergunta do referendo de autodeterminación .no Québec, que
se producirá o 30 de Outubro vindeiro. O Sábado 9 de
Setembro o diário parisino LE MONDE deu conta do acorde
tomado polo governo .dese estado -até agora canadiano- o 7
de Setembro.
O Québec, dirixido polo Bloque Quebequés, negociará en
Ottawa a soberanía e asociación desta nación co Canadá. "A
víspera [do dia sete] no decurso dunha ceremónia cargada de
solenidade no Grande Teatro do Québec, o governo quebequés
dera a coñecer unha «Declaración de Soberania do Québec» ,
texto que debería servir de preámbulo á eventual Constitución
dun Québec independente'', informaba o xornal francés.+

'A preséncia de símbolos
nos estádios
de futbol ten moi pouco
que ver coa verdadeira
conciéncia política"

Franza, o uránio e.. Austrália
"Manterá Austrália as suas vendas de uránio á Franza?", esta é
unha das perguntas que un leitor do estado de Vitória, en
Austrália, fai ao director do semanário británico GuARDIAN
WEEKLY, na edición do 17 de Setembro. Os leitores -hai
outros: Nova Gales do Sul, en Austrália, e Porto España en
Trinidade-- califican de cínica a postura de Austrália. "Filtrouse
que .o .governo abriu unha vida de venda do noso uránio á
Franza poucas semanas antes", indica o leitor, que relata unha
série de feítos como que o semanário alemán Der Spiegel
revelou que "a Axéncia Eumpea do Control Nuclear está
actualmente detrás dos esquemas de asisténcia nos negócios
de seguridade" da Franza. •

.

VAMOS DARLLE OUTRA PASADA
A AQUEL DE ALÓ, QUE PAREZ
QUE ESTÁ A REBULIR
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REPRESIÓN NO FRANQUISMO
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·BANDO DA ALCALDIA
CEIEBRACIÓN DO QUINTO CENTENARIO
DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
_,,------...... ., ......

O xoves, día 21, Santiago. de Comps>stela vai ser.escenad-o dunha efeméride extraordínaria: a apertura do
programa conmemorativo do -Quinto Centena.río da nosa
Universidade, que se vai desenvolver ó longo de todo ·o
. ano académico. Con este motivo unha vez máis, as
SS.MM. os Reís distinguen a Compostela coa súa atención, vindo presidir os actos inaugurais.

Cúmprense vinte anos dos qltimos
fusilamentos do 27 de Setembro

O sanguiñento fin
dunha Ditadura
• XAN CARBAllA

Xosé Humberto Baena
Alonso, José Luis Sánchez
Bravo, Ramón Garcia Sanz,
Juan Paredes Manot Txiqui
e Angel Otaegui son os
nomes que non esquecen
aqueles que viviron sen
durmir a noite do 26 ao 27
de Setembro de 1975.
Franco cobrábase estas
vidas, despois dun xuizo
escandaloso, pero
imediatamente caia xa el
mesmo nas mans da marte.
Foi unha noite de espanto. Unha famosa canción "Al alba", foi
escrita nese tránsito nocturno
por Aute. Bágoas, raiba, ódio e
impoténcia mesturábanse. Un
ano antes a Ditadura matara a
garrote ao anarquista Salvador
Puig Antich e ao polaco Heinz
Chez. A saña dun Dictador de- ·
crépito necesitaba desde o lonxano 18 de Xullo de 1936, alimentar o seu poder con novas
vidas que renovaran o medo co
que se sostivo sempre o réxime.
Os informes do avogado Mr. Payot, representante da Liga Suiza
dos Direitos do Home, que estivo en Madrid como observador
no xuizo contra os membros do
FRAP (Frente Antifascista e Patriótico), que rema!ou cori cinco
penas de marte (duas conmutadas despois), é demoledor: o
xuizo foi unha farsa, condenouse sen probas e mesmo as que

se utilizaron, tendo por testemuña confisións arrincadas baixo o
tormento e testigos policias,
demostraban a non participación dos condenados.
Pésie a todo isto como o xuizo
era sumarísimo, (baixo xurisdición militar, e sen posibilidade
de apelación) só quedaba a posibilidade da cleméncia. O Consello de Ministros e o próprio
Franco deu o "enteirado" a cinco
das penas de marte e ás poucas horas caían sen vida os carpos de cinco antifascistas.

En tan sinalada data as solemnidades académicas teñen que ir acompañadas do regocixo xeral. Esta. cidade
da que se di que é polo Apóstolo santa, por Xelmírez áurea e por Fonseca sabia, debe manifestar de forma patente o seu entusiasmo porque a Universidade, que é unha institución de todos, _elemento indisociable da personalidade de Compostela, celebra o gran acontecemento
da súa historia, abrindo as portas, .xa no linde dun novo
milenio, ó futuro da institución universitaria. O Concello de Santiago de Compostela, ó adherii-se
a esta magna celebración, invita ós cidadáns a sumarse ós
actos co~emorativos e a contribuiren ó seu esplendor.

Xerardo Estévez Fernández
Alcalde de Santiago de Compostela

Durante astes vinta anos con
maior ou menor afluéncia de xen- •
te, foron lembrados estes crimes.
En Galiza, concretamente en Vigo, está soterrado Xosé Humberto Baena. Unha comisión prepa- .
rou neste vinte aniversário diversos actos de homena.xe, incluindo
unha exposición de prensa legal e
clandestina da época, un ciclo de
conferéncias e un acto ás 18 horas do próprio 27 de Setembro,
no cemitério de Pereiró (Vigo).
Co lema .de "Tan perto na história. Tan lonxe na lembranza",
procúranse restaurar as figuras
das vítimas do .franquismo, nun
tempo no que a "desmemoriación
programada"· da que sempre tala
Isaac Diaz Pardo, funciona a toda
meter. Como ollamos no programa da TV-2 "La Transición" · non
gosta aos protagonistas do poder
naquela época ollar as imaxes e
as hemerotecas daqueles dias,
meses e anos. ¿Cantos nomes
hoxe coñecidos asistiron, sen
pensar na dimis.ión ou calquer
xesto de protesta, aos "inteirados" do 1974 e do 1975?+

CONCfLLO Df
SANTIAGO

Montevideo e
Galiza estreitaron
la~os nos anos 50
debido á

. .

,

emmgracuon

~

aquela nsuiza
americana" / que

se atopa entre os
dt;>us xigantes:
Brasil ~ Arxentina@
Os fatais anos 70
• •
prop1c1aron
un
retorno masivo
dos emigrantes

galegos e~ máis
tarde, invertironse
os termos e
comezaron a

a Galiza ·
.chegar
"
mnmagrantes .

Suso e Mariló seguen conservando os costumes uruguaios, coma o mate, que lles envían desde Montevideo.

ANXO IGLESIAS

Pablo

uruguoios. Sen
•
riquezas,
uns e .
outros loitan por

·Galegos, italianos e xudeus compar tiro

integrarse nunha

sociedade da que,
ainda, se sinten

•

a'Heos.
A República Oriental do Uruguai
foi, perante os anos 50, un paraíso desexado para moitos galegas
que vian naquel pequeno país un
modelo diferente de porvir. Non
en van, era chamado a "Suiza
americana"; lugar seguro .de inversións, amábel na acollida e
con traballo para todos os inmigrantes. Xudeus, italianos, xaponeses e galegas convivian na cidade de Montevideo, que concentraba á metade dos habitantes de todo o país. Hoxe, a maioria dos emigrantes retornaron e
os que quedan envellecen nun lug~u que difire moito do que atoparon nos anos 50. Rematou a época da fartura.
Ir a Uruguai non era tan doado
para os galegos. A entrada no
país esixia ter xa un contrato de
traballo asinado ou, no caso de
ser menor, ter afgun parente ou
tutor que reclamara a preséncia
do emigrante. Os que non o tiñan, elexian outro país para traballar ou recorrian á clandestinidade. Pablo Alcalde fixo as duas
causas. Tiña dezahove anos can~
do decidiu ir ''facer as suas. Américas" e tiña unh~ fucación: facelas
en Uruguai. "Non 'podía porque
non tiña ninguén que me reclamara pero deixei o meu traballo
nunha marmoleria en Vigo, collin
o barco Yapeyú, que levou a miles de emigrantes, e marchei a
Brasil, á cidade de Rio. Xa te podes imaxinar, con dezanove anos
en Brasil ... ", comenta Pablo cun
sorriso. Era o ano 1953.
- Pero só pasou · vintedous· meses

• ARANTX· A ESTÉVEi

no país porque non sentia que os
fiando en que lle pagaran en canseus· estuios lle servisen para alto puideran conseguir uns cartas.
go. Despois de esgotar tres carA muller aceitou. "Sain con outro
navais en Río, determinou xunto
dos meus compañeiros a poñer
con dous paisanos de Lugo marun telegrama a un amigo que eu
char a Uruguai. O
tiña en Monteviproblema? Non ter
deo. Cando voltapapeis e ter que
mos á pensión, xa
entrar no país de 'Os galegas
vimos á policía
xeito clandestino.
que se levaba aos
adicábanse
Dende Sáo Paulo
outros tres. A mutiñan 'que ir á .fronller denunciáraos.
fundamentalmente Nós,
teira. Ali ofrecéronos dous fuxise a pasalos dtm
mos
de
ali a todo
tres profesións:
país a outro po.r
meter", conta.
unha cantidade de
hostelaria, taxis e
cartos. "Habia que
Fíxose noite no
carnicerias"
pagar por adiantamonte. Tras perd o e quedamos
d·er as maletas,
cunhas pesetiñas
perderan con elas
de nada. Da estafa
a roupa de abrigo.
dariame
conta
o frio e o medo fidespois", relata Pablo Alcalde.
xo que tomaran unha decisión.
Tras cruzar a fronteira, os c!on"Pensabamos o ridículo que era
ductores do camión que os traslaestar papando frio mentres, candaban a eles tres e a dous máis
do menos, os nosos paisanos
que cof)eceran no camiño, fixéestaban na comisaria durmindo
ronnos apear coa promesa que
quentes e con comiaa. Entón,
non tardarian en voltar para aproentregámonos decíndolle á poliximalos á vila máis achegada.
cia que eramos os dous que faltaban do grupo de' cinco inmi"Ainda estou ·hoxe esperando. Ali
grantes. Pasamos tres dias na
quedamos, levaron as maletas e
comisaria e fixemos amistade
todo o que tiñamos no camión.
cun inspector xa retirado que
Máis tarde enterariame de que
nos oferecetJ traballo ao sair;
hai xente que se adicaba a pasar
amañarlle a casa. Despois de
ilegalmente á xente dun país a
conseguir algu.ns cartas, xa collioutro. O caso é que quedamos timos rumo á Montevideo", di.
rados e botamos ~ andar até que
atopamos unha pequena vila, da
Carne para os galegas·
que xa non lembro o nome. Vinteoito quilómetros tivemos que caOutros non tiveron que dar tantas
miñar", di Pablo. Ao chegar convoltas nen correr tantas aventuras
venceron á dona dunha fonda papara chegar ao suposto paraiso
ra que os deixara aloxarse, con- ~ de Uruguai. Suso Arases tiña de-

a

zaseis anos en 1955 e ganas de
facerse un porvir. "Tiña un traballo pero daquela aos mozos non
nos págaban ben.Coque me daban non tiña nen para o tranvia",
di Suso, que é de Vigo. O seu tio
reclamouno dende o país americano e Suso embarcouse no portugués Veracruz, nunha travesia
que se alongaria quince dias.

gou. Facia os repartos de carne
por toda a cidade, nun país onde
este alimento abundaba e era
parte básica na dieta . "Era un
mozo e chegaba de Galiza, onde
a carne era, practicamente, artfcu lo de luxo. Ali , resarcinme",
lembra. O peixe era despreciado
en Uruguai.

A sua muller, Mariló Dominguez,
Na década dos 50, a cidade de
emigrou un ano despois do que
Montevideo era unha mestura de
o fixo o que seria o seu home.
étnias, de inmigrantes de diferenTiña once anos e viaxou no
tes paises que, tras o desastre da
Monteumbe coa süa nai, xa
11 Guerra Mundial, refuxiáronse no
que o pai xa estaba en Montepequeno país. Os italianos adicávideo. "Era un cargueiro e estabanse aos restaurantes onde coba sen arreglar, co cal, a viaxe
ciñaban a sua especialidade: pasfoi un pesadelo. lamos na terta fresca. Os xaponeses enchian
cei ra categoria. Menos miña
a cidade co seu negócio de frores.
nai, que non tiña olfato, o resto
Os xudeus explotapasámolo
mói
ban a sua vea comal porque a
m e'rc i a I. "Podías
xente se mareaver a un xudeu
ensino unha ba e vomitaba",
cando chegaba a
cont<;t. Lembra
Montevideo, vendas mellares
que cando chedendo garabatas,
foi á escola,
lembranzas que gou,
que levaba colgaque era gratuita e
das no brazo. Aos
repartia entre os
teño do país, a
poucos dias, xa tirapaces todo o
ña a sua tenda.
material didáctico
preocupación
Eran unha piña e
que, ao remate
porque a xente
prestábanse cartos
do curso, haberia
entre eles para que
que devolver en
ninguén tivese que ·¡ fose instruida"
boas condicións ·
andar polas ruas'',
para que o uso
conta Suso.
dos que viñan detrás. "Até o autoOs galegas adicábus para ir á esbanse fundamencala era gratis. O
talmente a tres profesións: hosensino é unha das mellares lemtelaria, taxis e carnicerias. Preci- · branzas que teño do país; a
samente, Suso empregouse n·a
preocupación porque a xente focarnjceria do seu tío cando chese. instruida. A proba está
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ciños e o médico do bairro e
puxéronno todo a andar. Portábanse", conta.

Un lugar para vivir
En 1966, no barco que viña para
Galiza, coincidiron Mariló e Suso
e namoráronse. Ela estaba acompañada de toda a sua familia e
pensaban, xa, efl quedarse definitivamente na sua terra. Pero como Suso non tiña esa idea, o retorno converteuse en visita e todos voltaron a Uruguai. Casaron
en Montevideo. "O piar foi o que
o meu pai morreu ali piando por
Galiza e, ali, tivdmos que enterralo", di Mariló. En Montevideo, tiveron unha carnicería e, máis tarde, Suso conduciría un taxi.

Non se fixeron
t _grandes fortunas
! corna no caso .
! arxentino.
1

AS

Pablo Alcalde, galega, e Nayr Giarretto, uruguaia, tentan potenciar a unión entr~ os dous países.

ANXO IGLESIAS
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ar tiron a fartura do Montevideo dos 50
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que, sen facer fortuna, os emigrantes podían enviar aos seus
fíllos á universidade. Tamén se
notaba na educación e no respeito da xente en xeral", di.
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O interior de Uruguai é todo o

que non se refire a Montevideo
e é onde se atopan á maioria
dos nativos. Enormes extensións de terreo baleiras onde
hai concentracións de vivendas
cada moitos quilómetros. "Atópase xente moi boa no interior.

Lembro ir a ver a familiares,
que cando remataban as tarefas do campo, sentaban ao redor do que aqui seria unha lareira e compartían o mate, parolando sobre as suas causas",
di. O pai de Mariló tiña un taller

de mecánica en Montevideo e,
ao pouco de chegar a sua muller e os seus tillos, enfermou
gravemente. "Ningún de .nós
sabia como funcionaban as máquiñas do taller, nen como levalo adiante. Entón, viñeron os vi-

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

Espertar e ver como o soño se esfumou
"Deitámonos con democrácia e
erguémonos, á seguinte mañán
coa ditadura. Escoitamos a música militar por toda a cidade. Bordabetry dera un golpe de es.tado
apoiado polos militares", cantan
Suso e Mariló. Aquel verán de
·1973 viñeron a pasalo a Galiza,
xa casados, e notaron que as
cousas comezaban a cambiar.
Despois,· foi Pinochet en Chile e
a onda espandiuse por toda
América. "Semellaba que -todo
seguia igual no país agás con iso
que se chama golpe de estado,
pero todo ia cambiar. Comezaron
as revoltas dos tupamaros ·e a
xente tiña medo de todo. Un dia
que ia no taxi, que mercara despois da carnicería, caiume un home morto diante. Non sei como
me librei de morrer nese momento. A partir de aí, comezamos
talar de voltar", comenta Suso.

a:

Despois de vir a Galiza e comprobar o panorama, non -o tiñan
moi claro. "lmpuña moito vivir
nun país onde governaban os militares, asi que decidimos voltar.
Aqui, á ditadura xa non lle faltaba
..

moito. Un dia, Suso chegou e púxome os billetes de avión enriba
do televisor e dixo que voltábamos para aterra. Os nenas ainda
tiñan dous e tres anos, asi que
era o momento. Eu non estaba
convencida porque ali o tiñamos
todo e aqui nada, pero eran malos tempos", conta Mariló.
Era o ano 1974. A Citroen de Vigo estaba en folga e a situación
no Estado español non era de
tranqt.tilidade precisamente. Suso
pasou de ser o seu patrón a ter
que empregarse na Refrey. "Era
el quen quixo vire foi el quen perante dous anos estivo angustiado polo que se atopou. Pero tamén eu paseino mal porque pasei de non traballar er>t Montevideo a· ter que poñerme a coser
puños de camisas, polo que me
-pagaban unha miséria . Conseguimos en 1979 collar a carniceria e, a partir dese momento, todo foi mello~. D.e calquera xeito, a
min quédame a ansia de voltar a
Montevideo, ali está o meu pai e
.ali viven o meu irmán e a sua família. El soubo capear o temporal

e converteuse nun home de negócios", conta Mariló.
Liquidar a casa, o coche e o negócio de Montevideo case non
lles chegou nen
para mercar unha
vivenda en Vigo.

guaia son eu, quizais foi o meú
home o que máis sofreu coa vol.ta. Non só o carácter da xente é
diferente. A primeira vez que vin
a Galiza foi no ano 1982. Pareceume tan estupenda a situación
económica e so-

ii~i ~c~~~~cºe~u~ Liquidar a casa,

~i:~~~. E~~~º ~s~

inevitábel que
nós retornara- ·
mos. Decepción?
Non exactamente, pero as causas foron moi diferentes de como as imaxinamos. A situación económica e
. social empiorou pero, de calquer
xeito, non me. arrepinto", di a .
presidenta da Asociación de
Amigos do ~ruguai. •

Perante doce anos foi directivo
do Centro Galego de Montevideo, onde se organizaban actividades como concertos, bailes,
reunións e comidas. Coñeceu a
moitos emigrantes galegas e está seguro de que non se fixerpn
grandes fortur!_as _como no caso
arxentino. Case todos conseguiron para vivir, pero non moito
máis. "Os galegos tiñan a Casa
de Galiza que, ao ser unha sod~dade mutual, aseguraba, mediante as cuotas, asisténcia sanitária. Porque a sanidade gratuita do país tiña caréncias básicas", conta.

l

COChe e 0
, chegar a Montevideo, convencin
negóCiO 9e
e entusiasmei ás
miñas duas tillas
Monte.video case para.que viñeran
11 · h
· a traballar e a esnon es C egOU tudiar aquí. Elas
ner:i pa_ra mercar farón as primeiras en dar o paso ·
unha vivenda.
e, despois, xa era

Pablo Alcalde e á
0
sua família cando
decidiron voltar.
Era o ano 1984.
"Costoume tanto
deixar aquel pais
·
que enviei aos fillos en avión para
que comezaran o
curso na Galiza.
Eu retornei cinco
meses máis tarde. Era a miña
despedida daquel
país, que me dera tanto", di Pablo. Para Nayr Giarretto e o seu
home, as causas foron semellantes ainda que o seu retorno foi
máis tardío, no ano 1988, polo
que están na fase de adaptación
a un novo país. "Mália que a uru-

Pola sua parte, a Pablo Alcalde
compensáronlle- as aventuras
que tivo que pasar para entrar en
Uruguai. A sua vida foi moi fe!iz
en Montevideo, onde, sen facerse rico, puido vivir sen desafogo.
"O primeiro traballo que tiven foi
lavando pratos nunha cafetería.
só · en propinas sacaba seis pesos á semana, que non daba
gastados no meu pia libre. Tal
era a miña vida en América que
cando vin visitar á miña nai no
· ano 1968-, tiña a idea de. quedar
en Galiza uns meses. Pois, ao final, estiverJ máis tempo no barco
que na terra. Quince dias para
vir, quince para voltar e só· catro
dias que aguantei aqui", di.

1
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Agora, os emigrantes uruguaios
rntornados teñen un lugar onde
reunirse na cidade de Vigo. Nayr
.Giarretto -é a presidenta da Asociación de Amigos do Uruguai.
Ela é uruguaia, descendente de
italianos, pero casou cun galega
emigrante que, grácias ao reclamo dunha parente, puido chegar
a Montevideo. Tras trintasete
anos de _emigración, voltaron. A
idea de facer unha asociación
que reunise a uruguaios e a galegos emigrantes xurdiu hai vinte anos pero é agora cando se
quer con.solidar. "Ao revés que
os gal egos · que chegab.an a
Montevideo, ·que o primeiro que
facian era ir ·a unha asociación
para atopar compañia, aos uruguiaos que teñen que sair do
seu país cóstalles achegarse até
á nasa asoCiación. E a verdade
é que eu lembro a angustia de
chegar a Vigo e creo que é necesário ter un sítio onde a xente
poida talar do seu país e atopar
amigos", di Nayr. •
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Por unhas horas, a

•

Bispos
nacionalistas, xa
Desgraciadamente, e como xa
supoñiamos, tivo lugar a venda
do emprego de' bispo (simonímia) aos intereses do Opus Dei,
os alucinados tillos do Marqués
de Peralta.
O problema no fundo é coñecer

quen elixe ao bispo: ou o. esca- ·
Catalunya déronlle o
lle o povo cristiano, a lgrexatratamento de·zona
. asemblea, unha maneira demobélica que adoita a
crática ou o elixe un dictador
recebir o Paí~ Basca
Romano, Xoan Pablo 11. Mais,
existe
outro asunto de ainda
(sempre nacionalidades
maior importáncia. Por que se
históricas). Foi por mor
elixe desta maneira un bispo
dos ovos lanzados sobre desleal ao povo basca? Cales
son as intencións da secta
vários líderes do PP
opusdeista? Atópanse os xefes
durante a Diada. Desde
do PP (José Mª Asnar) mestuhai algo máis dun século rados nesta chambonada? Tanta o PP gañar algun sufraxio?
e até os anos vinte, en
Pretenden
Catalunya ac~uaban os
proseguir co
pistoleiros de La Libre, a
xogo de salvar España? Oúnico que
soldo da patronal, e os
Queren os do
anarquistas, en
PP facerlle fixerón eses
correspondéncia,
dano ao PNV bispos
e só podén
atentaban contra os
facelo
deste estranxeiros de
empresários máis
xeito? O úni- Castelafoi
intolerantes. A Barcelona co que acadaqueles anos era un
darán con se- roubare
guridad e é descristianizar o
fervedoiro de pistolas.
tenta ·dividir a
Chegou lago Martínez
lgrexa basca. povo .
Anido que ~mpregou a
Quixera transfórmula de arroxar aos
cribir aquí un
presos en alta mar,
exemplo histórico de como a
moito-antes de que se lle lgrexa foi a lgrexa imperialista
españolá e non á que tiña que
ocurrise aos militares
ser, a lgrexa de Xesus Cristo. A
arxenti nos. Despois veu
lgrexa católica dalle paga moi
a guerra e recobrou
ma aos nacionalistas bascas. O
Vaticano tomou unha actitude
sana o dita de que para
hostil
diante do bizcaitarrismo.
governar España habia ·
Os bispos españois atrancarón
que bombardear
seriamente a boa obra nacionalizadora e teñen condeado os
Barcelona cada
estarzas
dos pátriotas. No ano
.cincuenta anos. Ou seña
·1913. o Núncio do Papa en Maq~e nunca houbo tanta
drid Ragonesi, envíou unha circular antinaciona~ista onde alupaz como agora que a
día ao "bizcaitarrismo" e ao caterra de Jaume 1
talanismo: "Vixien o bizcaitarrisrecupera os seus ·
mo dos relixiosos bascongadosL
direitos nacionais. Por
que con esa actitude separatisque média dúcia de ovos ta, non só perden o espírito e
tanse odiosos ao governo espamerece entón tantas
ñol. Convén que vixien tamén
exclamacións? Se cadra, ao catalanismo.
porque en Madrid doe
Na nosa Galiza xa coñecemos o
que a convivéncia que
que é todo iso. O único que fixenunca se acadou
rón eses bispos estranxeiros de
Castela foi roubar e descristianidurante este século se
zar o pavo. En Ourense, tempo
consolide agora, baixo
atras, tivemos ese peseteiro do
un governo de signo
Temiño que vendeu terra lindeira ao cemitério·de Armariz onde
nacionalista.

Citroin anúncia o plano
de regulación. Os
traballadores que non
pertencen ao sindicato da
empresa recordan que
"até agora viñéranse
realizando demasiadas
horas extras"·, que o·

instalaron unha granxa de cochos e, señores, os cochos desenterraron a metade dun defunto, a ·caveira e máis o torso,
e turraban cps restos.

Galiza non precisa unha lgrexa
Universal. E ·a lgrexa .Universal ·
que precisa da Galiza. O que urxe é unha lgrexa Nacional-Crist ia na. ¡Con Xesus Cristo ao
éeo, co Papa ao Interno! Galicia

~
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

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

LIMPEZA
NANINA SANTOS

Na idea de cida,de dun número .ilimitado de edis enti-a "!impar"
literalmente estas, <lesa xente que non forma parte da orde estabelecida. En.muitas partes chamanlle "pes negros".
David Ferrer concelleiro de Tráfico de Ourense e do PP propuxo co fin' de molestalos e conséguir que busquen asento
noutras· partes regar ª? rua.s, pedirlles os carnets, etc ... (medidas
por certo que xa se praticaron hai anos en Compostela sob
mandato de Xosé Bugallo), e o alcalde tiroulle a palabra á concelleira do BNG que lles afeaba a conducta.
Nunha idea plural _de cidade como hábitat de xentes diversas,
non hai lugar para considerar que non deben formar parte das
suai:> ruas e prazas xentes que -non incordian a ninguén. Outra
cuestión é nunha idea exclusivista de cidade onde segundo
quen governe regará a uns ou a outros. Todo é empezar por
algun lado.
En troca suxeriria que i:.eguen, e ben, aos varóns, mozos e nenos que ~exan .en ruas, cal ellas e prazas cando se lles pon e a
todas as persoas que cuspen e esgarran por toda parte. Por
molestalos e para ter unha cidade Jimpa (do ponto de .vista hixiénico que non "ideolóxico"). •

para os Galegas, bispos galegas xa.t
'
GoNZALO BLANCO

VAZQUEZ

(ÜURENSE)

Os mariñeiros
ea UGT
As situacións !abarais dos traballadores sempte se desenvolven
nun ambiente máis ou menos
de normalidade, mália que cando o seu convénio non se firma,
pode orixinarse algunha protesta, inclus9 con algunha folga.
Pero cousa distinta é, cando os
traballadores quedan sen o seu
meio de sustento, cando perden o
seu cometido como tales, e só Hes
·queda que as institucións lles dean as axudas oficiais, e que con
70.000 pesetas poidan sustentar
ás suas famílias. Para -un traballador non basta con que se lles dean axudas. Os traballadores reclaman o seu direito ao traballo e se
os organismos
oficiais non
son capaces
de solucionar Non cabe en
os problemas
directos das nengunha mente
persoas non que unha central
se poden chamar governan- sindical teña o
tes.
atrevimento de

que aes traballadores, palas suas
mobilizacións e entendíbel; que
desde os maios do governo, se
condenen as medidas de presión
dos mariñeiros, forma parte do seu
papel ánte a incapacidade de non
dar solución ao problema que dá
órixe ás mobilizacións, Pero o que
non se pode consentir, nen cabe
en nengunha mente que teña o
convencimento de traballador, é
que unha Central Sindical, que se
define como Unión General de
Trabajadores, teña o atrevimento
de criticar aos mariñeiros pol~s
suas mobilizacións e que cheguen
a utilizar os calificativos que usa o
Señor Fraga, ou algun periodista,
como C. Luís Rodríguez, de grande cerebro, en forma d~ bandullo .
Por desgrácia, os acontecimentos lévannos a que noutros puntos do Estado español se realicen
mobilizacións, polo mesmo motivo, a perda dos postas de traballo, pero como nesta ocasion se
trata dos traballadores de Cadiz,
encabezados polos líderes da
UGT, todas as accións son entendidas desde o princípio.
Señores da UGT, se non foron
capaces de entender a problemática deste país, se non en.tenderon que se estaba xogando co futuro dos mariñeiros, non
se escuden en calificativos usados pola direita ou pofos patróns
e periodistas, e recoñezan que
se equivocaron, ou cando menos non digan nada, como tan
outras forzas sindic~is.

O caso dos criticar aos
traballad~res mariñeiros
do mar e o ·
mellór exem- · ·
De todo este comentário só 'se
plo do que non
pode sacar unha consecuéncia
se pode facer coas persoas, porclara. Que ao igual que nos
que non se trata de simples trapartidos políticos estatais, -~a
balladores que se quedan sen o
mén para algunhas centrais sinseu traballo, trátase de traballadicais estatais, existe· un tr~ta
dores que desde sempre estivemento diferenciador da probleron arriscando as suas vidas para
mática laboral galega.•
conquerir un salário, que desde
sempre estiveran traballando baiMIGUEvPÉREZ GoNZALEZ
xo unhas condicións infrahuma_(VIGO)
nas e que moi pouco lles importou aos organismos oficiais a sua •
situación. Asi que non debera estranar que cando estes traballadores quedan sen o seu meio de
vida, teñan que botarse á rua . e
manifestarse por todos os meios,
Nestes últimos dias venhem sainpara que os organismos oficiais
do nos meios de comunica9om
solucionen o seu problema.
declaragons justificadoras do terrorismo de Estado. ·Cómpara-se
Que desde os empresários se critia ETA cos GAL e di-se que uns

Pacifismo e
autoderminación

pretendem rematar co Estado de
direito, mentres que os outros
som o "basta ya contundente"
que queria a sociedade espanhola. Ao meu ver, estas afirmagons
som fals?s e moi graves:
Falsas porque a ETA.o que pretende é que o Estado espanhol
reconheza o direito a autodeterminacom de Euskal-Herria. E
falsas tamem porque as ac9ons
dos GAL som mais prejudiciais
para o Estado de direito cás da
ETA (o Estado desprestigia-se a
si próprio).
Moi graves porque justificam a
existencia do terrorismo de Estado coma "terrorismo bom", dando-lhe a razom á ETA e atentando contra da mínima democrácia
que hai no Estado espanhol.
A cada vez tenho máis claro que
no Estado espanhol nom hai
mais ca umha pseudo-democrácia formal. O problema é que vivamos numha "democrácia" que
nasceu viciada. Coa ''transición"
nom se fixo justi<;a, estava controlada polos herdeiros de Franco (nom mintia o ditador cando
dizia que o deixava ''todo-atado y
bien atado") : Exército, Guardra
Civil, CESIO, Policia e administragom nom forom renovados ,
reciélados, limpados de franquistas; nom se voltou á República;
fixo-se umha "constituigon" (Carta Outorgada) de costas ao povo, antidemocraticamente,
na - que nom
se reconhece Aviolencia
o direito- a aut o d e t e r m i - (física e
nagom (Decla- estrutural}
ra<Jom Universal dos Direi- move-se en
tos Colectivos círculos viciosos
dos Povos,tit.11
art.6)
das que só é
na9ons sem possível rachar
Estado ("nacionalidades coa loita pazífica
h is t ó ricas n), e democrática.
nem sequer
se voltava ao
Estado ''federável " da 11 República , e nom
chegando com isto atribui-se-lhe
ao exército o papel de garante
"de la unidad de la Patria"· (puro
"Una,Grande y Libre") ; logo chegou o "café para todos"; Seguiu a
se demonizar aos nacionalismos
periféricos; Nem sequer desapareceu das ruas a simbología franquista ... (Se fosse cristam afirmaría que essa democrácia nom
é a do "poder do pavo" senom a
do "poder do demo").
Hoje em Espanha respira-se intoleránci a imperialista: JustificaQons dos GAL; "Primacía
constitucional del castellano";
"Pujol, enano, habla castellano"
e bandeiras de Espanha coa
águia imperial diante do local do
PP em Madrid ...
Estou polo reconhecimento do
direito da au_todeterminagom da
Galiza e das ou~ras nagons do
Estado espanhol (e do resto do
mundo) e porque se consiga
aproveitando a mínima demo- ·
crácia que hai no Estado, aumentando-a e consolidando-a.
Ao meu ver, a violencia (física e
estrutural) move-se en círculos
viciosos que só é possível rachar coa loita pazífica e democrática. Duvido que o circulo vicioso da violencia ·ETA-Estado
espanhol fosse comezado pala
ETA. Segundo estes, nom se
pode lograr o reconhecimento
do direito de autodeterminagóm
por meios pazíficos. A margi- .

ALDEA.
: ."stock de veículos
manten se no seu nível habitual" e que o último
balance dá; "para os seis
primeiros meses do ano,
uns benéfícios de 1. 700
millóns de pesetas'~. A
No filme A bata/ha de Argélia
A respeito dos chistes antigale~
ve-se .com clareza como o~ patrioCIG ere que, nesas
gos, quase alcangaria como extas argelinos limpam a sua casa
condicións, non debería
pressado até aqui. Mas, para
(a sua nac;om) antes de afrontar'
. recurrirse "tan
maior clareza, referirei-me ponem guerra total, o exército trances
tualmente ao tema.
de ocupac;om. Visitam os colaboalegremente aos fondos
racionistas, rufiás, usurários, tra- ·
da Seguridade Soci.al,
De nengumha maneira devemos ·
paceiros, etc., e intimam-nos a
máis necesários noutras
cair nos canones ou modelos escambiar, a cessar nas actividades
traidoras e ·corruptas; para o qual _ panholeiros que, subtilmente, caempresas.con problemas
racterizam os ."chistes" como "gaconcedem-lhes um prazo. Ao finamoi graves". ·
11 egos·" ou "de gallegos"; nem
lizar este, se ainda nom cámbia-

mst1tu1gom qua 1f1cou-nas como
"palabras de oro". Eis um exemplo
de colaboracionismo (consciente
ou inconsciente) dos assiniilados
espanholeiros; .ou, simplesmente,
do labor traidor dos colaboracionistas e quintas-colunas.

ÁSCASAS DE
AUTOMÓBEIS VÁILLE
BEN CO PLAN RENOVE.
O PIOR É O MEU FI LLO
DE 18 ANOS.

sua conduta adquirn urna importancia substancial para o prestígio da Galiza. Os demais habitantes do lugar jtJlgam, através
dos nossos actos, o país de origem. Devemos ser mui cuidadosos e procurw ajudar os compatriotas a progredir culturalmente.

urna causa nem a outra. Som
chistes antigalegos. Hai muitos
anos que estamos a luitar com os
humoristas argentinos para que
despreíem o pescado apodreciA meu ver, nalgum momento,
haveria que dar-lhes também um ·do dos chistes antigalegos que
prazo aos "nossos" colaboracio- · lhes fam chegar os procuradores
do Estado espanhol, directamennistas pp.ra que cessem no labor
nagon dos movimentos nacionapouco estarzo a desfeita que
te ou por meio de mercenários
traidor; ao vencimento, de persis1istas , a Triple A, o "Batallón
acontece no monte cheo de lixo,
(que, para o caso, é o mesmo).
tirem , marcá-los a fago (denunvasco-español", os GAL e a jusincéndios, e onde o mesmo encia-los publicamente como traitificagóm destes por gente imtorno da capela converteuse nun
Certo teatro argentino, estimuladores Pátria). Em forma graportante do Estado ... nom fam
circuito improvisado de carreiras
do por "su. majestad", primeiro,.e
dual; primeiro, os mais perigomais que lhe dar a razóm a
de coches e a pouco que o deisos. lriam entendendo que a · polo. franquismo depois (no
xen nun barrizal intransitábel.
ETA. O problema é político e só
meio, durante a Segunda Repútraic;om nom lhes vai resultar grase pode solucionar rachando o
blica, ficara quase urna década,
tuita, que nom haverá impunidaSe baixara potas ribeiras do Ascírculo vicioso com pazifismo e
1931-1939, de esmorecimento),
de. Poderiamos ir estruturando
ma decataríase da cantidade de
democrácia, com toleráncia.
dedicava-se a apresentar saineurna lista com os nomes dos indilixo que fica
tes racistas e xenófobos, nos
víduos da desonra, da cobardía e
espallado no
A cada vez está máis perto o dia
que se fa?ia mofa dos galegas
da traigom (como a dos heróis,
em que o pavo galego berre «Já
leito diste río
em geral e, particularmente, dos
mas ao revés) que, talvez (como
(lavadoras, ro- Decataríase da
ahonda" e saia á rua para reclamais pobres (as raparigas que
símb.olo), estaría integrada polo
das, botellas,
mar pazificamente o que lhe pertrabalhavam de criadas e se
assassino e tirano Franco. (Tamlatas), coñece- aberTaCión que
viam abrigadas a· talar castrapo).
tence: a sua Soberanía, constituinbém, nom seria demais, instituir
ria os lavados supón a
do a República do Povo da Galiza.
9 día da traigom: 18 de ~ulho.)
Que vai fazer Espanha fronte a isdos tanques
Os patriotas galegas rejeitarom o
de purin que o concentración
to? Espero que ao fim seja demoescárnio de diversas maneiras.
Penso que cada patriota (cada
contaminan,
crata, pazífica e tolerante.
As acgóes mais importantes e
nacionalista)
deve
ser
um
baluarparcelária nas
lembraria a
decisivas realizarom-se nos prite contra as provocac;óes e atamarte de miles ladeiras da Serra
Por certo : Lago da fundagom
meiros anos da década dos trinques antigalegos em todo mode troitas nos
dos GAL e da sua justificagom,o
ta, com a queda da nionarquia e
mento
e
lugar
(individualmente
do
traballos de
PSOE seguirá a estar incluído
a chegada da 11 República. (Esta,
ou, ainda melhor, colectivamenconstrución
nos "partidos democráticos" ou
te). Ternos que capacitar-nos e · tijera crescer a dignidade e a coragem dos nossos.) Houvo provai passar formar parte dos "radas presas da
dissuadir ou afrontar resolutaAlameda e como guinda coñecedicales, violentos , terroristas, inmente os inimigos. ·1sto, por um .testas ruidosos e reiterados mas
ria o salvaxe atentado que vai
tolerantes ... "? (E do PP melhor
os empresários. teatrais nom falado; polo outro, fazer cada dia
supor a construción da minicenziam caso; até que u~ae
nom falarmos) . •
algo que contribua a enriquecer
tral á altura da fervenza da sua
compatriotas, encabegados por
e prestigiar a nossa cultura.
J.L desembocadura no Miño (por
Bernaldo Souto, no meio duma
certo en vías da marte biolóxica
fungom puxerom-se em pé e,
É o que fai , em Bons Ares, a As(SANITAGO)
ao seu paso por Chantada).
bradando, dixerom todo o que
sociagom Cultural Galega- "A
nom puderam dizer em muitos
Pampa". Desde a sua fundac;om,
Tal vez será que para iste afecanos. -0 escandalo foi maiúsculo,
hai 14 anos (25f7/81 ), envia livros
cionado á leitura, Chantada está
a func;om suspendeu-se e a obra
em galega a todas as bibliotecas
de moda como argumento dun
foi retirada. Os
•
importantes da Argentina; interterrorífico conto do pavo que no
sainetes anticambio de correspondencia com
Chantada está de moda dicia
siléncio e entre a eufória dos
galegos, feriinstituigóes deste país; cartas em
hai poucos días na emisora local
seus políticos 'veu como lle rougalega as entidades galegas
dos de marte, _ Ante 0 nosso
un coñecido aspirante a concebaban todo o seu património.+
perderam a
.
(que, habitualmente, como bons
lleiro chantadino (que agora ofípedido, os
batalha.
castrapistas, escrevem em esANxo MOURE MOSQUERA
cia de vendedor das camisetas
panhol mas, ante a nossa permalibelos ·
da feira do libro e de manipulaNom nos pode
nente firmeza, dirigem-se a nós
(CHANTADA)
dor do concelleiro e da concellasurpreender antigalegos
na lingua da Pátria); centos de
ria de cultura). Non sei se por
que nesta décomunicados aos meios de difuforom retirados
culpa da eufória festiva ou do
cada. dos nosom explicando a· luita secular do
alucine mental iste concelleiro
venta (segun- dos escaparates
nosso povo pola autodetermiamasaba unha cegueira total á
da década in- edav~daem ·
nac;om (revertendo assim os .afeirealidade chantadina.
fame da Artas da propaganda espanholeira e
gentina) o em- maisduma O colega e amigo Alberto Vilanoantigalega que os procuradores,
Proporf alle eu que percorrese un
testas-de-ferro e sequazes de "su
ba i x ad o r do
va Rodríguez, escreveu um livro
dúZia de livrarias
pouco máis o noso concello como
majestad" difundem a cotio); tamesperpentico
(publicado no ano 1966 em dous
a cotio o tacemos membros dos
Estado espan- ·enoutros tantos
bém chamadas telefónicas aos
tomos), titulado Os galegos na
"bici-vixias" para decatarse da
·hol agasalhe
Argentina. Na página 1 .460 fai
programas de rádio, televisom,
malleira que lle están asestando a
ao niercenário qui~sques
etc. (Cumpre f8Zer notar que, nos
referencia a algumhas andadas
Chantada desde as institucións
autor dos libecatorze anos de intensa actividadum embaixador do regime fasautonómicas diante do cómplice
1os antigalede cultural e nacionalista, nunca
cista espanhol, chamado Ramiro
siléncio do desgoverno municipal
gos e da anticyltura (disfargados
se escreveu nem se pronunciou o
de Maeztu. Este cretino, numa
-teoricamente nacionalista mais
de "chistes"). E lógico. Está em
vocábulo ~·Espanha", tam exalgavisita que fijo ao Centro Gaiego
na prática dun aberrante caciquisconcordancia com o espanholisdo poi<;> fascismo, por considerá-lo
de Bons Ares' 1l, na década do~
mo de talante antidemocrático-.
mo fascista. O seu .proceder seurna palavra maldita. Utilizou-se
cinquenta, permitiu-se a pilhéria
m e! ha-se ao do embaixador
grotesca de dizer que os galesempre: "Estado espanhol".)
franquista da década dos cinDecataríase pois da aberración
gas serviam, unicamente, para
A parte das· obrigagóes con:iuns, quenta. Mais urna Vez, comproque supón a concentración par- · trabalhar de jornaleiros e que,
que lhe correspondem a todo gavamos que para um fascista nacelária nas ladeiras da Serra, do · como os burros, "los gallegos
Faro e que os mesmos viciños
da hai melhor que ootro fascista.
cargan sobre los hombros los . lega bem nascido e radicado na
Terra, os emígrantes ternos urna
veñen de denunciar despois da
fardos más pesados".
O povo argentino nada tem que
especial ..Consiste na responsabiinsisténcia e o siléncio a que to~
ver com as acc;óes provocadolidade que devemos assumir no
ron sometidas as protestas do
Estas palavras do representante
ras dos nossos seculares inimiexterior ao manifestar~nos ou ser
ecoloxismo local que advertiu xa
da tiranía franquista, com ser ultragos. Ainda que algum sector voreconhecidos como galega~.
hai moito tempo as talas das árjantes para o nosso povo, nom fote o abjecto e diminuto Calígula
Queira-se ou nom , cada um de
bores que acontecerían.
rom o piar. O mais grave foi que a
que o ano passado , depois de
nós constituí -se num represenrevista do Centro Galego (quGr diagarrar em Santrago (das maos
tante do nosso pavo. Por isso, a
Sen
sair
do •Faro
observaría con1
z~r,,~o, prego13ir9'-.cto2. di! iger¡tes .d~
•
•
• ,\ •
J
.J· /
.. '· ...
rom, prorrogam-lho por menos
-·tempo. Ao seu término, se nom
cumprirom, fuzilam-nos.

Din que o que buscan
as corporacións
automobilísticas con
estes avisos.alarmistas
dé crise é que _o governo
convoque outro Plan
Renove. Hai que
apoialas, porque así os
mariñeiros, os
traballadores de Álvarez
e Santa Bárbara e os
prodútores deleite, terán
acceso a un veículo máis
lustroso co que poderán
pasear mellará família
no seu abundante tempo
libre.

-a

Faro

Do Faro ao Miño
na desfeita

Miguel López Alegria é
un madrileño de 36
anos, astronauta, que
r
formará parte da
tripulación da nave.
norteamericana·
Columbia na sua
- -próxima viaxe. Como. os
países, socialmente
enfermos, adoitan a
promocionar a figura
dalgun dos seus
trunfadores índividuais, a
~spaña profunda busca ·
neste Miguel ao seu
heroi. Mágoa que non
saiba nen pataca de
español, porque viviu
' sempre nos Estados
Unidos.

Sobre "chistes"
antigalegos
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A marca .de pantalóns ~
vaqueiros Liberto
anúnciase coas imaxes
de vários militares
.orientais (chinos,
vietnamitas?)
surprendidos ante
alguén que viste uns
extraños pantalóns. Os
, fuciñudos sóldados.
observan a etiqueta e,
unha vez lido o nome da
marca, 'buscan unha
explicación no dicionário
·
(de chino, .quizá). Alí
pon: Liberto: liberdade.
Os militares reacciónan
entón alpo riz ados .e
perseguen aes
portadores dos
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do "ex-informador" da tiranía
pantalóns. O publicista
franquista)
a medalha de ouro,
cometeu, sen embargo,
ao chegar aqui o primeiro que fiunha pequena trampa.
jo foi contar um "chiste" antiga- .
lego. (Eis um dos numerosos
Liberto significa "esclavo
truchantas 2 aos que agas~.lha o
'liberado que mercaba a
pregoeiro ou capataz<3 da nefassua liberdade, pero
ta Xunta Española de Galicia.)<4
carecia de dereitos
Na Argentina, hai um qualificaticidadáns, de modo que
vo popular (voz de giria) para a
seguia vinculado ao seu
gente pobre que vota aos ricos:
amo, até o ponto de que gilada (Conjunto de giles, é di- zer, de parvos). Se ternos em
as suas posesións non
canta que os ricos som menos
as herdaban os seus
do 10% da povoac;om e que os
tillos senón o seu antigo
pobres e mais os nom ricos supe ram o 90%; pergootam-se .
proprietário".
·

DECISIÓNS

>

>

>

Por que será que moita
xente mantén ese raro
costume de ler no cuarto
de baño e mesmo adoita
a situar nel unha cadeira
ben surtida de revistas,xornais atrasados e
pode que algunha
apetitosa novela? Pois
porque este é o único
lugar onde, por agora,
non se adoitéf a poñer un
• televisor. Os editores
deberían reflexionar
sobre isto e, se cadra,
reconvertir as suas
colecións de libros de
peto en libros de water.

A aboa ten 87 anos.

muitos estudiosos como é· possível que os ricos ganhem as
eleic;óes. A resposta comum seria que a gilada, com o seu voto
·travestido, possibilita esta aberrac;om ou anomalía. (Eu diria
que todo depende da publicidade; no capitalismo, o que tem
mais dinheiro para fazer propaganda, vende mais e/ou ganha
eleic;óes.) Multidom de pobres
som enganados (eis o voto fictício). Quando isso acontece reiteradamente, o qualificativo adq u i re a catego.ria de boludos
(tontos ao quadrado). Claro,
mas, cuidado! porque isto nom
invalida a frase do Che: " ...
quando as condic;óes pacíficas
de luita se esgotar quando os
poderes reaccionários enganam .
o pavo, urna e outra vez, nom
. semente se pode arvorar a bandeira da revolu9om, senom que
se deve arvorar a bandeira da
revolu9om."
Aqui (nom obstante o labor pernicioso do governo), sem pressa
e sem pausa, vai melhorando a
imagem do nosso pavo.' A nossa nac;om tem grandes amigos
dentro do ensino, a arte e a intelectualidade argentinos.

Foi panadeira en
Ourense antes· da guerra
e afiliada á UGT. Os
militares matáronlle a un
Ante o nosso pedido, os libelos
irmán. Garda todo na
antigalegos forom retirados dos
. escaparates e da venda em mais
memória gravado con
duma dúzia de livrarias e neutros
cincel. A última vez q·ue
tantos quiosques. Fraternalmenhoubo que votar, nos
te, com muita compreensóm e
solidariedade com a nossa recomícios xerais, pediulle
sistencia secular e luita pala aua toda a família que
todetermina<;;:om. Entre as primeiregresase axiña á casa
ras, acham-se algumas mµi important!3S como Liberarte, cuja
que ia pasar algo. Onte~
conselho de administra<;;:om nom
ainda, escoitou -a Aznar
só respondeu favoravelmente a
na televisión e botouse a níinha carta do 24/4Í94, senom

chorar.

+ + + + + ++ + + + + + ++ .

Non &e sabe de nengun conselleiro que tomase unha decisión
como a de abrirse as veas. Nen tampouco dalgun mandamáis ao
que lle afecten as refoladas do nordés como para procurarse un
carb.allo iscariote no que pechar páxina. É ben sabido que, a certos nívéis, as decisións máis importantes son as de rodaballo ou
lubina, Burdeos.ou Vega-Sicília e outras féridas alternativas asi . .
Ü-? suicidas nosos case sempre son aldeáns, solitários, entolecidos. Tamén hai algun poeta, e só o recoñecerse así xa dá idea
do tolo que hai que estar. Mais se ternos en 'conta que, entre
nós, hai máis dun milleiro de vates censados, a proporción de
suicidas resulta, como se di agora, testemuñal.

De pertencer a outra cultura, a ·decisión de don Dositeo teria
que levalo ao harakiri. NÜ.nha das suas, o grande xefe mandouno, dispensando, ao caralla, <liante dun fato de periodistas.
Onde está que alá vou, debeu preguritarse don Dositeo, cobizoso de agradar ao grande xefe cando este xa fuxira dali.
Se tivese un migallo máis de preséncia, igual compria mardarlle unha espada de samurai a don Dositeo. Porque tampouco
era cousa de que botase man dunha corda calquer para procurar ese carballo que buscan os da aldea cando hai nordesia.
E moito menos de que , despois de que o mandasen , perdoando a _cara, á merda, tomase unha decisión do máis responsábel, Por exemplo, ir.•
··

rrectamente, porque nom lhe devemos dar a mais mínima vantagem. +
Al.ExANDRE CAsTRO MORGADAS

(BONS ARES-ARGENTINA)
1) Mais conhecido como Buenos Aires
(Versom espanhola)
2) Truchanta. Palavra composta de dous
elementos : truita {falso) e chanta {fallúto,
irresponsável)
3) Cezar de Vilalva.
4) Sem intengom pejorativa para o território (89.000 quilómetros quadrados) do su. deste da Polónia.

Co~postela,

cidade europea
da intoleráncia

.Compostela rabuña o cúmio da
intoleráncia. Compostela afoga
a sua máxica beleza no océano
que também pediu disculpas e - da incomprensión. As persoas
agradeceu ser ilustrado sobre o
que recebiron ese xarope eduproblema do pavo galega.
cativo en tempos do fascismo,
amasan agora os efectos seA meu ver, ternos que deixar o lucundários. O racismo e a xenoxo de obrar com certa ingenuidafóbia, a conduta machista ou a
·de política ante as provoca<;;:oes
represión son ingredentes do
perfil psicol~xico do cidac;lán.
do inimigo, e caracterizá-l?S co-

.

O ES~UDQ- DA GALIZA DESEÑADQ PQR CASTELAQ
EN ~ERÁMI~A DE.SAR2ADELQS
1PLATQ:1.300 PTA
2 PLATQS: 2 .500 PTÁ
+160 PTA
DE ~ASTQS DE ENVIQ
PA~AMENTQ

A MEIQ
.DE SHE2UE;QU
IN~RESQ NA SQNTA DE
.CAIXA GALISIA
20910501683040001024

Existen acontecimentos que me
producen unha intensa vergoña
allea, e débese a eses brotes de
rechazó social que padecen expresidiários, enfermos da sida e
mozos sen traballo que . forman
os Colectivos Cuarta Galería e
Pres.S.O.S, que se adican a fomentar a reinserción social de
reclusos/as, consumidores habituais de drogas, que veñen senda alienados e estereotipados
coma grupos de risco, no argot
das campañas anti-sida .
A Asociación de axuda e apoio a
presas e presos, ubicada no bairro de Vista Alegre compostelán ,
está senda brutalmente discriminada pola vicindade. Boicotean a
esta Asociación que canta cun
bar chamado O Talego, co que
se autofinancian e no que se
atende a persoas que estiveron
no cárcere , para ási amosarlles
solidarieda,de e apoio. Os viciños
escomenzaron unha guerra urbana con concentracións e
similares contra desta asociación altruis- Aasociación de
ta, e contra do axudaaos
Colectivo
Cuarta presos, ubicada
Galería.
no bairro de ·
Membros da Vista Alegre,
asociación está aser
Presos están
submetidos a brutalmente
cacheos indis- discriminada
criminados por
parte da poli- polos viciños
cia. Son acusados de tráfico de drogas
por requisarlles pequenas doses
para o consumo próprio, á mínima de cámbio son levados á Comisaria para durmir nela unha
noite e ao dia seguinte ser pastos
en liberdade polo xuíz, porque
· non existe nen delito, nen delincuente. Os armacéns de abasteci mento de bebidas néganse a
venderlles mercancía para soster
o .bar. Reclaman ante o Governo
Civil da Coruña e apresentan ante este organismo as suas queixas po_I~ -~~us_i~a ~í!lposi~ión · ~e

sandóns adm inistrativas, e fano
c.on todo o asesoramento administrativo e xurídico. Existen máis
dun millar de actas por levar unha china de haxis ou unha papelina de heroína ou mesmo por levar unha navalla no bolsillo. Ante
ó abuso de poder da policia, a
parsimónia desastrosa do eido
xurídico e a complexa defensa
social, os xovens que menos alternativas teñen son o cebo perfecto para xustificar esa delincuéncia que tanto se empeñan
en decir que hai.
Namentres isto acontece no corazón desa Capital E.uropea,
neutras moitas vilas e cidades
de Galiza existe a represión
máis bestial e o rechazo social
máis pronunciado. Por exemplo,
en Sedes (Narón) a vítima é o
Centro de Drogodependéncias
que o Colectivo Renacer ten instalado alí e ao que se lle exixe
"procedimentos ortodoxos" (sic)
nos programas que imparte.
Realmente este mundo está gravemente enfermo, as xentes viveri
o desencanto, a incomprensión, a
soedade, a incertidume e o medo.
Entre todos formamos unha patética masa amorfa, macabra e repugnante; por uns motivos ou outros debatímonos mortalmente en
estúpidas guerras; autodestruímonos con experimentos nucleares,
con falsas conversas de líderes
políticos de diversos países que
deixan sen traballo aos pescadores (e aos que non son pescadores tamén) . Vivimos no planeta da
OTAN e alugamos piso no reino
de Bill Clinton, para cear cos rusos
e durmir cos chjnos ... e espertar
cos sérbios, bósnios, croatas ou
cascos azuis.( ... )
En Compostela parece existir un
concepto distorsionado da raza
humana, formándose alegóricos
ghettos, grupos de risco. Críanse
grémios e bandas organizadas
con titulares de xornais que escupen detenido un camello con heroina e lago resulta que detiveran
a un rapaz de 19 anos cunha raia
de coca, un porro ou un chino.
E se este mundo é o burdel onde
se prostitue a psicoloxia colectiva, a qidade de Compostela é
ese preciado bocado cultural ,
monumental, gastronómico, alienado, capitalizada a imaxe da sociedade, monopolizada a liberdade individual e a especulación na
carteira do viciño. Son modélicas
condutas que nos están a brindar
os nasos capitalistas invasores.
Se por un momento nos fixaramos no que se reflicte no espello
e nos fixeramos unha exausta
autocrítica, case seguro que a
máis de un nos pesaría algo grave sobre a nasa conciéncia: algo·
explicábel dada a educación fascista que nos prestaron os nasos
antecesores do Reino Imperial de
Franco. Hoxe a Xunta de Galiza
serve como pirámide das ambicións vanas de Fraga, que instalou o seu cuartel xeral na Galiza
para ·democratizar a represión.
Estes fenómenos sociais sé se
poden arranxar dun xeito: educación. A progresión do ser humano ten que ser psicolóxica,
mental. A concienciación sobre
os problemas alleos ten que ser
asimilada desde. nena. A coeréncia chéganos coa madurez e a
intelixéncia permítenos comportarnos dun xeito ou outro. Que
futuro queremós para quen nos
suceda? Que cada un se vexa
no espello.+
ANTON RODRIGUEZ OXEA
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A política de fastos da X unta

xera verdadeiros profisionais dos congresos
Chegan a cob!ar.cen mil pesetas por dar unh·a

ch~rla

de 20 minutos

• HORÁCIO VIXANDE

Os estranxeiros
que asisten

As .altas gratificacións

aos congresos

pagadas nos congresos
celebrados na Galiza á
sombra da
Administración son moi
~uperiores ás que se
desembolsan en eventos
emellantes doutros
países europeus. A moda
do congresos de luxo,
importada de Andalucia
atrav"sdoP OE,
continua a manter e na
Galiza por parte do PP
para subsidiar aos
intelectuais afins.
Mentres en Andalicia alguns congreso chegan a pagar se.rvizos de
compañia aos ponentes, na Galiza
tan só se cobren, con xenerosidade,
gastos de transporte, hospederia en
hoteis de luxo, alimentación para o
congresista e acompañante. ademais dos emolumentos pola conferéncia. Iso provocou o nacimento
dunba caste de congresistas profisionais que se repiten asiduamente.
As retribucións pola asisténcia a unha mesa redonda, compartida por
máis tertulianos, chega a ser de cen
mil pesetas no ca o mái extremos. O congre o , poden supor,
para un do ponentes estar a gastos
pagos mentras dura todo o congreso
na localidade onde este se celebre. É
o caso do congreso dedicado a Luí
Seoane en Setembro de l 994, onde
a a i téncía a unha me a redonda
pagou e a cen mil pe etas, máis os
gasto completo -nun dos hoteis
máis caro da cidader- para ponente
e acompañante durante os cinco clias
que durou o congre o.
Un asi tente a unha ampla mesa redonda dun dos congresos de máis
rebúmbio da Galiza, cando chegou
o seu turno, dixo que interviria na
esión de perguntas, pero cando esta chegou, non foi interpelado.
Contado cobrou pala sua participación no acto. Este caso produciuse
porque o número de participantes
era moi alto e o tempo da mesa era
escaso, unha hora. O pagano, a
Xunta, non quería que faltase ninguén para non desmerecer o acto.

Contraste con Europa

3.

._

s

:l

A xenerosidade dos organizadores
galegos contrasta co comedimentó
nos gastos que hai nos congresos
británicos, por exemplo, ainda que
estes últimos adoitan ir acompañad.os da difusión das navidades
científicas, ausentes nas reunións
·celebradas no naso país. Na Grande Bretaña, e en xera1 en toda Europa, só relaxan as normas cando o
congresista chega doutra beira do
Atlántico ou doutras latitudes lonxanas. Nestas circunstáncias, ás
veces permiten unha estántia
maior á do dia da charla ou confe-

na Galiza fican
abraiados
polos orzamentos
que se manexan.

réncia. En todo caso, a estáncia
non supera a duración do congreso
·e só se paga a residéncia en pensións modestas ou co1éxios maiores, pero non a manutención, que
éorre por conta de congresista.
Unha charla en Oxford págase con
quince mil pesetas; a residéncia é
nun co11ege ou nun hostal e o
transporte realízase en tren ou autobus, caso qué o ponente viva na
Grande Bretaña.
Fernando Amarelo de Castro e
Manuel Regueiro Tenreiro, secretário xeral de Relacións coas Comunidades Galegas e director xeral
de Política Lingüística respeitivamente, quedaron dunha pedra cando visitaron Compostela un grupo
de membros do Comité do Camiño
Xacobeo de Londres. Amarelo e
Regueiro eran quen convidaban, a
conta da Administración, e querian
agasallar ás visitas cunha estáncia
no Hostal dos Reis Católicos, pero
estas optaron polo Convento Franciscano, recén remozado. Alguns
dos de Londres sentíanse ofendidos con semellante trato.
Pero non todos os congresos na
Galiza disfroitan do mesmo nível
de gastos; aqueles que se celebran

á marxe da Administración, ou non
están controlados por esta, desembolsan cantidades menores aos par-:
ticipantes e cobren os gastos de
xeito máis modesto. En xeral, nestes casos, o modelo de congreso si
está homologado cos europeus,
tanto polos gastos, como polo nível
académico e científico presente.

Mediocridade
"Cada ano hai meia dúcia de qescobrimentos importantes -indica
unha fonte que prefir~ quedar á
marxe-, aquí ás veces as novida. des cálanse até chegar un congreso: é a forma de brilar. Na Galiza
e o Estado o intelectual é unha estrela, e asi vense os resultados da
investigación, que son tan pobres.
Descobertas científicas non hai todos os días e o nível nos congresos galegos é baixo con frecuéncia
e iso leva á mediocridade". ·
Os resultados dos· dous modelos
opostos e as suas diferéncias son
significativas. Mentres no resto de
Europa é difícil en Europa a participación dos congresistas, nos congresos oficiais na Galiza non faltan
ponentes que se oferecen, os sucu.:- .·
lentos prezos que se pagan chaman
aos petos roáis galdrumeiros.

Outra cuestión é a relación entre
os ihte1ectuais e o poder. "Polo
mundo, os intelectuais non se
misturan coa política ou están en
contra do sistema; teñen esa función de conciéncia crítica. Aqui"'
sucede ao revés. E roáis, o político presume dos intelectuais que
ten ao seu redor", explica un coñecedor da dinámica dos congresos na Galiza ..O efeito conquerido na política de xenerosidade é a
profisionaliza~ión, adernais dunha
compracéncia dalguns intelectuais tanto na crítica ao labor guvernamental como na denúncia da
baixa calidade científica dos congresos. "O temor de non estar en
nómina aterroriza a alguns estómagos agradecidos", di unha fonte que prefire non indispoñerse
cos seus compañeiros.
Un exemplo contrário ao modeIO
de congresista profisional é un coñecido escritor e xornalista, que
tivo que moderar a sua prática de
acudir a dar charlas e institutós.
Facíao grátis e perdia grande canti dade de tempo porque estaba
moi solicitado. Ademais, o autor
en cuestión, víase na obriga de
preparar as suas conferéncias, un
feíto cada vez máis insólito entre
os conferenciantes.

Congresos e turismo
O Governó galego proclamou a
necesidade de einpregar os congresos como método de promoción da Galiza entre un sector afín
ao turismo de calidade e culto. En
princípio, un visitante atraído po-.
los congresos ten un maior nível
de gasto que os turistas que levan
a mochila ao lombo.
Co gallo do quinto centenário da
fundación da Universidade, prevese que os cen congresos a celebrar -a unha média de quince
por mes- deixen en Compostela 4.000 millóns de pesetas. A
hostelería galega frótase as
mans. O míni'mo que custa un
destes actos· é cincuenta millóns,
a cifra corresponde aos eventos
celebrados ao amparo dos cartos
públicos.
As pretensións guvernamentais
van máis polo camiño de cumprir
os obxecti vos a base de subvencionar· os congresos. De momento os gastos para traer aos ponentes son maiores que os ingresos
que xeran as inscripcións dos
congresistas participantes. Os
cheques da administración cobren o resto.+
-
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¡A sobriedade dos .congresos á marxe da Adminis.t ración
... Frente á alegria nos gastos que

marca aos congresos oficiais, outras sociedades teñen que botar
man da boa vontade dos seus
. : asociados e estirar os poucos cartos dos. que dispoñen para acadar
uns resultados dignos . Parellamente, os· congresos desas organizacións teñen que competir coa
inflación de prezos dos tutelados
pola Adminisración. Unha das
consecuéncias O.a política de congresos que se desenvolveu nos
últimos anos é a aparición dos

.

profisiÓnais e dos cach,és para
acudir a~s congresos.
.

'

A Federación de Asociacións
Culturais non celebra un congreso todo.s os anos, pero cando o
fai ten que conformarse con gastar comedidamente., contando
con todas as actividades complementárias. "Nos orzamentos non
está estimado o traballo que desenvolven os rnembros da asociación, que aportan o seu esforZ(} gratuitamente, cando nos ou-

trQs congresos todo o mundo cobra e hai axudantes para todo'',
explica Antón Cruz, que até. hai
ben pouco era secretário da Federación. Dentro destas estimacións non se recolle que o custo
final acostuma a ·subir un dez por
cento roáis debido aos impre:vistos . "As .veces un congresista
non está conforme co aloxament9 e hai que buscar outro", indica
Antón Cruz.
Cruz explica que a Federación

su-fraga a estáncia e os g;istos
de transporte, peró procura non
ter que facelo . "Dependendo do
tipo de acividade pagamos entre as vintecinco mil e as cincuenta mil pesetas nos congresos, pero ás veces hai quen ten
estipulado un cacM e é roáis alto, se estamos interesados e podemos, aceitamos"; explicou
Antón c ·ruz. A Federación paga
en carne própria a implantación
dos cachés e a inflación dos
mesmos.+
.
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DI AS
Xuvenil. Neste número trátanse
algunhas das !lecesidades que ten o
bárrio, como a construcción dun
novo Centt:o de Saude ou o remate
da rede de saneamento no ·bárrio,
que inda ten zonas sen este servizo
básico. Tamén se trata a ex.isténcia
de restos arqueolóxicos como a
Pedrada Auga, na zona da Punta, e
recórdanse aspectos históricos de
Teis nunha conversa con Leopoldo
Collazo Araújo. A revista ten
prevista unha tirada de mil
exempla,res. +

• Xosé Ramón
L9renzo gañou o
XI Concurso
galega de banda
de señada

ll

•Éxito da
Eco-Biblioteca
do verán

Xosé Ramón Lorenzo Picado,
xoven vigués de 21 anós, foi o
gañadór do primeiro prémio da
undécima edición do Concurso
galego de banda deseñadaXuventude 95 coa sua histori;tatitulada O sistema funciona. O
prémio, convocado pola Dirección
Xeral da Xuventude, está dotado
con 100.000 pesetas. O segundo
prémio correspondeu a Andrés
Meixide, 75.000 pesetas pola obra
O asasino chamábase Roger; o
terceiro prémio, de 50.000 pesetas,
levouno Miguel-Anxo Fernández
Robledo polo cómic Si, claro....
Fern<µl.do Franco Movillo levou o
cuarto preffiio, de 25.000 pesetas,
pola súa obra Fauna. O xurado
oncedeu ademais cinco áccesit de
15.000 pesetas cada un. Os prémios
serán entregados no acto inaugural
da exposición que recollerá as obras
galardoadas na casa da Xuventude
de Ourense o próximo 6 de
Outubro. A mostra forma parte.das ·
VII Xornadas de Banda Deseñada
de Ourense. (ver páxina 28). +

• A Vocalia Xuvenil

de Teis publica
o terceiro número
da· r~vista A Guia
A Asociación de Viciños do bárrio
vigués de Teis publica este mes o
terceiro número da revista A Guia,
realizada inteiramente pola Vócalia

J

A iniciativa da asociación
Papaventos e o Concello de Foz
(Lugo) acadou un grande éxito
durante este verán. A EcoBiblioteca foi organizada na praia
da Rapadoira, na Mariña luguesa, e
consistía nunha biblioteca con máís
de catrocentas referéncias
bibliográficas do meio ambiente.
Os bañistas deste xeito podian
disfrutar de xeito gratuito da leitura de revistas e·libros sobre a
protección do meio ambiente. O
obxectivo principal era aproveitar o
tempo de lecer e criar unha maior
concienciación e sensibilidade á
hora de asumir as
responsabilidades de cada-un na
defensa do meio ambiente diante
do forte deterioro ecolóxico que
viven as praias e os ecosistemas de
Galiza. A asociación de educación
ambiental Papaventos, de
Chantada, levou até Foz máis de
catrocentas referéncias
bibliográficas en matéria de
educación ambiental e
solidariedade compostas por
revistas como Natureza Galega,
Quercus, Natura, Integral, O
Carabo, Cerna.".. Ou libros como
Atlas Gaia., Hazte/o Verde, La..
naturaleza y yo, Eco-Jardín ...
Papaventos quer reivindicar asi a
necesidade de que no verán as
zonas de baño sexan tamén centros
de cultura medioambiental para
criar unha maior responsabilidade á
hora de afrontar a sua defensa.+

• Artábria presenta
a primeira
História da ·
Caliza en banda
deseñada

!.

A visión histórica que se ofrece
é novidosa, xa que se segue a via
historiográfica que están abrindo
noves h~storiadores galegos
como Blanca Albalat ou André
Pena. Este último foi o que
asesorou a elaboración do guión,
que correu a cargo de dous

membros de Artábria, Maurico
Castro e Gonzalo Grandal. Os
deseños son obra dun xoven
artista de Narón, Leandro
Lamas, quen ten gañados xa
alguns premios de deseño

artístico e colaborado en revistas
de humor gráfico como
SaP.oconcho. O próprio Xaquin
Marin dedica ao deseñador
unhas palabras na contraportada
do libro.+

A próxima fin de semana, 22, 23
e 24 de Setembro, vai ter lugar
en Santiago de Compostela o III
Congreso de Escritores Galegos,
que baixo o lema 100 anos de
literatura galega contemporánea
terá como sede o AuditórÍO do
Museo do Pobo Galego, en San
Domingos de Bonaval. O
congreso está organizado pola
Asociación de Escritores en
Língua Galega (AELG). A
apertura do Congreso terá lugar
ás once da mañá do Venres día
22 e estará seguido da .
conferéncia inaugural, que estará
a cargo do escritor e poeta
M_anuel Maria. A conferéncia de
cl.ausura será pronunciada o
domingo polo tamén escritor
Xosé Luís Méndez Ferrín.
O III Congreso da AELG, que
ten prevista a asistencia de máis
de cincuenta escritores, está
estruturado en diferentes áreas
de exposición e debate
(conferéncias, comunicadóns e
mesas redondas) nas que se
levará cabo unha reflexión
sobre o estado da literatura
galega contemporánea,
realizando un balance dos
últimos cen anos, debatindo a
sua situación no tempo presente
e estudando as suas perspectivas
de futuro. Tanto o Congreso·
como os actos están abe'rtos a
todo o público que desexe asistir.

a

Durante o transcurso do
Congreso de Escritores Galegos
vanse celebrar tamén tres táboas
redondas e de debate nas que
participarán Carlos Casares, Lois
Diéguez e Bieito Iglesias no
• ambito da narrativa; Manuel"

.

_.

.~
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• San Domingos de Bonaval acolle
o III Congreso de Escritores Galegas organizado pala AELG

. CASA DOS VECIÑOS
OCOUTO • PONTECESO

Dirección Xeral de Política Lingüística, Deputación da Coruña,
Concello de Ponteceso, Concello de Cabana,
Fundación Bergantiños, Fundación Barrié de la Maza

.

A Asociación da Lingua
Artábria de.Ferro! ven de sacará
.rúa un novo xeito de coñecer a
história do país. História da
Galiza en banda deseñada é
unha· obra que cobre un espácio
necesario pota temática e a
forma artística escollida, asi
como polo público ao que vai
dirixida, a xuventude. Esta
edición foi posíbel sen nengunha
subvención de carácter oficial,
contando unicamente coa
colaboración económica dunha
série de colectivos culturais de
•. diferentes vila.s e cidades do
país. A idea de realizar esta
história de Galiza partiu da boa
acollida que rivera en 1992 a
publicación de História da
Lingua en banda deseñada, e
pensando na utilidade de dar a
coñecer a história á mocidade
dun xeito ameno que non
aparece nos libros de' texto.

4•f1M1iiiDIHUIUH«.j.t1i•

Organiza:
A. C. Monte Branco
1511 O O Couto - Ponteceso
Telf. (981) 714924 - 72 10 85
Colaboran:

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

Miguel Anxo Fernán-Velho.

Lourenzo, Roberto Salgueiro e
Roberto Vidal Bolaño no .
apartado do teatro; e Uxío
Novoneyra, Maria Xesús Pato e
Rafa Villar no apartado de
poesía. Paralelas ás xornadas de
exposición e debate van ter lugar
durante os dous primeiros dias /
diversas leituras de
comunicacións a -Cargo de Xulio
López Valcárcel, Xavier Alcalá,
Alfonso Álvarez Cáccamo,
Anxeles Penas, Carlos
Bemárdez, Luisa Villalta, Maria
Xosé Queizán, Miguel Mato ·
Fondo, Xavier Baixeras, Marga
Romero, Ramón Caride e José
Viale Moutinho, entre outros:
O domingo 24, último dia do
Congreso será presentado o

XURXO S. LOBATO

primeiro número da nova revista
da AELG, Contemporánea.
Nesta ocasión será un
monográfico titulado Poesía
galega hoxe: duas x eraci6ns do
século, onde se recollen de
forma antolóxica poemas de
Pura Vázquez, Antón Tovar, Luz
Pozo, Manuel A. Torneiro,
Xohana Torres, Uxio
Novoneyra, Bernardino Graña,
Manuel Maria, Méndez Ferrín,
Salvador García Bodaño,
Arcadio López Casanova e
Maria Xosé Queizán. A revista,
concebida como unha homenaxe
a .duas xeracións poéticas vai ter
difusión internacional e
incorpora os textos dos poetas
traducidos ao inglés, francés e
castelán. +
: ·
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canta de libros

Catro. levas
de escritores

máis que relato que ordena unha
sucesión de feítos, Retrato antigo:
-pinturas ... amosa un escritor dono
de recursos lingüísticos e algo dado a filigranas estilísticas. Como
de X. M. Marcos, haberá que esperar novas entregas de Lozano para
saber calé o seu camiño.

Relatos do .
Manuel Murguia
Da man de Edicións Laiovento< 1>
aparecen os relatos prem'iados en
1992, 1993 e 1994 do Prémio Manuel Murguia concedido polo
Concello de Arteixo. En total, cinco relatos de catro autores, dous de
Xesús Manuel Marcos, gañador no
primeiro ~ terceiro certame, Joel
R. Gómez, Xavier Alcalá e J. A.
Lozano, cada un con senllo relato.
De primeiras, compre dicer que
cada autor escrebe unha normativa diferente, e un mesmo en portugués, o que de por si proclama
aos catro ventos que non hai língua, idioma, no mundo, que teña
tantas normativas.

Xavier Alcalá.

XURXO S. LOBATO

O raro, o estraño é que ainda non
figure no Guinness dos records
eses; mais non perdamos a esperanza. De segundas, subliñar a variedade. Catro escritores diferentes entre eles e cunha conceición
distinta do conto.

entre a narración máis ou menos
tradicional --quer dicer, contar
unhct história- e a narrativa máis
ou menos heterodoxa na que a relación de feitos non ten importáncia nengunha. Orabén, esta mestura de xéneros -lírico-poético e
narrative>--, que ten dado excelentes obras literárias, amosa en
Marcos, parafraseando a Nietszche, unha certa desconfianza verbo da sua própria forza, demostrada no primeiro relato e diluída
no segundo.

Xesús Manuel Marcos· ( 1967) gañador do primeiro e terceiro certame, apresenta dous relatos: Fuxidos e A cela de Arame (1992 e
1994), respeitivamente). Dous relatos que amosan un escritor, un
narrador, que anda a ' buscar un
camiño, ainda que nos dous pri- me unha escrita poética, máis que
lírica. Pero mentres no primeiro
entra a, digamos, memória -memória no sentido de interese por
explicar unha história-, no segundo hai máis interese por criar
unha atmósfera, daí que no segundo a condensación lingüística, talvez a máis importante característica da poe ia, sexa maior
que no primeiro. Marcos abala

Para um clima supremo de Joel R.
Gómez ( 1959) gañou tamén o certame de 1992. É un longo relato
onde unha drogadita vai facendo
un relatório da sua vida para llo
enviar á sua nai. O relato de Gómez é ambicioso desde a primeira
frase: "Agora que atimgim o cobi~ado sossego conh~o o verdadeiro rosto do desespero", mais o
desespero non é nunca apreixado
pola narradora. Nunca este aparece perante o leitor, xa que se introducen demasiados elementos
na narración. Tantos, q~e ás veces
non se sabe ben que quería contar
o autor. Por outra parte, se nun
momento determinado a narradora
escrebe: "O mito condutista mom

passa de ser isso: um simples invento teórico, umha ideia porventura para outras cousas, mas non
para acomodar un ser humano",
dá a impresión que o autor usa para os seus pers o naxes, sobretodo para
aqueles que lle Xavier
son antipáticos, un cerro Alcalá
"determinis- entrega un
mo".
relato
J. A. Lozano perfeito,
(1967) foi pre- tanto polo
, miado no sedomínio
gundo certame
con Retrato da linguaxe
antigo: pintu- como polo
ras e superfícies. Un relato acoplamento
(mellor dito, des41 á
unha narra- narración e
ción) no que o
interese pri- ao dicer
mordial do au- do narrador
tor é a criación
dunha atmósfera. Se a función da poesía
é "infectar ous outros xéneros", a
presente narración está completamente infectada. Narración poética

UNIVERSITARIA

Deixamos para o final o, para nós,
mellor relato do volume: Relación
de Jeitos de sangue, de Xavier Alcalá (1947). O escritor de Miguelturra, que acadou a madureza narrativa "nel mezzo del camin", alá
por 1991 con Latitude Austral, entrega un relato perfeito, tanto polo
domínio da linguaxe como polo
acoplamento desta á narración e ao
dicer do narrador. Alcalá, dono
dunha linguaxe própria, é consciente en cada unha das suas obras
que o seu interese primordial é
contar unha história. Ou, se se prefire, que cada unha das suas obras
é un anaco de memória. Daí, talvez, o realismo que atravesa as
suas narracións (e novelas). Un realismo que sabe que xa non se pode escreber como os vellos realistas; ou, mellor: que sabe da imposibilidade de escreber ou reproducir a tradición e dese xeito anova.

Relatos apresenta tres levas de escritores. Unha que acadou xa a
madurez, representada por Alcalá.
Outra que non remata de achar o
camiño polo que tirar, daí certa
confusión nas suas obras --=--estarla
representada por Joel R._Gómez, e unha nova que xusto remata de
aparecer e que se ternos de fiarnos
dos dous representante~ qúe aquí
aparecen, abalan cara unha escrita. cara unha narrativa, onde a memória está a piques de desaparecer. Unha narrativa non tradicional onde o importante é a poesía.
Veremos.•

XGG
(1) Relatos. Edicións Laiovento. Edición e
lliniar de Henrique Rabunhal. Santiago
Compostela, 1995. 146 páx.
·

de

_

A MUllER NA UlERATURA GALEGA
Carmen Blanco, crítica literaria especializada nas relación entre sexo, xénero e escritura,
realiza o primeiro estudio de conxunto da presencia das mulleres na literatura galega, no que
se analizan as imaxes femininas e a incidencia da variable xenérica en diversas creacións
literarias, fundamentais na nosa cultura, como son a narrativa de Ramón Otero Pedrayo,
Eduardo Blanco Amor ou Álvaro Cunqueiro, e a poesía de Ricardo Carballo Calero, Celso
Emilio Ferreiro ou Xosé María Díaz Castro.

NA MESMA COLECCIÓN

Publican o
Cidade de Ourense
Flor no deserto é o título do traballo
de Ramón Caride Ogando gañador do
XV Premio de Poesía Cidade de
Ourense de 1994. Flor no deserto é un
poema unitario, un libro aberto e
mestizo, que fala da esperanza, do
fracaso, da vida, do tempo. Ramón
Caride é considerado· un dos
narradores máis orixinais da década
dos noventa. O seu ciclo narrativo
parte do mundo rural, sometido á
transfonnación máis violenta e
despiadada, para adentrarse na
incomunicación urbana. Adicado
desde sempre á poesía ten publicados
vários libros, entre eles Paisa.xe de
verde chuvia e Cerne das labaredas. +

Cultura,
sociedade e muller
Na serie Documentos de Edicións do
Castro sae publicado o ensaio de
Carmen Blanco titulado Mulleres e
independéncia. Este libro recolle
unha série de traballos sobre a muller,
a sociedade e a cultura. Está dividido
en tres apartados O mundo que
queremos, A memoria que perdimos e
As cousas que nos quedan, que
reagrupan, respectivamente, os escritos
máis claramente políticos, os que
recuperan a xenealoxia femi.nina e os
que se centran nas criacións das
mulleres ou nas mulleres criadas.•

Novo conxunto.
de cantos reunidos
para os máis cativos
Citania de Publicacións ven de editár
Novos contos para nenos, un
conxunto de contos de diferentes e
coñecidos autores da literatura galega
para os máis pequenos da casa. Os
relatos que inclue o libro son No
campo houbo unha ermida, de Manuel
Maáa, Conto moi especial, d~ Helena
Villar Janeiro, O peixe que quería
voar, de Agustín Femández Paz, O
neno que se perdeu dentro da
escuridade, de Xavier P. Docampo, Do
dereito e do revés, de Sabela Alvarez
Núñez, Era luns .. ., de David Otero, As
·tesoiras do señor Aurio, de Daáo
Xohán Cabana, e Un reguiño na Terra
Cha, de Paco Martín. O libro conta con
ilustracións de Alberto Gende. •

Relatos
sobre vivencias
·na Costa da Morte

NAIS, DAMAS, PROSTITUTAS
E FEIRANTAS
Carmen Blanco

XERAIS

~~
~~

NARRATIVA GALEGA:
TEMPO DE REXURDIMENTO

A LITERATURA GALEGA
DURANTE A GUERRA CIVIL

Modesto Herrnida

Claudio Rodríguez Fer

Ir Indo publica na sua colección de
Narrativa o libro de Luís Rei Núñez
titulado Imán Fisterra. (Cadernos da
Costa da Morte).,A certeza de que
neste territorio está a desaparecer un
xeito de yida que se corresponde cun
século anterior anima a Luís Rei a
escribir este libro. As suas páxinas
misturan conversas cos seus
habitantes, impresións viaxeiras e
apontamentos de patriota dese anaco
do mapa que vai de Muros a Malpica.
O autor acaba fotografando uh tempo
próprio de Fisterra. O libro é uriha
i.nvitación a que ..os nosos pasos
imanten no faro da fin do mundo".+
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A·s mulleres
criadoras
A arte inexistente
O Auditório de Galiza, en Santiago, abriu ao público unha exposición que baixo o títufo: "A arte
inexistente. As artistas galegas do
século XX" mostra a 18' mulleres
· que, desde 1900 a,té os nasos dias
fixeron e fan da pintura o seu
meio de expresión criativa e ás
veces tamén de vida.

paren 'na canción de Paul Simon
"The Obvious Child", incluída no
disco "Rythm of the Saints" do artista norteamericano. Outros artistas
cos que traballaroh
son
Tracy Chap.man, Herbie Cando
Hancock, Wayne Shorter; The chega o
Wailers, David Antro ido
Byrne
ou brasileiro,
Jimmy Cliff, O'odum
amais de innu"
merábeis intér- convértese
pretes do seu nun bloco
país.

A percusión
como
alicerce
"Filhos do sol"
do grupo Olodum

1

Olodum naceu en 1979 como un
bloco do antroido brasileiro e o
fin da sua música é animar á danza ás multitudes a ritmo de samba.
O nome de Olodum ven da verba
Olodumare; orixinária de Yoruba
(África), que significa "Deus de
Deuses" ou "Señor do Universo".

de dous mil

empre~adas.

Na formación, inembros
con preemique
néncia de percusioni s tas, desfilan,
achamos ta- tocan e
mén bailarins,
cantantes (ca- bailan até o
tro homes e abafo
unha muller),
saxofonista,
trompeta, guitarrista, teclados e
baixista.

A samba de Olodum está tinxida de
elementos e instrumentos do pop e
dos ritmos caribeños. Déronse a coñecer internacionalmente ao partid-

Cando chega o Antroido brasileiro, Olodum convértese nun bloco
de dous mil membros que desfilan, tocan e bailan até o abafo.

"Filhos do Sol", o seu oitavo disco, comemora o 300 ~niversário
de Zumbi, líder do Quilombo, e
da loita do povo africano en Suramérica. O alicerce do son desta
agrupación, formada por 23 membros, son as diferentes percusións

Como organización, Olodum proporciona educación íntegra a 300.
nenos desprotexidos.
Do seu éxito no Brasil falan ben
ás claras as cifras de vendas dos
seus traballos: o anterior "O Movimento" chegou a 300.000 cópias
vendidas, mentres este arrasou
con 250.000 exemplares mercados
en só m;iha semana.
Música concebida para danzar,
con potentes percusións, non isen:
ta de reivindicacións sociais como
a da Samba-Rap, un tema cunha
magnífica letra á que Reni Veneno aporta un canto axeitado.
Todos os cantantes teñen belas
vo~es imbuidas de ritmo, pois o
fin primordial é o baile. Ás veces
poden soar unha miga "pachangueiros" e non foron capaces de
estar á altura do tema que se lanza
como "sinxelo", "Cartao Pos~l'',
que brilla por riba dos demáis.
F~ito

para amantes da samba bailonga, con algo máis de calidade
da que se acostuma a pinchar nos
locais públicos, e para estudosos
da percusión. •
ÓSCAR LOSADA

O traballo realizado pala equipa
responsábel é enorme, como asi
se recolle no catálogo publicado
explicativo da exposición. Efectivamente , as que non teñen voz
nen escreben a história, é dicer, as
mulleres, tampouco teñen mans
péµ'a podelas usar como meio artístico. A pintura feminina non é
arte, pode ser diversión, distracción, ocupación de lecer e mesmo
.queda ben para ensinar ás visitas;
mais, as mulleres non poden ter estudo
onde traballar É de
con comodidade, non po- agradecer
den estudar o traballos
desnudo, nen como o
por suposto,
participar en desta
exposicións exposición
públi.cas que porque
teñen a categoria de ma- permiten
nifestacións recuperar e
artísticas.

desvelar a

Se a "Clase história das
de bordado" silenciadas
ou a "Escala
de Doloriñas", "A arquitectura humana" ou o "Diálogo co fillo ausente" teñen calidade suficiente para falar de arte é
unha casualidade ou, simples-

Maruxa Mallo fotografada polo seu irmán Xusto en Cercedilla.

mente, as autoras teñen boa man.
Polo tanto, é de agradecer traballos como o desta exposición porque permiten recuperar e desvelar
a história das silenciadas. E a historia que, en Galiza, está escrita
palas mulleres e coas mulleres, tamén no campo da arte. É ben curioso constatar como no catálogo
antes mencionado aparecen os índices de pintoras en exposicións
colectivas de 1912 a 1995, son pura anécdota dándolle unha definición xenerosa, pois máis ben haberia que falar de cáseque auséncia. Como faria a comisión organizadora desta exposición para
xuntar tantos e tan bons cadros de
autoria feminina? t
ENCARNA OTERO

Nome ········--······: .................... Apelidos
Enderezo ··-········································································
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REPORTAXE GRÁFICA: ANXO IGLESIAS

Manuel Maria e o Presidente da ASPG, Alberte Ansede, entrando nun teatro ateigado.

1
O teatro Rosalia de Castro da Coruña quedouse pequeno para acoller

un acto que aponta a un renacer da

líric~

e do galeguismo

Galiza homenaxea a Manuel Maria
• LUPE GóMEZ

Eran a ei da tarde do 15 de Setembro e a xente empezaba a concentrar e diante do teatro coruñés
Rosalía de Castro. Un señor maior
garda unha poesia no peto. Na nenez foi co homenaxeado á escola.
Aquela época estaba viva na composición literária que escrebera
pouco tempo antes. As verbas, a
mán, dicían "éramos poucos pero
un, que destacou, chegou a ser un
gran señor". "Non o vou ler" dicia
humildemente, ao tempo que orgulloso de ter sido compañeiro de
· escola de Manuel Mai-ía. Isaac Díaz Pardo a corta distáncia, vestido
de gris, aponta "aquí hai moita
xente nova que entende a Manuel
María". Uxio Novoneira chegando, manífesta que "Manuel María
merece esta homenaxe ainda que
só ~exa pólo que loitou pola independéncia da Galiza". A Coruña,
cidade cuio nome queren castelanizar, estivo presente de forma
destacada no acto. Unha parella de
herculinos duns 18 anos recoñece
que non tiñan lido nunca a poesía
de Manuel María, pero que estaban alí porque ''irnos .ª todos os
actos literários".
A numerosa

asistén~ia

que des-:

borda o teatro parece desmentir a
idea de que os tempos non sexan
propfcios para a lírica. Vese fame
de literatura nas caras. Unha muller de idade afirma que sempre
gosta~a moito da poesia de Manuel María porque "chega ao corazón, ao máis fondo que hai na
miña persoalidade".

Maria a todas as Xornadas do Ensino celebradas até agora, é tamén
un dos poucos homenaxes que recibe un poeta vivo. A convocatória adquiriu unha resonáncia en
toda Galiza, moi superior á prevista por Alberte Ansede, presidente da AS-PG, e por todos os
profesores habituais das xomadas.

O acto, idea da Asociación Sócio-

Manuel María ven de xubilarse da
sua profisión de procurador en
Monforte de Lemos e iso aporta

P edagóxica Galega, en recoñece-

mento da asisténcia de Manuel

O cuco cuco cuqueiro•.. Suso Vaamonde e Manuel Maria canta~on a poesia a duo.

un motivo máis á convocatória.
Como un dos poetas sinalou na
sua intervención, que a xubilación
fose xúbilo para o labor galeguista. Había xente que viaxara desde
Barcelona para asistir ao acto. Estaban os amigos personais e os
compañeiros de vocación literária,
mesmo algtin inimigo do pasado,
como un curioso ex-militante de
Fuerza Nueva que, sendo Manuel
María concelleiro de Monforte,
presentou denúncia contra el.
Anos despois mudou a -sua opinión a respeito ·do poeta e hoxe
acudiu a pé feito desde Euskadi
para estar presente na homenaxe.
· Un paisano faise presente para
lembrarlle ao autor -de Os soños
na gaiola que desde hai cinco
anos lle ten pedido o epitáfio para
a sua tumba. Pouco despois chega
o escritor Xosé Neira Vilas e tamén Paco Martín. Os representantes das moitas asociacións culturais de todo o país coas que Maimel Maria tivo tanta relación son
numerosos e igualmente é notória
a preséncia de militantes naciona- listas cos que o protagonista do
acto compartiu non poucas horas
de reivindicación cultural.
Todos van entrando. Enchese o teatro. No cénario, 16 poetas gale-

gos. Daquela entra Manuel María
e o salón estoupa en aplausos. Sube ao cenário e a xente erguese,
sen parar de aplaudir. Bntre o público está presenta a Saleta, muller do homanexeado. Á sua beira,
Maruxa Femández, viúva de Luis
Seoane. Os ollos de ambas semellan esta tarde brasas. Manuel
María escoita os aplausos mirando
o chan. A sinceridade dos seus
versos repítese nos seus ollos,
mentres o teatro vibra.

Dezt;I.seis voces
Os dezaseis poetas están sentados
en cadeiras e no centro deles o homenaxeado, que de vez en cando
conversa con Uxio Novoneira, o
seu amigo desde a mocidade luguesa e, de cando en vez, botan unhas gargalladas. Toma logo a '}Jalabra Alberte Ansede, para lembrar
que con este acto péchanse as X ornadas de Verán da AS-PG. Constata. o que estaba <liante dos olios e
na mente de .todos. "Nestes tempos, di, nos que impera a fria tecnoloxia vexo o teatro cheo de xente, poetas, artistas e amigos". A
profesora e ·amiga do autor, Pilar
· Garcia Negro presenta despois aos
participantes coa sua própria auto(Pasa á paxina seguinte)
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Manuel Maria rodeado dalguns dos poetas que interviron na homenaxe. Foron cinco minutos de aplausos. O Rexurdímento comezaba cun recital poético neste mesmo teatro.

(Ven da paxina anterior)

poética, escollendo entre os versos
da.cada autor. Chámalle a Manuel
Maria: mestre, embaixador galego
_no exterior, humanista e compatriota. Dixo asi: "o noso escritor
adicouse a pintar as follas murchas
de verdade. Por iso escrebeu: porque cónipre loitar contra o silén- .
cio". Das suas palabras despréndese que Manuel María non foi hipócrita, senón libertário. A sua vida
literária serviu para destruir a sensación de fealdade dun povo enteiro durante a ditadura e na posguerra. Cada verso seu foi un combate.
Como di unha canción sudamericana "nada berra máis alto que un
verso prisioneiro".
Manuel María exprésase na língua
da .xente e, por iso, con el o povo
ten moito que conversar. O teatro,
ateigado, co ñome da nosa poeta
do Rexurdimento,_provoca a sensación de que este acto poderia

.f\$·PG
servir para un ºº'iº renacemento
das letras e da galeguidade.

Os poetas verten palabras de cariño para o homenaxeado, amigo de

AS PALABRAS DA TRIBU
LUPE GoMEZ

"Convócannos as palabras da tribo" dixo Xavier Seoane cando lle tocou intervir. Na homenaxe a Manuel
María houbo loubanzas para o poeta e para o povo,
como se fosen dúas realidades indivisíbeis. A palabra
tribo fainos lembrar aos índios, ás cúlturas asoballadas e á nosa pátria. A poesía, na noite deste Venres 15
de Setembro, foi unha metáfora da gaita e da terra. ·
Hai un poema de Manuel Maria que di "ollei galegos
colonizados, avergoñados de usar a súa fala, procuran
matala e enterrala, intentan esquecer as luces do mencer, o siléncio da terra, a conciéncia que berra, a ver-.
dade verdadeira". O poeta tén dito tamén que "os
tempos ainda non son chegados". Sen embargo, oeste
acto, non babia vergoña, senón fachenda e emoción.
As bágoas non eran de dor senón de ledícia. ·En vez
de tentar esquecer, todos os asistentes esforzábanse en

rememorar cada intre das suas vidas, nas aldeas, nas
vilas, nas cidades galegas. Todo -selles viña á_memória. A castración que sufreu este povo rachaba, pola
máxia da xornada~ A natureza foi unha grandísima
protagonista. As luces da a1ba, o siléncio das aldeas, a
soedade do campo percíbiase no ambiente, porque os
poetas, pintores e músicos no cénario facian chegar á
xente luzadas de forza telúrica. A Terra Chá era o território ,máis citado, representando a todas as bisbarras. Todos, no acto, ~ran conscentes de que a vida do
escritor foi -e seguirá a ser- unha loita contínua que
da os seus froitos: Ese combate foi interiorizado polos
leitores dos seus poemas, e caladamente, nos rostros
de todos os asistentes, esta~a a semente do futuro.
Manuel Marja está na ialma das xentes, como un facho apagado que esa tarde ardeu na Coruña.+

todos efos. O primeiro en intervir
é Xosé Maria Alvárez Cácamo:
"Eu quero unha tarde vagar por
Monforte con Manuel Maria ( ... )
cos poemas xustos para construir
unha patria". Dario Xohán Cabana agradeceu ao poeta "a luz que
me deches cando estaba cego".
Manuel Maria viste traxe gris e
garabata escura. Moitos fan referénc ia ao que del aprenderon.
Margarita Ledo lembra unha carta
que lle escrebeu en 1970, cando
ela comezaba a redactar os seus
primeiros versos. Naquela misiva
pedíalle ao escritor que lle botase
unha mán para axudarlle a publicar algun poema. A xornalista e
escritora dixo que "daquela eu non
sabia moi l5"en en que consistía o
mundo no que se movia Manuel
Maria, pero tiña claro que queria
entrar nel". Marica Campo personifica elementos da natureza referíndose a "Manuel Maria chaira".
Para ela o poeta é un rio, é auga,
chío. E é tamén "grito, fala, fito,
chama, amigo". Todos, en xeral,
destacaron a sensibilidade e humanidade do-poeta.
Miguel Anxo Fernán Vello, cun
ton de voz solemne, denúncia que
"existe unha débeda histórica do
govemo da autonomia cos esc,ritores galegos. Este acto serve para
saldar unha parte desta débeda".
Le un poema de Lois Diéguez no
que se ouve "Monforte está aqui".
No ambiente queda a cidade. O
poema remata chamando a Paco
Vázquez "faraón americanizado".
Non foi a única alusión ao alcalde ·
coruñés no acto.

Os tempos arduos
Cesáreo Sánchez Iglesfas recita:
"Existes cando o mundo te nega"

ri

e "cando non existes invéntate".
Xavier Rodriguez Baixeras di que
Manuel Maria soubo anticiparse a
expresar a nosa identidade "nuns
anos árduos, adversos, solitários".
Xavier Seoane afinna que "é emotivo que volten os tempos das homenaxes. O eco deste encontro
daranos esperanza. Dinos que na
G.aliza existe unha corrente galeguista que impregna o pafs, que
non é subterránea".
"Ela é a sede do feJino". Así apresenta Pilar Garcfa Negro a Pilar
Pallarés. A poeta declama nun
dos seus versos: "érguese no ar o
que perdemos".
Despois escoitase a "Luz que fai
fuxir as nosas tebras", de Luz Pozo Garza. A autora retírese a unha
muller que senta na primeira fila,
á dona do poeta. Di: "Chegas con
Saleta ao centro da amistade". Miguel Mato Fondo descrebe logo a
eséncia das persoas que escreben
versos que son armas: "Recoñecemos a loita de quén só posue a sua
palabra". Uxío Novon-eira afirma
que "Non podem_os seguir enganándonos" e a continuación lembra ~os vellos labregos que fixeron sobrevivir a nosa língua.
Uxío está máis emocionado se cabe que os demais. Co Manuel, un
dos seus prirñeiros amigos, compartiu soños, tertúlias e bandeira.
Ramiro Fon te lembra que ••a. Curros coroárono nesta cidade no século XIX". Un dos seus versos di
asi: "É hora de falar de xardíns».
Hora de abandonar a frialdade e
renovar a s~nsibilidade. Bemardino Grafía subliña que o galeguismo 'de Manuel Maria non é falso.
(Pasa á paxina seguinte)
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ANDANDO A NOSA TERRA CO MANUEL
O AUTOR DA TERRA CHA É UN DOS FUNDADORES DO PERIÓDICO
ALFONSO EIRÉ

O Manuel Mari~ é sobre todo un comunicador. El afirma que "cando non podo falar, escribo". Pero ese afán ten unha ánsia: loitar
contra o siléncio e o esquecimento. Por iso el
é un grande conversador, procurando o coñecimento; un poeta, para petar no corazón e
un xomalista para aguilloar a·razón. Por iso o
Manuel ten outra teima, a de facerse entender. É por iso tamén polo que non escrebe
desde unha torre de marfil. Ese afán entróncao cunha das características máis esenciais
dos grandes xomalistas.

que servir para todo. Pero non poderemos fa- :·
celo senón 'o asentamos na base sólida do noso pasado, pero para facelo, ternos que buscar nos próprios nasos cimentos, rescatar as
nasas pedras baselares do esquecimento".
Non só está presente no alborear de A Nasa
Terra .. Manuel convertiuse ao longo de moitos anos na memória histórica< para a redacción e tamén no arquivo. El era o recurso para preparar unha entrevista, para datar feitos
históricos que non aparecían nos libros, para
encadrar a persoaxes, para saber por onde andaba cada quen, para situar feiras, festas e
romarias e tamén á maioria dos notábeis.
Manuel coñecia as andadas dos alcaldes, dos ·
· caciques, dos literatos, pero tamén as histórias deportivas, aos cantantes, as tradicións e
ten sempre o dado, a data e o nome preciso e
as suas circunstáncias.

A outra cualidade que o Manuel, O Barbas,
posue é a de aportar dato predso. Manuel
nunca fala dun páxaro calquera, senón dunha
laberca, unha labandeira ou xilgaro ou unha
avefria. Non aparece a xenérica árbore, senón abelainas, carballos, salgueiros, sabugueiros, castiñeiros ... O Manuel non toma un
grolo de viño e nen sequer un Quiroga,
Chantada ou Amandi, será de Sanfiz, de Anllo, de ·Montefurado e ainda precisa máis, do
Moure, do Pepe de Castro, do Felisindo, do
Corcheiro ... E a cunea pode ser de Buño, de
Niñodáguia ou de Sargadelos. Os regatos, os
cachóns, as chapacuñas, teñen o seu norne. E
tamén o tefien as plantas, os camiños e as pedras. E cada causa ten a sua história, o seu
lugar na xeografia real e as suas xentes relacionadas. Persoas de carne e oso, non só con
nome e apelidos, senón coñecidas, vividas,
compartidas, recoñecidas na sua faciana e tamén nos seus costurnes, nas suas ideas e até
na sua ascendéncia na tribu. Esta habeléncia
compártea o Manuel cos máis grandes escritores-xomalistas que existen hoxe.

Saleta Gol tol protagonista xunto co Manuel.

oficio e namoraba á Saleta, seguía a escreber
moitísimo, tendo colaboración fixa en El Ideal
Gallego, Vida Gallega e en moitos .xomais _da
emigración. Cando estaba ainda no Instituto
fundara a revista Xistral, da que só sairon
dous números, pero o nome acompañarao ao
longo de toda a sua vida, en distintos proxetos.

O Manuel ollou, desde un primeiro momento,
as posibilidades dos meios de comunicación
para chegar aos semellantes e mesmo a de
xomalista pudo ser a sua verdadeira profisión.
Cando rematou o servício militar e se planteou
como gañar a vida, na vez de facerse secretário de concello, como quería o seu tío crego,
Xosé Fernández Núñez, decidiu ernpregarse
en Rádio Lugo. Pero non gostou moito daquelo, porque non só tiña que ler anúncios (que
voz ten o Manuel, exclama ainda hoxe moita
xente!), enón que necesitaba percurar a publicidade pola rua. Así que decidiu deixalo.
Cel o Emílio Ferreiro anirnouno a que se fixese procurador e, mentre ia polo despacho "do
meu señorito o procurador", para aprender o
(Ven da paxina anterior)

Non ten far a. "Moito rnorreron
para que hoxe teñamos e ta festa"
dixo Margarita Ledo referíndose
aos fusilamentos no Campo das
Ratas da Coruña, en 1936. Na ledfcia cómpre falar de tristura, para
non falsear o que é a vida, parece
dicer e ta muller ílUe fala dunha
"lebre a enchér elle de sangue".
Con Luisa Villalta culmina o recital. Pilar García Negro apreséntaa
afirmando que "a palabra "tensa a
pel do mundo".

A Coruña, cidade berce

do galeguismo
Acabou xa o recital. Manuel Maria levántase, pon as lentes, para
lle falar á xente. O aplauso prolóngase por case cinco minutos, .
un tempo que parece felizmente
eterno. Manuel Maria, voz da terra, agradece "esta xenerosidade
e amizade para min e para o país". Logo refirese á Coruña como .
cidade-berce do Rexurdimento,
movemento que empezou cun recital de poesia neste mesmo cénario. Recorda que na Coruña
fundouse a Liga Galega e a Biblioteca de Martínez Salazar. E
sigue 1embrando que "aqui coroouse a Curros, aqui fundouse a
Real Academia Galega, aqui fon~
dáronse as Irrnandades da Fala,

Antes de instalarse eñ Monforte como procurador, por indicación de Cesar Quiroga, este
propúxolle unha nova opción que consistía
en ocupar o posto de xefe de programación
de la Voi de Vigo, cobrando 6.000 pesetas,
que era moito daquelas (19_58). Manuel aceitou o posta, pero logo rexeitouno porque lle
esixian que se afiliase á Falanxe. Seguiu, con
todo, a colaborar en diversos meios, tanto
escritos como radiofónicos.

xomalístico. Está presente nas reunións e a
sua aportación á hora de fixar a língua apropriada aos distintos campos é fundamental,
corno o é a sua visión do que deben ser as _páxinas do Guieiro, sen esquecer que, como ela
mesmo afirma, a primeira formación galeguista e literária de Margarita Ledo, a primeira directora, é moito filla de Manuel Maria.

A sua vocación de xomalista e a importáncia

Polo Outono do 1977 discutíamos os términos
correctos a empregar nas crónicas deportivas.
O Manuel dicíalle ao Dário Xoan Cabana, que
non había que retorcer moito os miolos, "só é
cuestión de ter presente aos brasileiros e escoitar como falan nas tabernas". Ao Manuel
chegáballe a hora de comer, pontual coma
sempre para estas cousas, propuxo dar por rematada a reunión e "ir a comer un cocido a
Palas, ali, na fonda do Xosé da Curva, falase
moito e moi ben de fútbol". Alá fornas.

que sempre lle conferiu aos medios de comunicación calle carta de naturaleza e faise explícita coa reaparición de A Nosa Terra. Manuel Maria non só participa desde os primej:..
ros momentos na idea, estando entre os 11
accionistas fundadores, senón que colabora
coa redacc_ión para pór en marcha o proxeto

Manuel tiña duas teimas: "hai que escreber
para que nos entendan todos, os tontos e os
listos, dicia. Non é máis listo o que escrebe
máis hermético, senón rnáis vaidoso". A outra inquedanza era a de recuperar a memória:
"aqui non hai nada feíto. Este periódico ten

aqui govemou o primeiro alcalde
nacionalista da transición " . O
poeta dixo que tífiamos que recuperar a nosa história e que "non
hai unha maneira neutral de ser
galegas". Ou somos ou non somos. Ou irnos cara adiante ou
nos perdemos.
A sá fica na escuridade e amósase
un video de criación de pintores,
deseñadores e humoristas inspirados en Manuel María. Por citar alguns: Xaquín Marin, Miguel Anxo Prado, Quesada, Siro López,
Isaac Diaz Pardo. Este último sube ao cenário para lle entregar as

obras expostas. Abraza a Manuel
Maria e berra: "Galiza ainda non
está morta".
Despóis o acto continua cun recital de música no que participan
Suso Vaamonde, A Quenlla e María Manuela cantando letras do autor homenaxeado. O primeiro canta que "Galiza é unha nai velliña,
soñadora, na voz da gaita rise, na
voz da gaita chora''. Parte do público fai coros. Chega a canción
do "cuco, cuco, cuqueiro" e Manuel Maria sube a cantar ,co Suso.
Maria Manuela, despois, semella

A sua sección Andando A Terra, convertiuse
na crónica do país, recuperando a memória
histórica facéndoa actual através da contemporaneidade dos homes e da terra, através da
ollada sempre certeira do escritor que é capaz
de pintar en cincuenta liñas todo un anaco,
tan inesquecíbel corno duradoiro, da nosa nación. É esta, sen dúbida, unha das obras literárias cúmio de Manuel Maria, comparábel
pofa sua calidade cos millores artigos xomalísticos de García Márquez, ainda que Manuel
afirme que . tratou de "escreber co mínimo peso literário, coma quen fa la, facendo unha ·:
crónica de impresións moi subxextivas".
Un día o Mahuel queria escreber un Andando
a Terra sobre Xohan de Requeixo. Tiña a
percepción de que "un músico que hai na porta pequena da igrexa de San Miguel do Monte, :
pode representar a Xohan de Requeixo" Antes de escreber nada, pediume que lle sacase
unha foto ao tal músico pétreo. Mándeilla e, as
duas semanas, fixo a crónica correspondente.
Seguramente sen a aportación de Manuel Maria hoxe seria imposíbel estar escrebindo nestas páxinas, ainda que, cecais, ese non é o
principal valor de Manuel Maria Femández
Teixeiro (Manuel Hortas Vilanova, asi gostaria de ser chamado), porque, en cada lugar ao
que chega, sernpre se lle aproximan os toliños
e os populares. Secadra este feíto oferece por
si só a verdadeira dimensión do Manuel.•

Edith Piaf, pon a voz a tres poemas de Manúel Maria. Un deles
di: "Son un colonialista ben colonizado, son un bilingüista apaixonado, son "un castrapista corno está
mandado". E ela ri e a xente sóltase en gargalladas. Tamén canta o
"Manual para ser un señorito".
Colocan o ponto final os integrantes do grupo A Quenlla. Coma sempre estaban rabudos, contestários e a un tempo tenros. As
suas cancións e a sua música fan
que a xe~te s·e emocione e a alguns mesmo lle saltal as bágoas.
Mero, un dos 'seus integrantes,

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

Palmeira~

na. estátua de Curros Enríquez

Era _noite pecha. Homanexeado e
hornanexeadores camiñaron cara
os xardins coruñeses de Méndez
Núñez. Reuníronse ad redor da
estatua de Curros Enríquez na que ,..
aparece cun libro na mán e cun
anxo sabor da' cabeza. Manuel
Maria leva nas mans unha coroa
de frores. "Qué poucas frores!"
dixo unha rapaza. Outra contésta• lle: "está ben as·i, se fosen máis
: · seria ostentoso". O autor de Mui- ,
: ñeiro.de Brétemas sube a un palco

na traseira da estátua. A oferenda
floral facíase por cadrar esta data
co cabodano do nacemento de
Curros Enríquez, o' 15 de Setembro de 1851 e foi o próprio poeta
da Terra Cha quen a propuxo.
Manuel María louba o labor do
escultor Asorey. Recorda que as
cinzas de Curros debian estar
nesta escultura e non no ceménterio de San Amaro. Di Manuel
María que "é ~ó que celebremos

os nacementos dos nosos escritores". Na estátua hai unhas p~1meiras, pranta típica dunha esté- •
tica allea. Manuel Maria ergue a •·
voz para dicer: "onde puxeron
estas palrneiras ternos que poñer
prantas do país. Á cidade da Coruña non lle está de rnáis con- : ·
templar uces, codexos, toxos e
' xestas (... ) Galiza é máis do que
son as suas autoridades". Finalmente pide que se institucionalize a celebración desta data.+

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

afirma que se non existisen poetas como Manuel Maria tampouco poderian existir grupos como
A Quenlla. Len un bando a favor
da lúa, dos carballos e exaltando
a capacidade de emocionarse, ante a riqueza da paisaxe e da terra.
"Vi.va Puentearenas. Viva Puentevedra" din de broma. Tamén
cantan "O carro", tirado do libro
"Terra Chá". "As causas vanse
aledando, por onde o meu carro
pasa" e rnoita xente revive a experiéncia, sempre viva, da aldea.
O colofón da xornada consiste
nunha cea na que participarán
máis de trescentas persoas. Pero é
obrigado mudar de restaurante,
diante da enxurrada de asistentes,
que ao final superan o número· de
catrocentos. Máis dun cento de
adesións: asociacións culturais,
concellos, as deputacións de A
Coruña e Lugo, representadas por
senllos vicepresidentes, o grupo
parlamentar do BNG, a CIG e o
SLG, case todos ós alcaldes nacionalistas, escritores, artistas, xomalistas, amigos, moitos amigos. Interven unha representación de cada grupo e voltase facer unha semblanza do homenaxeado. Manuel e
Saleta saudan mesa por mesa. Para
cada quen habia un recordo, unha
lembranza, un momento comun
que se voltaba inolvidábel. +
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O Festival de Poesía do Condado arrinca o 24 de .Outubro
Queren a di calo-á defensa do idioma
. • LUPE G.ÓMEZ

Castelao dixo "Porque
despóis de máis de catro
séculos de política
asimilista, exercida con
toda riqueza de astúcias e
violéncias, o noso idioma
está vivo. Sodes pois uns
imperialistas fracasados".
Os organizadores do
festival de Salvaterra do
Miño recollen as palabras
e adican este ano ó
veterano festival de
Poesía ao encontro co
idioma, a devolverlle a
dignidade p6la que
clama e opóndose a
quenes queren agredilo,
dun xeito ou de outro.

Alberto Vieira, Amadeo Baptista,
A asociación cultural SCD CondaInés Louren\:O e José Emilio-Neldo celebra este festival .desde 1980.
Fixeron o festival durante quince
son. Tamén estará o catalán Sebasanos en galego o cal, segundo eles,
tiá Al.zamora e os poetas vascos
amosa que o idioma resiste ben,
Andolin Eguzkitza e Itxaro Borda.
- que a cultura galega está viv·a. Este ·
.ano o festival poético-muskal será
A parte musical contará coa pr.eo sáb~do 30. O domingo 24 ás do- ~ sencia dos grupos galegos Papaqueixos -de rock-, Berrogüeto -de
ce e media da mañá abrirase unha
· folle- e o grupo de ská galego Esexposición de pintura e escultura
kupe-Eskapa -que fai un rock ranas covas de Dona Urraca. Este
dical ,. con letras comprometidas.
mesmo día actuará o coro Vozes
Brancas Lacedorium de Salvaterra.
No festival intercalarase música e
poesía e dará comezo ás seis e média do serán. Pódese acampar á beira do lugar desta festa. A organización destaca a participación de poetas novos oeste evento. De Galiza
estarán : Marta Dacosta, Francisco
Souto, !solda Santiago, Rafa Vilhar, María Xesús Pato, Xosé Vázquez Pintor, María Xesús Nogueira, Francisco Alonso, Carmen Lobón, Martín Vdga, Xavier Santiago, María Xosé Queizán, Xaquín
. Agulla Pizcueta e Margarita Ledo.
Desde Portugal ,chegaran Vergilio

Música portuguesa e
africana
Do país viciño chega o grupo
AQuadrilha e a música afriCana
estará representada póla agrupación lssabary, de Guiné Bissau. A
Quadrilha é un grupo de música
folle actual con raíces na tradición
celta e na música popular portuguesa, Esta banda pretende que a
música popular sexa un xénero
musical dos anos noventa. ·
Os integrantes deste grupo portugués din que "as décadas dos 60 e

70 foron moi importantes para a
música folk pero querernos telas
apenas corno referéncia. Son cousas que ternos na nosa discografía
para oír de vez en cando". Tarnén·
din que "O que é na realidade importante para nós é o folle que están
facendo nos nosos días as xeracións
actuais, coas suas próprias razóns,
cos seus próprios motivos". Cantan
histórias, versionan cancións de José Afonso, teñen influéncias populares, beben na música celta.
A agrupación lssabary traerá os
ritmos exóticos a Salvaterra. Issabary, o nome do grupo, significa
"sofrirnento" e por contraste tamén quer dicer "Nao sofras" ou
"Consola-te". Os /ssabary xuntaronse en 1983. Tiñan como
obxetivo facer música, non
só dende o punto de vista ét. nico, senón tarnén música
africana moderna. Gravaron un disco titulado
"Recompensa", moi
ben acollido póla crítica. A formación inclue un percusio-

nista angolano, un trombonista
brasileiro e nove elementos máis.
O seu disco "Recompensa" inclúe unha homenaxe a Zeca
Afonso.
Nunha entrevista os membros do
grupo afirman que o ritmo é a base
de toda a música africana. "O día a
dia do continente africano é o ritmo" dician nesta conversa. A xornada do festival complétase con actos durante o dia. Unha recepción
dos poetas e artistas pola mañá. e
ogo un xantar. Póla tarde haberá unha confraternización cos poetas na
que istes firmarán libros ao público.
A asociación organi zadora declara que "facemos e te fe tiv al a pesar
dos poucos
cartos co s
que contamos porque a
Xunta non puxo nen un peso".+

Fanlle festas ao comic
en OUrense e .Vigo
•

!

Do 6 ao ·12 de Outubro celébranse
as VII Xomadas de Banda Deseñada de Ourense, organizadas pola Casa da Xuventude e o Colectivo Phanzynex. Como outros anos
a cidade énchese de exposicións:

· • V Certame Ourense de Banda
Deseñada: cos premios e obras
seleccionadas neste certame.
Son historietas en galega e portugués, en branco e negro e cor.

• XI Concurso galego de banda
deseñada: convocado pola Dirección Xeral de Xuventude para
xoves galegos, cunha dotación
en premios superior ás 300.000
pesetas. Amosaranse os premios
e as obras seleccionadas.

• Concurso de Banda Deseñada
de Loulé: é unha selección das
catro edicións habidas ata o momento do concurso organizadó
póla Cámara Municipal de Loulé,_localidade do sur de Portugal. Este concurso é un dos
roáis relevantes do país viciño.

• Cómic galego dos anos 70: Esta exposición está organizada
polo Clube Cultural Alexandre
Bóveda. Contén a obra de autores comó Chichi Ca~pos, Pepe
Carreiro, Miguel Docampo, Xosé Lois Gon-zález, Gonzalo Navaza, Antón Patiño, Alberte
Permuy e moitos outros.

• Ilustradores de Xerais: exposición composta por unha coleeción de ilustracións orixinais
dos libros infantís e xuvenís de
. Edicións Xerais. Desde Miguelanxo Prado até Femando lglesias todos teñen que ver co
mundo do comic.

• TBO: É a primeira revista
de cómic que existiu en España e que deu nome ás re-

vistas de historietas en xeral.

• Xornalistas na Banda Deseñada: é un repaso polos personaxes que sendo xomalistas protagonizan todo tipo de cómics.
De Clark Kente a Perico Carambola, pasando por Tintín.
Ademáis haberá a exposición "6º
Expofanzines" na que participarán
centos de publicacións amadoras
dos ·máis diferentes estilos e procedéncias de vinteun países distin- ·
tos. Mont.arán un mercadiño, aberto a editoriais, distribuidoras, etc.
para comercializar as suas obras.
Neste encontro é posíbel asistir a
un .cursiño de iniciación ao cómic.
Farniliarizarase ao alunno coas técnicas de narrativa, linguaxe, guións,
composición de páxinas e viñetas
etc. Este curso dtirará dez horas.
O .día 6 de Outubro serán entrega-;
dos os Premios Ourense de Banda
Deseñadaque se conceden ao mellor autor afeccionado e á institución ou persoeiro máis relevante
no cómic galego. Ámbolos dous
recibirán unha estatuiña do artista
plástico Manolo Figueiras.
No apartado teatral representarase
a obra "Herminio e Migueliño"
dirixida por Eloy Beato. Nunha
mesa redonda debaterase sabor do
comic galego dos anos 70 na que
estarán presentes vários dos criadores de revistas e fanzines daquela década. Presentarase o albúm "Flores desde Hiroshima"
creado por Anfbal Malvar, Fausto .
!soma e Rober Méndez.
O sábado 7, na Casa da Xuventude, haberá reunións e mesas redondas sobre distintos temas e invitados especiais como o coordenador do concurso de Banda Deseñada de Errentería (Guipuzcoa).

Do 18 ao 23 de Setembro, organizadas pola Cruz Vermella e a Casa
da Xuventude, desenvolveranse as
Xornadas contra o racismo e a xenofóbia. Proxectarase o vídeo
"Mamá, hai un home branco na tua
cama". Estará á vista unha exposición de fotografía de Carlos Martinez sobre a realidade costumbrista
e alegre das culturas dominicana,
magrebí e xitana. Haberá unha
xuntanza de Asociacións relacionadas coa loita contra o racísmo e a
xenofóbia. Ao longo da semana
haberá vistas programadas para colexios nos que se farán obradoiros
dirixidos por voluntarios da Cruz
Vermella.

Prime ira . Semana
do Cómic
de Vigo
Estas xomadas adicadas ao comic desenvolveranse desde o día
29 de Setembro ao día 5 de Outubro en Bauzas, Vigo. Son sete días que coñtarán cun numeros o grupo de casetas
orientadas á exhibición, ven. da e apresentación de novidades editoriais, tanto "gafogas como españolas. Adica- ·
ranse exposicións mopográficas a Miguelanxo Prado e Francisco lbáñez.
Unha exposición tem~ti..:' ..
ca tratará as interrrelacións entre o comic e o
cinema. Entregaranse
vários prérnios aos
traballos máis salientábe·is presentactos ao concurso de comic
desta primeira
semana do
comic viguesa.+
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· A Universida9-e de Santiago de Compostela, no día de apertura da conmemoración do seu V Centenario, agradece tódalas manifestacións de aprecio e adhesión recibidas con este motivo. De xeito especial agradece á Excma. Depufación da Coruña e a Caixa Galicia o patrocinio dos actos desta significativa
xornada. Tamén salienta o mecenazgo da exposición GALLAECIA FVLGET, Cinco séculos de historia universitaria, polas empresas e entidades Autopistas del

* ENDESA. Empresa Nacional de
·s.A. * Consorcio da Cidade de Santiago * Ferroatlántica, S.L. * FINSA. Financiera Ma-

Atlántico.

E~A

derera, S.A.

~lectricidad,

* Fundación Central Hispano * Citroen Hispania * Patronato da

Casa da Troia

* Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia· * Caj_a de Madrid.

Igualmente expresa o seu recoñecemento ás seguintes empresas e entidades que ata o momento teñen confirmada a súa axuda ás actividades a desenvolver durante o curso académico 95-96:

PATROCINADORES
Alúmina

Española,~ S.A.

- Aluminio Español, S.A. / Inespal-Teneo * Begano, S.A. * Banco Ga-

llego * Banco Pastor - Fundación Pedro Barrié deja Maza, Conde de Penosa * Caixavigo *
Comisión das Comunidades Europeas* Consejo de Universidades* Construcciones Malvar,
S.A.* Construcciones San José* Excma. Deputación de. Lugo *El Correo Gallego/ O Correo Galego - Feliciano -Barrera * Feiraco, S. Coop. Ltda. * Fujitsu España, S.A. * Fundación
"La Caixa" * Fundación Araguaney * Fundación Argentaría * Fundesco * Grupo Corporación Noroeste * Iberia - Líneas Aéreas de .E spaña, ?.A. * Leyma, Alimentos de Galicia, S.A. *
Parlamento de Galicia * Secretaría de Estado de Universidades * Supervisión y Control, S.A.
I.T.V. Galicia *Telefónica de España, S.A.* Televés, S.A. *Unión Penosa* Xunta de Galicia -

COLABORADORES
Arcebispado de Santiago de Compostela * Excmo . Cabido de S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela *
Consello da Cultura Galega * Compañía de Radio-Televisión Galega * Excma. Deputación de Ourense * Seminario Mayor * Adega Priorato de Pant.ón * Aguardientes de Galicia (Orujo de Galicia)

* Aquagest *

Asociación

de Antiguos"Tunos *Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela* Bodega Cooperativa Jesús Nazareno (Valdeorras) * Bodegas Docampo, S.A. (Ribeiro) * Bodegas Vilariño - Cambados

(~ías

Bai_-

xas) * Cámara de Comercio, Industria y Navegación de.Santiago de Compostela * C.C.A. "Porta do Río Miño,
S.C.L." (Rosal)* Cerberus Protección* Comercial Vareta *Construcciones Ángel Lugilde * Construcciones
Cando* Cotisa. (Eurowat) * Dániel Lema Mougán * Dfaz de Santos, S.A.* Electrodomésticos Daviña * Enor *
Ferpesa * Galident * Hewlett-Packard Española, S.A. *Instalaciones Cicron * Izasa, S.L. * Limpiezas Maconsi * Limpiezas Salgado* Marrón Glacé, S.L.
*Servicios Reprográficos

* Muebles Ceruelo * Pérez Rumbao-Iveco * Seguridade Prosesa

* Trapsa *Viajes Atlántico, S.A.* Viajes Ultratur * Viajes Viloria *" Zeltia, S.L. *

29

30
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Convocatórias
meiro Certame pop-rock Castro de
, Rei aberto a todas as bandas de Galiza. Conta con tres prémios: 75.000,
50.000 e 25.000 pta. ·Para participar .
hai que remesar unha maqueta con unha ou duas cancións a Os Zoelas: Castro ,de Ribeiras de Lea. Lugo. Ou a Rádio Lugo-Cadena Ser: Praza de San
Domingos, 3. 27001 Lugo. Maior información no (982) 25 45 20.

Fitei do Porto

·•

A XIX edición do Festival Internacional de Teatro de Expressao Ibérica vai celebrarse na cidade de Porto
entre os meses de Maio e xuño de
1996. Acontecimento cultural impar na
sua área xeográfica e. lingüística~ o Fitei vai apresentar as producións_máis
significativas na cena teatral escolmadas entre propostas de máis de catro
decenas de países. Todas as compañías
e grupos de teatro poden apresentar a
sua candidatura a participante solicitando ficha de inscrición aos Servi!(OS
Centrais do Fitei: Ruado Paraíso, 2172º. S/5. 4000 Porto. Portugal. Ou polos
teléfonos (07~351-2) 208 24 32 e 208
72 70, ou ainda polo fax 200 42 75.

Concurso de fotografía
sobre o racismo
A Consellaria de Família convoca un
concurso de fotografia sobre o racismo
encadrado na campaña internacional
contra a xenofóbia Somos diferentes.,
somos iguais. o certame vai dirixido a
galegos e galegas de 14 a 30 anos, ainda que conta cun prémio especial para
usuários e usuárias do Carné xove Euro<26. As fotos teñen que ter un tamaño entre os 18x24 e os 30x40 cm. e pódense entregar antes do ·22 de Outubro
na Dirección Xeral de Xuventude. O
prémio para os.subscritos ao Carne xove Euro<26 é de 50.000 pta., fóra desta
modalidade hai tres prémios: 100.000,
75.000 e 50.000 pta. Maior información no Teléfono Xove: 902 15 25 35.

Encontro
iberoamericano sobre
cultura e
desenvolvimento

.

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

MIGUEL PEREIRA

Formación para
mulleres en Vigo
A Secretaria da Muller da Confederación lntersindical Galega (CIG) organiza dous cursos co obxectivo de promocionar a forina-ción cultural e profisional das mulleres. Os cursos darán comezo en Outubro na sede da CIG ~n Vigo, un deles vai adicado á Cultura Básica, o outro serve para obter o título de
Graduado Escolar. A matrícula está
subvencionada polo Concello de Vigo,
ainda que só é gratuíta para afiliadas da
CIG. Maior información · no local da
CIG en Vigo: Gregório Espino, 47. Teléfono (986) 26 26 89. O prazo de inscripción remata.º 29 de Setembro.

Curso de xadrez
para todas as idades

A asociación viguesa de solidariedade
entr,e os povos Máximo Gorki abriu
un ano máis a matrícula para os seus
· cursos de xadrez. Desta volta a oferta
divídese segundo .idades, hai un curso
para nenos e nenas de 6 a 12 anos, e
outro para maiores. Para maior información pasar polo local da asociación:
Marqués de Valadares, 14-1º, oficina
5. Vigo. Ou chamar ao teléfono (986)
22 44 57, de Luns a Venres de 5 a 9.

Arte en defensa dos rios
O grupo ecoloxista de Chantada Xevale,
convoca por sétima vez o certame non
competitivo de fotografía, debuxo e narrativa A arte en defensa da natureza.
Desta volta adicado a retratar a situación
dos rios galegos no tocante a contaminación, lixos, encoros, furtivismo ou riqueza paisaxística, cultural, etc. Os que desexen participar poden enviar obra (o tamaño máximo das fotografías e debuxos
é de dobre fólio) até o 30 de Outubro a
Xevale (Apartado 35 de Chantada ou 22
de Monforte). Cada participante receberá un lote de material ecolóxico: camisetas, libros, revistas, papel reciclado.
Máis información nos teléfonos (982) 16
25 82 (Anxo) e 40 16 92 (Femando).

Certame pop-rock
en Castro de Ribeiras
A asociación Os Zoelas e o concello
de Castro de Ribeiras organizan o pri-

Teatro
A viaxes fantásti~as
Polos Quinquilláns o Mércores 27
polas ruas de Brión. •

O trinque
Poesia
A cita coa poesia segue
estando en Salvaterra.
Este fin de semana
comezan as exposicións

Concurso de redacción
para escolares

Anúncios de balde

A Asociación Máximo Gorki convoca
un 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, 14-1º, oficina 5. Vigo.

• Se queres escoitar o novo LP de
Subversión X, o grupo basco punk
de Santurtzi, pídenolo a Meiga Alternativa, a sua distribuidora en Galiza.
O prezo do LP ou casete é de 1.000
pta. mái~ gastos de envio contra reembolso. Escrebe a: Meiga Alternativa.
Apartado 1.386. 15007 A Coruña.

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 traballo 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 Teatinos. 29071 Málaga, incluindo dados p\!rsoais e currículum. O premio é de 300.000 pesetas.

Concurso de poesia
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 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 nome, teléfono, DNI, enderezo e teléfono do autor. Collen para
concurso os remesados antes do 30 de
Setembro de 1995. Hai tres prémios:
12 de 100.000 pta., 2'J. de 50.000 pta., e
3º de 35.000 pta. Atenden dúbidas no
(93) 375 11 03 e 375 10 54.

Prémio literário
Ánxel Fole
A Fundación Caixa Galicia e o xomal
El Progreso convocan a décima edición
do certame Ánxel Fole (prémio único
de 1.000.000 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
mecanografados a dobre espazo por s6
unha cara. A entrega ten que ser por
cuadriplicado 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.+

([)'escudo de Galiza~
de seña do por _Castelao,
agora en insígnia.

~olicita

• A revista quincenal de crentes galegos lrimia chegará a ti gratuitamente
até final de ano. Escrébenos ao Apartado 980 de Santiago de Compostela.
• Merco discos LPs de música clásica e jazz. J?erguntar por Manuel no
(986) 86 42 73, ás noites.
• Clases de inglés a domicílio e traducións•. Profesor nativo. (986) 37 06 53.
• Alúgase piso amoblado en Fragoso (Vigo), 3 dormitórios confortábeis.
65.000 pta. (986) 37 06 53.
• Son unha persoa xoven interesada
pola Permacultura. Gostariame contar con xente que soubese ou estivese
moi interesada en facer unha asociación galega da Permacultura. Escreber
a: Xosé Manuel Novas. Romil, 9-2º
direita. 36202 Vigo.
• Somos xente do concello de Pereiro de Agujar (Ourense), interesados
en formar un colectivo ecoloxista
para organizar diversas actividades. Se
che interesa podes chamar aos teléfonos: (988) 38 01 29 e (988) 22 21 50,
e perguntar por Quique e Rubén respectivamente.
• Búscase con urxéncia gaiteiro para grupo de rock radikal. Perguntar
por Moncho no 20 46 34, ou por Paulo
no 20 05 62, os dous en Vigo.
• Francés-inglés-galés-bretón-chinés. Aulas e traducións. Profesores
nativos de Bretaña e da Gran Bretaña
con experiéncia. Licenciados en filoloxia. Isabel e Neal. Rua de Enfesta
11-2º. Santiago. Teléfono 57 35 84.
• Radio Kalimero, radío 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 1 úteis) en Mario. Vistas ao mar, comedor, 3 cuartos,
cociña amoblada, calefacción individual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas
de garaxe opcionais. (986) 89 10 12.
• Regalo cadelinhos recem nados a
finais de Julho. Interesados chamarás
10-12 a.m. ao 56 17 58 de Compostela. Perguntade por Inma ou Belem.

Carlos Núñez
e convidados

.
a cantidade
que desexes ao apartado1371, 36200 de Vigo.
ENVIA O IMPORTE TOTAL

The Posies

P.V. P. 200 PTA UNIDADE

• Véndese Seat 131 con pouco uso
(máis extras, con ITV) e prezo a c;;onvir. (986) 23 20 46, Miguel.
• Oferécese servicio de remodelación de vivendas e locais (pintura, deseño de interiores, decoración carpinteria, etc). Chamar por Williams e Jorge, no (986) 41 82 94.
• Busco persoa que entenda de
Relatividade Xeral, ou no seu defecto
un traballo sobre o tema. Perguntade
por Tónio no (986) 25 36 18.
• Agasallo michiños, ainda moi novos, espilidos, limpísimos. Machos ou
fémias. Perguntar por Daniel no (986)
36 ~3 75.
•Vendo terreo de 600 m1 a rente da
estrada en 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.
• Por levar a Galiza en liberdade
ao ensino fui privado dos direitos
fundamentais e expulso do trabalho. Lutando pela readmissiio estou
em processo judiciário desde Novembro de 1994. Nao recebi calquer
ordenado ou subsídio de desemprego. Necessito coro 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 Valen!(a do
Minho.
• .I mpártense clases de percusión
afro-cubuna e batería. Profesor nativo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93
42, de 10 a 13 h.
• Dou aulas particulares de portugues em Vigo. Perguntar por Su o no
(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 obre o instrumento.
Escreber a Carlos Rúbio. Rua Re.U,
109-baixo. Ferro l.
• Queremos contactar con homes e
mulleres interesados na música
tradicional e popular étnica para formar un grupo músico vocal. (981) 66
1O 11, de 19 a 24 h.
•Véndese caravana seminova de 27
m2• (986) 48 75 78.
•Véndese solar en Sampaio (Vigo).
1000 m2• (986) 48 75 78. +

Música ·
O Sábado ·30 de Setembro ás 10,30 da
noite no centro cultural C~ixavigo
dentro do festival Raigames, tradición
galega actuan Carlos Núñez e a sua
b<.tnda amais dunha série de grupos
convidados.

EN SELOS DE CORREOS

de pintura e a fin de mes
os poetas e a música
estarán presentes coa
palabra. Boa lírica para
maus tempos no Festival
de Poesía do Condado.+

Os norteamericanos The Posies actuan
xunto un grupo sorpresa o .Xoves 28
ás 12 da noite no Iguana de vigo.

Chouteira
O grupo de música tradicional Chouteira actua o Venres 22 ás 11,30 da
noite no Clabicémbalo de Lugo.

All Together Band
En concerto o Venres 21 no Teatro
Principal de Ourense.

Coolbone Brass Band
A banda de jazz actua o Xoves 21 ás 9
da noite, no Centro cultural Caixavigo.

White Flag
O Iguana Club de \ligo conta co punk
caijforniano dos White Flag para o
Venres 22 ás 12 da noite.

Kronos Quartet
O Sábado 23 ás 22,30 no centro Caixavigo. Composto por David Harrington
(violin), John Sherba (violín), Hank
Dutt (viola) e Joan.Jeanrenaud (cello). +

axenda
Exposicións

Ex osicións

Ao redor de vinte artistas de todo o estado foron eséollidos para participar na
cuarta beca de pintura e escultura do
Barco de Valdeorras. Do 17 ao 28 de
Xullo os becários traballaron ao ar libre
pola vila e agora expoñen algunhas das
obras realizadas. Entre os pintores e
pintoras figuran Joan Colomei:, Xesús
Carballido, María Domínguez Lino e
María Xosé Santiso. No tocante á escultura comprende obra de Rosalía Pazo Maside, Jesús Valmaseda, Paco
Pestana e Rosa María Jiménez Mugarza. Pódese visitar até o 30 de Setembro na Casa da Cultura e nas salas
de éaixa Ourense e Caixa Galicia do
Barco. De Luns a Venres de 19 a 21 h.

NoPoRTo:
Escultura británica contemporánea
De Henry Moore aos anos 90, até o 5
de Novembro na Funda~lio Serralves
(07-351-2-618 00 57).
EN LISBOA:

Memória de José Afonso, a Associa~o
José Monso (AJA) montou· unha exposición sobre o cantor portugués. Abre de
Martes a Venres de 15 a 20 h, e Sábado
de 10 a 19 h. Pódese solicitar a mostra á
AJA: 07-351 -1-886 28 36. Ilka Kabakov expón a irÍtalacións Incidente no
museu ou música aquática, até o 28 de
Outubro na Fun~ao Calouste Gulbenk.ian. Mariano Marini, esculturas no
museu do Chiado até o 30 de Setembro.
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 escalas do ensino básico e
secundário. As entidades que desexen
solicitar a exposición deben chamar a
Divisan de Palrimónio Cultural: Palácio
dos Coruchéus. Rua Alberto de Oliveira.
1700 Lisboa. Teléfono (07-351-1-793
64 59). Luis Barragán exposición antolóxica centrada ao redor de 18 proxectos
do arquitecto mexicano. Conta con orixinais e obxectos persoais relacionados
co sen traballo. Aberta até o 30 de Setembro no Centro Cultural Belém (07351-1-3019606).

Artistas galegas
O Auditório de Gahza (Santiago) acolle até o 2 de Novembro a mostra A arte inexistenle, con obra de artistas galegas do século XX: Elvira Santiso, Maruxa Mallo e Carmen Corredoyra, anteriores á posguerra. Xulia Minguillón,
María Victoria da Fonte, María Antonia Dan , Elena Colmeiro e Bea Rey
entroutras do periodo que vai da posguerra aos 80. E Menchu Lamas, Berta
Cáccamo, Pamen Pereira, María de Fe1ipe e Maria Xo é Prado, entre outras
criadoras encadradas desde os 80 até
hoxe. Sala Isaac Díaz Pardo do Auditório de Galiza. Abre de Martes a Domingos de 12 a 19 h, Luns pechado.

O retrato no século XX

Galiza e América
V Séculas de história

Paco Pestana, entre outros, expón en Valdearte no Barco de Valdeorras.
Póxinos coordenados por
IAGO LUCA

Martín, Guillenno Pérez Villalta, José
Ramón Sierra e Juan Suárez.

O Consello da Cultura Galega abriu a
mostra Galiza-América no Auditório
Municipal de Padrón:

Pousseu

Direitos humanos

Eduardo Valladares·

A Casa da Xuventude de Vigo expón
unha mostra organizada por Amnistia
Internacional sobre a violación dos
direitos humanos no mundo. Até o 2
deOutubro.

Ex-votos
A Casa da cultura Salvador Mariadaga
da Coruña expón a série ex-votos do
fotógrafo Tino Martínez. Até o 8 de
Outubro.

Prototipo :
móvei e obx ctos
A sala Mari a Marimón de Ouren e
garda unha série de móveis e obxectos
de eñado por arti ta e arquitecto .
Son pezas de Juan Cuenca , Angel
Duarte, José Duarte, Equipo 57, Pedro
Feduchi, Aurora Herrera , Sigfrido

Exp:)n cadros até o 7 de Outubro na Sargadelos (Doutor Cadaval, 24) de Vigo.

Pintura até o 2 de Outubro, na Nova
sala Caixavigo.

A viaxe
A galería Sargadelos de Ferrol. expón
unha série fotográfica de Daniel Díaz
dunha viaxe polo Mediterráneo. Pódese visitar até o 27 de Setembro de 11 a
14 e de 17 a 22 h., agás Domingos que
abre de 12,30 a 14,30 h.

Colección Laxeiro
Mostra pennaneote na Casa das Artes
de Vigo. Aberta de 11 a 14 e de 17 a
21,30 h. de Luns a Venres, Sábados só
de mañá e Domingos de tarde.

Signos e milagres
Até o 20 de Outubro no Centro Galego
de Arte Contemporánea (CGAC. San-

Relacións
• Son unha estudante cubana de 23
anos, gosto da mú ica, o teatro e o baile. Quixera intercambiar experiéncias e
opinións con xente doutros países. Escreber a Tamara Pinillo. Gaveta postal
20015. Habana 20. 12000 Cuba.

miña xustificada insurrección ante un
sistema social e carcerário inxusto e
cruel. Prometo contestarvos. Saudos libertários e revolucionários. Escreber a
Enrique del Valle González. Ctra. de
Madrid, km. 8, C.P. Jaén II. Jaén.

• Chamome Mayra Maydell Bourricandy e gostaria de intercambiar correspondéncia para facer amigos e amigas. Apart. 3057. Habana 3. 10300 Cuba

• Óscar Garda Lago, preso no cárcel de Puerto I, 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 l. Apartado 555 de Cádiz.

• Gostaria manter amizade por carta.
Son Yanasa Pinillo, teño 15 anos e moro
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Flores
(Leno). Ciudad de HaQana Cuba.
• Desexo intercabiar correspondéncia.
Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams.
Mariano Barberán 53. E/ 3ª e 4ª. Rpto.
José Martí. Camagüey 12. 71200 Cuba.
• Teño 30 anos, e gostariame coñecer xente nova para compartir vivéncias. Non soporto os convencionalismos, a hipocresia nen os misticismos.
Desexo aprender cousas novas. (981)
22 78 84. A Coruña.
.• Gostaria ter correspondéncia con
mulleres de 18 anos en diante, para estabelecer relacións de amizade. Teño
27 anos e son preso polo caos social e a
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Portugal

Valdearte

O Kiosko Alfonso da Coruña expón
até o 1 de Outubro, unha série de retratos baixo o título "A arte do retrato no
século XX". A variada escolma conta
con pezas de Picasso, Miró, Mat~.
Magritte, Derain, Picabia e Warhol
entre OUIIOS.
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• Cbámome 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 moitas cartas, contestarei a todas. O meu enderezo é: Vega #213 bajas, entre Tamarindo y Vía
Blanca. Cerro. Zona Postal 20. 12000
Ciudad Habana. Cuba.
• Son unha rapaza cubana de 11
anos, chámome Jany Lago Moreno,
gústame moito a música e a natación.
Desexaria facer amigos por carta.
Escreber a: Flores 127, entre Agua
Dulce y Serafine. Ciudad Habana
12000 .. Cuba.•

NoPoRTo:
O Subterriineo a partir de Dostoievski, por Visiües Úteis, interpretación de
Nuno Cardoso, no Convento de Sao
Bento da Vitória

Miguel Pereira

O Cine clube Os Papeiros _vai proxectar unha peqnena mostra do -cinema
portugués como primeiro achegamento
que servirá de base para posteriores
edicións. Os filmes escollidos son:
Sonhar é fácil (Martes 26) unha versión cómica do conto da 'leiteira, con a
maxistral interpretación de António
Silva actor emblemático do cinema
portugués. Dirixida por Perdigao Quéiroga Rosa de Alfama (Mércóres 27),
drama ao redor dunha familia mariñeira do bairro de Alfama (Lisboa). Realizado por Henrique Campos. As pupilas do senhor reitor (Xoves 28), baseado na obra de Julio Dinis e dirixida ·
por Leit:lio de Barros. Narra de xeito
romántico histórias rurais do Miño portugués. Non ou a vá glória de mandar (Venres 29), un)Ja visión retrospectiva da história de Portugal narrada
por un soldado que asiste a guerra colonialista de Angola. Realización de
Manuel de Oliveíra. Todosos pases
son en fonnato vídeo, ás 7 do serán na· ·
Casa da Juventude de Chantada.

Imaxes da imaxe
Unha fotógrafa, Rosa Veloso, e cinco
pintores Xurxo Martiño, Quintana
Martelo, Jesús Otero-Yglesias, Guerre i ro e Roberto González, nesta
mostrada Casa da Parra (Santiago)
que pretende ser 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.

Espello
do interior en Vigo
Até o 24 de Setembro no Cenlro cultural Caixavigo. O Cenlro Galego de Arte Contemporánea xuntou na mostra
Espello do interior, obra de tres xeneracións de pintores e escultores vencellados a Ourense. O percorrido comeza
polas primeiras vangardas do século
representadas por catro escultores Parada Justel, Fernández Mazas, Luis·
Trabazo e Prego de Oliver, amais 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 novos: 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 Conde, Basalto, 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 l5 'de Setembro Domingos e festivos terán o mesmo horário que os Sábados.

Laura Lombardi
Pinturas sobre madeira, na Agrupación Cultural Auriense (Praza do Co. rrexidor. Ourense). •

'

Retábulo da avareza, luxúria e morte ·
de Valle-lnclán, polo grupo castelán Teatro de la Abadía, no Culturgest (07351-1-848 02 18). Despir a que está
nua da arxentina Griselda Gambarro,
dirixida por Sao José Lapa e interpretada por Ana Bustorff, Fran~oise Ariel,
Terresa Roby e Rui Cardoso. Até o 24
de Setembro no Centro cultural Belém
(07-351-1-301 96 06). Coelho, coelho
de Coline Serreau, encenificación de José Carretas. Polo Novo Grupo no Teatro
Aberto (07-351-1.:797 09 69). A Casa
de Bernarda Alba de García Lorca, interpretada por Yolanda Alves e a Companhia de Tealro das Calendas. A partir
do 28 de Setembro no Teatro Ibérico
(07-351-1-868 25 31). 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 oulros. No T~o
Politeama (07-351-1-343 12 00).•

Teatro

tiago). 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 intemacionais e oacionais. Abre de Martes a Sábado de 11
da mañá a 8 da serán, Domingos e festivos pecha ás 2 da tarde.

Pinturas na Casa das Artes de Vigo até ·
o 29 de Outubro.

EN LISBOA:

Coelho, CoelhO, en Lisboa.

Cinema
Semana de cinema
portugués en Chantada

Loach no Pontevedra
O Mércores 27 ás 20,15 e ás 22,15 na
sala de Caja Madrid, o Cine clube ·
Pontevedra, pasa Chovendo pedras de
KenLoach.

Chaplin no Lurrtiere
O Mércores 27 ás 20,30 h. no AuditÓ:
rio do Conceno-de Vigo o proxectan a
tita de Charles Chaplin Monsieur Verdou.x (USA 1946).
.

Cinema
de estrea en Vigo
O ciclo de cinema do centro cultural
Caixavigo re.mata o Xoves 28. Nesta
semana ainda pasan os filmes: Somebody to love de Alexandre Rockwell
(o Luns 25), Despois de tan~os anos
de Ricardo Franco (o Martes 26, en
versión. orxinal), Before de rain de
Milcho Manchevski (o Xoves 28). Cada filme pásase duas veces cada dia, ás
20,30 e ás 23 h.

Os catrocentos golpes.

Ciclo Truffaut no CGAI
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(A C~ruña) oferece un ciclo do realizador fraQcés que durará até o 30 de
Setembro. Os títulos: Os 400 golpes
para o Xoves 21 e o Venres 22, Disparen contra o pianista (Sábado 23 e
Martes 26),. Jules e Jim (Mércores 27 .
e xoves 28), e A muUer do lado (Venres 29 e Sábado. 30). Os pases son de
Martes a Venrés ás 20, 15 h:, e ás
18,30 os Sábados. Entrada 200 pta.,
100 pta. con Carné Xove. •

·Banda deseñada
Semana do cómic
en Vigo
Do 29 de Setembro ao 5 de Outubro
terá lugar na sala de _exposicións da
Zona Franca (Porto de Bouz.as) a primeira Semana do Cómic de Vigo.
O,mta con várias casetas para a exposición e venda de navidades , duas
mostras monográficas adicadas a Miguelanxo Prado e Francisco lbáñez,
outra sobre a influéncia do cómic no
cinema e a adicada aos traballos apresentados ao concurso de cómic organizado pola Semana.

X ornadas

de Banda Deseñada
en Ourense
Celébranse do 6 ao 12 de Outubro na
Casa da Xuventude. O programa
comprende unha chea de actos entre
os que se atopan as mostras· Ilustradores de Xerais, Cómic galego nos
80, XI Concurso galego de banda deseñada, V Certame .Ourense de banda deseñada, Concurso de BD de
Loulé (Portugal) , TBO e Xornalistas
naBD.•
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A ·operación de acoso ao Estado
xa viña de .antes da intervención de Banesto

TRES EN RAIA

Que es-Conde?
Suso Franco

• ALFONSO EIRÉ

C

omezou xa a sair a luz o que alguns
sabian e ocultaban, outros sospeitaban e só alguns se·atrevian a afirmar. "Foi Juan Perote quen mangou as.
cintas e as puxo a seNício de Mario Conde, que estaría utilizando esta información
en beneficio próprio", afirmábamos o 15
de Xuño de 1995 nesta mesma páxina.
Agora, mentres os que pretenden a caída
de Felipe Gónzalez, manifestan que se
non tivera cadavres no armário non seria
suxeto de chamaxe, e os defensores afirman que unicamente hai que centrarse
no chantaxe en si, é preciso enmarcar no
contexto político estas novas.

•VÍCTOR F. FREIXANES

H

ai dúas maneiras de escribir
un libro: con paixón ou simplemente, con oficio: poñendo a
carne ou poñendo a cabeza. Ningunha das dúas garante necesariamente
o éxito ( a calidade da obra, quero dicir). Pero ainda hai unha terceira: cando é o libro quen te escribe a ti, coma
unha fatalidade, unha voz profunda
que emerxe dende a noite da memoria, perséguete, acósate e, ó final,
acaba impoñéndose coa forza dunha
erupción- volcánica, ou coma unha revelación. Este é o caso de Contra
Mar, de Suso Franco.

Desde fins do ano pasado, tanto González como o que tora o seu vicepresidente, Narcis Serra, e numerosos dirixentes
socialistas, acudiron á teoria da conspiración para xustificar o conxunto de informacións que, cun plano premeditado, foron aparecendo nos últimos meses, su-·
mindo nunha situación de permanente
acoso ao Governo até lograr minar a sua
credibilidade e paralisar a sua capacidade de actuación.
Desde que en Abril de 1994 fuxira da
Xustiza os ex director xeral da Guardia
Civil, Luis Roldá,n, sucedéronse as novas
que atacaban directamente ao Governo e
ao PSOE: o mal uso dos fondos reservados, a conversión en arrepentido dos ex
policías Amedo e Domínguez; a asunción
pública dos GAL coas suas diferentes ramificacións, que van até a aparición dos
carpos de Lasa e Zabala; o informe Crillón; as escoitas do CE$1D a personalidades, entre elas o Reí; o arrepentimento
de toda a cúpula de Interior é de Garcia
Damborenea. Agora pode ollarse como a
cada entrevista dos homes de Mário
Conde co Governo, sucedíase unha andanada de información a' xeito de xornalismo de investigación. A man de Conde
era cada volta máis evidente.
Pero as manobras de Mário Conde veñen
de moito antes, desde que comeza a amasar a sua fortuna co apoio de Berlusconi,
Craxi e o sector do socialismo español conectado económica e familiarmente coa
oligarquía que rexeu a economia durante o
franquismo. Conde, a imaxe de Berlusconi,
deseñou uri plano no que perseguiu,
apoiado polos grandes multinaclonais, liberalizar o mercado totalmente en consonáncia coa tendéncia económica imposta despois da caida do balado ca Leste.
O primeiro paso é controlar os meios de
comunicación, coa criación de novas cabeceiras, pero tamén através de créditos
e de mercar a vontade de moitos xornalistas. A seguinte etapa seria o seu desembarco na política. Para iso, e ainda
que durante os anos anteriores Conde,
co apoio do mesmo Fraga lribarne, tentou controlar ao PP, era necesário o desprestíxio non só do Governo, senón do
Estado actual, para apresentarse como
salvador e instaurar un novo Estado, menos inteNencionista no social e controlado nas directrices do mercado.
Se en ltália o dinamitamento da Deme. crácia Cistiana, por ter feito fronte comun
coa Máfia, e do Partido Socialista Italiano, posibilitou a chegada de Berlusconi,
no Estado español, a operación Conde
foi tronchada de raiz cando se interviu o
Banesto. É posíbel que o famoso informe
Crillón fose o detonante que levou ao
Governo a quebrar os planos dun banqueiro que non tiña reparo en afirmar que

A. IGLESIAS

era intocábel · porque "controlo os meios
de comunicación, estou apoiado pala
Margan (o grande capital trasnacional) e
posuo unha participación en Banesto que
non ten ninguén".

A direita utiliza

as suas próprias imposicións
Mário Conde segiu coa sua operación.
Primeiramente os meios controlados polo
ex presidente de Banesto tentaron afianzar na opinión pública que a inteNención
do banco foi unha vendeta política de
González. Seguidamente, Conde, apresentouse cun Jibro, El Sistema, no que
non atacaba a este, senón ao Governo e
aparecía como vítima e tamén como posíbel salvador. Nas suas comparecéncias
deixaba ver as suas apeténcias políticas.
As campañas non tiveron a asunción popular que agardaba e a Xustiza ia por derroteiros ·non pensados, até pechaló no
cárcere, _xunto cos colaboradores r¡áis
directos. Non tivo outro remédio que variar a estratéxia e centrar os esforzos en
defenderse. Foi asi como ter:itou conseguir que se declarase nulo o sumário
aberto contra del, mentres trataba de
mercar a maxistrados. As negociacións
co Governo sucedéronse e mesmo no
. próprio PSOE houbo debates sobre que
atitude tomar. Ao final, a maioria decidiu
non conVerterse en retén de Conde, ainda sabendo que a arremetida ia ser forte.
Nas sucesivas reunións con Santaella, o
enviado do banqueiro, o Governo puido
saber cales eran as cartas coas que este
xogaba e asi calibrar o· efecto que podía
ter sobre o próprio Presidente, por iso
Felipe González se mostraba seguro de
que non ian implicalo directamente nos
GAL e decidiu continuar.
Conde tamén tratou de presionar ao seu
amigo, o rei Ju~n Carlos, difundindo as
cintas das escoitas e tentando apresentarlle que o Governo o espiaba e que Fe-

lipe González non tiña nengunha confianza nel. Os intentos de percurar unha saida á marxe dos partidos toparon ca total
rexeitamento dun grupo. do PSOE. Paralelamente, os sectores máis inmovilistas
apoiaban estas campañas tentando conseguir unha paralización da evolución autonómica. 0 PP coincidia con Conde e
con estes sectores imovilistas en tentar a
dimisión canto antes de González.
Máis difíciles de entender son outras posturas que se sumaron a este coro das dim isjón s ou do adiantamento das eleicións. Unha consecuéncia semella agora
clara: a dimisión a tempo de Felipe Gonz- .
lez teria resalto a maioria dos problemas.
De existir un cámbio e entrar o PP, nada
do ~AL atoparia a tra~cendéncia que
acadou na sociedade. E preciso ter en
canta que a posta en marcha dos GAL foi
unha imposieión . da dereita económica e
política servíndose do Exército no 23-F.
Que o PP estaba a favor dunha leí de
ponto e final e asi o pux:eron de manifesto, entre outros, Fraga lribarne. E tamén
que todas as denúncias existentes agora
sobre os GAL e a corrupción no governo
e no PSOE viñeror:i senda publicadas
con anterioridade desde 1984, sen que
nen a Xustiza nen a maioria dos meios
de comunicación se fixesen eco delas,
senón que, moi ao contrário, procedian
contra os xornalistas e arremetian publicamente contra deles (os mesmos que
agora airen os trapos suxos) alcumándoos de pro-etarrass e anti-españois. Por
se fodr pouco, 'os arrepentidos, renunciaron .a gratificacións mlHonárias que, a bo
seguro; 11.es foron reintegradas doutras ·
arcas tan segredas como as do Estado.
O único xeito de que as accións inciminatórias do Governo e as suas ramificación
sigan a ter trascendéncia pública é, lamentábelmente, que González aptace a
convocatória das eleicións canto máis millar. Será tamén ·a evidéncia de que non
_existe pacto.•
·

Suso leva toda a vida navegando.
Navegou primeiro polos sete mares,
coma Simbad, coma o Ulises que
tanto o ·fascina e obsesiona. Daquela
descubriu a nación flotante dos galegas, de ollas luminosos e mans encortecidas . E mais segue navegando
agora: por estes outros océanos nasos da literatura, a edición, a cultura,
a identidade nacional deste país que
amamos, nos doe e ás veces tamén
nos devora.
Abro unha páxina e leo:
... coma un ha sombra na sombra
no banco de Flemish Cap
navega a historia dun pobo
marcado por un ha estrela. •

VOLVER AO REGO

E

stán abraiados ante a eclosión
de peñas radicais no fútbol , ante
os 15.000 xóvenes bascos que
se declaran capaces de coller un arma (segundo informes policiais), ante
as pandillas de parados e aprendices
que axudaron a convertir Cadiz nun
tacho de lume e barricadas, ante os
cabezas rapadas que ameazan aos
inmigrantes poñéndolle follas de barbear na gorxa. Por qué protesta a mocidade, pergúntanlle a sociólogos, a
pitonisas, a videntes capaces de se
comunicar co teórico das dereitas, recentemente finado, Karl .Popper. Ben
se nota que a élite só se comunica
coa élite, pois se lle perguntasen a
calquera que pasa pala rua, dirialle:

-E que van facer os rapaces se non
ven máis que anúncios de coches
novas e non tañen traballo? Non fústedes vos os que, coa reforma laboral, abrístedes paso a...--unha nova
formá de escravitude? Que outrárc .tura lle dades que noq sexa a nortea;
mericana, enaltece.dora do individua- ~
lismo 9' da teoria
·que sempre hélÍ
un gañador e un pi rdedor? +· ,
1t
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